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Eigenschappen 

 PCI Express Base-specificatie revisie 2.0 dual-lane (x2)  

 Conform Universal Serial Bus 3.1-specificatie Gen2 

 Conform xHCI (eXtensible Host Controller Interface) specificaties revisie 1.1. 

 Conform PCI-bus Power Management Interface specificatie revisie 1.2 

 Compatibel met USB-Attached SCSI-protocol revisie 1.1 

 Ondersteunt de gelijktijdige werking van meerdere USB 3.1, 3.0, USB 2.0 en USB 

1.1-apparaten  

 Ondersteunt USB gegevensoverdrachtssnelheid van 10G/5G/480/12/1,5 Mbps. 

 Uitbreiding voor dual externe USB3.1 Super-Speed plus Type-C-poorten op het 

systeem 

 Elke USB-poort levert maximaal +5 V DC/900 mA vermogen aan het USB-apparaat  

 Ingebouwde overstroombeveiliging op elke USB-poort  

 Ondersteunt de ontwaakfunctie op afstand via een USB-toetsenbord of -muis  

 Ingebouwde SATA-15-pins voedingsconnector om extra voeding van het systeem te 

krijgen  

 Hot-swapping-functie die toelaat het systeem aan te sluiten/te verwijderen zonder 

het systeem uit te schakelen. 

 Ondersteunt Windows® Server2003/Vista/7/8/8.1/10/server2012 R2 x64 (32/64 bit)  

 Chipset: ASM1142 

 

Systeemvereisten 

 Windows® Server2003/Vista/7/8/8.1/server2012 R2 x64 (32/64 bit) 

 Één vrije PCI Express x4 of x16 slot (aanbevolen PCI Express 2.0) 

*NIET ondersteund: PCI-Express x1 slot 

 

Leveringsomvang 

1 x PCI Express USB 3.1 2-Port Card 

1 x CD met stuurprogramma 

1 x Gebruikshandleiding 



 

Beschrijving van de hardware 

 

 
 

Hardware Installeren 

1. Schakel de stroom naar uw computer uit. 

2. Trek het netsnoer uit en verwijder de behuizing van de computer. 

3. Verwijder het slotplaatje van een beschikbaar PCIe X16-slot. 

4. Zorg er bij de installatie voor dat de bus-connector zorgvuldig overeenkomt met het 

geselecteerde PCIe-slot op het moederbord. Druk de plaat stevig omlaag. 

* De PCI Express USB3.1-kaart moet worden aangesloten via de 

SATA-voedingskabel op de SATA-voedingsaansluiting 

5. Plaats de schroef van het slotplaatje terug om de kaart stevig op haar plaats te 

houden. 

6. Plaats de behuizing terug op de computer en sluit het netsnoer opnieuw aan. 

 

Stuurprogramma-installatie 

Voor Windows® Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10 

1. Plaats de CD met het stuurprogramma voor de USB 3.1 2-Port PCI Express-kaart in 

uw cd-romspeler. 

2. Open de cd-romspeler 

3. Voer het bestand “Setup.exe” uit 

4. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien. 

 

2*USB3.1 

(Type C) 

Externe poort 

SATA-voedingsaansluiting 



 

Om de installatie van het stuurprogramma te controleren 

Klik op “Device Manager” (apparaatbeheer) in de systeemeigenschappen die u vindt 

op het Windows configuratiescherm. U zou een “ASMedia XHCI 1.1 Controller” onder 

de “Universal Serial Bus controllers” moeten zien. 


