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Instrukcja użytkowania 

DS-30223 



 

Właściwości 

 Zgodność ze specyfikacją PCI Express Base Specification Revision 2.0, karta 

dwuliniowa (x 2)  

 Obsługa standardu uniwersalnej magistrali szeregowej (USB) 3.1 Gen2 

 Zgodność ze specyfikacjami xHCI (eXtensible Host Controller Interface)  

Revision 1.1. 

 Zgodność ze specyfikacją interfejsu zarządzania energią magistrali PCI Revision 1.2 

 Zgodność z protokołem USB Attached SCSI Revision 1.1 

 Jednoczesna obsługa wielu urządzeń USB 3.1, USB 3.0, USB 2.0 i USB 1.1  

 Obsługa przesyłania danych za pośrednictwem portu USB z prędkością 10/5 Gb/s 

oraz 480/12/1,5 Mb/s. 

 Możliwość rozbudowy systemu o dwa zewnętrzne porty USB 3.1 Super-Speed Plus 

typu C 

 Każdy z portów USB zapewnia podłączonym urządzeniom USB maksymalne 

zasilanie +5 V DC/900 mA  

 Każdy port USB posiada wbudowane zabezpieczenie nadprądowe  

 Obsługa funkcji zdalnego wybudzania urządzenia za pomocą klawiatury USB lub 

myszy  

 Wbudowane 15-stykowe złącze zasilania SATA w celu dostarczania dodatkowego 

zasilania z systemu  

 Funkcja wymiany podczas pracy umożliwia podłączenie/odłączenie urządzenia bez 

konieczności wyłączania systemu. 

 Obsługa systemów operacyjnych Windows® Server 2003/Vista/7/8/8.1/10/Server 

2012 R2 x64 (32/64 bity)  

 Chipset: ASM1142 

 

Wymagania systemowe 

 System operacyjny Windows® Server 2003/Vista/7/8/8.1/Server 2012 R2 x64  

(32/64 bity) 

 Jedno dostępne gniazdo PCI Express x4 lub x16 (Zalecane gniazdo PCI  

Express 2.0) 

*Gniazdo PCI-Express x1 nie jest obsługiwane 

 

Zawartość opakowania 

1 karta PCI Express z dwoma portami USB 3.1 

1 płyta CD ze sterownikami 

1 instrukcja obsługi 



 

Opis sprzętu 

 

 
 

Instalacja sprzętu 

1. Odłącz komputer od zasilania. 

2. Odłącz przewód zasilania i usuń obudowę komputera. 

3. Usuń zaślepkę z dostępnego gniazda PCIe x16. 

4. Aby przymocować kartę, dopasuj złącze szeregowe karty do odpowiedniego 

gniazda PCIe na płycie głównej. Dobrze dociśnij kartę do płyty. 

* Karta PCI Express USB 3.1 musi być podłączona do złącza zasilania SATA za 

pomocą przewodu zasilania SATA 

5. Przymocuj ponownie zaślepkę za pomocą śrub przytrzymujących. 

6. Przymocuj ponownie obudowę komputera i ponownie podłącz przewód zasilania. 

 

Instalacja sterownika 

W systemie operacyjnym Windows® Vista/7/8/8.1/10 

1. Włóż do napędu CD-ROM płytę ze sterownikami, która została dołączona do karty 

PCI Express z dwoma portami USB 3.1. 

2. Kliknij napęd CD-ROM 

3. Uruchom plik „Setup.exe” 

4. Aby zakończyć instalację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 

 

2 zewnętrzne 

porty USB 3.1 

(typu C) 

Złącze zasilania SATA 



 

Sprawdzanie poprawności instalacji sterownika 

Kliknij zakładkę „Device Manager” (Menedżer urządzeń) w System Properties 

(System), dostępną z Control panel (Panelu sterowania) Windows. W pozycji 

„Universal Serial Bus Controllers (Kontrolery uniwersalnej magistrali 

szeregowej) ” powinna się wyświetlić nazwa „ASMedia XHCI 1.1 Controller”. 


