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Kenmerken en voordelen 
 Volledig compatibel met ExpressCard-specificatie 1.0 

 ExpressCard/34 Form Factor Module 

 Serial ATA Generation 2 overdrachtsnelheid van 3.0 Gbps 

 Een eSATA (externe Serial ATA)-poort 

 Ondersteunt hot-plug voor externe Serial ATA-poort 

 Ondersteuning voor SATA-II NCQ (Native Command 

Queuing) om de systeemprestaties te optimaliseren 

 Ondersteunt Windows® 2000, XP/2003/Vista/7  

(32-bit en 64-bit) 

Businterface 
 ExpressCard/34 

Connector 
 1 x eSATA 

Systeemeisen 
 Ondersteunt Windows ® 2000, XP/2003/Vista/7  

(32-bit en 64-bit) ExpressCard-geschikt systeem met  

een beschikbare ExpressCard-sleuf 

Inhoud verpakking 
 1 x eSATA II 300 1-poorts ExpressCard 

 1 x Driver-CD 

 1 x Gebruikershandleiding 

Opmerking:  De inhoud kan variëren,  

afhankelijk van land/markt. 
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Installatie van de hardware 
De algemene instructies voor het installeren van de kaart  

worden hieronder gegeven. Aangezien het ontwerp van het 

systeem kan variëren, raadpleeg uw systeem handleiding  

voor verdere informatie, indien nodig. 

Plaats de kaart in de ExpressCard-sleuf van uw systeem.  

Zorg ervoor dat het helemaal ingestoken is voor een solide 

verbinding.  

 

Het stuurprogramma installeren 
1. Plaats de CD-driver van de eSATA II 300 1-poorts 

ExpressCard in uw CD-ROM Drive. 

2. Klik op het bureaublad van Windows op Start, Uitvoeren 

(Start, Run). 

3. Typ D:\DS-31101-1\Setup.exe in. en klik op OK. 

(Wijzig “D:” in de driveletter van uw CD-ROM-drive) 

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

te voltooien. 
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De installatie van de driver te controleren 
1. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer 

(MyComputer) en klik op Beheren (Manage). 

2. Selecteer Apparaatbeheer (Device Manager). 

3. Controlleer het volgende: 

 Windows® 2000/XP/2003: Dubbelklik op SCSI-en RAID-

controller: 

- Silicon Image 3531 SATA-controller SII moet in 

Windows® Vista/7 worden weergegeven: Dubbelklik  

op Opslagcontrollers (Storage controllers): 

- Silicon Image 3531 SATA-controller SII zal moeten 

worden weergegeven: 

Hot-plugging van harde schijven 
Om een schijf uit een ingeschakeld systeem te verwijderen,  

doe het volgende: 

1. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer 

(MyComputer) en klik op Beheren (Manage). 

2. Selecteer Apparaatbeheer (Device Manager). 

3. Klik op Disk Drives en klik met de rechtermuisknop op de 

doelschijf en selecteer inschakelen/uitschakelen 

(Disable/Enable). 

4. U kunt nu de doelschijf verwijderen. 

 


