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USB 2.0, 4+1 Poort PCI Add-On kaart 
 

 
 

 
Gebruikshandleiding 

DS-33221 
Alle merknamen en handelsmerken zijn in het bezit van hun betreffende eigenaren. 
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Functies en voordelen 
 Compliant met USB-specificaties, revisie 2.0 
 Achterwaarts compatibel met USB 1.1 specificaties 
 U kunt dankzij de hot-swapping functie apparaten aansluiten/

loskoppelen zonder eerst het systeem uit te schakelen 
 Ondersteunt high-speed (480Mbps), full-speed (12Mbps) 

en low-speed (1,5Mbps) gegevensoverdrachtmodi voor een 
gelijktijdige werking van meerdere USB 2.0/1.1 apparaten 
 Werkt met verschillende types USB-apparaat waaronder 

hubs, verwisselbare schijven, digitale camera's, scanners, 
CD-RW's, DVD-ROM's, pc-videocamera's, printers en meer… 
 Vier (4) externe USB 2.0 poorten 
 Eén (1) interne USB 2.0 poort (delen met eerste interne 

USB-poort UJ1) 

 
Systeemvereisten 
 Windows® 2000/XP/2003/Vista/Windows 7 
 Beschikbare PCI-poort 
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Beschrijving van de hardware 
Voordat u de PCI VIA USB 2.0 kaart installeert, verwijs a.u.b. 
eerst naar de afbeelding hieronder waarop de beschikbare 
USB-poorten van de kaart staan gemarkeerd. 

 
Opmerking: De interne poort (UJ5) deelt met de eerste externe poort 
(UJ1). 
 
Hardware Installeren 
1. Schakel de stroom naar uw computer uit. 
2. Trek het netsnoer uit en verwijder de behuizing van de 

computer. 
3. Verwijder de poortbeugel van een beschikbare PCI-poort. 
4. Zorg er bij de installatie voor dat de bus-connector 

zorgvuldig overeenkomt met het geselecteerde PCI-slot op 
het moederbord. Druk de plaat stevig omlaag. 

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. 
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Stuurprogramma-installatie 
 
Voor Windows® XP/2000 
Windows® XP/2000 zal de correcte driver voor de PCI VIA USB 
2.0 kaart automatisch vinden en installeren. 
Zorg er echter voor dat u het laatste Service Pack hebt 
geïnstalleerd. 
 
Voor Windows® XP 
 Windows® XP Service Pack 1 of later 
Voor Windows® 2000 
 Windows® 2000 Service Pack 4 of later 

 
Voor Windows® Server 2003/Vista/Windows 7/10 
Windows® Server 2003/Vista/Windows 7 heeft ingebouwde 
driverondersteuning voor deze controller. U hoeft het paneel 
slechts te installeren en Windows zal de correcte drivers ervoor 
automatisch vinden en installeren. Er is geen extra driver vereist. 
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Om de installatie van het stuurprogramma te 
controleren 
 
1. Rechtsklik op Mijn Computer en klik vervolgens op Beheer. 

Klik op Apparaatbeheer. 
2. Dubbelklik op de optie Universal Serial Bus controllers. 

- USB Root Hub 
(USB 2.0 Root Hub in Windows® 2000) 

- USB Root Hub 
- USB Root Hub 
- VIA Rev 5 or later USB Universal Host Controller 

(VIA USB Universal Host Controller in Windows® 2000) 
- VIA Rev 5 or later USB Universal Host Controller 

(VIA USB Universal Host Controller in Windows® 2000) 
- VIA USB Enhanced Host Controller 
 

 

 


