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OBSAH BALENÍ: 

Balení rozbočovače obsahuje následující: 

- Úsporný 4portový rozbočovač USB 2.0 

- Dvojitě izolovaný kabel USB 

- Napájecí adaptér AC 

- Uživatelská příručka 

 

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY: 

Chcete-li se vyhnout potížím při instalaci, zajistěte splnění následujících systémových požadavků: 

Osobní počítač PC či Mac® s operačním systémem: 

- Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7 a Windows® 8 

- Mac OS X® 10.3 a vyšší 

- Volný port USB 

 

SPECIFIKACE: 

- Rozhraní USB 
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INSTALACE: 

Pro všechny operační systémy 

 
POZNÁMKA:  

Obrázky v této příručce slouží pouze pro demonstraci. Váš počítač či produkt se mohou vzhledově 
zlehka lišit. 

 
POZNÁMKA:  

Jestliže na rozbočovač UBS připojujete současně více než jedno zařízení USB, doporučujeme 
použít přiložený napájecí adaptér. Ten zajistí dostatek energie pro všechna zařízení USB 
připojená na rozbočovač. 

 Zapojte přiložený napájecí adaptér do volné stěnové zásuvky. 

 Připojte napájecí adaptér na rozbočovač USB. Zapněte rozbočovač USB, rozsvítí se LED 
ukazatel indikující, že je rozbočovač napájen. 

 

 Zapněte počítač. 

 Zapojte USB konektor rozbočovače do volného portu USB svého počítače. 

 

 Počítač jej automaticky rozpozná a nainstaluje potřebné ovladače. 

 Rozbočovač je nyní připraven k použití.  

 

LED ukazatel 

Vypínač zdroje 
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BEZPEČNÉ ODEBÍRÁNÍ ZAŘÍZENÍ USB:  

Bezpečným odebráním zařízení USB z počítače zamezíte ztrátě dat a/nebo poškození hardwaru, 
proto se řiďte následujícími pokyny:  

 
POZNÁMKA:  

Následující snímky obrazovky jsou zachyceny v systému Windows® XP. Vaše obrazovka může 
vypadat jinak, avšak nabídka bude stejná, a to v závislosti na tom, kterou z následujících verzí 
operačního systému používáte: Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7 nebo Windows® 8. 

 Ujistěte se, že vaše paměťové zařízení USB právě není používáno a mezi počítačem a 
zařízením USB neprobíhá žádná aktivita. 

 Klikněte na ikonu „Bezpečně odebrat zařízení“ v hlavním panelu systému na ploše.  

  

 Vyberte paměťové zařízení USB, které si přejete ze seznamu odstranit.  

 

 Po několika vteřinách se zobrazí zpráva, která vás informuje o tom, že lze zařízení USB 
bezpečně odebrat. 

 

 Nyní můžete paměťové zařízení USB bezpečně odpojit od počítače. 

 


