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ZAWARTOŚĆ ZESTAWU: 

Nowy hub jest dostarczany z następującymi elementami: 

- Energooszczędny 4-portowy hub USB 2.0 

- Podwójnie izolowany kabel USB 

- Zasilacz AC 

- Instrukcja obsługi 

 

WYMAGANIA SYSTEMOWE: 

Aby uniknąć problemów podczas instalacji, należy się upewnić, że spełnione są wszystkie 
poniższe wymagania systemowe: 

Kompatybilny z komputerami PC i Mac® współpracuje z następującymi systemami 
operacyjnymi: 

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

- Mac OS X® 10.3 i wyższy 

- Dostępny port USB 

 

SPECYFIKACJA: 

- Interfejs USB 
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INSTALACJA: 

Dla wszystkich systemów operacyjnych 

 
UWAGA:  

Ilustracje przedstawione w tej instrukcji obsługi służą jedynie do celów demonstracyjnych. 
Komputer lub produkt może wyglądać nieco inaczej. 

 
UWAGA:  

W przypadku podłączania więcej niż jednego urządzenia USB do hubu USB w tym samym czasie, 
zaleca się użycie dołączonego adaptera zasilania z hubem USB, aby zapewnić odpowiednie 
zasilanie dla urządzeń USB podłączonych do hubu USB. 

 Podłączyć dołączony adapter zasilania do dostępnego gniazdka elektrycznego. 

 Podłączyć adapter zasilania do hubu USB. Włączyć hub USB, wskaźnik LED na hubie 
zaświeci się, co oznacza jego zasilanie. 

 

 Włączyć komputer. 

 Podłączyć złącze USB hubu do dostępnego portu w komputerze. 

 

 Komputer automatycznie wykryje i zainstaluje niezbędne sterowniki. 

 Nowy hub jest teraz gotowy do użycia.  

 

Wskaźnik LED 

Wyłącznik zasilania 
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BEZPIECZNE USUWANIE URZĄDZEŃ USB:  

Aby uniknąć utraty danych i/lub uszkodzeń sprzętu, należy bezpiecznie usuwać urządzenie USB z 
komputera zgodnie z poniższymi instrukcjami:  

 
UWAGA:  

Poniższe zrzuty ekranu zostały wykonane w systemie Windows® XP, ekran może jednak 
wyglądać inaczej, lecz będzie miał te same opcje w innych stosowanych systemach operacyjnych 
Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7 i Windows® 8. 

 Upewnić się, że urządzenie pamięci USB nie jest używane i nie ma żadnego działania między 
komputerem a urządzeniem USB. 

 Kliknąć ikonę „Bezpieczne usuwanie sprzętu” na pasku zadań na pulpicie.  

  

 Wybrać urządzenie pamięci USB, które ma zostać usunięte z listy.  

 

 Po kilku sekundach pojawi się komunikat, że można teraz bezpiecznie usunąć urządzenie USB 
z komputera. 

 

 Teraz można bezpiecznie odłączyć urządzenie pamięci USB z komputera. 

 


