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CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 

O seu novo hub será enviado com os seguintes itens: 
- Hub USB 2.0 com 4 portas e Poupança de Energia 
- Cabo USB com Duplo Isolamento 
- Adaptador de Alimentação AC 
- Manual do Utilizador 

 

REQUISITOS DO SISTEMA: 

Certifique-se de que cumpre todos os requisitos do sistema abaixo para evitar dificuldades 
durante a instalação: 

Computador PC e Mac® Compatível com: 
- Sistemas operativos Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7 e Windows® 8 
- SO Mac X® 10.3 e Superior 
- Uma Porta USB Disponível 

 

ESPECIFICAÇÕES: 

- Interface USB 
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INSTALAÇÃO: 

Para Todos os Sistemas Operativos 

 
NOTA:  
As imagens apresentadas neste Manual de Utilizador destinam-se apenas para demonstração. O 
seu computador ou produto poderá ser ligeiramente diferente. 
 
NOTA:  
Se estiver a ligar mais do que um dispositivo USB ao seu Hub USB ao mesmo tempo, 
recomenda-se que utilize o Adaptador de Alimentação incluído com o seu Hub USB para fornecer 
energia suficiente aos dispositivos USB ligados ao seu Hub USB. 
 Ligue o Adaptador de Alimentação incluído a uma tomada de alimentação disponível. 
 Ligue o Adaptador de Alimentação ao seu Hub USB. Ligue o seu Hub USB, o indicador LED 

no seu hub acenderá para mostrar que está ligado. 

 
 Ligue o seu computador. 
 Ligue o conector USB do seu hub a uma porta USB disponível no seu computador. 

 
 O seu computador detectará e instalará os controladores necessários automaticamente. 
 O seu novo hub está agora pronto para ser utilizado.  

 

Indicador LED 

Interruptor de 
Alimentação 
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REMOVER DISPOSITIVOS USB COM SEGURANÇA:  
Para evitar qualquer perda de dados e/ou danos de hardware, terá de remover o seu dispositivo 
USB do seu computador em segurança e seguir as instruções abaixo:  
 
NOTA:  

As capturas de ecrã abaixo foram capturadas no Windows® XP, o seu ecrã poderá bloquear de 
forma diferente, dependendo do sistema operativo Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7 
and Windows® 8 que utilizar. 
 Certifique-se de que o seu dispositivo de armazenamento USB não está a ser utilizado e que 

não existe actividade entre o seu computador e o seu dispositivo USB. 
 Clique no ícone “Remover Hardware em Segurança” no tabuleiro do sistema, no seu 

ambiente de trabalho.  

  
 Seleccione o dispositivo de armazenamento USB que pretende remover da lista.  

 
 Após alguns segundos, será apresentada uma mensagem a notificá-lo de que agora é seguro 

remover o seu dispositivo USB do seu computador. 

 
 Agora, pode desligar em segurança o seu dispositivo de armazenamento USB do seu 

computador. 
 


