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INHOUD VAN DE VERPAKKING: 

Uw nieuwe hub zal met de volgende onderdelen worden geleverd: 
- Energiebesparende 7-Poorts USB 2.0 Hub 
- Dubbel Geïsoleerde USB-kabel 
- 5 V 3,5 A AC Stroomadapter 
- Gebruikshandleiding 

 

SYSTEEMVEREISTEN: 

Verifieer a.u.b. dat u aan alle systeemvereisten voldoet, om moeilijkheden tijdens installatie te 
voorkomen: 
PC & Mac® Computer Compatibel werkt met: 
Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7 en Windows® 8/8.1 besturingssystemen 
Mac OS X® 10.3 en hoger 
Een beschikbare USB-poort 
 

SPECIFICATIES: 

- USB-interface 

 

INSTALLATIE: 

Voor Alle Besturingssystemen 

OPMERKING: De afbeeldingen weergegeven in deze Gebruikshandleiding dienen slechts ter 
referentie. Uw computer of product kan er ietwat anders uitzien. 
OPMERKING: Als u meer dan één USB-apparaat gelijkertijd op uw USB-hub aansluit, raden wij u 
aan de meegeleverde Stroomadapter met uw USB-hub te gebruiken, zodat de USB-apparaten 
aangesloten op uw USB-hub van voldoende stroom worden voorzien. 
 Steek de meegeleverde Stroomadapter in een beschikbaar stopcontact. 
 Sluit de Stroomadapter aan op uw USB-hub. Schakel uw USB-hub in, de LED-indicator op uw 

hub zal oplichten om aan te geven dat deze is ingeschakeld. 

 
 

LED-indicator 

Voedingsschakelaar 
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 Schakel uw computer in. 

 
 Steek de USB-stekker van uw hub in een beschikbare USB-poort op uw computer. 
 Uw computer zal de vereiste drivers automatisch vinden en installeren. 
 Uw nieuwe hub is nu gereed voor gebruik.  
 

USB-APPARATUUR VEILIG VERWIJDEREN:  
Om mogelijk verlies van gegevens en/of beschadigde hardware te voorkomen, moet u het  
USB-apparaat veilig van uw computer loskoppelen, ga hiervoor als volgt te werk:  
OPMERKING: De schermopname hieronder is genomen onder Windows® XP, uw scherm kan 
verschillen maar biedt dezelfde opties op basis van het Windows® XP, Windows® Vista, 
Windows® 7 of Windows® 8/8.1 besturingssysteem dat u gebruikt. 
 Verifieer dat uw USB-geheugenapparaat niet in gebruik is en dat er geen activiteit is tussen uw 

computer en uw USB-apparaat. 
 Klik op het icoontje “Safely Remove Hardware” (Hardware Veilig Verwijderen) op de 

systeembalk van uw bureaublad.  

 
 Selecteer het los te koppelen USB-geheugenapparaat in de lijst. 

 
 Er zal na enkele seconden een bericht verschijnen waarin u wordt geïnformeerd dat het nu 

veilig is uw USB-apparaat van uw computer los te koppelen. 

 
 U kunt uw USB-geheugenapparaat nu veilig van uw computer loskoppelen. 


