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Dziękujemy za zakup niniejszego produktu. Aby zapewnić 
jego optymalną pracę i bezpieczeństwo użytkowania, przed 
podłączeniem, obsługą lub regulacją produktu należy 
przeczytać ze zrozumieniem niniejszą instrukcję. Zachować 
instrukcję do użytku w przyszłości. 

 

Wstęp 
Ten przedłużacz USB umożliwia podłączenie do komputera maks. 
4 urządzeń USB w odległości do 50 m za pomocą kabla 
przyłączeniowego Cat 5, 5e lub Cat 6 (UTP, STP lub SFP) – kabel 
nie wchodzi w zakres dostawy. Dzięki temu adapterowi można 
umieścić mysz, klawiaturę, kamerę USB, drukarkę, kamerę 
internetową, skaner lub inne urządzenia USB bezpośrednio w 
wybranym miejscu – bez konieczności przenoszenia komputera. 
 

Funkcje 
 Przedłuża 4 x kabel przyłączeniowy USB na maks. 

odległość do 50 m 
 Odbiornik wzmacniający sygnał USB 2.0 redukuje  

utratę sygnału 
• Wykorzystuje standardowy kabel sieciowy klasy Cat 5, 

5e lub 6 (UTP, STP lub SFP) z wtyczkami RJ45 
• Łatwa instalacja, prosta funkcjonalność, nie wymaga 

żadnego oprogramowania 
 

Zawartość opakowania 
 1 x przedłużacz USB i 4-portowy  

koncentrator USB 2.0, 50 m  
 1 x zasilacz (5 V / 1 A) 
 1 x SII
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Połączenie 
1. Jeden koniec kabla USB należy podłączyć do portu USB 

nadajnika, natomiast drugi koniec kabla USB do 
urządzenia źródłowego. 

2. Należy połączyć nadajnik z odbiornikiem 
przy użyciu kabla klasy CAT 5e/6. 

3. Połączyć odbiornik z urządzeniami USB za 
pomocą kabli USB. 

 

A Urządzenie źródłowe 

B Nadajnik 

C Odbiornik 

Kabel USB 

Kabel CAT 5e/6 
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Dane techniczne: 

Assmann Electronic GmbH niniejszym oświadcza, że deklaracja zgodności jest 
dostarczana wraz produktem. Jeżeli w przesyłce nie ma deklaracji zgodności, 
można się o nią zwrócić na niżej wymieniony adres producenta. 
 

www.assmann.com  
Assmann Electronic GmbH 
 Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Niemcy 

Napięcie nadajnika 5 V (zasilanie własne przez USB) 
Napięcie odbiornika 5 V / 2 A (zasilanie zewnętrzne) 
Szybkość transmisji 
danych (odczyt) ＞30 MB/s 
Szybkość transmisji 
danych (zapis) ＞30 MB/s 
Maks. szybkość 
transmisji 39 MB/s 

Standard przewodu Cat 5e / Cat 6e, 50 m 
Temperatura 
przechowywania -10°C do +80°C 

Wilgotność w miejscu 
przechowywania 

5–90% wilgotność względna  
(bez kondensacji) 

Temperatura robocza 0°C~ 45°C 

Wilgotność robocza 10–85% wilgotność względna  
(bez kondensacji) 

Waga Nadajnik: 71,7 g 
Odbiornik 103 g 

Kompatybilność Windows, Mac 
Standard USB USB 2.0, USB 1.1 

Złącze USB A/F, USB B/F, 
RJ45/F, DC/F 

 
 

http://www.assmann.com/
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