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Açıklama 
Bu ürünü seçtiğiniz için çok teşekkür ederiz!  
Bu kılavuzdaki tüm bilgiler, bildirimde bulunulmadan 
değiştirilebilir ve şirketin her an bildirimde bulunmaksızın bilgi 
değişikliği yapma hakkı vardır. 
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1. Ürün tanıtımı 
1.1. Ürün tanıtımı 
DA-70882, android akıllı telefonlar için yüksek performanslı bir 
USB-C hub'ıdır. İki adet USB 2.0, bir adet USB 3.0, yüksek hızlı 
SD/MicroSD kart okuyucu, 5V/3A şarjı ve 4K/30 Hz HDMI video 
çıkışı sunar. Küçük boyutlu, şık bir görünüme ve kolay 
taşınabilen bir tasarıma sahip olan bu ürün akıllı telefonlar için 
çok elverişlidir. 

 
2. Teknik özellikler 
2.1. Şu sistemleri destekler: Windows 10, Android 8.0.0 ve 

üstü 

2.2. Tüm USB-C™ bağlantı noktaları her USB Type-C™ 
islevlerini desteklemez. Bu docking istasyonunun tüm 
işlevlerini kullanabilmeniz için dizüstü bilgisayarınızın 
USB-C ™ bağlantı noktasının DisplayPort Alternatif 
Modu (DP-Alt Modi) ve USB Güç Dağıtımı'nı (PD) 
desteklediğinden emin olun. 

2.3. 2.3. Yüksek uyumluluk: ör. Samsung, Huawei ve diğer 
USB-C ™ cihazlar 

2.4. USB 3.1 1. Nesil 5 Gbps aktarım hızını destekler ve USB 
2.0 ve USB 1.1 ile uyumludur. (FAT32 veri desteği, NTFS 
biçimi desteklenmez) 
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2.5. MicroSD, SD, SDHC, SDXC ve benzeri depolama 
cihazlarını destekler, 2 TB'ye kadar kapasite desteği 
vardır. (FAT32 veri desteği, NTFS biçimi desteklenmez), 
Kart okuyucu sadece tek kart kullanabilir, aynı anda iki 
kart kullanamaz. 

2.6. Tak-kullan, tak-çalıştır desteği, hızlı ve kolay kullanım. 

2.7. HD HDMI 4K/30 Hz çıkış desteği, HDCP 1.4 desteği. 

2.8. Çalışma gerilimi: 5 V ila 20 V arası. 

2.9. Statik akım: ＜220 mA. 

2.10. Çalışma akımı: 220 ila 3.000 mA arası. 

2.11. USB C şarj bağlantı noktası: maksimum 5V/3A şarj 
desteği. 

2.12. Ürün boyutları: 110 x 80 x 21 mm 

2.13. Ürün ağırlığı: 80 g 

 
3. Görünüm ve arayüz 
3.1. Görünüm ve arayüz işlev açıklaması 

 
 



5 

No İsim İşlevsel açıklama 

1 
USB-C şarj 
bağlantı 
noktası 

Docking istasyonuna güç sağlayabilen ve 
cep telefonunu şarj edebilen PD şarj cihazı 
veya QC şarj cihazı bağlayın. Cep 
telefonları için maksimum 15 W güç 
desteği sağlar (güç kaynağı boyutu, güç 
adaptörüne ve cep telefonuna bağlıdır). 

2 
HDMI video 
bağlantı 
noktası 

HDMI HD kablosunu görüntü cihazına 
bağlayın, 30 hz'de 4K veya 60 hz'de 2K 
maksimum video çıkışı sunar, HDCP 1.4 
video akış protokolünü destekler 

3/4 
USB-A 2.0 
bağlantı 
noktası 

USB 2.0 veri aktarım arayüzü: fare, klavye, 
USB disk, taşınabilir sabit disk ve diğer 
USB cihazları bağlanır (FAT32 veri desteği, 
NTFS biçimi desteklenmez) 

5 
SD kart 
okuyucu 
yuvası 

USB 2.0 SD kart arayüzü, maksimum 2 
Tb'yi destekler (FAT32 veri desteği, NTFS 
biçimi desteklenmez), (*ve Micro SD kart 
aynı anda kullanılamaz) 

6 
Micro SD kart 
okuyucu 
yuvası 

USB 2.0 MicroSD kart arayüzü, maksimum 
2 TB'yi destekler (FAT32 veri desteği, NTFS 
biçimi desteklenmez), (*ve Micro SD kart 
aynı anda kullanılamaz) 

7 
USB-A 3.0 
bağlantı 
noktası  

USB 3.0 yüksek hızlı veri iletim arayüzü: 
fare, klavye, USB disk, taşınabilir sabit disk 
ve diğer USB cihazları bağlanır (FAT32 veri 
desteği, NTFS biçimi desteklenmez) 

8 USB-C 
konektörü 

 Android akıllı telefonlara bağlantı ve 
type-c tam işlev protokolü desteği. 
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4. İşlevsel talimatlar 
4.1. HDMI çıkışı 
Akıllı telefonu DA-70882 docking istasyonuna bağlayın ve 
ardından HDMI (*2.0) ses ve görüntü kablosunu kullanarak HD 
ekranı DA-70882 docking istasyonuna bağlayın. Sistem, ekranı 
otomatik olarak tanımlar ve akıllı telefon ekranındaki içeriği 
senkronize bir şekilde görüntüler. 

 
Bilgilendirme: 
• Görüntü çıkışının çözünürlüğü ve yenileme hızı, akıllı 

telefonun gerçek çıktı değerine bağlıdır. Eğer akıllı telefon 
maksimum 2K çıkış desteklerse, görüntü çıkışı da 
maksimum 2K görüntüleyebilir. 

• Görüntü çıkışının kalitesi HDMI kablosuna göre değişir.  
Gerçek HDMI 2.0 kablolar kullanmanız önerilir. 

• Görüntü cihazının görüntü çözünürlüğü ve yenileme hızına 
uygun olduğundan emin olun. 
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4.2. USB 3.0 veya USB 2.0 arayüzlerinin 
kullanılması 

Akıllı telefonu DA-70882 docking istasyonuna bağlayın ve 
ardından fareyi veya klavyeyi DA-70882 docking istasyonunun 
USB 3.0 (USB 2.0) arayüzüne bağlayarak cep telefonunu harici 
fare veya klavye ile yönetmeye başlayın. 
USB belleği veya taşınabilir sabit diski yerleştirin. USB bellek 
veya taşınabilir sabit diskin disk simgesi ekranda belirir. 
Cihazdaki dosyaları kopyalamak, taşımak ve silmek için Enter'a 
tıklayın. 
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4.3. SD/Micro SD kart okuyucu 
Akıllı telefonu DA-70882 docking istasyonuna bağlayın, SD kart 
veya MicroSD kartı yerleştirin, SD kart veya MicroSD kart 
simgesi ekranda belirince Enter'a tıklayın; böylelikle cihaz 
içerisindeki dosyalarda kopyalama, taşıma, silme ve diğer 
işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.  
(* not: bu ürün, SD ve MicroSD kartlarda eş zamanlı okuma ve 
yazma işlemlerini desteklemez. Kartı yerleştirin ve önce okuma 
işlemi gerçekleştirin.) 

 
 

4.4. Şarj işlevinin kullanımı 
Docking istasyonuna güç sağlayabilen ve cep telefonunu şarj 
edebilen PD şarj cihazı veya QC şarj cihazı bağlayın. Cep 
telefonuna 5V/3A maksimum 15 W güç desteği sağlar. 
(Güç kaynağı boyutu, güç adaptörü ve cep telefonuna bağlıdır) 
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Bilgilendirme: 
• Görüntü çıkışı kullanılırken, fare veya klavye bağlamak akıllı 

telefonun şarjını tüketir. Devamlı ve yeterli güç sağlamak ve 
şarjın hızlı tükenmesini önlemek için PD şarj cihazı 
bağlamanız önerilir. 

• Telefonun orijinal şarj cihazı yüksek güçlü PD veya QC şarj 
cihazı değilse, DA-70882'ye bağlanan güç kaynağı yetersiz 
olabilir ve bu durum telefonun yavaş şarj olmasına sebep 
olabilir. 

• Yüksek güçlü PD ve QC şarj cihazları ayrıca satın alınabilir. 
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5. Ürüne ilişkin önlemler 
5.1. Katı (yanıcı madde, iğne gibi) veya sıvı (su, meşrubat vb. 

içecek) maddelerin ürünün üzerine düşmesine veya 
ürünün içine sızmasına izin vermeyin, bunlar ürünün 
normal kullanımını engelleyebilir. 

5.2. Ürünü nemli ortamlarda (banyo, tuvalet gibi), tozlu 
ortamlarda ve çürüyen nesnelerin yakınında 
kullanmayın ve bunlara maruz bırakmayın. 

5.3. Ekipman uzun süre kullanılmıyorsa, toz birikmesini ve 
yuvanın oksidasyonundan kaynaklanan zayıf temas 
durumlarını önlemek için ürünün plastik torbası kutuya 
konularak muhafaza edilmelidir. 

5.4. Bu kılavuzda aksi belirtilmediği sürece bu makinenin 
hiçbir parçasını kendiniz tamir etmeyin veya 
değiştirmeyin. Bakım işlemlerini bayinize veya yetkili 
acentenize bırakın. 
 
 
 
 

İşbu yazı ile Assmann Electronic GmbH, Uygunluk Beyanı'nın kargo ile 
teslim edilen içeriğin bir parçası olduğunu beyan etmektedir. Uygunluk 
Beyanı tarafınıza teslim edilmediyse aşağıda belirtilen üretici adresinden 
postayla isteyebilirsiniz. 
 
www.assmann.com 
Assmann Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Almanya        
 

http://www.assmann.com/
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