
 

 
 
 

COMUTADOR USB 3.0 DE PARTILHA 

 
 

Manual do utilizador 
DA-73300-1 

 
 
INTRODUÇÃO 
O comutador DA-73300-1 USB 3.0 de partilha permite que, no máximo, 
dois PC partilhem uma porta do dispositivo ligado. Proporciona uma 
excelente solução para partilhar dispositivos USB entre dois PC, 
permitindo poupar em orçamentos limitados, graças a dispositivos USB e 
nas operações com processos de instalação instantânea. 

CARACTERÍSTICAS 
 O comutador USB 3.0 de partilha pode suportar transferência de dados 

com velocidade de transmissão até 5 Gbps. 
 Compatível com versões anteriores USB 1.1/2.0. 
 O USB 3.0 B-Type é compatível com computadores e o USB3.0 A-Type 

destina-se a ligação com o dispositivo. 
 Não é necessária alimentação extra 
 Seleciona os PC através dos botões de pressão do painel superior 
 Dois LED indicam qual é o PC selecionado 



 

ESPECIFICAÇÕES 
 
Função 
Modelo Nr. DA-73300-1 
Porta do PC USB 3.0 B-Type x 2 
Porta de dispositivo USB USB 3.0 A-Type x 1 
Seleção de porta 2 x botões de pressão 
LED 2 x LED 

Sistema operativo Windows XP, Vista, 7, 8, 10, Mac OS 10.3 e 
versões superiores 

Dispositivo USB 
compatível USB 1.1/2.0/3.0 

Modo de Energia Alimentação por barramento USB 
Adaptador de alimentação Nº 
Peso 40 g 
Dimensão (C x L x A) 69 x 42 x 22 (mm) 
Temperatura de 
funcionamento 0~40°C 

Temperatura de 
armazenamento -20~60°C 

Consumo de Energia 5 V/50 mA (Máximo) 
 
 
CONTEÚDO DA EMBALAGEM 
 1 x comutador USB 3.0 de partilha 
 1 x Manual de Instalação Rápida 
 2 x cabo USB 3.0 de 1,5 m 
 
INSTALAÇÃO DO HARDWARE 
1. Ligue o dispositivo USB à porta USB. 
2. Utilizar o cabo USB 3.0 para ligar os PC com o comutador de partilha. 



 

 
 
FAQ 
Q1: O comutador de partilha suporta dispositivos USB 1.1 e 2.0? 
R: O comutador de partilha pode funcionar e ser compatível com USB 1.1 
e 2.0. 
Q2: O comutador de partilha necessita de fonte de alimentação? 
R: Não, o comutador de partilha está concebido como comutador sem 
alimentação. 
Partilha da alimentação do computador, quando é ligado ao computador. 
Q3: Quais são os sistemas operativos em que o comutador de partilha 
pode funcionar? 
R: O comutador de partilha é compatível com Windows 7, 8, 10, Vista, XP, 
2000 e Mac OS x (10.3 e versões posteriores). 
 
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
1. A função de comutação não deteta o meu computador. 

 Certifique-se de que o cabo entre o comutador de partilha e o 
computador se encontra bem ligado. 

 Tente ligar o computador a uma porta USB diferente 
 

2. O dispositivo USB não está a funcionar corretamente. 
 Desligue e volte a ligar para ativar o dispositivo 
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