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1. Wstęp 
Przełącznik do udostępniania urządzeń USB 3.0 4 do 2 umożliwia 
podłączenie maksymalnie 4 zewnętrznych urządzeń USB do 2 
notebooków/komputerów. Za jednym naciśnięciem przycisku 
podłączone urządzenia USB można przełączać pomiędzy 
poszczególnymi komputerami, a nawet wyłączać, jeśli będzie to 
konieczne. Zapewnia użytkownikowi doskonałe rozwiązanie do 
udostępniania 4 urządzeń USB pomiędzy dwoma komputerami. 
Przełącznik do udostępniania urządzeń USB 3.0 to ekonomiczne 
rozwiązanie dla małych firm i użytkowników domowych.  
 

2. Funkcje 
1. Rozwiązanie jest kompatybilne z interfejsami USB 3.0 i USB 2.0  
2. Rozwiązanie jest kompatybilne ze specyfikacjami interfejsu USB 

3.2 Gen 1 i obsługuje szybkości do 5 Gbit/s 
3. Można wybrać komputer, naciskając przycisk na górze urządzenia 
4. Obsługa Windows 10, 8, 7, Vista, XP oraz macOS 10.3 i nowszych 

wersji  
5. Wymiary: 10,8 x 5,9 x 1,5 cm 
6. Waga: 61,2 g 
7. Kolor: czarny 
 

3. Zawartość pakietu 
 Przełącznik do udostępniania urządzeń USB 3.0 typu 4 do 2 
 2 x kabel USB 3.0. 
 SIO (skrócona instrukcja obsługi) 
 
4. Dane techniczne: 
1. Przełącznik do udostępniania urządzeń USB 3.0, 4 urządzenia USB 

– 2 komputery  



3 

2. Umożliwia używanie 4 urządzeń końcowych USB z dwoma 
komputerami 

3. Każde podłączone urządzenie USB można indywidualnie włączać i 
wyłączać 

4. Przełącznik do udostępniania urządzeń USB 3.0 idealnie nadaje 
się do udostępniania drukarki, skanera lub dysku zewnętrznego / 
urządzenia pamięci masowej np. w małym biurze. 

 
5. Cechy produktu 

 
 

1 Przycisk przełącznika 4 Port B 

2 Port USB-A 1 i 2 i 3 i 4 5 Zasilanie przez Type-C 
(WEJ. / 5 V) 

3 Port A   
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6. Sposób używania: 
1. Należy podłączyć jedną końcówkę kabla USB 3.0 do portu A 

przełącznika, a drugi koniec kabla USB podłączyć do dostępnego 
portu USB w jednym z komputerów. 

2. Należy podłączyć jeden koniec kabla USB 3.0 do portu B 
przełącznika, natomiast drugi koniec kabla USB podłączyć do 
wolnego portu USB na drugim komputerze. 

3. Podłącz do przełącznika urządzenia peryferyjne, które chcesz 
udostępniać. Dioda LED wskazuje, który komputer aktualnie 
steruje podłączonym urządzeniem peryferyjnym. Po naciśnięciu 
przycisku podłączone urządzenie zasygnalizuje połączenie z 
innym komputerem. 

4. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wszystkich 
podłączonych urządzeń zalecamy podłączenie zewnętrznego 
źródła zasilania. 

 
 
 
 
 
Spółka Assmann Electronic GmbH niniejszym oświadcza, że deklaracja 
zgodności jest dostarczana z przesyłką. 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  
 


