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Introdução ao produto 

DN-10050-1 é um dispositivo USB 2.0 para Adaptador Fast Ethernet que fornece o sistema 
do computador com velocidade de ligação Ethernet até 100Mbps. É compatível com versões 
anteriores de USB 1.x. Este adaptador compacto e portátil é ideal como adaptador de rede de 
computador pessoal ou como acessório de computador portátil. 
 

Características 
1. Compatível com a Especificação Standard de USB 1.1 e 2.0. 
2. Integra Fast Ethernet 10/100Mbps MAC/PHY. 
3. Compatível com IEEE 802.3 10BASE-T/100BASE-TX 
4. Suporta modos de Funcionamento Duplex total de 10/100Mbps 
5. Suporta modos de USB total e Alta Velocidade com capacidade de alimentação de 

barramento 
6. Suporta modo de Suspensão e Hibernação remota através de Link-up 
7. Porta ascendente: USB Tipo A 
8. Porta descendente: RJ45 
9. Suporta Windows® XP/Vista/7/8/8.1 (32/64 bit); Mac OS 10.4 ou superior 
 

Requisitos do Sistema 
1. Windows® XP/Vista/7/8/8.1 (32/64 bit); Mac OS 10.4 ou superior 
2. Uma porta USB 
 

Conteúdo da Embalagem 
1 x USB 2.0 para Adaptador Fast Ethernet 
1 x CD Controlador 
1 x Manual do Utilizador 
Nota: O conteúdo pode variar dependendo do país/mercado 
 

Instalação do Equipamento 
1. Ligar o DN-10050-1 directamente numa porta USB disponível no seu computador. 
2. Ligar o cabo de rede na porta RJ45 do DN-10050-1 
3. Ligar a outra extremidade do cabo numa porta Ethernet disponível no seu router, 

interruptor ou qualquer outro dispositivo. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Instalação do Controlador para Windows XP/Vista/7/8/8.1 
1. Para o Windows 98/2000/XP/WIN7/8/8.1, uma vez o DN-10050-1 ligado, o Windows 

detectará o adaptador para instalar os controladores.  
 

 
 

2. Aparecerá “Update Device driver Wizard”, informando que encontrou o “AX88x72A”.   

 



 

3. Introduzir o CD fornecido e seleccionar a pasta que corresponde ao Sistema Operativo do 
seu computador para instalação do controlador. 

 

 
 

4. Seguir as instruções para completar a instalação do software. Quando o driver é instalado 
com sucesso, em Propriedade do Sistema, o dispositivo é mostrado conforme se mostra 
abaixo. 
 

 



 

Instalação do Controlador para Mac iOS 
1. Introduzir o CD fornecido no controlador do CD-ROM. 
2. Fazer duplo clique no ícone do disco “DN-10050-1”, fazer duplo clique na pasta “Drivers” 

(Controladores). 

 
 
3. Clicar em Mac_OSX10.4_v2.0.5, será exibido o seguinte diálogo de configuração do 

controlador. Clicar no botão [Continue] (Continuar) para iniciar o procedimento de 
instalação e seguir as instruções para continuar a instalação. 

 



 

4. Clicar no botão [Install] (Instalar) para continuar o procedimento de instalação. 

 
 
5. Pode ser necessário inserir o seu código de utilizador/palavra-passe durante a instalação 

do controlador. 

 
 
6. Clicar no botão [Continue Installation] (Continuar Instalação) para continuar o 

procedimento de instalação. 

 
 
7. Clicar no botão [Restart] (Reiniciar) para reiniciar o sistema Mac OSX para ativar a 

instalação do controlador modificado. 


