SPH-332
Manual de utilizare
HUB 4 porturi USB 3.0 Extern

This manual is available in english on www.spacer.ro

Caracteristici:

•
•
•
•
•
•

4 porturi USB 3.0 de mare viteză
Compatibil cu standardele USB 3.0/2.0/1.1
Plug & play
Dimensiuni reduse, ideal pentru computerele
desktop și laptop
Siguranțe pentru protecția echipamentelor
conectate
Compatibil cu Windows (7/8/10), Mac Os, Linux

Specificații tehnice:

•
•
•
•

Cablu 1m lungime
Dimensiuni: 7.1*4*1.2cm
Culoare: Negru
Rata de transfer de pana la 5Gb/s

1 – Cablu cu mufa USB tată
2 – Mufe USB mamă
3 – Siguranțe incluse pentru protecția echipamentelor
conectate

Instrucțiuni de utilizare
1.
2.
3.

Conectați mufa tată la unul din porturile USB ale calculatorului. Pentru performanțe maxime, folosiți un port USB 3.0.
Așteptați ca dispozitivul să fie detectat de sistemul de operare.
Conectați dispozitivele dorite la mufele USB mamă ale hub-ului.

Conținut pachet: hub extern 4 porturi USB 3.0
Precauții
Protecția cablului. Nu stricați cablul conectare. Evitați să trageți sau să răsuciți cablul la locul unde se îmbină cu dispozitivul. A
se feri de copii și de animalele de companie.
Feriți produsul de umiditate. Nu expuneți produsul la ploaie sau la aer încărcat cu umiditate. Feriți produsul de lichide.
Feriți produsul de foc și de sursele de căldura. Nu apropiați produsul de foc sau de alte surse de încălzire (sobe, calorifere et.)
Aruncarea produsului. Nu aruncați produsul sau celelalte componente electronice împreună cu gunoiul menajer. Folosiți doar
centrele specializate pentru colectarea deșeurilor electronice.
ELIMINARE DESEURI:
Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie
eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un
punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informatii despre centrele locale de colectare va rugam
contactati primaria localitatii dvs. sau accesati pagina www.ecotic.ro
Prin prezenta, declaram ca produsul nostru este in conformitate cu Directiva 2014/30/EU.

