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Οδηγίες χρήσης

Περιεχόμενα συσκευασίας:
1 Χ USB 2.0 Hub
1 X 5V 2,1A Μονάδα παροχής ρεύματος
1 Χ Οδηγίες χρήσης

Απαιτήσεις συστήματος
Λειτουργικό σύστημα Windows® 2000 από SP 3, XP από SP 1, Vista ή
MacTM OS 10.x
Ελεύθερη σύνδεση USB, προτεινόμενη 2.0

Οδηγίες ασφαλείας
Έχετε αποκτήσει ένα υψηλής ποιότητας ηλεκτρονικό αξεσουάρ για τον
υπολογιστή σας που χρησιμοποιείται παγκοσμίως. Παρακαλείσθε να
ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

 Προστατέψτε τη συσκευή από πίεση και κρούσεις.
 Μην αφήνετε εκτεθειμένη την συσκευή στην υγρασία. Οι

επαφές ακριβείας μπορεί να καταστραφούν.
 Μην συνδέετε την συσκευή αν η ίδια η συσκευή, ο αγωγός

σύνδεσης ή ο κύριος αντάπτορας έχουν υποστεί βλάβη.
Μόνο εξουσιοδοτημένο αρμόδιο προσωπικό επιτρέπεται να
επισκευάσει τη συσκευή.

 Η συσκευή ή άλλα εξαρτήματά της πρέπει να επισκευαστούν
μόνο σε ειδικό κατάστημα ή σε κατάστημα service.

 Χρησιμοποιήστε μόνο την εσώκλειστη γνήσια συσκευή ή
γνήσια ξεχωριστά κομμάτια.

 Χρησιμοποιήστε μόνο το εσώκλειστο USB καλώδιο σύνδεσης
χωρίς επέκταση. Αλλιώς μπορεί να επηρεαστεί η ασφάλεια
δεδομένων.

 Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδεδεμένες συσκευές είναι CE-
ελεγμένες.

 Αποφύγετε πηγές ζέστης και την απευθείας έκθεση στο φως
του ήλιου.

 Προσοχή! Κρατήστε τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό
εξοπλισμό της συσκευής μακριά από παιδιά.

 Προσοχή! Κρατήστε τα υλικά της συσκευασίας μακριά από
παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας!

 Προσοχή! Αυτή είναι μια συσκευή κλάσης Α. Αυτή η
συσκευή μπορεί να προκαλέσει ράδιο παρεμβολές στο χώρο
διαβίωσης. Σε αυτή την περίπτωση ο χειριστής μπορεί να
απαιτήσει τις κατάλληλες μετρήσεις

Σύνδεση της μονάδας παροχής ρεύματος:
1. Συνδέστε τον κύριο αντάπτορα με το USB Hub.
2. Συνδέστε τον κύριο αντάπτορα με την έξοδο

παροχής ρεύματος.
Σημείωση: Παρακαλείσθε να βεβαιωθείτε ότι η
τάση αντιστοιχεί στον κύριο αντάπτορα.

Βάζοντας σε λειτουργία:
1. Ανοίξτε τον υπολογιστή και περιμένετε μέχρι να ξεκινήσει να

λειτουργεί. Συνδέστε το USB Hub με τον υπολογιστή/laptop
σας μέσα από το εσώκλειστο USB καλώδιο.

2. Παρακαλείσθε να βεβαιωθείτε ότι καμία τερματική συσκευή
δεν είναι συνδεδεμένη όταν εγκαθιστάτε το USB Hub.
Σημείωση: Όταν συνδέετε και αποσυνδέετε το USB Hub και
τις USB συσκευές, διαφορετικά μηνύματα μπορεί να
εμφανιστούν στην οθόνη σας. Καλέστε έναν ειδικό ή
συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσεις του υπολογιστή σας ή
του λειτουργικού σας συστήματος αν έχετε καμία ερώτηση.

3. Tώρα μπορείτε να συνδέσετε τις περιφερειακές σας
συσκευές (πχ εκτυπωτή, scanner κλπ) με το USB Hub. Όταν
εγκαθιστώντας τις συσκευές πρέπει να εγκαταστήσετε κάθε
συσκευή ξεχωριστά, παρακαλείσθε να περιμένετε μέχρι οι
οδηγοί από τις σχετικές συσκευές να εγκατασταθούν
ολοκληρωτικά πριν εγκαταστήσετε μια άλλη συσκευή.

4. Προτείνεται επίσης – όσο είναι δυνατόν- να παρέχετε τις
τερματικές συσκευές οι οποίες είναι συνδεδεμένες Με το
hub, με ξεχωριστή ενέργεια.
Σημείωση: Όταν συνδέετε το USB Hub, δεν πρέπει να
συνδέσετε οδηγούς (περιλαμβάνονται στο λειτουργικό
σύστημα Windows® 2000 από SP 3, XP από SP 1, Vista ή
MacTM OS 10.x). Ένας οδηγός μπορεί να είναι απαραίτητος
για τις συνδεδεμένες συσκευές USB. Αυτό μπορεί να
προμηθεύεται από τον κατασκευαστή της σχετικής συσκευής
ή αν κατέχετε τέτοια συσκευή.

Υποστήριξη και λήψη πληροφοριών

Αν τα προϊόντα είναι ελαττωματικά
Παρακαλείσθε καλέστε τον έμπορο ή το Συμβουλευτικό Τμήμα της
Ηama αν έχετε κάποιο παράπονο.

Internet/World Wide Web
Υποστήριξη ή πληροφορίες για τα προϊόντα μπορείτε να βρείτε στη
διεύθυνση
www.hama.com

Γραμμή Υποστήριξης-Συμβουλευτικό Τμήμα Ηama
Τηλ. +49(0)9091 - 502-115
Φαξ. +49(0)9091 – 502-272
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