
78493- DOCKING USB HUB

Εγχειρίδιο χρήσης

Απαιτήσεις Συστημάτων

 Λειτουργικό σύστημα Windows® 2000 από SP3, XP από SP1, Vista ή Mac™ 0S 10.x
 Ελεύθερη σύνδεση USB, προτεινόμενη USB 2.0

Οδηγίες Ασφαλείας

Έχετε αγοράσει ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα, υψηλής ποιότητας, για τον υπολογιστή σας το οποίο είναι παγκοσμίως χρησιμοποιήσιμο. Παρακαλώ
παρατηρήστε τα παρακάτω σημεία.

 Προστατεύστε τη συσκευή από πίεση και ώθηση.
 Μην εκθέτετε τη συσκευή στην υγρασία. Οι επαφές ασφαλείας μπορεί να καταστραφούν.
 Μην συνδέετε τη συσκευή αν η σύνδεση ή ο προσαρμογέας κεντρικών αγωγών είναι χαλασμένος.
 Η συσκευή ή άλλα συστατικά πρέπει να επισκευαστούν μόνο σε ένα ειδικό κατάστημα ή σε ένα κέντρο υπηρεσιών.
 Χρησιμοποιήστε μόνο τον αυθεντικό εσωκλειόμενο προσαρμογέα κεντρικών αγωγών ή αυθεντικά ανταλλακτικά.
 Χρησιμοποιήστε μόνο το εσωκλειόμενο καλώδιο σύνδεσης USB χωρίς προέκταση. Διαφορετικά ασφαλείς πληροφορίες μπορεί να χαθούν.
 Σιγουρευτείτε ότι όλες οι συνδεδεμένες συσκευές φέρουν το σήμα CE.
 Αποφύγετε τις πηγές θερμότητας και την άμεση έκθεση στο φως του ηλίου.
 Προσοχή! Φυλάσσετε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό και τις ηλεκτρονικές συσκευές μακριά από παιδιά.
 Προσοχή! Φυλάσσετε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά! Κίνδυνος ασφυξίας!
 Προσοχή! Αυτή είναι μια συσκευή κατηγορίας Α. Η συσκευή μπορεί να προκαλέσει ραδιοφωνικές παρεμβολές σε κατοικημένη περιοχή. Σε

τέτοια περίπτωση, ο χειριστής μπορεί να απαιτηθεί να πάρει τις κατάλληλες μετρήσεις.

Σύνδεση της μονάδας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος

1. Συνδέστε τον προσαρμογέα κεντρικών αγωγών με τον κόμβο USB.
2. Συνδέστε τον προσαρμογέα κεντρικών αγωγών με μια έξοδο παροχής.

Τοποθέτηση σε λειτουργία

1. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας και περιμένετε μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί. Συνδέστε τον κόμβο USB με τον υπολογιστή/φορητό
υπολογιστή σας μέσω του εσωκλειόμενου καλωδίου USB.

Σημείωση: Όταν συνδέετε και αποσυνδέετε τον κόμβο USB και τις USB συσκευές, μπορει να εμφανισθούν διαφορετικά μηνύματα στην οθόνη σας.
Επικοινωνήστε με έναν ειδικό ή συμβουλευτείτε τον εγχειρίδιο του υπολογιστή σας ή του λειτουργικού συστήματος εάν έχετε τυχόν απορίες.

Υποστήριξη και Πληροφορίες επικοινωνίας
Εάν τα προιόντα είναι ελαττωματικά:
Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον έμπορο ή τη Hama Product Consulting εάν έχετε οποιεσδήποτε αξιώσεις.

Internet/WWW

Υποστήριξη προιόντυων ή πληροφορίες προιόντων μπορειτε να βρείτε στο www.hama.com.
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