
Dell Micro-usb-dongle

Opladen en data

Gebruikershandleiding



OPMERKING: een OPMERKING geeft belangrijke informatie aan, 
waarmee u de computer beter kunt gebruiken.

VOORZICHTIG: VOORZICHTIG geeft aan dat een mogelijk gevaar 
voor de hardware of verlies van gegevens dreigt als instructies niet 
worden opgevolgd.
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Introductie
Met de Micro-usb-dongle van Dell kunt u usb-apparatuur aansluiten op 
uw tablet, zoals usb-sticks, externe harde schijven, toetsenbord, muizen, 
enz. Bovendien kunt u hiermee, zelfs als usb-apparatuur is aangesloten, het 
tablet opladen.

Met een usb-hub kunt u diverse usb-toestellen tegelijkertijd aansluiten op 
het tablet. Afhankelijk van het type en aantal usb-apparaten, heeft u wellicht 
een usb-hub met voeding nodig.

OPMERKING: de dongle voldoet aan usb 2.0.

De dongle aansluiten

OPMERKING: de dongle wordt zonder stroomkabel en adapter geleverd. 
Gebruik de stroomkabel en adapter die bij het tablet zijn geleverd.

VOORZICHTIG: gebruik uitsluitend de netstroomadapter die 
ontworpen is voor het tablet. Ongeautoriseerde netstroomadapters of 
kabels kunnen het tablet ernstig beschadigen.

1. Sluit de dongle aan op de micro-usb-poort van het tablet.

2. Sluit de netstroomadapter aan op de dongle.

3. Sluit een normaal usb-apparaat of een usb-hub aan op de dongle.

Micro-usb-dongle

Usb-apparaat of 
usb-hub

Stroomkabel 
(micro-usb)

Netstroomadapter

Stopcontact
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Problemen oplossen

Problemen Mogelijke oorzaken Mogelijke oplossingen

Usb-apparatuur 
stopt tijdelijk met 
functioneren, als de 
netstroomadapter 
wordt aangesloten op 
of losgetrokken van 
de dongle.

Dit is normaal en 
het apparaat hervat 
automatisch de normale 
gang van zaken.

Usb-harde schijf wordt 
niet gedetecteerd.

De netstroomadapter 
wordt niet aangesloten 
op de dongle.

Sluit de usb-
netstroomadapter 
van de tablet aan op 
de micro-usb-dongle 
van Dell.

De usb-kabel voor de 
harde schijf is te lang of 
niet-standaard.

Sluit de harde schijf 
met een kortere usb-
kabel aan op de dongle 
of gebruik een kabel 
van hogere kwaliteit.

Het station dat u 
wilt gebruiken, heeft 
meer energie nodig 
dan beschikbaar is 
via de dongle.

Gebruik een usb-hub 
met voeding.

VOORZICHTIG: Om verlies van gegevens te voorkomen, koppelt 
u usb-opslagapparatuur los of verwijdert u deze, voordat u de 
apparatuur lostrekt van de dongle.


