Dells mikro-USB-dongle
For data og lading
Bruksanvisning

MERK: MERK angir viktig informasjon som kan hjelpe deg å bruke
datamaskinen på en bedre måte.
ADVARSEL: En ADVARSEL angir potensiell skade på maskinvare eller
tap av data hvis instruksjonene ikke følges.
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Innledning
Med Dells mikro-USB-dongle kan du koble USB-stasjoner, eksterne
harddisker, mus og annet til nettbrettet. Du har også mulighet til å lade
nettbrettet mens USB-enheter er tilkoblet.
Flere USB-enheter kan kobles til nettbrettet samtidig ved hjelp av en USBhub. Avhengig av typen og antall USB-enheter trenger du kanskje en USBhub med egen strømforsyning.
MERK: Donglen overholder USB 2.0-standarden.

Koble til donglen
MERK: Strømkabel og adapter leveres ikke med donglen. Bruk
strømkabelen og adapteren som ble levert med nettbrettet.
ADVARSEL: Bruk bare strømadapteren som er utviklet for og beregnet
på nettbrettet ditt. Bruk av uautoriserte strømadaptere eller -ledninger
kan skade nettbrettet.
1. Koble donglen til mikro-USB-porten på nettbrettet.
2. Koble strømadapteren til donglen.
3. Koble en standard USB-enhet eller en USB-hub til donglen.

Mikro-USB-dongle

USB-enhet
eller USB-hub
Strømkabel
(mikro-USB)

Strømadapter

Strømkontakt

Innledning     3

Feilsøking og problemløsing
Problemer

Mulige årsaker

USB-enheter slutter
midlertidig å virke
når du kobler
strømadapteren til eller
fra donglen.

Mulige løsninger

Dette er normalt, og
enheten begynner
automatisk å virke igjen.

Koble nettbrettets USBStrømadapteren er ikke
strømadapter til Dells
koblet til donglen.
mikro-USB-dongle.

USB-harddisken blir
ikke oppdaget.

Harddiskens USBtilkoblingskabel er
for lang eller ikke av
standard type.

Bruk en kortere
USB-kabel til å koble
harddisken til donglen,
eller bruk en kabel av
høyere kvalitet.

Du prøver å bruke en
stasjon som trekker
Bruk en USB-hub med
mer strøm enn
egen strømforsyning.
tilgjengelig via donglen.

ADVARSEL: Hvis du vil unngå datatap, må du deaktivere eller løse ut
USB-lagringsenheter før du kobler dem fra donglen.
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