Przejściówka Micro-USB Dell
Przeznaczona do transferu danych i
ładowania
Instrukcja obsługi

WAŻNE: WAŻNE oznacza istotne informacje, które pomagają w lepszym
wykorzystaniu komputera.
OSTROŻNIE: OSTROŻNIE wskazuje na potencjalne zagrożenie
zniszczeniem sprzętu lub utratę danych w przypadku niestosowania
się do instrukcji.
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Wstęp
Przejściówka Micro-USB Dell pozwala na podłączanie urządzeń USB, takich
jak napędy USB, zewnętrzne dyski twarde, klawiatury, myszy i podobne
urządzenia do tabletu. Pozwala także na ładowanie tabletu w czasie kiedy
podłączone są do niego urządzenia USB.
Umożliwia także podłączenie wielu urządzeń USB do tabletu za pomocą
huba USB. W zależności od rodzaju i ilości urządzeń USB możliwe, że będzie
konieczne zastosowanie zasilanego huba USB.
WAŻNE: Przejściówka USB jest zgodna ze standardem USB 2.0.

Podłączanie przejściówki
WAŻNE: Przewód zasilający i zasilacz nie stanowią elementu zestawu
przejściówki. Należy skorzystać z przewodu zasilającego oraz zasilacza
stanowiących elementy zestawu tabletu.
OSTROŻNIE: Należy korzystać wyłącznie z zasilacza przeznaczonego
dla tabletu. Korzystanie z nieoryginalnych zasilaczy lub przewodów
może spowodować poważne uszkodzenia tabletu.
1. Podłącz przejściówkę do portu micro-USB tabletu.
2. Podłącz zasilacz do przejściówki.
3. Podłącz standardowe urządzenie USB lub hub USB do przejściówki.

Przejściówka
Micro-USB

Urządzenie USB lub
hub USB
Przewód zasilający
(Micro USB)

Zasilacz

Gniazdko
elektryczne
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Rozwiązywanie problemów
Problemy

Możliwe przyczyny

Po podłączeniu lub
odłączeniu zasilacza
do lub od przejściówki,
urządzenia USB
natychmiast przestają
działać.

Dysk twardy USB nie
jest wykrywany.

Możliwe rozwiązania
Jest to zamierzone
działanie, a urządzenie
powraca do działania
automatycznie.

Zasilacz nie
jest podłączony
do przejściówki.

Podłącz zasilacz USB
tabletu do przejściówki
Micro-USB Dell.

Przewód USB
wykorzystywany
do podłączenia
dysku twardego
jest zbyt długi lub
niestandardowy.

Należy użyć krótszego
przewodu USB do
podłączenia dysku
twardego do przejściówki
lub przewodu lepszej
jakości.

Dysk, który ma być
podłączony pobiera
Należy użyć zasilanego
więcej mocy niż
huba USB.
zapewnia przejściówka.

OSTROŻNIE: Aby uniknąć utraty danych należy odmontowywać
lub wysuwać urządzenia magazynujące USB przed odłączeniem
od przejściówki.
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