Micro-USB prepojovacie
zariadenie Dell
na prenos údajov a nabíjanie
Používateľská príručka

POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré prispievajú k
lepšiemu využitiu vášho počítača.
UPOZORNENIE: UPOZORNENIE uvádza potenciálne poškodenie
hardvéru alebo stratu údajov v prípade nedodržania pokynov.
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Úvod
Micro-USB prepojovacie zariadenie Dell umožňuje pripojenie USB
zariadení, ako sú USB pamäťové zariadenia, externé pevné disky,
klávesnice, myš, atď. k vášmu tabletu. Umožňuje aj nabíjanie vášho tabletu
počas pripojenia USB zariadení.
Pomocou USB rozbočovača je možné súčasne pripojiť viacero USB
zariadení k tabletu. V závislosti od typu a počtu USB zariadení je možné, že
budete potrebovať USB rozbočovač s napájaním.
POZNÁMKA: Toto prepojovacie zariadenie je kompatibilné s USB 2.0.

Pripojenie prepojovacieho zariadenia
POZNÁMKA: Napájací kábel a adaptér sa s týmto prepojovacím
zariadením nedodávajú. Použite napájací kábel a adaptér dodané
s tabletom.
UPOZORNENIE: Používajte len napájací adaptér určený pre váš tablet.
Použitie neschválených napájacích adaptérov alebo káblov môže
vážne poškodiť váš tablet.
1. Pripojte toto prepojovacie zariadenie k micro-USB portu vášho tabletu.
2. Pripojte napájací adaptér k prepojovaciemu zariadeniu.
3. Pripojte štandardné USB zariadenie alebo USB rozbočovač k
prepojovaciemu zariadeniu.
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Riešenie problémov
Problémy

Možné príčiny

USB zariadenia
prestanú nakrátko
pracovať, keď pripojíte
k prepojovaciemu
zariadeniu alebo
odpojíte od
prepojovacieho
zariadenia napájací
adaptér.

Možné riešenia

Je to očakávané
správanie, pričom
zariadenie automaticky
obnoví svoje
fungovanie.

Pripojte USB
K prepojovaciemu
napájací adaptér
zariadeniu nie je pripojený tabletu k micro-USB
napájací adaptér.
prepojovaciemu
zariadeniu Dell.

USB pevný disk nebol
rozpoznaný.

Použite kratší USB kábel
USB kábel použitý na
na pripojenie pevného
pripojenie pevného
disku k prepojovaciemu
disku je príliš dlhý alebo
zariadeniu alebo použite
neštandardný.
kábel vyššej kvality.
Pamäťové zariadenie,
ktoré sa pokúšate
použiť, má väčší
odber energie
než je dostupná
prostredníctvom
tohto prepojovacieho
zariadenia.

Použite USB rozbočovač
s napájaním.

UPOZORNENIE: Aby nedošlo k strate údajov, odpojte USB
pamäťové zariadenia softvérovo pred ich odpojením od
prepojovacieho zariadenia.
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