Účel použití
Tento výrobek se používá pro připojení k chytrým telefonům nebo tabletům Android, které podporují
OTG. Je určen ke čtení a k zápisu na paměťové karty nebo USB flash disky s podporou systému
Android. Kromě toho slouží také k připojení myši a klávesnice. Přiložený mikro USB kabel se používá
k připojení a k napájení. Vzhledem k omezením systému Android, podporuje maximální kapacitu
paměti 32 GB.

USB HUB

Připojení, nastavení a provoz
•
•

Obj. č.: 119 54 31
s čtečkou SD karet, 3x USB 2.0 s OTG

•

Připojte OTG hub k mikro USB portu na zařízení s operačním systémem Android a zapne
se indikátor provozního stavu.
Nyní můžete vložit periferní zařízení USB jako např. myš, klávesnici, čtečku paměťových karet,
nebo USB flash disk. Systém Android automaticky rozpozná paměťové nebo jiné zařízení.
Myš nebo klávesnici můžete používat přímo. Když se připojí paměťová karta nebo flash disk,
automaticky se otevře průzkumník souborů.
Můžete také kombinovat zařízení a paměťová média. Tato kombinace je však omezena
maximální hodnotou proudu, kterou poskytuje Váš chytrý telefon nebo tablet. Nelze současně
používat víc než jedno paměťové médium.
Některá USB zařízení mají vyšší spotřebu proudu než mobilní zařízení a nelze je k OTG hubu
připojit.

Obj. č.: 126 86 79

S výrobkem nelze používat externí pevné disky.

4x USB 2.0

Obj. č.: 129 93 32
4x USB 2.0 + adaptér microUSB
na miniUSB

•

Před odpojením zařízení (USB flash disku, nebo paměťové karty) bude bezpečnější počkat
s odebráním na pokyn operačního systému. V opačném případě může dojít k poškození dat
nebo paměťového zařízení (viz návod k obsluze svého zařízení se systémem Android).

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do USB zařízení.
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte
jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho
příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet
obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.
K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné
prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky
mohly poškodit povrch a pouzdro zařízení.

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup USB OTG hubu Renkforce.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku
do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste
jim odevzdali i tento návod.

Recyklace
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných
zákonných ustanovení.
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Technické údaje
Napájení:
Provozní napětí:
Odběr proudu:
Podporovaný operační systém:
Podporovaný souborový formát:
Omezení kapacity paměti:

Přes USB
5 V DC
Max. 500 mA
Android 4.x a vyšší
FAT 32
Max. 32 GB

Provozní podmínky:

Teplota: 0 ºC až +60 ºC
Relativní vlhkost: 0 - 80%
Teplota: -20 ºC až +60 ºC
Relativní vlhkost: 10 - 95%
21 x 67 x 31 mm
23 g

Skladovací podmínky:
Rozměry (V x Š x H):
Hmotnost:

Záruka
Na USB OTG hub Renkforce poskytujeme záruku 24 měsíců.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, běžného
opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.
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