
 

 

Instrukcja obsługi 

Unitek Y-2179B Aluminiowy Hub 4x USB 2.0 

 
 

 

 
Poznań 2018 

  



 
 

 Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Czarnkowska 13, 60-415 Poznań 

e-mail: sales@fen.pl; www.fen.pl	
	 Strona	2 

Unitek Y-2179B to nowy hub USB 2.0 w aluminiowej obudowie, mający 
nawiązywać do stylu Apple.  Rozwiązanie, które ma na celu zapewnienie 
wystarczającej ilości portów do podłączania nie zmniejszającej się liczby 
peryferiów USB, będzie także ozdobą każdego biurka.  Cztery porty USB są 
rozstrzelone, zatem bez problemu można do nich podpiąć nawet najgrubszą 
wtyczkę.  Jeden z portów umiejscowiono na szczycie huba.  W Y-2179B zadbano 
o port microUSB przez który można do niego podpiąć dodatkowe zasilanie, tak 
aby móc korzystać z urządzeń wymagających większego prądu np. zewnętrznych 
twardych dysków. 
 
Główne wyróżniki: 
 

• Aluminiowa obudowa nawiązująca stylem do Apple 
• 4 porty USB zgodne ze specyfikacją USB 2.0, zapewniają transfer do 480 

Mbps wstecz kompatybilny z urządzeniami USB 1.1 
• Port microUSB do podpięcia dodatkowego zasilania 
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Instrukcja podłączenia: 

• Jeśli posiadasz i chcesz skorzystać z dodatkowego zasilania podłącz do 
HUBa dedykowany przewód, 

• Podłącz HUBa do komputera, 
• Podłącz zasilacz do gniazdka (jeśli korzystasz z dodatkowego zasilania), 
• Użytkuj urządzenia USB po przez podłączenie ich do portów USB HUBa. 

 
Uwagi 

• Pamiętaj, aby zawsze korzystać z „bezpiecznego usuwania urządzeń USB” 
w celu odmontowania z systemu, 

• Jeśli korzystasz z dodatkowego zasilania, staraj się, aby przewód microUSB 
był możliwie krótki, 

• Jeśli korzystasz z urządzeń o większym poborze prądu staraj się korzystać z 
dodatkowego zasilania, w krytycznych momentach, możliwy prąd jaki może 
urządzenie dostarczyć może być niewystarczający do ich zasilenia. 
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Gwarancja: 
Konsorcjum FEN Sp. z o.o. prowadzi serwis gwarancyjny produktów oferowanych w serwisie dealerskim 
www.fen.pl.  
Procedury dotyczące przyjmowania urządzeń do serwisu są odwrotne do kanału sprzedaży tzn.: w 
przypadku uszkodzenia urządzenia przez klienta końcowego, musi on dostarczyć produkt do miejsca 
jego zakupu. 
 
Skrócone zasady reklamacji sprzętu: 
Reklamowany sprzęt powinien być dostarczony w stanie kompletnym, w oryginalnym opakowaniu 
zabezpieczającym lub w opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i 
przechowywania analogicznie do warunków zapewnianych przez opakowanie fabryczne. 
Szczegółowe informacje dotyczące serwisu można znaleźć pod adresem www.fen.pl/serwis 
Konsorcjum FEN współpracuje z Europejską Platformą Recyklingu ERP w sprawie zbiórki zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Lista punktów, w których można zostawiać niepotrzebne 
produkty znajduje się pod adresem www.fen.pl/download/ListaZSEIE.pdf 
 

Informacja o przepisach dotyczących ochrony środowiska 
Dyrektywa Europejska 2002/96/EC wymaga, aby sprzęt oznaczony symbolem znajdującym się na 
produkcie i/lub jego opakowaniu ("przekreślony śmietnik") nie był wyrzucany razem z innymi 
niesortowanymi odpadami komunalnymi. Symbol ten wskazuje, że produkt nie powinien być usuwany 
razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Na Państwu spoczywa obowiązek wyrzucania 
tego i innych urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych w wyznaczonych punktach odbioru. 
Pozbywanie się sprzętu we właściwy sposób i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnie negatywnym 
konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. W celu uzyskania szczegółowych informacji o 
usuwaniu starego sprzętu prosimy się zwrócić do lokalnych władz, służb oczyszczania miasta lub sklepu, 
w którym produkt został nabyty. 
Powyższa instrukcja jest własnością Konsorcjum FEN Sp. z o.o.  
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