Instrukcja obsługi
Y-3070A

Poznań 2015

Y-3070A to HUB z 4 portami USB3.0, cechą charakterystyczną urządzenia jest dołączony do zestawu
adapter sieci Gigabit Ethernet który należy podłączyć do jednego z portów HUBa aby przekształcić go
w zewnętrzną kartę sieciową.
Cechy:








4portowy HUB USB3.0 z adapterem Giga LAN
Niewielkie rozmiary
Obsługa funkcji Wake-On-LAN
Obsługa Green Ethernet
Obsługa IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
Obsługa IPV4/IPV6 COE (Checksum Offload Engine) co zmniejsza obciążenie procesora
Zasilany z portu USB

Specyfikacja:







USB3.0 Super Speed: 5Gbps
4 x downstream Port oraz 1 x upstream port
1 x Gigabit LAN RJ45 żeński, zgodny z Full-duplex
Wskaźniki LED dla statusu połączenia Ethernet
Dopuszczalna temperatura podczas pracy: 0-70°C
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP /Vista/7/ 8 /8.1 (32/64-bit), Mac OS 10.7 lub
nowszy

Zawartość zestawu:





1 x USB3.0 Hub+ Gigabit Ethernet
1 x Podręcznik użytkownika
1 x przewód USB3.0
1 x CD

Obsługa:

1. HUBUSB3.0
2. Adapter GigabitE

HUB USB3.0, do działania nie wymaga instalacji sterowników. Sterowniki wymagane są tylko do karty
sieciowej Gigabit Ethernet
Aby zainstalować sterowniki do karty sieciowej Y-3070A:
Umieść płytę CD w napędzie CD/DVD twojego komputera, przejrzyj zawartość płyty następnie
uruchom instalator setup.exe dla wybranego systemu operacyjnego.

Postępuj według wskazówek pojawiających się na ekranie aby dokończyć proces instalacji
sterowników. Po zainstalowaniu sterowników podłącz urządzenie do portu USB komputera, w
menadżerze urządzeń pojawi się nowe urządzenie
W Centrum sieci i udostępniania pojawi się nowa sieć, po podłączeniu przewodu sieciowego adres IP
zostanie przypisany automatycznie.
Sterownik:
http://www.unitek-products.com/file/product/driver/54be0bdad23b2.zip
Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań
e-mail: sales@fen.pl;

www.fen.pl
Strona 2

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.

Dział Wsparcia Technicznego
Konsorcjum FEN Sp. z o.o.
Kontakt: support@fen.pl
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