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PP000237-PVUS33HSS
Hliníkový stojan pre slúchadlá / USB 3.0 Hub
USB 3.0 / 3,5 mm porty
Hliník / Plast
Čierná
11.5" x 5.25" x 5.25"
418 g

2 IN 1 USB HUB STOJAN PRE SLUCHADLÁ 

USB 3.0 kábel 

Používateľská príručka

Gumená rukoväť

3x USB 3.0 porty

1 ks

1 ks

1 ks

2 V 1 USB STOJAN NA SLUCHADLÁ Používateľská príručka

Prehľad produktu Prevádzka

Technické údaje

Obsah 

Montáž

3,5 mm Audio I/0 rozhranie

Neexistuje nič, ako počúvať nejakú hudbu alebo podcast vo vašom počítači - ale 
keď príde čas na ukladanie vašich slúchadiel, často ste ponechali iba priestor na 
ploche. Nechajte svoje obľúbené slúchadlá sedieť nekonečne na vašom stole, 
zatiaľ čo káble sa zamotajú, nie je tou najlepšou voľbou.

Zabezpečte našu náhlavnú súpravu ponúknuť riešenie! Tento elegantný 
hliníkový stojan dokončí vašu pracovnú plochu a vytvorí atraktívny priestor 
na ukladanie vašich slúchadiel. Kompletný s organizérom na jednoduché 
spravovanie káblov, hliníkový stojan má tiež tri porty USB 3.0 a porty s rozmermi 
3,5 mm, ktoré umožňujú ľahký prístup k vašim periférnym zariadeniam USB 
a pohodlný port pre pripojenie vašich slúchadiel! Nenechajte náhlavnú súpravu 
zbierať prach na stole - používajte ju!

1. USB pripojenie:
a) Pripojte slúchadlový stojan k počítaču pomocou priloženého kábla USB

2. Pripojenie zariadenia:
a) Zaojte požadované zariadenia USB. V pravom dolnom rohu obrazovky počítača sa 

zobrazí výzva na mobilný hardvér, čo znamená, že zariadenie funguje normálne

3. Vysunutie zariadenia:
Poznámka: Keď potrebujete vysunúť zariadenie USB, najskôr zastavte dáta R&W, 
aby ste zabránili chybám
a) Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu mobilného hardvéru v pravom dolnom rohu 

obrazovky počítača a vyberte možnosť "Vysunúť zariadenie USB"
b) Teraz môžete bezpečne odstrániť zariadenie USB.

Použitie:
Slúchadlový stojan / USB 3.0 Hub je možné používať s diskovými jednotkami USB 
3.0, kamerami s vysokým rozlíšením, kamerami pre videopozorovanie, digitálnymi 
kamerami, ako aj s multikanálovým zvukom a inými širokopásmovými perifériami 
a podporuje súčasné pripojenie vysokorýchlostného rozhrania USB 3.0 rozhrania, 
s rýchlosťou testovania až 5 Gb/s.

Poznámka:
Neporušujte tento výrobok ani ho neumiestňujte do vlhkého prostredia. Vyhnite 
sa ukladaniu stojanu na slúchadlá na priame slnečné žiarenie alebo do prostredia 
s vysokou teplotou. Nepoužívanie, demolácia alebo prevádzka, ktoré nie sú v súlade 
s pokynmi, ktoré vedú k poškodeniu vášho prístroja alebo stojanu na náhlavnú 
súpravu, strácajú záruku.

Regulačný súlad

Pre informácie FCC Trieda B
Toto zariadenie bolo testované a spĺňa ustanovenia triedy B časti 15 pravidiel FCC. 
Tieto limity sú stanovené tak, aby zabezpečili primeranú ochranu pred škodlivými 
interferenciami v rezidenčných inštaláciách. Toto zariadenie generuje a môže vyžarovať 
rádiofrekvenčnú energiu a v prípade, že nie je inštalované a používané v súlade 
s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Avšak, neexistuje 
žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nebude dochádzať k rušeniu. Ak toto zariadenie 
spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, ktoré možno určiť 
vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame vám, aby ste sa pokúsili odstrániť rušenie 
jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

Preorientovať alebo premiestniť prijímač anténa. Zvýšenie oddelenia medzi 
zariadením a prijímačom.

  Pripojte zariadenie do zásuvky na inom okruhu, než je pripojenie k prijímaču.
  Obráťte sa na predajcu alebo na skúseného technika.
Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Patriot 
Memory, môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.

CE

Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že spĺňa limity smernice Európskej rady 
o aproximácii práva členských štátov týkajúcej sa elektromagnetickej kompatibility 
(89/336 / EEC) podľa EN 55022 triedy B.

Obmedzená záruka

Spoločnosť Patriot zaručuje, že tento výrobok neobsahuje chyby v materiáloch 
a spracovaní po dobu 2 rokov. ak sa v tomto čase zistí, že tento výrobok je vadný, 
opravíme ho alebo ho nahradíme. Táto záruka sa nevzťahuje na náhodné poškodenie, 
opotrebenie alebo následné alebo náhodné straty. Za žiadnych okolností spoločnosť 
Patriot nezodpovedá za stratu alebo poškodenie zariadení; ani strata alebo poškodenie 
programov, záznamov alebo údajov; ani žiadne následné alebo náhodné škody, aj keď 
Patriot bol informovaný o ich možnosti. Táto záruka neovplyvňuje vaše zákonné práva.

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo obavy týkajúce sa vášho produktu Patriot, 
kontaktujte nás najprv.

*Kliknutie*


