Trust 4 Port Stackable USB HUB

Giriş
Bu kılavuz, Trust 4 Port Stackable USB HUB kullanıcıları için yazılmıştır.
Bu ürünü yükleyebilmeniz için, bilgisayar ile temel tecrübenizin olması yeterlidir. Sorularınız varsa,
Trust Customer Care Center'lerden birine başvurun. Bu kılavuzun arka sayfasında bu konuda
ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.
Trust 4 Port Stackable USB HUB ile, birden fazla USB aygıtı aynı zamanda
bilgisayarınıza bağlanabilir.
USB HUB birlikte verilen USB kablosu yoluyla bilgisayara bağlandığı için, hızlı bir
iletişim sağlanır.

-

1.

Kurma / Bağlama

Bu aygıtı kullanabilmeniz için, aygıtı bilgisayarınıza bağlamanız gerekir.
Aşağıda belirtilen talimatları izleyerek, bağlamayı güvenli bir şekilde yapabilirsiniz.

Dikkat:

USB HUB'u bağlamadan önce bilgisayarınızı kapatın.

HUB ayağı, dikey ve yatay olmak üzere iki şekilde monte edilebilir. Ayağı monte etmek için,
aşağıdaki talimatlara uyun:

1.1
1.

1.2

Dikey
Şekil 2'de gösterildiği gibi, HUB'u tık sesi duyuluncaya kadar ayağın rayına kaydırın.

Yatay

1.

HUB'un alt tarafında bulunan uç çıkıntıyı, tık sesi duyuluncaya kadar ayaktaki üç deliğe
kaydırın (Bakın şekil 3).

2.

Gerektiğinde, şekil 4'te görüldüğü gibi ilk HUB üzerine ikinci bir HUB yerleştirilebilir.

1.3

Bağlama

1.3.1

Bilgisayara

Verilerin USB HUB'tan bilgisayara iletilebilmesi için, birlikte verilen USB kablosunu bağlamanız
gerekir.
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GİRİŞ

TANIMI

A

Kırmızı LED ışığı: USB prizdeki (yada eşit yükseklikteki) voltaja bağlı olduğu
zaman yanar

B

Yeşil LED ışıkları: USB girişleri OK olduğu zaman yanar

C

USB girişi: USB cihazlarınızı bu girişe takınız

D

Kablo için PC’ye (bilgisayara) giriş

E

Adaptör için giriş
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1.

Besleme adaptörünün yuvarlak fişini C bağlantı noktasına yerleştirin (bakın şekil 1).

2.

Besleme adaptörünün diğer fişini duvar prizine yerleştirin.

3.

USB kablosunun altıgen fişini USB HUB'un A bağlantı noktasına bağlayın (Bakın şekil 1.)

4.

USB kablosunun diğer ucundaki yassı fişi, bilgisayardaki boş bir USB bağlantı noktasına
bağlayın (bakın şekil 5).

1.1.2

Mevcut bir HUB'a

İsterseniz, Trust 4 Port Stackable USB HUB bilgisayara bağlantılı olan başka bir HUB'a
bağlanabilir. Bunun için bakın şekil 6.

1.4

Aygıtların bağlanması

Aygıtı USB HUB'a bağlamak için, aygıt ile birlikte verilen kabloyu kullanın. Ayrıntılı bilgi için söz
konusu aygıtın kullanma kılavuzuna bakın. Aygıtların, USB HUB'un arka tarafındaki dört USB
bağlantı noktasından birine bağlanması gerekir.

1.5

Windows sisteminde yükleme

USB HUB'u bağladıktan sonra Microsoft Windows sistemini başlattığınızda, yeni donanım fark
edilir ("General Purpose USB HUB"). Bu aygıt için otomatik olarak bir sürücü program yüklenir.
Cereyanın bağlanmış olması durumunda kırmızı LED lambası yanar. HUB'un USB bağlantı
noktalarının iyi bir şekilde çalışması durumunda ise, dört yeşil LED lambası yanar.
Yeşil LED lambalarından birinin yanmaması, söz konusu LED lambasının ait olduğu USB bağlantı
noktasının muhtemelen bozuk olduğunu gösterir.
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2.

Sorun giderme

Sorun

Sebep

Muhtemel çözüm

Yeni aygıt fark edilmez.

USB HUB'un besleme
adaptörü yerinde değil.

Besleme adaptörünü USB
HUB'a bağlayın.

USB kablosu doğru şekilde
bağlanmamış.

Aygıt ile HUB arasındaki
USB kablosunu doğru
şekilde bağlayın.
Aygıt ile bilgisayar
arasındaki USB kablosunu
doğru şekilde bağlayın.

"General Purpose USB
HUB" aygıtı fark edilmez.

USB kablosu doğru şekilde
bağlanmamış.

Aygıt ile bilgisayar
arasındaki USB kablosunu
doğru şekilde bağlayın.

USB HUB'un besleme
adaptörü yerinde değil.

Besleme adaptörünü USB
HUB'a bağlayın.

USB desteklemesi
yüklenmemiş (Windows 95).

USB desteklemesini
yükleyin (USB
desteklemesini Windows
CD-ROM'da veya İnternet'te
bulabilirsiniz).

Bağlanan USB aygıtı
çalışmıyor.

HUB'ların yanlış şekilde
bağlanmış olması nedeniyle
çok fazla miktarda sinyal kaybı
meydana gelir.

HUB'ları şekil 6'da
gösterildiği şekilde bağlayın.

Kırmızı ve yeşil LED
lambaları yanmıyor.

USB HUB'un besleme
adaptörü yerinde değil.

Besleme adaptörünü USB
HUB'a bağlayın.

USB kablosu doğru şekilde
bağlanmamış.

Aygıt ile bilgisayar
arasındaki USB kablosunu
doğru şekilde bağlayın.

USB bağlantı noktası bozuk.

Garanti süresi içinde satın
aldığınız yer ile temas kurun.

Bir ya da birden fazla yeşil
LED lambası yanmıyor.

İnternet'te (www.trust.com) FAQ sayfasına danışın. Garanti ve servis hizmetlerimizden en iyi
şekilde yararlanabilmeniz için, satın aldığınız ürünü www.trust.com adresli internet sitemiz yoluyla
kayıt ettirebilirsiniz. Satın aldığınız ürün ve diğer Trust ürünlerinin gelişmeleri hakkında otomatik
olarak size bilgi verilecektir. Bir de, harika ödül kazanma şansına sahip olursunuz.
USB hakkında ayrıntılı bilgi, www.usb.org adresli internet sitesinden bulunabilir.
Yukarıda verilen çözümleri denedikten sonra sorun yine de devam ederse, Trust Customer Care
Center'lerden biri ile temas kurun. Bu kılavuzun arka sayfasında bu konuda ayrıntılı bilgi
bulabilirsiniz. Aşağıda belirtilen verileri yanınızda bulundurun:
•
Ürün kodu, yani: 12276 / 12277;
•
Donanım verileri;
•
Sorunun ne olduğunun net açıklaması;
•
Sorunun ne zaman ortaya çıktığının net açıklaması.
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3.

Özellikler

Bilgisayar tarafı

1 B tipi bağlantı noktası

Aygıt tarafı

4 A tipi bağlantı noktası

Veri hızı

En fazla 12 MB/s

LED lambaları

1 kırmızı LED lambası, gerilimi gösterir.
4 yeşil LED lambası ise, A tipi bağlantı noktalarındaki
gerilimi gösterir.

Kısa devre güvenliği

Her bağlantı noktasında mevcut

Çıkış voltajı ve cereyan

Çıkış başına en fazla 5V DC / 500mA

Besleme adaptörü

5V DC / 2,69A
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