
Универсальный USB разветвитель

Модели: Quadro Power, Septima Slim
Инструкция по эксплуатации

Спецификация:
Назначение: устройство для подключения нескольких USB устройств к 
одному USB порту.
4 USB порта (Quadro Power), 7 USB портов (Septima Slim), скорость 
передачи данных – до 5 Гбит/с, нет необходимости устанавливать драйвер, 
Питание по шине USB либо от адаптера 100-240В 50-60 Гц, входящего в 
комплектацию.

Использование
1. Подключите кабель, входящий в комплектацию, разъемом Mini-USB к 
устройству, разъемом USB A в компьютер. Теперь к устройству можно 
подключить одновременно до 4 USB устройств. 
2. Подключите блок питания к устройству, и включите блок питания в 
электрическую сеть. Блок питания позволяет заряжать электронные 
устройства через USB разветвитель, а также подключать устройства, 
потребляющие много энергии. 
3. Устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и 
производственных зонах без воздействия вредных и опасных 
производственных факторов.
4. Специальные условия хранения, транспортировки и реализации не 
предусмотрены.

Внимание!
Не использовать изделие в промышленных, медицинских или 
производственных целях. 
Не допускать попадания влаги на изделие и внутрь его.
Не подвергать изделие механическим нагрузкам, способным привести к 
механическим повреждениям товара.
Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться 
заведомо неисправным устройством. 

http://defender.ru/support/services/


Універсальний USB розгалужувач

Моделі: Defender Quadro Power, Septima Slim

Інструкція з експлуатації

Специфікація:
Призначення: пристрій для підключення декількох USB пристроїв до одного 
USB порту.
4 USB порти (Quadro Power), 7 USB порти (Septima Slim) швидкість 
передачі даних - до 5 Гбіт / с, немає необхідності встановлювати драйвер. 
Живлення по шині USB або від адаптера 100-240 В 50-60 Гц, що входить в 
комплектацію. 

Використання
1. Підключіть кабель, що входить в комплектацію, роз'ємом Mini-USB до 
пристрою, роз'ємом USB A в комп'ютер. Тепер до пристрою можна підключити 
одночасно до 4 USB пристроїв.
2. Підключіть блок живлення до пристрою, і включіть блок живлення в 
електричну мережу. Блок живлення дозволяє заряджати електронні 
устройтсва через USB розгалужувач, а також підключати пристрої, що 
споживають багато енергії.  
3. Пристрій призначений для роботи в житлових, комерційних і виробничих 
зонах без впливу шкідливих і небезпечних виробничих факторів.
4. Спеціальні умови зберігання, транспортування та реалізації не 
передбачені.

Увага!
Не застосовувати виріб в промислових, медичних або виробничих цілях.
Не допускати попадання вологи на виріб і всередину його.
Не піддавати виріб механічним навантаженням, здатним привести до 
механічних пошкоджень товару.
Не застосовувати при помітних пошкодженнях виробу. Не користуватися 
свідомо несправним пристроєм.
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