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1.

Εισαγωγή

Η ομάδα της Eggtronic θέλει να σας ευχαριστήσει που επιλέξατε τον νέο σταθμό
συγχρονισμού και φόρτισης HUB IT®. Το HUB IT® είναι η τελευταία λέξη στους έξυπνους
σταθμούς USB 3.0 μεγάλης ταχύτητας από την Eggtronic.
Το HUB IT® σάς επιτρέπει να συνδέετε τον υπολογιστή σας με 7 ηλεκτρονικές συσκευές
ταυτόχρονα, μεταξύ των οποίων με smartphones, tablets, κάμερες, βιντεοκάμερες,
συσκευές MP3, σκληρούς δίσκους, συσκευές USB, ποντίκια και πληκτρολόγια.
Το HUB IT® σχεδιάστηκε για να σας παρέχει ταχύτητες έως και 10 φορές πιο γρήγορες
από μια σύνδεση USB 2.0.
Το HUB IT® αναγνωρίζει αυτόματα κάθε συσκευή που συνδέετε και την φορτίζει με τη
μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Οι ενδείξεις LED θα σας γνωστοποιούν την κατάσταση
φόρτισης κάθε συσκευής σας.
Το υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης διασφαλίζει ότι το HUB IT®
επαναφορτίζει ακόμη και τις πιο πρόσφατες ηλεκτρονικές συσκευές.
Το HUB IT® διαθέτει 4 υποδοχές USB 3.0, όπου μπορείτε να εγκαταστήσετε τις κασέτες
Eggtronic που συνδέονται με κάθε συσκευή σας, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να
προσαρμόσετε εύκολα το προσωπικό σας HUB IT® οποιαδήποτε στιγμή.
2.

σας επιτρέπουν να προσθέσετε κι άλλες λειτουργίες στο HUB IT®, όπως εσωτερική
μπαταρία, ασύρματο φορτιστή, κ.ά. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αυξήσετε κι άλλο
τις λειτουργίες του προσωπικού σας HUB IT®, επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση: www.
eggtronic.com.
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Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία
•

1 HUB IT®

•

4 υποδοχείς σύνδεσης κασέτας USB

•

1 μικροκαλώδιο USB 3.0

•

1 προσαρμογέας 5 V DC, 4 A

•

Εγχειρίδιο χρήσης

•

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Κύρια χαρακτηριστικά
(1)

Βύσμα τροφοδοσίας

(2)

Είσοδος micro USB 3.0 για σύνδεση με PC

(3)

4 υποδοχές USB 3.0

(4)

3 θύρες USB 3.0

(5)

7 ενδείξεις LED

(6)

5 υποδοχές ισχύος

(7)

Παράδειγμα κασετών USB 3.0 ή κασετών ισχύος

*
Οι εκδόσεις λιανικής πώλησης διαθέτουν 4 προεπιλεγμένους υποδοχείς σύνδεσης κασέτας βάσει των πλέον δημοφιλών
διαθέσιμων συσκευών. Οι εκδόσεις ηλεκτρονικού εμπορίου που αγοράστηκαν μέσω της σελίδας www.eggtronic.com
διαθέτουν 4 υποδοχείς σύνδεσης κασέτας της επιλογής σας.
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Το HUB IT® διαθέτει, επίσης, 5 υποδοχές για τις κασέτες ισχύος Eggtronic, οι οποίες

ΕΙΣΟΔΟΣ

1 micro USB 3.0
1 προσαρμογέας βύσματος τροφοδοσίας

ΕΞΟΔΟΣ

3 θύρες USB 3.0 τύπου A
4 υποδοχές για κασέτες USB
5 υποδοχές για κασέτες ισχύος

Eνδείξεις LED

7 ενδείξεις LED

Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων

Έως και 5 Gbps

Προσαρμογέας ισχύος

Είσοδος: 90 – 250 V AC
Έξοδος: 5 V DC, 4 A

Θερμοκρασία λειτουργίας

5°C – 40°C (41°F – 104°F)

Θερμοκρασία αποθήκευσης

-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)

Υγρασία

5% - 85%

Μέγεθος

170 x 170 x 34 mm (6.69’’ x 6.69’’ x 1.34’’)

Βάρος (χωρίς τη συσκευασία)

260 g (8.82 oz.)

Λειτουργικά συστήματα

Windows, Mac, Linux

Μεταφορά δεδομένων
Το HUB IT® σχεδιάστηκε για να σας παρέχει τις βέλτιστες ταχύτητες μεταφοράς
δεδομένων και φόρτισης, έτσι ώστε να μπορείτε να συγχρονίζετε και να φορτίζετε όλες
τις συσκευές σας εύκολα και στη μέγιστη απόδοσή τους. Μόλις συνδεθεί με τη θύρα
USB 3.0 του υπολογιστή σας, το HUB IT® θα επαναφορτίσει και θα συγχρονίσει όλες τις
συσκευές σας ταυτόχρονα.
Το HUB IT® σχεδιάστηκε για να σας παρέχει τον βέλτιστο αριθμό θυρών USB,
διατηρώντας τα καλώδιά σας σωστά οργανωμένα και εκτός του οπτικού σας πεδίου.
Το HUB IT® θα σας παρέχει ταχύτητα μετάδοσης έως και 5 Gbps. Είναι δηλαδή 10 φορές
πιο γρήγορο από τις παραδοσιακές θύρες USB 2.0. Οι συσκευές που δεν είναι συμβατές
με USB 3.0 ενδέχεται να επιβραδύνουν την ταχύτητα μετάδοσης.
4.

μέσω των 3 θυρών USB 3.0 και των 4 υποδοχών USB 3.0 που είναι συμβατές με τις
κασέτες USB.
Οι θύρες USB 3.0 μπορούν να συνδεθούν με κάθε συμβατή με USB 3.0/2.0/1.1 συσκευή
μνήμης ή περιφερειακό, όπως εξωτερικούς σκληρούς δίσκους, ποντίκια, εκτυπωτές,
βιντεοκάμερες και flash pens, κ.ά.
Οι υποδοχές USB 3.0 σχεδιάστηκαν ειδικά για να ταιριάζουν στους 4 υποδοχείς
σύνδεσης κασέτας USB. Οι υποδοχείς σύνδεσης κασέτας σχεδιάστηκαν για να μπορούν
να προσαρμοστούν πλήρως, δίνοντάς σας τη δυνατότητα απλά να αφαιρείτε, να
αντικαθιστάτε και να τοποθετείτε έναν νέο υποδοχέα σύνδεσης κασέτας όποτε
αγοράζετε μια νέα συσκευή.
Αποσπώμενα καλώδια - Σχεδιάσαμε, επίσης, κάθε κασέτα με αποσπώμενους
ακροδέκτες, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να διατηρείτε τις συσκευές σας
τακτοποιημένες, να εξαφανίζετε τα άσχημα καλώδια και να εξοικονομείτε χρόνο.
Η ομάδα Eggtronic εργάζεται συνεχώς για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων και
εξελιγμένων κασετών USB, εξοπλισμένων με συνδεσιμότητα USB 3.0 / 2.0 μεγάλης
ταχύτητας για πρόσθετες θύρες USB, μονάδες μνήμης, Bluetooth και Internet. Αυτό
μας επιτρέπει να παρέχουμε στο προσωπικό σας HUB IT® τακτικά ενημερωμένες,
εκτεταμένες και αυξημένες λειτουργίες. Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας www.
eggtronic.com για να ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις.

Επαναφόρτιση
Όταν συνδέεται με την παροχή ισχύος, το HUB IT® παρέχει στις συσκευές σας μέγιστο
ρεύμα 4 A (20 W).
Το HUB IT® διαθέτει έναν ειδικό επεξεργαστή που διαχειρίζεται όλες τις σημερινές
μοντέρνες συσκευές. Σχεδιασμένο για να αναγνωρίζει και να φορτίζει αυτόματα όλες τις
συσκευές και τα εξαρτήματά σας στη μέγιστη ταχύτητά τους, το HUB IT® είναι συμβατό
με τις προδιαγραφές της φόρτισης μπαταρίας 1.2 και περιλαμβάνει αποκλειστικούς
αλγορίθμους για τις Apple®, Samsung®, RIM® και πολλές άλλες συσκευές.

5.
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Το HUB IT® σάς επιτρέπει να συνδέετε τον υπολογιστή σας με 7 διαφορετικές συσκευές,

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να έχετε τη μέγιστη ταχύτητα φόρτισης, σας συνιστούμε να αποσυνδέσετε το HUB
IT® από τον υπολογιστή σας. Κατά τη μετάδοση δεδομένων, ορισμένες συσκευές δεν
μπορούν να φορτιστούν στη μέγιστη ταχύτητα που επιτρέπει η συσκευή.

4.

ρήση του HUB IT ®

Κασέτες Eggtronic
Το HUB IT® διαθέτει 9 υποδοχές, όπου μπορείτε να εισάγετε τις κασέτες, οι οποίες έχουν
τη δυνατότητα εκτέλεσης πολλαπλών λειτουργιών:
•

4 υποδοχές για κασέτες USB

•

5 υποδοχές για κασέτες ισχύος

Δείτε το διάγραμμα (σελίδα 1) για να καταλάβετε πώς λειτουργούν μαζί οι υποδοχές
και οι κασέτες.

Υποδοχές USB 3.0
Οι υποδοχές USB φιλοξενούν κασέτες USB για πολλαπλές συσκευές, όπως smartphones, tablets, συσκευές MP3, κάμερες, βιντεοκάμερες, GPS και πολλές άλλες, μαζί
με προαιρετικές κασέτες για επιπλέον θύρες USB 3.0 για αποθήκευση δεδομένων,
συνδεσιμότητα bluetooth και internet.
Σημείωση: δείτε το διάγραμμα (σελίδα 1)

Υποδοχές ισχύος
Οι υποδοχές ισχύος σάς επιτρέπουν να εισάγετε εύκολα και γρήγορα τις κασέτες που
αυξάνουν σε μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά του HUB IT®:
-

Κασέτα μπαταρίας: Δίνει τη δυνατότητα στο HUB IT® να λειτουργεί ακόμα και όταν
αποσυνδεθεί από την παροχή ισχύος

-

Κασέτα ασύρματης φόρτισης: Επιτρέπει την ασύρματη φόρτιση των smart phones
και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών.

Εργαζόμαστε για περισσότερο εξελιγμένα χαρακτηριστικά και λειτουργίες. Για
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση: www.eggtronic.com
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•

Ανοίξτε το κάλυμμα του HUB IT®, τραβώντας απαλά τους συνδετήρες που το
συγκρατούν

•

Για να αφαιρέσετε μια κασέτα, απλά σηκώστε την

•

Τοποθετήστε την απαιτούμενη κασέτα στη διαθέσιμη υποδοχή, προσέχοντας
να ευθυγραμμίσετε τους πείρους με τον υποδοχέα σύνδεσης.

•

Μόλις εισαχθεί, απλά κλείστε το κάλυμμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
•

Μην εισάγετε κασέτες USB στις υποδοχές ισχύος.

•

Μην εισάγετε κασέτες ισχύος στις υποδοχές USB 3.0.

•

Μην πιέζετε τις κασέτες στις υποδοχές, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ζημιά
στους πείρους της κασέτας.

•

Εάν κατά την πρώτη σας προσπάθεια δυσκολευτείτε να αφαιρέσετε το κάλυμμα,
μην το πιέσετε για να ανοίξει. Επιλέξτε κάποια από τις υπόλοιπες πλευρές του
καλύμματος και επαναλάβετε απαλά την ενέργεια.

Εγκατάσταση και λειτουργία
Το HUB IT® είναι μια συσκευή τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας που καθιστά την
εγκατάσταση εύκολη και γρήγορη.
•

Συνδέστε το HUB IT® στον προσαρμογέα ισχύος.

•

Συνδέστε τον προσαρμογέα στην πρίζα. Το HUB IT® είναι πλέον έτοιμο να
φορτίσει τις συσκευές σας.

•

Χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB 3.0 που σας παρέχεται, συνδέστε τη θύρα
(2) του micro USB 3.0 σε μια θύρα USB 3.0 του υπολογιστή σας. Το λειτουργικό
σύστημα του υπολογιστή σας θα ανιχνεύσει αυτόματα το HUB IT®.

•

Το προσωπικό σας HUB IT® είναι πλέον έτοιμο να συγχρονίσει και να φορτίσει
όλες τις συσκευές σας!

•

Εάν συνδέσετε το HUB IT® σε μια θύρα USB 2.0 στον υπολογιστή σας, η
μεταφορά δεδομένων θα γίνεται μεν σωστά, αλλά με μειωμένο ρυθμό. Όταν το
HUB IT® δεν είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή σας, θα λειτουργεί σαν ένας
έξυπνος σταθμός φόρτισης υψηλής απόδοσης.
7.

ελληνικός

Εγκατάσταση κασετών Eggtronic στις υποδοχές

•

Ο υπολογιστής σας θα αναγνωρίζει και άλλες συσκευές, μόλις συνδέονται στο
HUB IT®. Όταν το HUB IT® δεν είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή σας, οι άλλες
συσκευές θα εξακολουθούν να φορτίζονται με τον καλύτερο τρόπο.

•

Κάθε θύρα και υποδοχή USB 3.0 διαθέτει μια ένδειξη LED, η οποία φωτίζεται για
να δείξει ότι η συσκευή σας φορτίζεται. Τυχόν αποτυχία φωτισμού της ένδειξης
LED, δεν σημαίνει ότι η συσκευή έχει προβλήματα λειτουργίας, αλλά μάλλον
ότι η απορρόφηση του ρεύματος είναι χαμηλή ή μηδενική. Εάν η ένδειξη LED
τρεμοπαίζει, σημαίνει ότι η παροχή ρεύματος είναι χαμηλή.

Ενημέρωση του υλικολογισμικού
Αντίθετα με τους περισσότερους παραδοσιακούς διανομείς USB, το HUB IT®
σχεδιάστηκε, έτσι ώστε να μπορείτε εύκολα να ενημερώσετε το υλικολογισμικό,
ακολουθώντας μόνο λίγα απλά βήματα. Για να διασφαλίσετε ότι η απόδοση του HUB
IT® είναι πλήρως βελτιστοποιημένη, σας συνιστούμε να ενημερώνετε τακτικά το
υλικολογισμικό. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.eggtronic.com για τις τελευταίες
ενημερώσεις λογισμικού και χρήσης.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
Ζήτημα

Μειωμένη
ταχύτητα
μεταφοράς
δεδομένων

Μειωμένη
ταχύτητα
φόρτισης

Απουσία
ένδειξης LED
ή ένδειξη
LED που
τρεμοπαίζει

Δεν φορτίζει

Πιθανή αιτία

Λύση

Η συνδεδεμένη συσκευή δεν
είναι USB 3.0

Η συσκευή έχει αγγίξει ήδη τη
μέγιστη ταχύτητα

Το HUB IT® είναι συνδεδεμένο
σε μια θύρα USB 2.0 ή 1.X του
υπολογιστή

Συνδέστε το HUB IT® σε μια
θύρα USB 3.0 του υπολογιστή

Το HUB IT® είναι συνδεδεμένο
με καλώδια USB 2.0

Χρησιμοποιήστε καλώδια
USB 3.0

Το καλώδιο USB 3.0 δεν είναι
σωστά συνδεδεμένο

Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια
είναι σωστά συνδεδεμένα.

Ο προσαρμογέας δεν είναι
συνδεδεμένος

Βεβαιωθείτε ότι ο
προσαρμογέας είναι σωστά
συνδεδεμένος.

Η συσκευή που φορτίζεται δεν
είναι συμβατή με τα πρότυπα
BC 1.2

Αποσυνδέστε το HUB IT® από
τον υπολογιστή κατά την
ταχεία φόρτιση

Οι συσκευές που είναι
συνδεδεμένες στο HUB IT®
χρειάζονται πάρα πολύ ρεύμα

Αποσυνδέστε μία ή
περισσότερες συσκευές

Η απορρόφηση ρεύματος είναι
πολύ χαμηλή ή μηδενική

Η συσκευή δεν μπορεί να
εντοπίσει το HUB IT

ελληνικός
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Αυτό δεν είναι πρόβλημα

Αποσυνδέστε και
επανασυνδέστε τη συσκευή
Αποσυνδέστε και
επανασυνδέστε το βύσμα
τροφοδοτικού για την
επανεκκίνηση του HUB IT
9.
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