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1.

Úvod

Tím spoločnosti Eggtronic by vám chcel poďakovať za to, že ste si vybrali novú stanicu
na synchronizáciu a nabíjanie HUB IT®. HUB IT® je najnovšia inteligentná stanica s
rozhraním Super-Speed USB 3.0 od spoločnosti Eggtronic.
Stanica HUB IT® umožňuje pripojiť počítač až k 7 elektronickým zariadeniam súčasne,
a to vrátane: smartfónov, tabletov, fotoaparátov, videokamier, MP3 prehrávačov,
pevných diskov, zariadení USB, myší a klávesníc.
Stanica HUB IT® bola navrhnutá tak, aby vám dokázala zabezpečiť prenosovú rýchlosť
až 10-násobne prevyšujúcu rozhranie USB 2.0.
Stanica HUB IT® automaticky rozpozná každé zariadenie, ktoré k nej pripojíte a bude ho
nabíjať pri maximálnej možnej rýchlosti. Indikátory LED vás budú informovať o stave
nabíjania každého z vašich zariadení.
Firmvér s možnosťou aktualizácie je zárukou toho, že stanica HUB IT® dokáže nabíjať aj
tie najnovšie elektronické zariadenia.
Stanica HUB IT® je vybavená 4 slotmi USB 3.0, do ktorých môžete nainštalovať kazety
Eggtronic, ktoré sa pripájajú ku každému z vašich zariadení a umožňujú vám poľahky
prispôsobovať stanicu HUB IT®.
2.

umožňujú stanicu HUB IT® obohatiť o ďalšie funkcie ako internú batériu, bezdrôtové
nabíjanie a pod. Ak sa chcete dozvedieť, ako je možné ďalej rozširovať funkcionalitu
stanice HUB IT®, navštívte nás na adrese: www.eggtronic.com.

2.

3.

Obsah balenia
•

1stanica HUB IT®

•

4 konektory kaziet USBfn1 kábel Micro USB 3.0

•

1 adaptér 5 V DC, 4 A

•

Návod na použitie

•

Stručný návod

Kľúčové funkcie
(1)	Napájací konektor
(2)

Vstup Micro USB 3.0 na pripojenie k PC

(3)

4 sloty USB 3.0

(4)

3 porty USB 3.0

(5)

7 indikátorov LED

(6)

5 napájacích slotov

(7)	Príklad USB 3.0 alebo napájacích kaziet

*
Maloobchodné verzie prichádzajú s 4 dopredu vybraných Cartridge konektory na základe najpopulárnejších zariadenia
sú k dispozícii. E-commerce verzia zakúpené cez www.eggtronic.com prísť s 4 Cartridge konektormi podľa vášho výberu.

3.

slovenský

Stanica HUB IT® taktiež disponuje 5 slotmi na kazety napájania Eggtronic, ktoré vám

VSTUP

1 Micro USB 3.0
1 adaptér s konektorom DC

VÝSTUP

3 sloty USB 3.0 typu A
4 sloty na kazety USB
5 slotov na kazety napájania

Indikátory LED

7 indikátorov LED

Rýchlosť prenosu údajov

Do 5 Gb/s

Napájací adaptér

Vstup: 90 – 250 V AC
Výstup: 5 V DC, 4 A

Prevádzková teplota

5°C – 40°C  (41°F – 104°F)

Skladovacia teplota

-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)

Vlhkosť

5% - 85%

Rozmery

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

Hmotnosť (bez obalu)

260 g (8.82 oz.)

Operačné systémy

Windows, Mac, Linux

Prenos údajov
Stanica HUB IT® bola vyvinutá tak, aby vám dokázala zabezpečiť optimálnu rýchlosť
prenosu údajov a nabíjania, aby ste poľahky dokázali synchronizovať a nabíjať všetky
svoje zariadenia pri maximálnom výkone. Keď stanicu HUB IT® pripojíte k portu USB 3.0
na svojom počítači, stanica zabezpečí nabíjanie a synchronizáciu všetkých zariadení
súčasne.
Stanica HUB IT® bola navrhnutá tak, aby vám poskytla optimálny počet portov USB a
zachovala káble v organizovanom stave na miestach, kde nie sú vidieť.
Stanica HUB IT® vám zabezpečí prenosovú rýchlosť do 5 Gb/s. To je 10-násobne vyššia
rýchlosť ako v prípade tradičných portov USB 2.0. Zariadenia, ktoré nie sú kompatibilné
so štandardom USB 3.0, môžu znižovať prenosovú rýchlosť.
4.

prostredníctvom 3 portov USB 3.0 a 4 slotov USB 3.0, z ktorých každý je kompatibilný
s kazetami USB.
Porty USB 3.0 je možné pripojiť k ľubovoľnému kompatibilnému pamäťovému
zariadeniu s rozhraním USB 3.0/2.0/1.1, prípadne periférnym zariadeniam, ako sú
externé pevné disky, myši, tlačiarne, videokamery a pamäťové kľúče atď.
Sloty USB 3.0 boli špecificky navrhnuté na osadenie 4 konektorov kaziet USB. Konektory
kaziet poskytujú možnosť komplexného prispôsobenia, ktoré vám umožňuje
jednoducho zložiť, vymeniť a aktualizovať nový konektor kazety po každom zakúpení
nového zariadenia.
Zasúvateľné káble – každú z kaziet sme zároveň vybavili zasúvateľnými káblami, čo
vám umožňuje udržiavať všetky svoje zariadenia na poriadku bez zavadzajúcich
káblov, a šetriť drahocenný čas.
Tím Eggtronic nepretržite pracuje na návrhu a vývoji nových a pokročilých kaziet
USB, z ktorých všetky sú vybavené rozhraním USB 3.0/2.0 pre: doplnkové porty USB,
pamäťové jednotky, Bluetooth a internet. To nám umožňuje poskytovať vašej stanici
HUB IT® pravidelne aktualizovanú, rozšírenú a zvýšenú funkcionalitu.

Najnovšie

aktualizácie nájdete na našej stránke www.eggtronic.com.

Nabíjanie
Pri pripojení k napájaciemu zdroju dokáže stanica HUB IT® do vašich zariadení privádzať
maximálny prúd o intenzite 4 A (20 W).
Stanica HUB IT® je vybavená dedikovaným procesorom na správu všetkých dnešných
moderných zariadení. Je navrhnutá tak, aby dokázala automaticky rozpoznať a nabíjať
všetky vaše zariadenia a príslušenstvo pri ich maximálnej rýchlosti. Stanica HUB IT® je
kompatibilná so špecifikáciou Battery Charging 1.2 a obsahuje proprietárne algoritmy
pre Apple®, Samsung®, RIM® mnohé ďalšie zariadenia.

5.

slovenský

Stanica HUB IT® vám umožňuje pripojiť k počítaču až 7 rôznych zariadení

VAROVANIE
V záujme zabezpečenia maximálnej rýchlosti nabíjania vám odporúčame odpojiť stanicu HUB IT® od počítača. Počas prenosu údajov niektoré zariadenia nie je možné nabíjať
maximálnou rýchlosťou povolenou zariadením.

4.

Používanie stanice HUB IT®

Kazety Eggtronic
Stanica HUB IT® je vybavená 9 slotmi na vkladanie kaziet umožňujúcich plniť niekoľko
funkcií:
•

4 sloty na USB kazety

•

5 slotov na kazety napájania

Ak sa chcete dozvedieť, ako sloty a kazety fungujú, pozrite si diagram (strana 1)

Sloty USB 3.0
Sloty USB dokážu pojať kazety USB pre rôznorodé zariadenia ako napr. smartfóny,
tablety, MP3 prehrávače, fotoaparáty, videokamery, GPS a mnohé ďalšie, spolu s
voliteľnými kazetami pre doplnkové porty USB 3.0 pre: uchovávanie údajov, Bluetooth
a pripojenie k internetu.
Poznámka: Pozrite si diagram (strana 1)

Sloty napájania
Sloty napájania vám umožňujú rýchlo a ľahko vkladať kazety, ktoré do výraznej miery
rozširujú funkcie stanice HUB IT®.
-

Kazeta s batériou: Umožňuje stanici HUB IT® plniť svoju funkciu aj po odpojení od
zdroja napájania

-

Kazeta na bezdrôtové nabíjanie: Umožňuje bezdrôtovo nabíjať smartfóny a iné
elektronické zariadenia.

6.

informácie nájdete na adrese: www.eggtronic.com

Inštalácia kaziet Eggtronic do slotov
•

Otvorte kryt stanice HUB IT® jemným potiahnutím záchytných svoriek

•

Ak chcete odstrániť kazetu, stačí ju zdvihnutím vybrať

•

Požadovanú kazetu umiestnite do voľného slotu, pričom dávajte pozor, aby ste
kolíky zarovnali s konektorom v slote.

•

Po vložení jednoducho zavrite kryt.

VAROVANIE
•

Kazety USB nezasúvajte do slotov napájania.

•

Kazety napájania nezasúvajte do slotov USB 3.0.

•

Kazety nezasúvajte do slotov násilím, keďže by mohlo dôjsť k poškodeniu
kolíkov kazety

•

Ak sa vám na prvý pokus nepodarí odstrániť kryt, nesnažte sa ho otvoriť násilím.  
Zvoľte vedľajší okraj krytu a pokúste sa pohyb opatrne zopakovať.

Inštalácia a prevádzka
Stanica HUB IT® je zariadenie typu Plug & Play, ktorého inštalácia je jednoduchá a
rýchla.
•

Stanicu HUB IT® pripojte k napájaciemu adaptéru.

•

Adaptér pripojte k elektrickej zásuvke. Stanica HUB IT® je teraz pripravená na
nabíjanie vašich zariadení.

•

Pomocou priloženého kábla USB 3.0 prepojte port micro USB 3.0 (2) s portom
USB 3.0 na počítači. Operačný systém počítača automaticky rozpozná stanicu
HUB IT®.

•

Stanica HUB IT® je teraz pripravená na synchronizáciu a nabíjanie vašich zariadení!

•

Ak stanicu HUB IT® pripojíte k portu USB 2.0 na počítaču, údaje sa budú prenášať
náležitým spôsobom, avšak pri nižšej prenosovej rýchlosti. Keď stanica HUB IT®
nie je pripojená k počítaču, bude pracovať ako výkonná inteligentná nabíjacia
stanica.

7.

slovenský

Nepretržite pracujeme na stále dokonalejších funkciách a vlastnostiach. Bližšie

•

Po pripojení k stanici HUB IT® počítač dokáže rozpoznať ďalšie zariadenia. Keď
stanica HUB IT® nie je pripojená k počítaču, ostatné zariadenia sa budú naďalej
nabíjať optimálnym spôsobom.

•

Každý port USB 3.0 a slot je vybavený indikátorom LED, ktorý svojou činnosťou
signalizuje, že zariadenie sa nabíja. Ak sa indikátor LED nerozsvieti, neznamená
to, že zariadenie vykazuje poruchu, ale že spotreba prúdu je buď nízka, alebo
nulová. Ak indikátor LED bliká, znamená to, že privádzaný prúd je slabý.

Aktualizácia firmvéru
Na rozdiel od tradičných rozbočovačov USB, stanica HUB IT® bola navrhnutá tak,
aby niekoľkými kliknutiami umožňovala poľahky aktualizovať firmvér. Ak chcete
zabezpečiť úplnú optimalizáciu výkonu stanice HUB IT®, odporúčame vám pravidelne aktualizovať firmvér. Najnovšie aktualizácie softvéru a pokynov nájdete na stránke
www.eggtronic.com.

8.

Riešenie problémov
Problém

Znížená
rýchlosť prenosu údajov

Znížená
rýchlosť
nabíjania

Indikátor LED
nesvieti alebo
nebliká

Možná príčina

Riešenie

Pripojené zariadenie nepodporuje rozhranie USB 3.0

Zariadenie už dosahuje maximálnu rýchlosť

Stanica HUB IT® je pripojená
k portu USB 2.0 alebo 1.X na
počítači

Stanicu HUB IT® pripojte k
portu USB 3.0 na počítači

Stanica HUB IT® je pripojená ku
káblom USB 2.0

Použite káble USB 3.0

Kábel USB 3.0 nie je pripojený
správne

Uistite sa, že káble sú správne
pripojené.

Nie je pripojený adaptér.

Uistite sa, že adaptér je správne
pripojený.

Nabíjané zariadenie nie je
kompatibilné so štandardmi
BC 1.2

Odpojte stanicu HUB IT®
od počítača počas rýchleho
nabíjania

Zariadenia pripojené k
stanici HUB vyžadujú príliš silný
elektrický prúd

Odpojte jedno alebo niekoľko
zariadení

Spotreba elektrického prúdu
je mimoriadne nízka alebo
nulová

slovenský

5.

Nejde o poruchu

Zariadenie odpojte a opätovne
pripojte
Nenabíja sa

Zariadenie nezaznamenalo
HUB IT

Odpojte a opätovne pripojte
KONEKTOR JEDNOSMERNÉHO
PRÚDU, aby ste reštartovali
HUB IT
9.
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