
Intelligent USB 2,0 omkopplare för PC/MAC/SUN, du kan använda samma USB 2.0 enhet
tex. skrivare, skanner, till två datorer.

Förpackningen innehåller: 1 st USB 2.0 omkopplare och 1 st bruksanvisning.

Inkoppling: 
• Stäng av alla datorer och andra enheter som ska kopplas ihop.
• Anslut de båda datorerna till USB typ 2 uttagen, på sidan av omkopplaren.
• Anslut USB kabeln från enheten som du vill dela, till USB typ 1 uttaget på 

omkopplaren.

Markering av funktion:
• De två gröna lysdioderna (PC1 och PC2) visar vilken dator som via USB-omkopplaren

är ansluten till USB enheten. Endast en av lysdioderna lyser, bara en av datorerna kan
vara ansluten. 

• Om en av lysdioderna blinkar, visar det att omkoppling sker.

Användning:
• USB-omkopplaren tar sin drivspänning från datorn, när en dator startas, och den delade

USB enheten kopplas till den automatiskt.
• Du kan skifta ansluten dator med knappen ”Select” på översidan.
• Du kan skifta ansluten dator direkt från tangentbordet s.k. ”Hot Key”: Tryck ”Scroll

Lock” två gånger inom två sekunder för att skifta anslutningen mellan datorerna. (gäller
PC) (det fungerar bara om båda datorerna är startade)

Tänk på:
• Använd inte ”Hot Key” funktionen när någon av lysdioderna blinkar, vänta till den

lyser med fast ljus.
• Om datorn har intagit ”vänteläge”, använd inte ”Hot Key” funktionen för att aktivera

den, använd tangentbordet eller musen för att aktivera datorn.
• Om du vill växla dator, och den anslutna enheten är av typ hårddisk eller cd-brännare,

se då till att datorn har avslutat alla aktiviteter, innan du växlar dator.
• Använd inte kablar som är längre än 1,8 m.
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Uuden tekniikan USB 2,0 -verkkosovitin seuraaviin tietokoneisiin: PC/MAC/SUN. 
Liitä yksi laite, esim. tulostin, scanner, kahteen tietokoneeseen. 

Pakkauksen sisältö: 1 USB 2.0 -verkkosovitin ja sen käyttöohje.

Kytkentä:
• Sulje ne tietokoneet ja laitteet, jotka on tarkoitus kytkeä yhteen.
• Liitä molemmat tietokoneet verkkosovittimen sivussa oleviin USB 2 - portteihin.
• Liitä jaettavan laitteen (tulostin, scanner) USB -kaapeli verkkosovittimen USB 1 -

porttiin.  

Toiminnon ilmaus:
• Kaksi vihreää merkkivaloa (PC1 ja PC2) osoittavat, kumpi kahdesta tietokoneesta on

liitettynä USB -verkkosovittimeen. Vain toisen vihreän merkkivalon syttyessä voidaan
todeta, että vain yksi tietokoneista on kytkettynä USB -verkkosovittimeen.

• Jos toinen merkkivaloista vilkkuu, se on merkkinä meneillään olevasta kytkennästä.  

Käyttö:
• USB-verkkosovitin ottaa virran käynnistetystä tietokoneesta; jaettu USB -laite (esim.

tulostin tai scanner) kytkeytyy siihen automaattisesti.
• Valitse tietokone verkkosovittimen päällä olevalla ”SELECT” -näppäimellä, tai vaihda

tietokoneesta toiseen nk. ”Hot Key”:llä. 
• Paina kaksi kertaa ”Scroll Lock” -näppäintä kahden sekunnin sisällä vaihtaaksesi tieto-

koneiden välillä. Tämä toimii vain silloin, kun molemmat tietokoneet ovat 
päällekytkettynä.

Huomio:
• Älä käytä ”Hot Key” -toimintoa merkkivalon vilkkuessa. Odota kiinteää merkki-valoa.
• Jos tietokone on valmiustilassa, älä käytä kyseistä toimintoa tietokoneen 

aktivointiin. Käytä käynnistämiseen joko näppäimistöä tai hiirtä.
• Kun vaihdat tietokoneesta toiseen, sammuta ensin kaikki päälläolevat toiminnot käy-

tettävästä tietokoneesta ennen mahdollisen laitteen (esim. kiintolevyn tai 
cd-polttimen) liittämistä.

• Älä käytä laitteiden välillä 1,8 metriä pitempiä johtoja.

USB A-B johto


