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Beskrivning:
Du har nu köpt en produkt som står för ett helt nytt och säkert koncept 
för datalagring som ger dig större hårddiskkapacitet och säkerhet för 
både PC och Mac. Läs bruksanvisningen noga innan du börjar använda 
multiporten. 

Systemkrav:
• PC, Laptop eller Mac-system med ledig USB-port.
• Stöds av följande operativsystem: Windows 98SE,ME, XP, 2000 eller 

Mac OS 8.6 eller högre
• 2.5” hårddisk

SE
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Specifikation:
Kompatibel med USB 2.0 & USB 1.1 standard.
Stöder Plug-and-Play och Hot – plug.
Överföringshastighet: upp till 480Mbs (USB 2.0)
Strömförsörjning genom USB-kabel
Storlek: 134 x 77 x 13.2 mm

Förpackningen innehåller:
Multiport 2,5”
USB-kabel
PS/2-kabel för extra strömförsörjning.
Skruvmejsel
Mjukt fodral
Bruksanvisning
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Montering:
1. Lossa de fyra skruvarna på sidan med den medföljande mejseln.
2. Dra ur gaveln med kretskortet.
3. Anslut hårddisken (2,5”) till multiportens kontakt på kretskortet.
4. Dra åt skruvarna på sidan.

Installation:
Tänk på att inte alla moderkort stöder USB 2.0, du kan behöva uppdatera 
moderkortets drivrutiner eller installera servicepack till operativsystemet!
Hårddisken ska formateras innan den visas som en enhet i utforskaren.
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 Installation under Windows 98SE
1. Anslut multiporten till datorn med USB-kabeln. Anslut PS/2-kabeln 

till mus- eller tangentbords- uttag, endast om hårddisken har högre 
strömförbrukning än 500mA.

2. Datorn hittar multiporten och startar installationsguiden.
3. Sätt i den bifogade disketten i diskettstationen.
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4. Markera ”Diskettenheter”, klicka på ”Nästa”.
5. Följ instruktionerna på skärmen.
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Installation under Windows ME/XP/2000:
Drivrutinerna finns på den medföljande disketten, men normalt instal-
leras multiporten automatiskt vid anslutningen utan extra drivrutiner.

Multiporten visas som ”New Volume” i utforskaren när den är rätt 
ansluten.
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Tänk på att:
Om du ska ta bort multiporten utan att stänga av datorn, klicka då på 
ikonen i aktivitetsfältet, innan du drar ur anslutningskablarna.
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Kuvaus:
Olet ostanut tuotteen joka edustaa kokonaan uutta turvallista tallennus-
muotoa, joka antaa sinulle enemmän kiintolevykapasiteettia ja turval-
lisuutta sekä PC että Mac –ympäristössä. Lue käyttöohje huolellisesti 
ennen tuotteen käyttöönottoa. 

Järjestelmän vaatimukset:
• PC, kannettava tai Mac-järjestelmä
• Vapaa USB-portti
• Tukee seuraavia käyttöjärjestelmiä: Windows 98SE,ME, XP, 2000 tai 

Mac OS 8.6 tai uudempi
• 2.5” kiintolevy

FI
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Ominaisuudet:
USB 2.0 & USB 1.1 –yhteensopiva.
Plug-and-Play ja Hot-plug -tuki.
Tiedonsiirtonopeus: jopa 480Mbs (USB 2.0)
Käyttövirta USB-kaapelin välityksellä.
Mitat: 134 x 77 x 13.2 mm

Pakkauksen sisältö:
Multiportti 2,5”
USB-kaapeli
PS/2-kaapeli lisävirtaa varten
Ruuvitaltta
Pehmeä suojakotelo
Käyttöohje
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Asennus:
1. Avaa sivuilla olevat kaksi ruuvia pakkauksen sisältämän ruuvitaltan 

avulla.
2. Vedä piirilevyn sisältävä pääty ulos kotelosta.
3. Liitä 2,5” kovalevy multiportin piirilevyssä olevaan liittimeen.
4. Työnnä pääty takaisin koteloon, kiinnitä ja kiristä sivuilla olevat kaksi 

ruuvia.

Muista, että kaikki emolevyt eivät tue suoraan USB 2.0 -standardia. 
Saattaa olla, että joudut päivittämään emolevyn ohjaimet tai asentamaan 
käyttöjärjestelmään tuoreimman päivityksen.
Kovalevy täytyy alustaa, jotta se näkyisi resurssienhallinnassa uutena 
laitteena.
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Ajurit ja ohjelmisto:

Windows 98SE

1. Liitä multiportti tietokoneeseen USB-kaapelilla (liitä PS/2-kaapeli 
hiiren tai näppäimistön liitäntään vain jos kovalevyn virrankulutus on 
suurempi kuin 500mA).

2. Tietokone löytää multiportin automaattisesti ja aloittaa asennusohjelman.
3. Aseta pakkauksen sisältämä asennuslevyke tietokoneen levykeasemaan.
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4. Valitse ”Levykeasemat”, ja klikkaa ”Seuraava”.
5. Noudata näytölle tulevia ohjeita.
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Windows ME/XP/2000:
Laitteen ohjaimet löytyvät pakkauksen sisältämältä asennuslevykkeeltä, 
mutta normaalisti niitä ei tarvitse asentaa, vaan käyttöjärjestelmä löytää 
laitteen automaattisesti.

Multiportti näkyy uutena laitteena resurssienhallinnassa, jos se on 
oikein kytketty.



-14- -15-

Muista:
Voit irrottaa multiportin ilman, että tietokonetta tarvitsee käynnistää 
uudelleen; klikkaa tehtäväpalkin kuvaketta, ja poista laite järjestelmästä 
ennen irrottamista. 
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