
          USB конвертор SATA/IDE за твърди дискове   кат.номер 351166 
 
ВНИМАНИЕ! Прочетете внимателно и изцяло указанията. Те са част от продукта и съдържат 
важни указания за употреба. Запазете този документ! 
Това ръководство е за употреба за бърз старт. Ще намерите повече информация в CD диска 
или чрез www.wentronic.com във версия за сваляне или по пощата, където е приложимо. Ще 
намерите адреса най-долу на страницата. 
1 Указания за безопасност: 
ВНИМАНИЕ! Само квалифицирани електротехници могат да сглобяват и разглобяват корпуса на 
продукта. 
ОПАСНОСТ! Опасност за живота от токов удар! Избягвайте контакт с напрежението в мрежата! 
ВНИМАНИЕ! Опасност от късо съединение! Никога не давайте на късо контактите ! Да не се поставят 
неща в слота или портовете! 
2 Описание и функция: 
 
 
 
 
 
 
 
Този продукт е комплект за връзка и свързване на SATA или IDE твърди дискове с компютри с USB 
интерфейс. 
Продукта работи с 3.5 "и 2.5" твърди дискове и HD устройства, има кабели и захранващ кабел. 
3 Свързване и работа: 

 
Системни изисквания: Win 2000, XP, Vista или 7, USB 1.1 или 2.0 интерфейс 
1. Моля, свържете всички кабели както е показано на картинката. 
2. Свържете захранващия кабел към контакт на захранващата мрежа 100-240 V AC. 
3. Свържете USB кабела с компютъра. 
4. Mоже да отнеме няколко секунди, докато твърдия диск се появи на вашия работен плот. 
5. Сега можете да имате пълен достъп до свързаният твърд диск. 
4 Гаранция и отговорност: 
• Тъй като производителят не оказва никакво влияние върху монтажа, гаранция се отнася само за 
самия продукт. 
• Производителят не носи отговорност за нанесени щети на лица или имущество, причинени от 
неправилна инсталация, експлоатацията и поддръжката. 
• Да не се променя или модифицира продукта или аксесоарите му. 
• Всяка друга употреба освен описаната в това ръководство не е разрешено и гаранцията отпада. 
• Ние си запазваме правото на печатни грешки и промени в устройството, опаковката, или употребата. 
5 Отстраняване на неизправности: 
Устройството не работи: Проверете всички връзки да бъдат свързани като е описано в глава 3. 
                                          Повикайте сертифициран специалист. 



6 Обезвреждане: 
Според европейската директива WEEE, електрическо и електронно оборудване,  не трябва да се 
изхвърля заедно с битови отпадъци. Компонентите трябва да бъдат рециклирани, в противен случай 
опасните вещества, могат да замърсят околната среда. 
Вие като потребител се ангажирате да спазвате закона за електрически и електронни устройства и да 
върнете на производителя, търговеца или събирателните пунктове, устройството в края на жизнения 
му цикъл. Подробностите са регламентирани в закона. Символът върху продукта, в ръководството на 
потребителя, или в опаковката показва тези условия. С този вид разделяне на отпадъците и 
изхвърляне на използвани устройства, можете да допринесете значителен дял за опазване на 
околната среда. 
Директива WEEE: 2002/96 / ЕО WEEE No: 82898622 
7 CE Декларация: 
Това устройство отговаря на директива на ЕС 2004/108 / ЕО и 2006/95 / ЕО: със знака CE Goobay®, 
регистрирана търговска марка на Wentronic GmbH гарантира, че продукта е съобразен с основните 
стандарти и директиви. Тези стандарти могат да бъдат свалени онлайн на www.wentronic.com. Всички 
търговски марки и регистрирани търговски марки са собственост на съответните им собственици. 
8 Особености: 
* Посочените марки са собственост на съответните им собственици и посочени само за справка. 
Използването на продукта е на собствен риск на потребителя. 
Дата на ревизия: 2011-04-28 Версия 1 
Goobay® Wentronic GmbH Pillmannstrasse 12 D-38112 Braunschweig / Германия 
 
операционни системи Windows 2000, XP, Vista или 7 
хард диск с размери 2.5 "и 3.5"  
входно напрежение 100-240 V AC 
изходно напрежение 5 V DC @ 2 A и 12 V DC @ 2 A 
Размери и тегло 198 х 130 х 46 mm / 360 грама 
Включени в доставката: , захранване, USB кабел с IDE + SATA връзка, захранващ кабел, SATA кабел 

 
Г А Р А Н Ц И О Н Н А     К А Р Т А 

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. 
Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит  
за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача. 
      Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на предоставения артикул с договора за покупка  
съгласно „Закон за защита на потребителите” 
    Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси: 
 

           София, ул. “Хан Аспарух" 1    тел.:  952-51-44 
           София, бул. “Прага" 22                                           факс:  852-70-03    
           София, Ул. ''Пиротска'' 33                                                    тел.:   980-12-13 
          Пловдив, ул. “Самара" 20    тел.:  96-23-16 
          Варна, ул. “Поп Харитон" 10    тел.:  60-04-24 
          Русе, бул. “Съединение" 37    тел.:  83-60-75 
          Стара Загора, ул. “Ген. Столетов" 113 (сградата на НТС)тел.:  62-45-52 
          Плевен, ул. “Д. Константинов” 23     тел.:  82-28-22 
          Бургас, ул. „Христо Ботев” 97    тел.:  84-22-00 
          Велико Търново, ул.”Мармарлийска” 35                            тел.:  67-03-62 
 
 


