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Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup kabelového USB adaptéru.  

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu  
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento 
návod k obsluze.  

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!  

 

Rozsah dodávky 
 

USB adaptér AU0006C 
Návod k obsluze 
1 instalační CD (ovladače pro Win 98 SE, aplikace OTB) 
1 propojovací kabel SATA 
2 napájecí kabely SATA 
1 USB propojovací kabel (USB typ A, typ B mini 5 Pin) 
1 napájecí kabel 
1 síťový adaptér (konektor 5,25 mm) 

 

 

 

 

Popis a ovládací prvky 
- Zařízení Plug & Play 

- Externí napájení  

- Podpora OS Win98SE/ME/2000/XP/Vista 

1. Podpora standardního USB 2.0/480 Mbps High 
Speed a 12 Mbps Full Speed 

2. 2,5“ IDE 44 Pin HDD 
3. 3,5“ IDE 40 Pin HDD 
4. 2,5“ + 3,5“ SATA HDD 
5. LED kontrolka Stand-by 
6. Funkce OTB (One-Touch-Backup) 

 

Instalace 
Instalace 2,5“ IDE 

a) Propojte adaptér pomocí 
dodávaného USB kabelu  
s  počítačem. 

b) Prostřednictvím konektoru  
u adaptéru propojte IDE 44 Pin 
s pevným diskem.  

 

Instalace 3,5“ IDE 

a) Propojte adaptér pomocí 
dodaného USB kabelu  
s  počítačem. 

b) Zapojte dodávaný napájecí 
zdroj do napájecího konektoru 
pevného disku. 

c) Pomocí konektoru u adaptéru 
propojte IDE 40 Pin s pevným 
diskem.  
 

Instalace 5,25“ IDE 

a) Propojte adaptér pomocí 
dodávaného USB kabelu  
s  počítačem. 

b) Připojte napájecí zdroj  
do napájecího konektoru  
u pevného disku.  

c) Pomocí konektoru u adaptéru 
propojte IDE 40 Pin s pevným 
diskem.  

 

 

 

 

 

 



Instalace 2,5“ SATA 

a) Propojte adaptér pomocí 
dodávaného USB kabelu  
s   počítačem. 

b) Připojte napájecí zdroj SATA 
do napájecího konektoru 
pevného disku a napájecího 
portu u počítače. 

c) Propojte SATA napájecí kabel 
s adaptérem a pevným 
diskem. 

 

Instalace 3,5“ SATA 

a) Propojte adaptér pomocí 
dodávaného USB kabelu 
s počítačem. 

b) Připojte dodávaný kabel SATA 
do napájecího konektoru 
pevného disku a napájecího 
portu u počítače. 

c) Propojte kabel SATA  
a napájecí kabel s adaptérem a pevným diskem. 

 
 

 
Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. 
Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných 
zákonných předpisů. 
 
Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte tak k jeho ochran ě!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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