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Adaptér USB na SATA                                   
pro mini počítač Raspberry Pi 

 
 

 

Obj. č.: 133 30 31 
 

 
 

Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup adaptéru USB na SATA pro mini PC Raspberry Pi.  

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! 
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Účel použití 
Tento výrobek obohacuje Vaše Raspberry Pi ® o SATA port. 
Je navržen pro připojení do USB portu. 
Navíc je kompatibilní pro ovládání s PC s OS Windows ®, Linux nebo MAC OS. 
Není zapotřebí instalovat ovladač. 
Napájení je realizováno prostřednictvím USB (micro USB 2.0 nebo 5-pinový konektor). 
 
 

Rozsah dodávky 
• Tištěný spoj adaptéru USB na SATA. 
• Sada šroubků s distančními sloupky 
• Návod k použití 

 
 
 
 
 

Uvedení do provozu 
• Pokud nejste dostatečně kvalifikovaní k instalaci zařízení, kontaktujte odborníka  

nebo specializovanou provozovnu a nechte je provést instalaci. 

• Nesprávná instalace může poškodit jak adaptér, tak Váš počítač nebo všechna  
připojená zařízení. 

Vypněte počítač, ke kterému je adaptér připojen společně s ostatními zařízeními.  
Odpojte všechna zařízení od elektrické sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky!  
Pouhé vypnutí pomocí vypínače není dostatečné! 

Připojení 

Raspberry Pi ®: 

• Nejprve připevněte desku tištěných spojů k Raspberry Pi®. 

K tomuto účelu použijte přiložené distanční sloupky a šroubky. 

Mějte na paměti, že ne všechna provedení Raspberry Pi® jsou vybavena montážními  
otvory.V takovém případě dbejte zvláštní pozornosti tomu, aby adaptér nezpůsobil zkrat  

   na kontaktech Raspberry Pi®! 

• K adaptéru připojte požadované zařízení, např. SATA pevný disk pomocí SATA kabelu  
(není součástí dodávky). 

Mějte na paměti, že k provozu SATA pevného disku je třeba externí napájení. 

• Připojte k SATA zařízení napájecí zdroj a zapněte jej, je-li to třeba. 

• Připojte micro USB 2.0 kabel (není součástí dodávky) k micro USB 2.0 portu (USB_M)  
na desce tištěného spoje adaptéru. 

Připojte USB konektor typu A k volnému USB portu Vašeho Raspberry Pi®. 

• Při připojování nezáleží na tom, zdali je Raspberry Pi® zapnuté či nikoliv.  
Adaptér je bez problémů rozpoznán i tehdy, je-li Raspberry Pi® v provozu. 

Nicméně, je bezpodmínečně nutné, aby byl adaptér připojen s napájeným SATA zařízením, 
jinak bude rozpoznán pouze adaptér a nikoliv SATA zařízení. 

• Nebo lze použít 5-pinový konektor (USB_P). Vždy v souladu s bezpečnostními pokyny 
adaptéru i Raspberry Pi® samotného. 

(VCC = 5V/DC; GND = Zem; D+ = datový kabel +; D- = datový kabel -)  

• Adaptér a stejně tak připojený pevný disk jsou detekovány automaticky.  
Není třeba externího ovladače. 

V závislosti na použitém operačním systému bude však potřeba po prvním připojení pevný 
disk zformátovat příslušným souborovým systémem. 

• Jakmile dochází k datovému přenosu, bliká zelená LED na desce tištěného spoje. 
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PC nebo MAC 

• Adaptér lze provozovat na PC nebo MAC. 

• Instalace a provoz na PC nebo MAC se provádí stejně jako s Raspberry Pi®. 
Jakmile instalujete adaptér do počítače, dbejte zvýšené opatrnosti a zvláštních 
bezpečnostních pokynů v tomto návodu k obsluze. 

    Jelikož je sada šroubků určena k montáži na Raspberry Pi®, dbejte zvýšené opatrnosti,  
                aby nedošlo ke zkratu z PC skříní. 

Je-li použit 5-pinový konektor (USB_P), postupujte podle pokynů v návodu k Vašemu         
počítači nebo základní desce, abyste dodrželi správné rozložení pinů. 

 

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do zařízení. 
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte 
jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho 
příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet 
obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout. 

 

 
 
 
 

 

Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.  
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných  
zákonných ustanovení. 

                 Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 
 
 

Technické údaje 
 

Napájení ................................................... Prostřednictvím USB 2.0 portu (USB_M) nebo 5-pinového 
konektoru (USB_P) 
Napájení ......  ............................................ 5 V/DC 
Podporované OS ...................................... Windows® XP, min. SP1 (pouze 32 bit), Windows 

   Vista™, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 
 .....................  ............................................ (32 and 64 bit); Windows® RT, MacOS, Linux 
Připojení .................................................... micro USB 2.0 port; SATA port; 5pinový USB konektor 
Podporované standardy ........................... USB 2.0; SATA III, SATA II, SATA I, max. 6.0 GBit 
Podporovaná SATA zařízení .................... SSD, HDD, DVD, DVD-RAM, CD ROM, CD RW, MO 
Provozní podmínky ................................... Teplota +5 °C až +50 °C, vlhkost vzduchu 20% až 80% RH 
Skladovací podmínky ............................... Teplota -25 °C až +70 °C, vlhkost vzduchu 15% až 90% RH 
Rozměry (D x Š x V): ................................ 66 x 24 x 12 mm 
Hmotnost: ....  ............................................ 7 g (pouze deska tištěného spoje) 

 

 

 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 

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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