
 Istruzioni per l'uso
Filtro segnale USB
N. d'ordine 2266849

Uso previsto
Il prodotto consiste in un filtro per segnale USB che 
consente il collegamento a un computer e a un di-
spositivo esterno. Riduce le interferenze elettroma-
gnetiche per migliorare la qualità del segnale digitale 
dei dispositivi collegati.
Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qua-
lunque circostanza.
Per motivi di sicurezza e in base alle normative, 
l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono 
consentite. Qualsiasi uso diverso da quanto indica-
to potrebbe arrecare danni al prodotto. Inoltre, un 
uso improprio può comportare altri pericoli. Leggere 
attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo 
sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, acclu-
dere anche le presenti istruzioni per l'uso.
Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazio-
nali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denomina-
zioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi 
proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

Contenuto della confezione
• Filtro per segnale
• Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso aggiornate           
È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati dal 
link www.conrad.com/downloads o eseguendo la 
scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul 
sito web.

 Questo simbolo con il punto esclamativo 
inscritto in un triangolo è utilizzato per 
evidenziare informazioni importanti nel-
le presenti istruzioni per l'uso. Leggere 
sempre attentamente queste informa-
zioni.

Istruzioni per la sicurezza
Leggere attentamente le istruzioni 
per l'uso e osservare nello specifi-
co le informazioni sulla sicurezza. 
In caso di mancato rispetto delle 
istruzioni per la sicurezza e delle in-
formazioni sul corretto utilizzo conte-
nute nel presente manuale, si declina 
qualsiasi responsabilità per eventuali 
danni a persone o cose. In questi 
casi, la garanzia decade.

a) Informazioni generali
• Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dal-

la portata di bambini e animali domestici.
• Non lasciare il materiale di imballaggio incusto-

dito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso 
per i bambini.

• Proteggere l'apparecchiatura da temperature 
estreme, luce diretta del sole, forti urti, umidità 
elevata, condensa, gas, vapori e solventi infiam-
mabili.

• Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni mec-
caniche.

• Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta 
sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo 
da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funziona-
mento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condi-

zioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate 

al trasporto.
• Si prega di maneggiare il prodotto con cautela. 

Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, 
possono danneggiare il prodotto.

• Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzio-
namento, la sicurezza o la connessione dell'ap-
parecchio.

• Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o 
riparazione devono essere eseguiti unicamente 
da un tecnico o presso un centro di riparazione 
autorizzato.

• Non esitare a contattare il nostro personale di as-
sistenza tecnica o altri tecnici in caso di domande 
che non trovano risposta in questo manuale.

b) Dispositivi collegati
• Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di 

funzionamento di qualunque altro dispositivo col-
legato al prodotto.

Opzioni di collegamento
L’esempio che segue mostra il collegamento tra un 
computer, un convertitore si segnale digitale-analo-
gico e delle cuffie cablate:
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Manutenzione e pulizia
• Scollegare il prodotto dalla rete prima di pulirlo.
• Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol iso-

propilico o altre soluzioni chimiche in quanto 
possono danneggiare l'alloggiamento e causare 
malfunzionamenti.

• Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo 
di lanugine.

Smaltimento
 I dispositivi elettronici sono rifiuti rici-

clabili e non devono essere smaltiti as-
sieme ai rifiuti domestici. Al termine del 
ciclo di vita, smaltire il prodotto in confor-
mità alle relative disposizioni di legge.

Si adempie così agli obblighi di legge e si contribui-
sce alla tutela dell'ambiente.

Dati tecnici
Alimentazione di tensione ...5 V/CC 
Interfaccia ...........................  USB-A 2.0 

max. 480 Mbps
Plug and play ......................si
Condizioni di esercizio ........  da -15 a +50 ºC,  

5 – 90% UR  
(senza condensa)

Condizioni di  
conservazione ....................  da -20 a +60 °C,  

5 – 90% UR  
(senza condensa)

Dimensioni ..........................  20 x 11,7 x 53 mm 
(L x A x P)

Peso ...................................9 g
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 Instrukcja obsługi
Filtr sygnałów USB
Nr zamówienia 2266849

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Produkt to filtr sygnału USB, który służy do łączenia 
komputera z urządzeniem zewnętrznym. Zmniejsza 
zakłócenia elektromagnetyczne, poprawiając jakość 
sygnału cyfrowego podłączonych urządzeń.
Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią.
Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia 
zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można 
przebudowywać i/lub modyfikować. Użycie produktu 
do celów, które nie zostały przewidziane przez pro-
ducenta, może spowodować jego uszkodzenie. Do-
datkowo nieprawidłowe użycie może spowodować 
inne zagrożenia. Dokładnie przeczytać instrukcję 
obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. 
Produkt można przekazywać osobom trzecim wy-
łącznie z dołączoną instrukcją obsługi.
Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami 
krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i 
produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. 
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zawartość opakowania
• Filtr sygnału
• Instrukcja obsługi

Aktualne instrukcje obsługi           
Pobierz aktualne instrukcje obsługi poprzez link 
www.conrad.com/downloads lub zeskanuj przedsta-
wiony kod QR. Postępować zgodnie z instrukcjami 
wyświetlanymi na stronie internetowej.

 Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie słu-
ży do podkreślenia ważnych informacji 
w niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze 
uważnie czytaj te informacje.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Należy dokładnie przeczytać in-
strukcje obsługi i bezwzględnie pr-
zestrzegać informacji dotyczących 
bezpieczeństwa. Producent nie po-
nosi odpowiedzialności za zranienie 
lub zniszczenie mienia wynikające 
z ignorowania zaleceń dotyczących 
bezpieczeństwa i prawidłowego 
użytkowania, zamieszczonych w ni-
niejszej instrukcji obsługi. W takich 
przypadkach wygasa rękojmia/gwa-

rancja.
a) Ogólne informacje
• Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowy-

wać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwie-
rząt domowych.

• Nie wolno pozostawiać materiałów opakowa-
niowych bez nadzoru. Te materiały nie powinny 
być używane przez dzieci do zabawy, ponieważ 
mogą być niebezpieczne.

• Chroń urządzenie przed ekstremalnymi tempera-
turami, bezpośrednim światłem słonecznym, sil-
nymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, 
palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.

• Nie wolno poddawać produktu naprężeniom me-
chanicznym.

• Jeżeli nie można bezpiecznie użytkować produk-
tu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpie-
czyć go przed przypadkowym użyciem. Nie moż-
na zagwarantować bezpiecznego użytkowania 
produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w nie-

korzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom zwią-

zanym z transportem.
• Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. 

Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewiel-
kiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie 

produktu.
• W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczą-

cych obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania 
urządzenia należy skonsultować się ze specja-
listą.

• Konserwacja, modyfikacje i naprawy powinny być 
wykonywane wyłącznie przez technika lub auto-
ryzowane centrum serwisowe.

• W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie 
można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji 
obsługi, należy skontaktować się z naszym dzia-
łem wsparcia lub pracownikiem technicznym.

b) Podłączone urządzenia
• Należy również wziąć pod uwagę instrukcje bez-

pieczeństwa i obsługi innych urządzeń podłączo-
nych do produktu.

Opcje połączenia
Przykład poniżej przedstawia połączenie pomiędzy 
komputerem, przetwornikiem USB sygnału cyfrowe-
go na analogowy i słuchawek przewodowych:
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Konserwacja i czyszczenie
• Przed czyszczeniem odłącz produkt od zasilania.
• Nie używać agresywnych środków czyszczących 

i nie przecierać urządzenia alkoholem ani inny-
mi rozpuszczalnikami chemicznymi, ponieważ 
może to spowodować uszkodzenie obudowy 
i nieprawidłowe działanie urządzenia.

• Czyścić urządzenie suchą, niepylącą ściereczką.

Utylizacja
 Urządzenia elektroniczne mogą być 

poddane recyklingowi i nie zaliczają się 
do odpadów z gospodarstw domowych. 
Po zakończeniu eksploatacji produkt 
należy zutylizować zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i 
ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne
Źródło napięcia ...................5 V/DC 
Interfejs ...............................  USB-A 2.0 

maks. 480 Mb/s
Plug-and-Play ..................... tak
Warunki pracy .....................  od -15ºC do +50ºC, 

5–90% wilg. wzgl. 
(bez kondensacji)

Warunki przechowywania ...  od -20 do +60°C, 
5–90% wilg. wzgl. 
(bez kondensacji)

Wymiary ..............................  20 x 11,7 x 53 mm 
(szer. x wys. x dł.)

Masa ...................................9 g
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