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Zastosowanie	zgodne	z	przeznaczeniem
Ten produkt zmienia sygnały klawiatury PS/2 i myszki PS/2 na format USB. Klawiaturę 
i myszkę można podłączyć do komputera za pomocą gniazda USB. Konwerter można 
użytkować w powiązaniu z komputerami kompatybilnymi z IBM PC z systemem Micro-
soft® Windows® XP  lub nowszą wersją lub z komputerami kompatybilnymi z Apple® 
Macintosh® z systemem Mac® OS 8.6 lub nowszą wersją.

Zastosowanie inne niż wymienione powyżej jest niedozwolone i może skutkować 
uszkodzeniem produktu. Należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania oraz za-
chować ją, gdyż może być ona potrzebna w przyszłości.

Wszystkie nazwy firm i opisy produktów zawarte w tej publikacji należą do znaków 
towarowych aktualnego właściciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zasady	bezpieczeństwa
	 	W	przypadku	uszkodzeń	spowodowanych	niezastosowaniem	się	do	tej	in-

strukcji	obsługi,	 rękojmia/gwarancja	wygasa!	W	przypadku	uszkodzenia	
mienia	 lub	ciała	spowodowanego	niewłaściwym	użytkowaniem	lub	nie-
przestrzeganiem	wskazówek	bezpieczeństwa,	producent	nie	ponosi	 żad-
nej	odpowiedzialności!

 •  Ze względów bezpieczeństwa i zgodności z certyfikatem (CE), przebudo-
wa i/lub modyfikacja produktu na własną rękę nie są dozwolone.

 •  Przestrzegać także zasad bezpieczeństwa i instrukcji użytkowania pozo-
stałych urządzeń, do których podłącza się niniejsze urządzenie.

 •  Produkt nie może być wystawiany na silne obciążenia mechaniczne, dzia-
łanie skrajnych temperatur, światła słonecznego, silnych wibracji ani wil-
gotności.

 •  Produkt nie jest zabawką. Powinien być trzymany z dala od dzieci i zwie-
rząt domowych!

 •  Konserwacja, regulacja lub naprawy mogą być wykonywane tylko przez 
wyspecjalizowanych fachowców lub warsztaty naprawcze.

 •  Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w 
tej instrukcji, uprzejmie prosimy o kontakt z naszym serwisantem lub inny-
mi fachowcami.

Użytkowanie
1. Zamknij komputer i wyłącz go następnie za pomocą przełącznika sieciowego na tyl-

nej stronie.

2. Podłącz złącza PS/2 klawiatury i myszki z konwerterem. Gniazda są oznaczone na 
kolorowo - zielone dla klawiatury, liliowe dla myszki.

3. Podłącz wtyczkę USB konwertera do wolnego gniazda USB w komputerze.

Utylizacja
 Produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi.

  Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami prawnymi.
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