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Ръководство на потребителя за хъб uGo USB 2.0 MAIPO 

 

I. Описание и употреба на устройството: 

Свържете USB хъбът към USB порт на компютъра Ви. 

Характеристики: 

▪ Напълно съвместим с USB 2.0 

▪ Максимална скорост на трансфер на данни 5Gbps 

▪ Поддържа функцията “plug and play” 

▪ Не се изисква инсталирането на драйвери 

Системни изисквания: 

▪ Microsoft Windows 98/98SE, 2000.P4, ME, XP.Sp2, Vista, 8, 10 

▪ Mac OS 9.2 или по-нова версия 

▪ Linux kernel 2.4 или по-нова версия 

 

II. Важна информация за безопасна употреба: 

▪ Този продукт има 24 месечна гаранция от производителя. 

▪ Неразрешените ремонти или разрязването на устройството ще направят гаранцията му 

невалидна и може да повредят продукта. 

▪ Избягвайте да удряте или триете устройството с твърди предмети. В противен случай това 

може да доведе до повреди на повърхността или хардуера на устройството. 

▪ Не използвайте устройството на високи или ниски температури, на силни магнитни полета и 

във влажни или прашни среди. 

▪ Не носим отговорност за повреди или загуба на лични данни, които са предизвикани от 

неправилна работа на софтуер и/или хардуер. Не носим отговорност за индиректни загуби, 

които са предизвикани от трети страни или инцидентни повреди по време на употреба на това 

ръководство. 

 

III. Регулаторна информация: 

▪ Това е безопасен продукт, който отговаря на изискванията на ЕС. 

▪ Този продукт е направен спрямо европейския RoHS стандарт. Стандартът е създаден с цел 

намаляване на количеството на електронни и електрически отпадъци, изхвърлени в 

атмосферата. 

▪ Символът WEEE означава, че този продукт не бива да бъде изхвърлян в битовите ви отпадъци 

след края на експлоатационния му живот. Занесете го в пункт за събиране или рециклиране. 

Винаги спазвайте всички местни и национални разпоредби при изхвърлянето на това 

устройство.  

▪ Impakt S.A. декларира, че устройството отговаря на основните изисквания и на други 

приложими разпоредби на приложимите ЕО директиви. Пълният текст на CE декларацията 

може да бъде изтеглена от уебсайта на дистрибутора www.ugo-europe.com 

 


