PL AK-07 Instrukcja obsługil
Adapter IDE/SATA służy podłączeniu do komputera poprzez port USB: dysków HDD, napędów
CD-ROM/CD-RW,DVD-ROM/DVD-RW, COMBO. USB 2.0 pozwala na przesył danych z prędkością
do 480Mbps oraz odczyt CD-ROM na poziomie 52x. Plug and Play - nie wymaga dodatkowych sterowników.
Wspiera dyski: 2.5", 3.5", 5.25".
Instrukcja instalacji adaptera IDE/SATA
1. Przed podłączaniem adaptera do urządzenia upewnij się, że zworki na urządzeniu (jeśli występują)
są ustawione w pozycji MASTER
2. Podłącz adapter IDE/SATA do urządzenia
3. Podłącz zasilanie do urządzenia
4. Podłącz kabel USB adaptera do komputera
Jeśli występuje brak połączenia:
1. Upewnij się, że jest zasilanie dysku
2. Upewnij się, że podłączane urządzenie ma ustawione zworki w pozycji MASTER (jeśli występują)
3. Upewnij się, że adapter podłączony jest w odpowiedni sposób (podłączony odwrotnie nie będzie działał)
4. Upewnij się, że podłączasz w kolejności opisanej w instrukcji
Zestaw zawiera:
1. Adapter USB2.0 do IDE/SATA (ATA 100/133)
2. Wbudowany kabel zasilający 17cm
3. Kabel SATA 24cm, 7pin
4. Instrukcja obsługi
5. Zasilacz:
Wejście: 100-240V AC; 50 / 60Hz, 1.0A
Wyjście: 12V/2A, 5V/2A

Návod k instalaci adaptéru: IDE/SATA
1.Před připojením adaptéru k zařízení se ujistěte, že přeponky na zařízení (pokud takové existují)
jsou nastaveny na MASTER.
2.Připojte adaptér IDE/SATA k zařízení
3.Připojte napájecí zdroj k zařízení
4.Připojte USB vodič adaptéru k počítači
Jestliže nedošlo ke spojení:
1.Zkontrolujte, zda je disk připojen k napájecímu zdroji
2.Zkontrolujte, zda má připojené zařízení nastavené přeponky do pozice MASTER (pokud existují)
3.Ujistěte se, zda je adaptér řádně připojen (je-li připojen opačně, nebude fungovat)
4.Podle návodu prověřte pořadí, jakým jste připojování prováděli
Sada obsahuje:
1.Adaptér USB2.0 k IDE/SATA (ATA100/133)
2.Zabudovaný napájecí kabel 17 cm
3.Vodič SATA 24 cm, 7 pin
4.Návodu k obsluze
5.Napáječ:
Vstup: 100-240V AC; 50 / 60Hz, 1.0A
Výstup: 12v/1.5A, 5V/1.5A
SK Návod na obsluhu Savio AK-07
Adaptér IDE / SATA slúži na pripojenie k PC pomocou USB portu HDD diskov, CD-ROM/CD-RW,
DVD-ROM/DVD-RW,COMBO mechaniky. USB 2.0 umožňuje prenos dát rýchlosťou 480 Mbps
a snímania CD-ROM v hodnote 52x. Plug and Play nevyžaduje dodatočné ovládače.
Podporuje disky 2.5 ", 3.5" 5.25 ".
Návod na inštaláciu adaptéra: IDE / SATA
1. Pred pripojením adaptéra k zariadeniu sa presvedčte, či prepájacie vodiče na zariadení
(ak tam sú) sú nastavené na MASTER.
2. Pripojte adaptér IDE / SATA k zariadeniu
3. Pripojte napájací zdroj k zariadeniu
4. Pripojte USB kábel adaptéra k PC
Ak nedošlo k spojeniu:
1. Skontrolujte, či je disk pripojený k zdroju napájania
2. Skontrolujte, či pripojené zariadenie nastavené má prepájacie vodiče do pozície MASTER
(ak existujú)
3. Presvedčte sa, či je adaptér správne pripojený (ak je pripojený opačne, nebude fungovať)
4. Podľa návodu skontroluje, či ste vykonali pripojenie v správnom poradí
Sada obsahuje:
1. Adaptér USB2.0 k IDE / SATA (ATA100 / 133)
2. Zabudovaný napájací kábel 17 cm
3. Vodič SATA 24 cm, 7 pin
4. Návod na obsluhu
5. Napájač:
Vstup: 100-240V AC; 50 / 60Hz, 1.0A
Výstup: 12v/1.5A, 5V/1.5A

EN AK-07 User’s manual
USB 2.0 to SATA/IDE can be used to connect HDD, CD-ROM/CD-RW, DVD-ROM/DVD-RW,
COMBO device to computer with USB 2.0 interface. USB 2.0 supports up to 480Mbps data
transfer rate and 52x CD-ROM data read. Plug and Play - divers no needed.
Supports 2.5", 3.5", 5.25".
The Instruction of IDE/SATA adapter instalation
1. Before connect adapter to device, make sure that jumper (if they exist) are set in
MASTER position.
2. Connect adapter to the device
3. Connect power supply to the device
4. Connect adapter with computer via USB cabel
If there is no connection:
1. Make sure that device has a power supply
2. Make sure that jumper (if they exist) are set in MASTER position
3. Make sure that adapter is connected in the right way
4. Make sure that device is connected with adapter in the right order, which is described
in this instruction.
Contents of the package:
1. The adapter USB 2.0 to IDE / SATA (ATA100 / 133)
2. Built-in power cord 17 cm
3. SATA cable 24 cm, 7 pin
4. Manual
5. Power Supply:
Input: 100-240V AC; 50 / 60Hz, 1.0A
Output: 12v/1.5A, 5V/1.5A

HU Használati útmutató
IDE/SATA adapter rendeltetése a HDD lemezek, a CD-ROM/CD-RW, DVD-ROM/DVD-RW,
COMBO hajtások USB kimenten keresztül a számítógéppel való összekapcsolása. USB 2.0 lehetővé
teszi az adatok 480Mbps sebességgel való kiküldését és CD-ROM leolvasását 52x szinten.
Plug and Play - nem igényel külön illesztő programot. Kiszolgálja 2.5", 3.5" 5.25" lemezeket.

CS Návodu k obsluze SAVIO AK-07
Adaptér IDE/SATA slouží k připojení k počítači pomocí USB portu HDD disků,CD-ROM/CD-RW,
DVD-ROM/DVD-RW,COMBO mechaniky. USB 2.0 umožňuje přenos dat rychlostí 480Mbps
a snímání CD-ROM na úrovni 52x. Plug and Play nevyžaduje další ovládače. Podporuje tyto
disky: 2.5", 3.5" 5.25".

IDE/SATA adapter szerelési utasítása
1.Az adapter a készülékhez való csatlakozása előtt bizonyosodj meg, hogy a készüléken lévő
rövidre záró kapcsok (amennyiben szerepelnek) MASTER helyzetben vannak -e beállítva
2.Kösd rá az IDE/SATA adaptert a készülékre
3.Kösd rá a készülékre a betáplálást
4.Kösd rá az adapter USB kábelét a számítógépre

Sada obsahuje:
1. Adaptér USB2.0 k IDE / SATA (ATA100 / 133)
2. Zabudovaný napájací kábel 17 cm
3. Vodič SATA 24 cm, 7 pin
4. Návod na obsluhu
5. Napájač:
Vstup: 100-240V AC; 50 / 60Hz, 1.0A
Výstup: 12v/1.5A, 5V/1.5A

KARTA GWARANCYJNA
1.

Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży.

2.

Wady urządzenia ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni
roboczych od daty dostarczenia produktu do Serwisu.

3.

Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części do naprawy.
Serwis jest zobowiązany do poinformowania o tym Klienta.
Warunkiem przyjęcia towaru w postępowaniu gwarancyjnym jest dołączenie wypełnionej karty gwarancyjnej oraz
dokumentu potwierdzającego zakup (paragon/faktura).
Zgłoszenie produktu na gwarancję odbywa się poprzez dostarczenie towaru do punktu sprzedaży. Dostarczenie
towaru do reklamacji odbywa się we własnym zakresie i na koszt nabywcy.
Sprzęt dostarczony do Serwisu powinien być kompletny (w oryginalnym opakowaniu z całością akcesoriów)
i czysty.
Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez Serwis czynności o charakterze specjalistycznym,
właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją.
Gdy nie ma możliwości skutecznego usunięcia zgłoszonej usterki produkt podlega wymianie na nowy.
Pojęcie "naprawa" nie obejmuje czynności przewidzianych podczas normalnej eksploatacji oraz czynności
przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest Użytkownik zakupionego towaru
(zainstalowanie, sprawdzenie działania, czyszczenie, konserwacja itp.).

4.
LT Naudojimo instrukcija
IDE/SATA adapteris yra skirtas prijungti prie kompiuterio USB prievado pagalba: HDD diskus, CD-ROM/CD-RW,
DVD-ROM/DVD-RW,COMBO skaitiklius. USB 2.0 leidžia siųsti duomenis 480Mbps greičiu bei skaityti CD-ROM 5.
52x lygiu. Plug and Play – nereikia papildomų tvarkyklių. Palaiko diskus: 2.5", 3.5", 5.25".
6.

IDE/SATA adapterio diegimo instrukcija
1. Prieš prijungdami adapterį prie įrenginio įsitikinkite, kad įrenginio kaiščiai (jeigu yra) yra pozicijoje MASTER
2. Prijunkite prie įrenginio IDE/SATA adapterį
3. Prijunkite prie įrenginio elektros maitinimą
4. Sujunkite adapterio USB laidą su kompiuteriu
Jeigu nėra ryšio
1. Patikrinkite ar diskas yra maitinamas elektra
2. Patikrinkite ar prijungiamo įrenginio kaiščiai yra MASTER pozicijoje (jeigu yra)
3. Patikrinkite ar adapteris yra tinkamu būdu prijungtas (atvirkščiai prijungtas nebeveiks)
4. Įsitikinkite, kad prijungiant laikotės instrukcijoje nurodytos sekos
Rinkinio sudėtis:
1 IDE/SATA (ATA100/133) USB2.0 adapteris
2. Įmontuotas 17 cm kabelis
3. 24 cm SATA kabelis, 7 pin
4. Naudojimosi instrukcija
5. Maitinimo adapteris:
Jvestis: 100-240V AC; 50 / 60Hz, 1.0A
Išvestis: 12v/1.5A, 5V/1.5A

7.
8.
9.

10. Gwarancja nie obejmuje obniżenia się jakości produktu spowodowanego normalnym procesem zużycia oraz
materiałów eksploatacyjnych (żarówki, bateria i inne).
11. Gwarancja nie obejmuje również zanieczyszczenia produktu, uszkodzeń mechanicznych, termicznych,
chemicznych i innych spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Użytkownika albo siły zewnętrznej, a także
dostaniem się do środka wilgoci, korozji lub ciała obcego
12. Gwarancja ulega unieważnieniu jeśli towar będzie nosił ślady uszkodzenia spowodowane przez nieprawidłowe
użycie, nieprawidłowe zainstalowanie, niestosowanie się do instrukcji obsługi, albo będzie posiadał ślady
modyfikacji przeprowadzonych samodzielnie przez kupującego.
13. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnie Kupującego wynikających z wszelkich
ustaw konsumenckich.
14. Sprzęt sprawny, w którym nie wykryto zgłaszanych usterek, będzie odsyłany na koszt Kupującego.
Przyczyna reklamacji towaru:
niezgodność z zamówieniem

RO Instrucțiuni de utilizare a dispozitivului disponibile la www.savio.net.pl
RU Руководство пользователя для устройства доступно на сайте www.savio.net.pl
UA Посібник користувача для цього пристрою доступний на сайті www.savio.net.pl

niekompletność produktu

SV Användarhandbok för enheten finns på www.savio.net.pl

uszkodzenie podczas eksploatacji (opis poniżej)

wada jakościowa
produkt uszkodzony w transporcie (wymaga protokołu spisanego przy kurierze).

Informacja o utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Ten symbol oznacza, że zgodnie z dyrektywami unii europejskiej 2002/96/WE urządzeń elektrycznych i elektronicznych
nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Urządzenia należy przekazać do lokalnego punktu zbierania tego
typu odpadów lub do centrum odzysku surowców wtórnych. W celu uzyskania informacji o dostępnych na Państwa terenie
metodach utylizacji, należy skontaktować się z władzami lokalnymi. Nieprawidłowa utylizacja odpadów jest zagrożona karami
przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie. Prawidłowa utylizacja urządzeń pomoże uniknąć negatywnych
skutków grożących środowisku i ludzkiemu zdrowiu w przypadku utylizacji niewłaściwej.

Dane zgłaszającego usterkę:

Dystrybutor: Elmak sp. z o.o., Rzeszów, ul. Morgowa 81

Adres serwisu: Elmak Sp. z o.o., ul. Morgowa 81, 35-323 Rzeszów

Aby poznać więcej produktów SAVIO wejdź na www.savio.net.pl

Imię i Nazwisko......................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy...............................................................................................................................................
Adres do wysyłki ..................................................................................................................................................

