
• Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim 
światłem słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, 
wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.

• Produktu nie należy poddawać żadnym obciążeniom mechanicznym.
• Jeśli produktu nie można już używać bezpiecznie, zaprzestać używania 

i uniemożliwić używanie osobom nieupoważnionym. Bezpieczne 
użytkowanie nie jest gwarantowane, jeśli produkt:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń;
 - nie działa prawidłowo;
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach; 
lub

 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
• Z produktem zawsze należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, 

uderzenia lub upadek z nawet małej wysokości mogą spowodować 
uszkodzenia produktu.

• Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa oraz użytkowania 
wszystkich innych urządzeń stosowanych w połączeniu z produktem.

• Gniazdko zasilania musi znajdować się blisko urządzenia i być łatwo 
dostępne.

• Jako źródła zasilania należy używać wyłącznie dostarczonego zasilacza.
• Zasilacz sieciowy należy podłączać wyłącznie do zwykłych gniazdek 

zasilania komunalnych instalacji elektrycznych. Przed podłączeniem 
zasilacza sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na 
zasilaczu jest zgodne z napięciem sieci elektrycznej.

• Nigdy nie podłączać ani nie odłączać zasilacza sieciowego mokrymi 
rękami.

• Nigdy nie odłączać zasilacza sieciowego od gniazda zasilania, ciągnąc 
za przewód; należy zawsze trzymać za uchwyty na wtyczce.

• Podczas montażu produktu należy upewnić się, że kable nie są ściśnięte, 
zagięte i nie ulegną uszkodzeniu o ostre krawędzie.

• Kable należy zawsze kłaść w taki sposób, aby nikt nie mógł się 
o nie potknąć ani się w nich zaplątać. Mogłoby to spowodować 
niebezpieczeństwo poniesienia obrażeń.

• Upewniać się, że kabel nie jest zgięty lub zacięty.
• Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa oraz użytkowania 

wszystkich innych urządzeń stosowanych w połączeniu z produktem.
• Ze względów bezpieczeństwa podczas burzy zasilacz należy odłączyć 

od gniazdka zasilania.
• Nie dotykać zasilacza, jeśli ma widoczne uszkodzenia. To stwarza 

ryzyko śmiertelnych obrażeń, spowodowanych porażeniem prądem 
elektrycznym! Najpierw wyłączyć zasilanie w gniazdku sieciowym, 
do którego jest podłączony (wyłączyć bezpiecznik, a następnie 
przerywacz obwodu prądu resztkowego, aby odłączyć wszystkie fazy). 
Następnie odłączyć urządzenie od gniazdka sieciowego. Nie używać 
więcej zasilacza i zutylizować w ekologiczny sposób. Zastąpić innym o 
identycznych parametrach.

• Nigdy nie używać produktu zaraz po przeniesieniu go z chłodnego miejsca 
do ciepłego. Kondensacja wilgoci mogłaby spowodować uszkodzenie 
produktu. Przed podłączeniem i użyciem produktu pozwolić, aby ogrzał 
się do temperatury otoczenia. Może to potrwać kilka godzin.

• Nie montować produktu w pobliżu silnych pól magnetycznych, np. w 
pobliżu urządzeń lub głośników.

• Nigdy nie odłączać produktu od komputera podczas używania, aby 
uniknąć utraty danych.

• W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi, 
bezpieczeństwa lub podłączania urządzenia należy skonsultować się ze 
specjalistą.

• Konserwacja, modyfikacje i naprawy mogą być wykonywane wyłącznie 
przez specjalistę lub specjalistyczną placówkę handlową.

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

 Instrukcja użytkowania
Stacja dokująca USB-C™ Windows® 
Continuum
Nr produktu 1558127

Przeznaczenie produktu
Produkt służy do podłączania smartfona lub tabletu do systemu Windows lub 
komputera z portem USB-C. Produkt oferuje następujące dodatkowe interfejsy:
• 2 porty USB 2.0 (np. do podłączenia myszy i klawiatury)
• 1 port USB 3.0 (np. do podłączenia zewnętrznego dysku twardego)
• Port HDMI do podłączenia monitora
• Port RJ45 (Gigabit Ethernet) do połączeń sieciowych
Zasilanie jest dostarczane przez dołączony zasilacz lub komputerowy port USB-C.
Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie należy 
go używać na zewnątrz. Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią, na 
przykład w łazience.
Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, 
produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Używanie produktu 
do celów innych niż opisane może uszkodzić produkt. Ponadto niewłaściwe 
użytkowanie może spowodować zagrożenia, takie jak zwarcie, pożar, porażenie 
prądem elektrycznym. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać w 
biezpiecznym miejscu. Proszę udostępniać ten produkt osobom trzecim wyłącznie z 
niniejszą 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.
HDMI jest zarejestrowanym znakiem handlowym HDMI Licensing L.L.C.

Zawartość dostawy
• Stacja dokująca
• Kabel USB-C
• Zasilacz
• Instrukcja użytkowania

Aktualne instrukcje obsługi      
Pobierz najnowsze instrukcje obsługi ze strony www.conrad.com/downloads 
lub zeskanuj kod QR z tej strony. Postępować zgodnie z instrukcjami ze strony 
internetowej.

Wyjaśnienie symboli
 Symbol pioruna w trójkącie wskazuje, że istnieje ryzyko dla zdrowia, np. z 

powodu porażenia prądem elektrycznym.

 Symbol wykrzyknika w trójkącie wskazuje ważne instrukcje zawarte w 
niniejszej instrukcji obsługi, których należy przestrzegać.

 Ten symbol oznacza informacje specjalne oraz porady, dotyczące sposobu 
używania produktu.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania
Proszę dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, a 
szczególnie przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. 
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek dotyczących 
bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych 
w niniejszej instrukcji nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za 
wynikłe uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach rękojmia 
lub gwarancja wygaśnie.
• Urządzenie nie jest zabawką. Należy trzymać je poza zasięgiem dzieci 

i zwierząt.
• Nie pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Zabawa 

materiałami może być niebezpieczna dla dzieci.
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Elementy obsługowe
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1 Port USB-C
2 Wskaźnik zasilania
3 Port USB 2.0
4 Port USB 3.0
5 Gniazdo zasilania
6 Port HDMI
7 Port RJ45

Podłączanie
a) Gniazdo zasilania
• Wtyczkę zasilacza z otworem podłączyć do gniazda zasilania w produkcie.
• Wtyczkę kabla zasilania podłączyć do ściennego gniazda zasilania domowej sieci 

elektrycznej.

 Gdy do urządzenia jest podłączony zasilacz, podłączony do portu USB-C 
smartfon lub tablet będzie zasilany prądem do 1,5 A.

 Jeśli produkt jest podłączony do komputera PC, który obsługuje zasilanie 
poprzez port USB-C, podłączenie zasilacza nie jest konieczne.

 Gdy włączeniu zasilania urządzenia, wskaźnik zasilania świeci kolorem 
niebieskim.

b) Port USB-C
• Dostarczonym kablem USB-C połączyć port USB-C z portem USB-C smartfona 

lub komputera PC.
• Następnie produkt będzie gotowy do użycia.

c) Porty USB 2.0
Do tych portów można podłączać urządzenia peryferyjne, takie jak mysz i klawiatura.

d) Port USB 3.0
Do tego portu można podłączyć np. zewnętrzny dysk twardy.

 Port USB 3.0 jest kompatybilny w dół z urządzeniami USB 2.0 / 1.1.

e) HDMI
Do tego portu można podłączyć monitor HDMI lub telewizor.

 Jeśli produkt jest podłączony do komputera PC, możliwe jest odtwarzanie 
tylko w formacie 4K UHD.

f) Port sieciowy
• Do portu RJ45 można podłączyć router lub przełącznik sieciowy za pomocą 

pełnego przewodu sieciowego 1:1.
• Jeśli to możliwe, połączenie i konfiguracja powinny być wykonane przez 

administratora sieci lub systemu (np. w większych firmach).
• Istnieje wiele powodów, dla których połączenia sieciowe nie są prawidłowo 

skonfigurowane. Patrz odpowiednia literatura fachowa lub skontaktuj się ze 
specjalistą.

Konserwacja i czyszczenie
• Pod żadnym pozorem nie wolno używać agresywnych środków czyszczących, 

alkoholu lub innych środków chemicznych, ponieważ mogą przenikać przez 
obudowę lub ograniczać funkcjonalność produktu.

• Przed czyszczeniem produktu odłączyć wszystkie kable. 
• Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
• Konserwację i naprawy powierzać wykwalifikowanym specjalistom lub warsztatom 

naprawczym. Wewnątrz produktu nie ma elementów wymagających konserwacji. 
Nigdy nie otwierać ani nie demontować produktu.

• Do czyszczenia produktu wystarczy miękka, sucha i czysta szmatka. Nie wywierać 
zbyt dużego nacisku na obudowę, gdyż można ją w ten sposób porysować.

• Kurz można łatwo usunąć szczoteczką o miękkim, długim włosiu.

Utylizacja
 Elektroniczne urządzenia muszą być poddane recyklingowi i nie należą do 
odpadów z gospodarstw domowych. Produkt należy zawsze usuwać 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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

Dane techniczne
a) Stacja dokująca
Napięcie robocze .................... 5 V/DC
Złącza ..................................... 1 x USB-C

2 x USB 2.0
1 x USB 3.0
1 x HDMI
1 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 BASE-T)

Rozdzielczość wideo .............. 1920 x 1080 @ 60 Hz (dla telefonu)
3840 x 2160 @ 30 Hz (dla komputera PC)

Wymagania systemowe .......... port USB-C
Windows 10 (32/64-bitowy)
Windows RT
Windows Phone (10.0.10586.318 lub nowszy)
Mac OS (10.11.5 lub nowszy)

Warunki pracy ......................... 0 do +40 °C, 5 - 90 % wilgotności względnej
Warunki przechowywania ....... -20 do +70 °C, 5 - 90 % wilgotności względnej
Wymiary (sz. x wys. x gł.) ....... 65 x 37 x 60 mm
Waga ...................................... 130 g

b) Zasilacz sieciowy
Zasilanie ................................. 100 – 240 V/AC, 50/60 Hz
Napięcie / prąd wyjściowy ...... 5 V/DC, 4 A
Długość kabla ......................... 120 cm

c) Funkcje dodatkowe
Wsparcie dla Windows Continuum
Wsparcie dla trybu DisplayPort Alternate


