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Upozornění: 

 Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a  

dodržování pokynů uvedených v návodu. 

 

 Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést 

k úrazu elektrickým proudem. 

 

  Tento výrobek byl označen značkou  shody CE  a bylo na ně vystaveno prohlášení o shodě dle norem Evropského 

společenství. 

 

Označení CE vyjadřuje shodu se všemi technickými požadavky kladenými na výrobce ohledně jeho výrobku na základě 

směrnic Evropského společenství 89/336/EHS stanovujících jeho připojení. 

 

  Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad. 

 

         Tento symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s 

komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k 

další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje 

a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další 

informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne 

orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. 

 

RoHS - (Restriction of the use of Hazardeous Substances) je direktiva zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a 

elektronických výrobcích vydanou Evropskou komisí 27. ledna 2003. Tato direktiva vstoupila v platnost 1.července 2006. 

Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět 

k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek: Kadmium, Rtuť, Olovo, 

Šestimocný chróm, Polybromované bifenyly (PBB), Polybromované difenylethery (PBDE) 

 
 
 
 
 
 
 

USB-6201U - sada pro přenos USB 1.1 nebo 2.0 po UTP kabelu 



Bezpečnostní poučení 
 

Doporučujeme důkladně přečíst následující upozornění před instalací a manipulací s převodníky. Předejdete tak možným 

rizikům a úrazům. 

• Neinstalujte převodníky na místa s vysokou vlhkostí. Vlhkost může vést k poškození převodníků. 

• Nevystavujte převodníky otřesům a vibracím. Mohou vést k jejich poškození. 

• Nevystavujte převodníky kontaktu s tekutinami. Kontakt s tekutinou může vést k jejich poškození. Alkohol nebo 

tekutina obsahující minerály může způsobit oxidaci elektronických součástí. 

 

Vlastnosti  
Převodníky pro prodložení USB spojení až na vzdálenost: USB 2.0 - 100m, USB1.1. – 200m 

Jednoduché propojení pomocí nekřížených kabelů UTP s konektory RJ45.  

Podporuje Plug and Play zařízení. 

Nepotřebuje napájení. 

 
Zapojení: 

- Propojte převodníky nekříženým UTP kabelem. 

- Připojte vysílač(send unit) k PC 

- K přijímači(Receive unit) připojte USB zařízení. 

 

  

 


