
SDU3-P10C3
13-ПОРТОВИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ USB ХАБ

КЕРІВНИЦТВО
З ШВИДКОГО
ЗАПУСКУ



 Дякуємо вам за придбання 13-портового алюмінієвого USB-Хаба SmartDelux®
SDU3-P10C3 з 10 портами USB 3.0 + 3 Smart Charging порти.

Ми щиро сподіваємося, що він прослужить вам довгий час і не спричинить 
вам ніяких проблем протягом усього терміну експлуатації.

Ви можете бути впевнені, що всі наші продукти є прикладами сучасних і 
передових технологій. Вони містять тільки найостанніші, надійні і високоякісні 
рішення в області інженерії і мікроелектроніки.

Будь ласка, уважно прочитайте це керівництво перед експлуатацією і 
збережіть його для подальшого використання.

                                                                                                              SmartDeluxDirect

Шановний покупець



Перед початком роботи

13-портовий алюмінієвий USB-Хаб.

 Модель: SDU3-P10C3;

кабель передачі даних USB 3.0;

адаптер живлення DC5V / 4A

з кабелем;

DC-порт;

порт USB тип B;

порти передачі даних USB 3.0

з синіми світлодіодами;

 Smart Charging порти
 з помаранчевими світлодіодами.



USB порти порти

D/C порт

USB порт Тип В
вхідний роз’єм

Встановлення
1. Дiаграма продукту:



2. Підключіть кабель передачі даних USB 3.0 до порта USB Тип B хаба і до порта USB 3.0 
вашого комп'ютера або ноутбука.

Потім підключіть адаптер живлення до електричної розетки, без цього підключення 
USB-Хаб не працюватиме при підключенні до нього пристроїв великої потужності. 
Світлодіоди вказують, що USB-Хаб отримує живлення.

Встановлення



3. Підключіть USB-пристрої * до USB-Хабу.

* USB хаб сумісний з USB 3.0, USB 2.0 і USB 1.1, але швидкість Super Speed   (до 5 Гбіт / с) 
можлива тільки тоді, коли USB-Хаб підключений до USB 3.0 - порту комп'ютера або 
ноутбука, а периферійні пристрої, підключені до USB 3.0 - порту USB-Хаба.

Якщо у вас виникли будь-які питання або проблеми при використанні USB-Хаба, будь 
ласка, зв'яжіться з нами за адресою inbox@smartdelux.com.ua

Увага:

- Деяким пристроям USB 3.0 потрібно пряме підключення до портів USB 3.0 / 2.0, 
наприклад, деяким жорстким дискам USB 3.0, бездротовим пристроям 2,4 ГГц і т. п.
- Smart Charging порти НЕ підтримують передачу даних, а порти передачі даних 
призначені для передачі інформації між підключеними пристроями або між 
підключеним пристроєм і комп'ютером (або ноутбуком).

Встановлення



НАДМІЦНИЙ КОРПУС - Внутрішня частина SmartDelux® USB Хаба SDU3-P10C3 надійно захищена міцним 
корпусом, виготовленим з промислового алюмінієвого сплаву. Крім захисту електронних частин 
пристрою, розмір корпусу цього USB-Хаба (197 x 44 x 26 мм) дає додаткову вагу, а це означає, що ваш 
пристрій має додаткову стійкість. Корпус USB Хаба покритий чорною промислової фарбою нанесеною 
порошковим способом, тому він неймовірно стійкий до можливих вм'ятин та подряпин. В комплекті до 
цього USB-Хабу поставляються також антиковзні ніжки (4 шт).

ПРОМИСЛОВИЙ ДИЗАЙН - Корпус алюмінієвого 13-портового SmartDelux® USB Хаба оснащений 
поздовжніми канавками з боків, які служать ребрами жорсткості, а також різко знижують ймовірність того, 
що USB-Хаб вислизне з ваших рук. Крім того, вентиляційні отвори на одному з його торців сприяють 
рівномірному охолодженню цього пристрою. Маркування портів виконане за допомогою лазерного 
гравірування, завдяки чому, воно не буде зникати або зношуватися в період експлуатації. Окремою 
особливістю комплектації цього USB Хаба є подовжені кабелі підключення: довжина шнура адаптера 
живлення становить 1,5 метра, а довжина шнура передачі даних становить 1 метр, це означає, що вам не 
обов'язково перебувати поряд з розеткою.

SMART CHARGING ПОРТИ - Окрім 10 Super-Fast портів (до 5 Гбіт / сек), цей USB-Хаб має 3 Smart Charging 
порту, які призначені для швидкої і ефективної зарядки батарей вашого телефону, планшета або інших 
пристроїв. Завдяки нашому поліпшеному смарт-чіпу «GL3520 88PIN», SmartDelux® USB Хаб здатний 
забезпечувати пристрої, які ви заряджаєте, силою струму до 2,4 А. Ваші пристрої завжди в безпеці: смарт-чіп 
забезпечує ідеальний баланс між швидкою зарядкою і захищеністю.

СУМІСНІСТЬ - Внаслідок сумісності з різними ОС (Windows (32/64 біт) XP / Vista / 7/8/10, MacOs-8/9 / X, 
UNIX, Linux, iOs, Android), вам не потрібні ніякі драйвера для цього USB хаба. Завдяки зручному інтерфейсу 
Plug & Play підключення цього пристрою - справа кількох рухів. Сумісність USB-Хаба з USB 2.0 і більш ранніми 
версіями дозволяє підключати до нього будь-які USB-пристрої.

ВБУДОВАНИЙ ЗАХИСТ - Крім високоміцного корпусу, SmartDelux® USB-Хаб має вбудований захист від 
перенапруг і захист від перевантаження по струму. Таким чином, ваш USB Хаб завжди захищає себе і всі 
ваші підключені пристрої. Завдяки компактному адаптера 5V/4A, це один з найбільш енергоефективних 
USB Хабів. Він ніколи не буде шуміти і перегріватися, на відміну від інших подібних USB-пристроїв, які через 
деякий час виходять з ладу через швидке вичерпання своїх ресурсів.

Особливості



Основні характеристики

Виробник: SmartDelux®.

Модель: SDU3-P10C3.

Колір: чорний або сріблястий.

Розміри упаковки: 209х112х57 мм.

Розміри основного продукту: 197х43х25 мм.

Вага продукту: 167 гр.

Сумісність: Windows (32/64 біт) XP / Vista / 7/8/10, MacOs-8/9 / X, UNIX, Linux, iOs, 
Android та інші.

Кількість портів: 10 портів передачі даних + 3 порти для зарядки пристроїв.

Характеристики блоку живлення:
Вхід: 100-240 В, 50-60 Гц.
Вихід: 5 В / 4 А.

Комплектація: USB Хаб SDU3-P10C3 (1 шт), шнур передачі даних (1 шт), шнур 
з адаптером живлення і вилкою стандарту USA (1 шт), антиковзні ніжки (4 шт), 
інструкція (1 шт).



Пошук несправностей
Чому пристрій USB 3.0 зчитується як пристрій USB 2.0 при підключенні до USB-Хабу?

Ця проблема може бути викликана однією з наступних причин:
а. Недостатнє живлення від USB-Хаба. Підключіть USB-Хаб до джерела живлення.
б. Недостатнє живлення від USB-порту комп'ютера. Підключіть USB-Хаб до USB-порту, розташованого 
на задній панелі системного блоку комп'ютера (не на передній), щоб забезпечити достатнє 
живлення.
с. Пристрій підключається занадто повільно. В результаті пристрою інтерфейсу USB 3.0 деякі 
системи розпізнають пристрої як USB 2.0, якщо вони підключені занадто повільно або розділені по 
розділах.

USB-Хаб втрачає з'єднання при передачі даних. Чому?

Якщо ця проблема виникає з правильно встановленим в USB-Хаб пристроєм, це зазвичай 
відбувається через недостатнє живлення. Коли USB-Хаб передає дані особливо в великих 
кількостях, переконайтеся, що він підключений до джерела живлення. Крім того, ми рекомендуємо 
підключити USB-Хаб до комп'ютера за допомогою кабелю, який входить в комплект пристрою. Якщо 
немає, переконайтеся, що кабель має довжину менше 1 м, щоб забезпечити стабільну передачу 
даних. У той же час ми рекомендуємо вам використовувати інший кабель для підключення 
концентратора до комп'ютера, щоб дізнатися, чи вирішено проблему. Іноді дефектний кабель 
можуть викликати нестабільні з'єднання.

Чому Apple SuperDrive не працює з USB-хабом? З'явилося повідомлення про помилку.

Згідно зі статтею підтримки Apple HT2801 (http://support.apple.com/kb/ht2801), Apple Superdrive 
можна підключати тільки до USB-портів на обраних комп'ютерах Apple. Не рекомендується під-
ключати їх до USB-хабів. Див. Витяг нижче:



Пошук несправностей
SuperDrive розроблений виключно для використання з MacBook Air, MacBook Pro і Mac mini, у 

яких немає вбудованого оптичного приводу. SuperDrive повинен бути безпосередньо 
підключений до USB-порту комп'ютера і не може використовуватися, якщо він підключений до 
USB-Хабу.

Для зарядки телефонів і планшетів потрібно багато часу. Чому?

Зазвичай для зарядки ваших телефонів / планшетів цього USB-Хабу необхідно від 2 до 4 годин. Це 
також залежить від потужності ваших зовнішніх пристроїв, підключених до USB-Хабу в один і той же 
час. Якщо одночасно підключено два або більше пристрої з високим споживанням струму, такі 
як жорсткі диски, живлення буде розділятися між ними, тому для зарядки ваших телефонів / 
планшетів буде потрібно більше часу.

Чому комп'ютер не вийшов з режиму очікування при підключенні USB-Хаба?

Ця проблема може бути викликана однією з наступних причин:
а. Неправильні налаштування енергозбереження. Клацніть правою кнопкою миші «Мій 
комп'ютер», виберіть «Атрибути», потім «Обладнання», а потім «Диспетчер пристроїв». Двічі 
клацніть «Універсальні контролери послідовної шини», клацніть правою кнопкою миші «USB-
кореневої концентратор», виберіть «Атрибути», потім «Харчування Управління». Зняти позначку 
«Дозволити комп'ютеру закривати пристрій для економії енергії», натиснути «Так», а потім 
перезавантажити комп'ютер.
б. Комп'ютер не може запускатися, тому що він не може читати системні файли. Це 
відбувається, коли для BIOS встановлено значення «Запустити комп'ютер з USB-пристрою». Щоб 
вирішити цю проблему, змініть настройку на «Запустити комп'ютер з жорсткого диска»,
с. Для користувачів Mac, будь ласка, зніміть прапорець «Покладіть жорсткі диски, коли це 
можливо» в розділі «Енергозбереження».



Гарантія

Положення обмеженої гарантії на 1 рік.

SmartDelux® дає гарантію на цей пристрій терміном 1 рік з дати покупки на відсутність 

виробничих дефектів. Якщо пристрій виходить з ладу через виробничий дефект, будь ласка, 

зверніться до нас за контактами, вказаними на нашому сайті www.smartdelux.com.ua, і 

пристрій буде відремонтовано або замінено. Підставою для використання гарантії є 

накладна або інший документ, що підтверджує покупку.

Ця гарантія анулюється, якщо ці інструкції не дотримуються або якщо пристрій пошкод-

жено внаслідок зловживання або неправильного використання шляхом несанкціоно-

ваного доступу або використання з несанкціонованими вкладеннями.

Ця гарантія НЕ поширюється на пошкоджені вироби:

- Нещасний випадок, зловживання або зміна продукту.

- Обгортання шнура навколо пристрою, що викликає передчасний знос і поломку.

- Обслуговування пристрою сторонніми особами.

- Пошкодження водою або пошкодження через вплив рідини.

- Використання неприпустимого електричного струму або напруги.

- Будь-яка інша умова, що знаходиться поза контролем SmartDelux®. 



На закінчення
Шановний покупець,

На жаль, є чинники, які не залежать від нашого контролю, які можуть вплинути на якість 
придбаних Вами товарів. Незважаючи на те, що ми прагнемо забезпечити надійну 
упаковку наших продуктів, у нас, як і у всіх, іноді бувають випадки пошкодження товарів при 
транспортуванні, зберіганні і т. д.
   
Якщо Ви не отримали продукт у відмінному робочому стані, Ви завжди можете звернутися 
до нас за контактами, вказаними на нашому сайті www.smartdelux.com.ua

   Всі наші продукти мають гарантію на дванадцять місяців, і наш персонал служби 
підтримки завжди буде поруч, щоб допомогти, якщо у Вас виникнуть проблеми. Ми 
запевняємо вас, що наша мета - забезпечити повну надійність!

Допоможіть нам поліпшити наш сервіс!
    
Будь-які питання або пропозиції щодо наших продуктів також вітаються, ви можете 
написати їх нам за вказаною вище контактною адресою.

З повагою,
SmartDeluxDirectCopyright © 2018 SmartDelux


