
                                                                                   Návod k obsluze
V375 - Externí DVD mechanika

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za
nákup tohoto produktu. Tento návod k
obsluze je součástí výrobku. Obsahuje
důležité pokyny k uvedení výrobku do
provozu a k jeho obsluze. Jestliže
výrobek předáte jiným osobám, dbejte
na to, abyste jim odevzdali i tento
návod. Ponechejte si tento návod,
abyste si jej mohli znovu kdykoliv
přečíst!

Popis: 

Specifikace:

Podporované formáty: DVD-ROM, DVD-
Video, CD-R / RW, CD-ROM / XA, CD-
ROM, CD-I (FMV), CD-EXTRA, CD-TEXT

Rychlost zápisu: 24× CD-R, CD-RW 8×

Rychlost čtení: 24× CD-ROM, 8× DVD-ROM

Vyrovnávací paměť: 2M

Rozměry: 13,5×13,2×1,6 cm

Barva: černá

USB 2.0

Plug & Play instalace

Balení obsahuje:

1 x USB 2.0 External Slim CD ± RW DVD-ROM Combo

1 x USB datový kabel

1× USB napájecí kabel

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit
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Použití:
INSTALACE OVLADAČŮ EXTERNÍ DVD MECHANIKY

Windows 98 Setup
1. Připojte přístroj k počítači pomocí USB kabelu, Windows najde nové zařízení a začne 

proces přidání/odebrání zařízení. Stiskněte tlačítko „Další“.
2. Stiskněte „Automatické vyhledání ovladačů“. Stiskněte tlačítko „Další“.
3. Klikněte na „Disketová jednotka“, vložte CD s ovladači do přehrávače a stiskněte „Další“
4. Windows najde ovladače na disku. Vyčkejte až Windows zkopíruje všechny soubory do 

systému. Na displeji se zobrazí „USB to IDE adapter“. Stiskněte tlačítko „Dokončit“.
5. Následně najdete novou jednotku v Tento Počítač, USB ovladač je naisntalován správně. 

Windows ME, Windows 2000, WIndows XP systémy podporují Plug and Play a automaticky
instalují ovladače.

UPOZORNĚNÍ
1. Pokud se nový disk nezobrazí v Tento Počítač. Zkontrolujte zda je „USB Universal Host 

Controller“ v „Tento Počítač/Ovládací panely/Systém/Správce zařízení“. Pokud ho 
nemůžete najít, musíte restartovat počítač v CMOS, v „CHIPSET FEATURES SETUP“ 
nebo „INTEGRATED PERIPHERALS změnit „On Chip USB“ na Povoleno, uložit a znovu 
restartovat počítač. Zkontrolujte zda byl nalezen USB CD-ROM.

2. Pokud shledáte čtení CD-ROM/DVD-ROM/CD-RW/DVD+CDRW/DVDRW jako nepříliš 
plynulé, připojte externí zdroj napájení.

3. Nezkoušejte demontovat přístroj v případě, že přestane fungovat. Na poškození způsobená
neautorizovanými osobami se nevztahuje záruční lhůta.

4. Vnitřní laserová čočka může být nebezpečná pro vaše oči. Nedívejte se přímo do laserové 
čočky.

5. Neodkládejte jednotku vedle jakéhokoliv magnetického objektu.
6. Položte jednotku na rovnou plochu. Neumisťujte jednotku na žádném vratkém objektu. 

Nevystavujte přístroj žádnému tlaku, pro zajištění jeho správného fungo

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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