
Универсальный USB разветвитель

Модели: Quadro Power, Septima Slim
Инструкция по эксплуатации

Спецификация:
Назначение: устройство для подключения нескольких USB устройств к 
одному USB порту.
4 USB порта (Quadro Power), 7 USB портов (Septima Slim), скорость 
передачи данных – до 5 Гбит/с, нет необходимости устанавливать драйвер, 
Питание по шине USB либо от адаптера 100-240В 50-60 Гц, входящего в 
комплектацию.

Использование
1. Подключите кабель, входящий в комплектацию, разъемом Mini-USB к 
устройству, разъемом USB A в компьютер. Теперь к устройству можно 
подключить одновременно до 4 USB устройств. 
2. Подключите блок питания к устройству, и включите блок питания в 
электрическую сеть. Блок питания позволяет заряжать электронные 
устройства через USB разветвитель, а также подключать устройства, 
потребляющие много энергии. 
3. Устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и 
производственных зонах без воздействия вредных и опасных 
производственных факторов.
4. Специальные условия хранения, транспортировки и реализации не 
предусмотрены.

Внимание!
Не использовать изделие в промышленных, медицинских или 
производственных целях. 
Не допускать попадания влаги на изделие и внутрь его.
Не подвергать изделие механическим нагрузкам, способным привести к 
механическим повреждениям товара.
Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться 
заведомо неисправным устройством. 

Гарантийные обязательства.
Гарантийный срок на данное изделие составляет 6 месяцев со дня продажи 
при условии соблюдения правил эксплуатации, хранения и правил 
безопасности.
По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к 
фирме-продавцу или в авторизованный сервисный центр Defender. При 
приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно 
перемещающихся предметов.
Более подробная информация об авторизованных сервисных центрах 
Defender доступна на www.defender-global.com

Дата производства: см. на упаковке.
Импортер в РФ / организация, уполномоченная на принятие претензий от 
потребителей: ООО «КОМПАНИЯ ДЕФЕНДЕР». Адрес: 117292, г. Москва, ул. 
Профсоюзная, д. 26/44, помещение II, комната 1. Сделано в Китае. 
Производитель: Шенжень СуоМейТай Электроникс Ко., Лтд. Адрес: 60 
Билдинг, Сан Жу Ли Индастриал Ареа (Саус Ареа) Шиян Таун, Баоан 
Дистрикт, Шенжень, Гуандонг, Китай. Срок годности не ограничен. Срок 
службы 3 года. Імпарцёр у РБ: УП «СиммтехБел». Адрас: 220033 Рэспубліка 
Беларусь, г. Мінск, пр-т Партызанскі, в 2/3-5, каб. 200, e-mail: 777@simtech.by. 
Импортер в РК / организация, уполномоченная на принятие претензий от 
потребителей: ТОО «Дефендер Казахстан», РК, город Алматы, ул. Макатаева 
127 Б, офис 2. ҚР аумағында импорттаушы және тұтынушылардың кінәрат-
талаптарын қабылдауға уәкілетті ұйым: «Дефендер Қазақстан» ЖШС, ҚР, 
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 127Б, 2-ші офис. Кепілдеме 6 ай.
Defender уәкілетті сервистік орталықтары – сілтеме бойынша қараңыз 
http://defender.ru/support/services/
Информация о сертификации: Декларация соответствия ТС № RU Д-
CN.АУ14.B.16195. Срок действия с 20.11.2014 по 19.11.2017. Выдана ООО 
«БИЗНЕС ХЭЛП». Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 
«Электромагнитная совместимость технических средств».

http://defender.ru/support/services/


Універсальний USB розгалужувач

Моделі: Defender Quadro Power, Septima Slim

Інструкція з експлуатації

Специфікація:
Призначення: пристрій для підключення декількох USB пристроїв до одного 
USB порту.
4 USB порти (Quadro Power), 7 USB порти (Septima Slim) швидкість 
передачі даних - до 5 Гбіт / с, немає необхідності встановлювати драйвер. 
Живлення по шині USB або від адаптера 100-240 В 50-60 Гц, що входить в 
комплектацію. 

Використання
1. Підключіть кабель, що входить в комплектацію, роз'ємом Mini-USB до 
пристрою, роз'ємом USB A в комп'ютер. Тепер до пристрою можна підключити 
одночасно до 4 USB пристроїв.
2. Підключіть блок живлення до пристрою, і включіть блок живлення в 
електричну мережу. Блок живлення дозволяє заряджати електронні 
устройтсва через USB розгалужувач, а також підключати пристрої, що 
споживають багато енергії.  
3. Пристрій призначений для роботи в житлових, комерційних і виробничих 
зонах без впливу шкідливих і небезпечних виробничих факторів.
4. Спеціальні умови зберігання, транспортування та реалізації не 
передбачені.

Увага!
Не застосовувати виріб в промислових, медичних або виробничих цілях.
Не допускати попадання вологи на виріб і всередину його.
Не піддавати виріб механічним навантаженням, здатним привести до 
механічних пошкоджень товару.
Не застосовувати при помітних пошкодженнях виробу. Не користуватися 
свідомо несправним пристроєм.

Гарантійні зобов'язання.
Гарантійний термін на даний виріб становить 6 місяців з дня продажу за 
умови дотримання правил експлуатації, зберігання і правил безпеки.
З питань обслуговування і заміни несправного виробу звертайтеся до фірми-
продавця або в авторизований сервісний центр Defender. При прийомі товару 
переконайтеся в його цілісності і відсутності всередині стороннiх предметів.
Більш детальна інформація про авторизованi сервіснi центри Defender 
доступна на www.defender-global.com

Дата виробництва: див. серійний номер на своєму пристрої: чотири цифри, які 
стоять після OR, означають рік виробництва, дві наступні цифри означають 
місяць виробництва.

Термін придатності необмежений.
Список авторизованих сервісних центрів дивіться на сайті Defender: 
http://defender.ua/support/services/
Не потребує спеціальних умов зберігання.
Захист від струму: Класс II.

Виробник:  Шеньчжень Жиахонгда Индастри Девелопмент Ко., ЛТД.  Адрес: 
Лоху Дистрикт, Хуанг Бэй Дао Дип Сэнд Роуд Шеньчжень Хайя Билдинг, Вэст 
Билдинг 20, Китай.
Відповідальність в Україні: ТОВ “Компанія Дефендер-Україна”, вул. 
Кирилівська 40, Київ, 04080, Україна.

http://defender.ua/support/services/
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