
 הוראות בטיחות: 

 

 קרא תמיד בעיון את הוראות הבטיחות. 

 שמור את מדריך ההתחלה המהירה הזה לעיון עתידי.

 הרחק ציוד זה מלחות. 

 אם מתעורר אחד מהמצבים הבאים, בדוק את הציוד על ידי טכנאי שירות:

 • הציוד נחשף ללחות. 

 • הציוד נפל וניזוק. 

 שבירה. • לציוד יש סימן ברור של 

 . לפי המדריך למשתמש • הציוד לא פעל טוב או שאינך יכול להפעיל אותו

 

 זכויות יוצרים:

 ללא אישור מראש ובכתב.  אין להעתיק כל חלק מפרסום זה בשום צורה בשום אמצעי

 סימנים מסחריים אחרים או שמות מותגים המוזכרים כאן הם סימנים מסחריים או 

 רות בהתאמה. סימנים מסחריים רשומים של החב

 

 

 הוראות: 

כדי לעמוד בדרישות נוספות של ציוד היקפי   במארז דק, קל ומיניאטורי, הוא מעוצב הבנוי תחנה זו

  מביןשלך, אתה יכול לבחור אחד  AV- להרחיב את התוכן של מקורות הבמטרה  נוספים USBוצגי 

 . DisplayPort-ו VGA, HDMIשלושה ממשקי וידאו: 

 

 : דרישת מערכת

 ווינדוס  מערכת הפעלה  -

  OS xלה מקינטוש מערכת הפע -

 

 תכולת החבילה:  

- 1 X   תחנת עגינהUSB-C  אוניברסאלית לשני יציאותK4 

- 1  X כבלUSB-C   ל–  USB-C   מטר  1באורך 

- 1 X   כבלUSB3.0   ל–  USB-C   מטר   1באורך 

- 1 X  להפעחוברת ה 

- 1 X   100מטעןW 

 

 

 

 



 מי:דחלק ק

 

 USBבחיבור  ם לחיבור מוצרי  USB 3.0יציאות  2 .1

   TYPE-Cלחיבור מוצרים בחיבור  USB-Cיציאות   2 .2

 כניסה לחיבור מיקרופון שולחני.  מ"מ  3.5חיבור מיקרופון  .3
 .  זניותיבור אומ"מ כניסה לח  3.5חיבור אוזניות  .4

 

  ורי:חלק אח

 

   ON/OFFכפתור הפעלה  .1

 בילה המקורי המגיע יחד בחלמטען  חיבור חשמל .2

   10/100/1000Mbs דרך כבל במהירות  חיבור רשת .3

 צגי מחשב בחיבורים השונים.  לחיבורי  DisplayPortיציאות  2ובנוסף  HDMIיציאות  2 .4

   USBם בחיבור לחיבור מוצרי Aמסוג  USB 3.0ות  יציא 2 .5

 מש להעברת מידע וטעינה ללפטופ המארח.  המש  USB-Cחיבור  .6

 

, על כן נא לבחור את הצג  שתומך בצג אחד בכול פעם ( 2&   1יציאות בכול מקטע )צג  2יש הערה: 

 לשימושיך.  המתאים 

 

 

 

 

 

 

 

 



   5Kמכי  ם תוהתקנת צגי

על מנת להוריד  http://www.displaylink.com/downloadsאו דרך אתר  CDדרייברים דרך . התקן 1

 .  את הדרייבר האחרון

 ינה עם הכבל המתאים.  נייד לתחנת העג. חבר את המחשב ה2

- בעזרת כבל דיספלי פורט זכרבצג . חבר את יציאת הדיספלייפורט של התחנה לחיבור המתאים 3

 כר.  ז

כפתור ההפעלה.  את התחנת עגינה בעזרת ינה לחיבור החשמל והדלק . חבר את התחנת עג4

 

 

 הערה:  

 המסכים בשוק.  בעם רו  5Kלעבודה ב נתמכתתחנת עגינה זו 

 

   4Kמסכים תומכי רזולוצייה  2התקנת  
 יד לתחנת העגינה  הני. חבר את המחשב 1

 לתחנה.  מסכי תצוגה   2חבר   DisplayPortרטי או סטנד HDMI. באמצעות שימוש בכבל 2

 כפתור ההפעלה את התחנת עגינה בעזרת ינה לחיבור החשמל והדלק חבר את התחנת עג  .3

 

 

 

http://www.displaylink.com/downloads


 נת צגים מרובים  קתה

 .  עגינה הראשונה יד לתחנה הניחבר את המחשב ה .1

אחת  ל לחברעגינה השנייה ת של התחנ  ()היציאה עם הסימון   USB-Cיציאת ה   .2

 .  ( )חוץ מיציאות עם סימן  ונהשל התחנה הראש USBת ה  ויציאמ

 עגינה. חבר את המסכים לשני תחנות ה  DPאו  HDMIבשימוש עם כבלים סטנדרים בחיבורי  .3

 כפתור ההפעלהאת התחנת עגינה בעזרת ינה לחיבור החשמל והדלק חבר את התחנת עג .4

 

 

 הערה:  

חנת  ( או ת HUBיאות )  רחבת יצמיועדת ויכולה לעבוד עם כול מכשיר ה  הנ"ל התחנת עגינה •

  גינה. ע

)כבל זה אינו   C  –ל  Aסוג  USB 3.0כבל להשתמש בניתן  –  USB-Cלפטופים ללא יציאת  •

מש להטענת הנייד, אלא רק להעברת מידע( במידה והינך צריך להטעין את הנייד, אנא מש

 חבר זאת למטען המקורי של הנייד. 

 


