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Niniejsza skrócona instrukcja zawiera najważniejsze informacje z pełnej 
instrukcji obsługi. Pełna wersja znajduje się na załączonej płycie CD-
ROM. 
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SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI  

1. Wstęp 

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach 
Unii Europejskiej. 
Ważne informacje dotyczące środowiska. 

 Niniejszy symbol umieszczony na urządzeniu bądź opakowaniu 
oznacza, że wyrzucenie produktu może być szkodliwe dla 
środowiska. Nie umieszczać zużytych urządzeń bądź baterii w 
zwykłych pojemnikach na odpady. W tym celu należy skontaktować 
się z firmą zajmującą się recyklingiem. 
Urządzenie można przekazać dystrybutorowi lub firmie zajmującej 

się recyklingiem. 
Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotycząch ochrony środowiska. 
W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lokalną firmą 
zajmującą się utylizacją odpadów. 

2. Informacje ogólne 

Należy zapoznać się z Gwarancją Usług i Jakości firmy Velleman® 
umieszczoną na ostatnich stronach pełnej wersji instrukcji na załączonym 
dysku CD-ROM. 
Firma Velleman ani jej dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za 
jakiekolwiek szkody (nadzwyczajne, przypadkowe lub pośrednie) dowolnej 
natury (finansowe, fizyczne…), które mogłyby wyniknąć z posiadania, 
użytkowania lub awarii niniejszego produktu. 

3. Instalacja sterownika 

1. Przed podłączeniem urządzenia do PC należy zainstalować sterowniki. 
Zamknąć wszystkie aplikacje przed kontynuowaniem.  

2. Włożyć załączony CD-ROM do napędu. Uwaga: napęd musi 
obsługiwać dyski mini-CD-ROM (Ø8cm/3.15”). 
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3. Jeśli uaktywniona jest opcja automatycznego uruchamiania, program 
instalacyjny włączy się samoczynnie. W innym przypadku należy znaleźć 
na płycie plik setup.exe i kliknąć go dwa razy. 

4. Na ekranie początkowym należy wybrać posiadany system operacyjny. 
Upewnić się, że w systemie zainstalowane są wszystkie niezbędne 
aktualizacje Service Pack. 

5. Pojawi się okienko z umową licencyjną do akceptacji. Należy ją 
przeczytać i kliknąć „I accept”, aby kontynuować instalację. 

6. Aby zakończyć instalację system musi zostać restartowany. Kliknąć 
Yes, kiedy pojawi się pytanie o restart. 

4. Podłączanie 

1. Podłączyć końcówkę typu B (mniejszą) załączonego kabla USB do portu 
mini-B USB urządzenia PCUSBVGA2. Podłączyć końcówkę USB typu A 
do wolnego portu USB 2.0 w komputerze. Uwaga: port musi być typu 
USB 2.0 lub lepszy.  

2. Podłączyć port DVI urządzenia PCUSBVGA2 do monitora. Jeśli monitor 
ma port DVI, użyć zwykłego kabla DVI (brak w zestawie). Aby 
podłączyć urządzenie do analogowego monitora VGA, lub monitora 
HDMI, użyć odpowiedniej przejściówki (załączone). 

 
 

3. Włączyć monitor; zapali się dioda statusu. System Windows 
automatycznie zakończy instalację i ekran się uruchomi. W przypadku 
Windows Vista może się zdarzyć, że ekran pozostanie pusty. Należy 
wtedy zrestartować system jeszcze raz.  

4. Uwaga: podczas instalacji ekran może mignąć kilka razy. Może też 
wystąpić opóźnienie przed wyświetleniem obrazu na dołączonym 
monitorze. 
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5. Używanie adaptera 

Podłączony monitor można skonfigurować na 3 sposoby: 
• tryb rozszerzony 
• tryb lustrzany 
• tryb podstawowy 

Tryb rozszerzony (domyślnie) 

Dodany monitor rozszerza dostępną przestrzeń roboczą. Otwarte okna mogą 
być przemieszczane (przeciągane) zarówno po monitorze podstawowym, jak 
i dodanym. Ułatwia to pracę z wieloma aplikacjami na raz. Niektóre aplikacje 
mogą jednak nie obsługiwać rozszerzonych pulpitów. 
Jest to ustawienie domyślne dla adaptera. Przejść do ustawień ekranu w 
systemie operacyjnym, wybrać DisplayLink Graphics Adapter i zaznaczyć 
kratkę Extend desktop onto this monitor. Ustawić wygląd przeciągając 
ikony na odpowiednie miejsca i zamknąć okno. 

Tryb lustrzany 

Dodany monitor wyświetla dokładną kopię tego, co pokazuje monitor 
podstawowy. Ustawienia są początkowo takie same, jak w monitorze 
podstawowym, ale mogą zostać zmienione ręcznie. Jednakże zmiany te są 
ograniczone maksymalnymi wartościami dostępnymi w monitorze 
podstawowym. 
• Aby włączyć tryb lustrzany, przejść do ustawień ekranu w systemie 

operacyjnym, wybrać DisplayLink Graphics Adapter i odznaczyć 
kratkę Extend desktop onto this monitor. Zamknąć okno. 

Tryb podstawowy 

Dodany monitor stanie się monitorem podstawowym i będzie wyświetlał 
wszelkie informacje, gdy komputer przejdzie w stan uśpienia lub podczas 
restartu. 
• Przejść do ustawień ekranu w systemie operacyjnym, wybrać 

DisplayLink Graphics Adapter i zaznaczyć kratkę Use this device as 
primary monitor.  W niektórych komputerach lub laptopach może być 
również wymagana ponowna konfiguracja głównego monitora; np. 
odznaczenie kratki Extend desktop onto this monitor. Zamknąć 
okno. 

6. Instrukcja na płycie CD-ROM 

Pełna wersja instrukcji na płycie CD zawiera dodatkowe informacje 
dotyczące: 
• bezpieczeństwa 
• ogólnych wskazówek 
• funkcji 
• instalowania/odinstalowywania adaptera i sterowników 
• rozwiązywania problemów z adapterem 
• specyfikacji technicznej 
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Używać adaptera tylko z oryginalnymi akcesoriami. Firma Velleman 
nv nie ponosi odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia ciała lub 
mienia wynikającego z (niewłaściwego) użytkowania sprzętu. 
Dalsze informacje o produkcie dostępne są na stronie 
www.velleman.eu. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany 
informacji zawartych w niniejszej instrukcji bez uprzedniego 
powiadomienia. 
 

© NOTA DOTYCZĄCA PRAW AUTORSKICH  
Niniejsza instrukcja objęta jest prawami autorskimi  będącymi w posiadaniu 
firmy Velleman nv. Wszelkie prawa zastrzeżone.  Niniejsza instrukcja nie 
może być kopiowana, odtwarzana, tłumaczona ani zapisywana na 
jakimkolwiek nośniku elektronicznym bez wcześniejszej pisemnej zgody 
właściciela praw autorskich.   


