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Instructiuni de operareRO

Vă mulţumim că aţi ales un produs Hama.
Vă rugăm să vă faceți puţin timp şi să citiţi următoarele 
instrucţiuni şi informaţii. Vă rugăm să păstraţi acest manual 
într-un loc sigur, pentru consultare ulterioară. Dacă vindeţi 
dispozitivul, vă rugăm să îi oferiţi noului proprietar acest 
manual de instrucţiuni.

1. Explicarea Simbolurilor de Avertiare și a Notelor

Aver�are

Notă

Acest simbol este folosit pentru a indica instrucţiuni de siguranţă
sau pentru a atrage atenţia asupra unor pericole şi riscuri.

Acest simbol este folosit pentru a indica informaţii suplimentare
sau note importante.

2. Conținutul Pachetului

•  Convertor USB - Serial
•  CD-ROM cu driver
•  Aceste instructiuni de operare 

3. Note de Siguranţă

• Acest produs este destinat uzului personal, non-comercial
• Nu folosiți produsul în afara limitelor de putere prezentate în 
manualul de instrucțiuni.
• Protejaţi produsul împotriva prafului, a umezelii şi 
supraîncălzirii şi folosiţi-l doar într-un mediu uscat.
• Nu folositi acest produs in apropiere de surse de caldura sau 
direct in lumina soarelui 
• Nu trântiţi produsul şi nu îl expuneţi la şocuri puternice.
• Nu tineti acest produs, ca toate produsele electrice, la 
indemana copiilor.
• Asezati toate cablurile, astfel incat acestea sa nu prezinte 
un pericol de impiedicare.
• Nu indoiti si nu zrobiti cablul
• Nu tineti materialele de ambalare la indemana copiilor 
pentru ca exista riscul de sufocare.
• Debarasaţi imediat materialul de ambalare, conform 
reglementărilor locale în vigoare.
• Nu modificaţi produsul în niciun fel. Făcând asta, veţi pierde 
garanţia.

Aver�are

Nu utilizați produsul în cazul în care cablul este 

deteriorat

Nu încercați să reparați produsul singur. Lăsați lucrările 

de service experților calificati.

Nu deschideți aparatul sau nu continuati să-l folositi 

în cazul în care devine deteriorat.

4. Compabilitate sistem

Computer sau laptop cu un port USB liber

Windows Vista / 7 / 8.x

Mac OS X10.8.x / 10.9.x / 10.10.x

Linux cu kernel 2.6.34 sau mai vechi

5. Instalare si Operare 

5.1 Instalare pe Windows 7 si 8.x 

Un driver adecvat este de obicei inclus în aceste sisteme de 
operare; nu trebuie să instalați manual un driver
• Porniți sistemul de operare și conectați convertorul serial-USB 
la un port USB liber.
• Sistemul apoi recunoaște și instalează cablul.

5.2 Instalare pe Windows Vista

Cu aceasta versiune de Windows, va trebui să instalați

driver-ul inclus pe CD, înainte de a putea folosi convertorul.

• Așezați CD-ul inclus în CD-ROM-ul computerului și de 

deschideti „My Computer“.

• Localizați „Driver“ -> Director de pe CD-ROM și deschidel. 

Driverul se află acolo.

• clic pe fișierul executabil (.EXE), care se află acolo pentru a

instala driverul.

• Urmați instrucțiunile pentru instalarea driverului program.

• Cablul USB va fi acum detectat de sistem și instalat. 

Convertorul USB-Serial va fi gata pentru utilizare după 

repornire Windows.

Puteți verifica dacă convertorul a fost instalat
cu succes din Start (logo-ul Windows) -> 
control Panou -> Sistem și întreținere -> 
Device Manager.
În anumite circumstanțe, Control acces 
utilizator poate să ceara să aprobe această 
acțiune. Pentru a face acest lucru, faceți clic 
pe -> Continua. Următoarea mențiune trebuie 
să apară fărăsemn de exclamare galben:
Porturi (COM & LPT):
• Prolific USB-to-serial Com Port (COMx)

Notă - Windows Vista



Pentru a modifica setările de port COM, faceți dublu clic 
peintrare menționată mai sus în Device Manager și
selectați fila Port Settings

Notă - Setari port COM

5.3 Instalare pe Mac OS X 10.8.x, 10.9.x si 10.10.x

Un driver adecvat este de obicei inclus cu sistemul de operare
curent Apple; nu va trebui în mod normal, pentru a instala
manual driver-ul. Cu toate acestea, în cazul în care aveți probleme
cu driver-ul implicit, puteți utiliza, de asemenea, driver-ul de pe
CD. Fisierul executabil este situat în „Driver“ -> „„Mac“
director.“ de pe CD.
• Porniți sistemul de operare și conectați convertor USB-serial
 la un port USB liber.
• Sistemul apoi recunoaște și instalează cablul.

5.4 Instalare pe Linux

De cand kernel 2.6.34 a fost lansat, driverele adecvate sunt
deja incluse. Nu trebuie să compilați driver-ul.
Din păcate, noi nu oferim suport pentru Linux. Daca te 
comfrunti cu probleme la convertorul USB-serial, noi
recomandăm să găsiți un forum pe Internet in care discută
despre Linux și întrebați despre soluțiile posibile acolo.

Vă rugăm să contactați Hama Product Consulting 
dacă aveți alte întrebări legate de acest produs. Hotline: 
+49 9091 502-115 (Germană/Engleză). 
Mai multe informații pentru asistență pot  figăsite 
aici: www.hama.com 

6. Îngrijire și Întreținere

Curățați acest produs doar cu o cârpă umedă, 
fără scame și nu folosiți agenți de curățare
puternici. Asigurați-vă că nu intră apă în produs.

7. Renunțare la Garanție

Hama GmbH & Co. KG nu își asumă răspunderea și nu 
oferă garanție pentru defectele rezultate din instalarea/
montarea necorespunzătoare, utiliarea incorectă a 
produsului sau din nerespectarea manualului de 
instrucțiuni și/sau notelor de siguranță.

8. Service și Asistență

9. Informații de Reciclare - Notă despre protecția mediului:
              După implementarea Directivelor Europene 2002/96/EU  și 2006/66/EU în sistemul
              național, se aplică următoarele: Aparatele electrice și electronice, împreună cu bateriile,
              nu trebuie debarasate cu deșeurile menajere. Consumatorii sunt obligați prin lege să-și
              returneze aparatele electrice și electronice, precum și bateriile nefuncționale în punctele 
publice de colectare create pentru acest scop, sau în punctul de vânzare. Detaliile sunt definite 
în legislația fiecărei țări. Simbolul produsului, manualul de instrucțiuni sau ambalajul indică 
faptul că un produs este supus acestor reglementări. Reciclând, refolosind materialele, sau prin
alte forme de utiliare a aparatelor/bateriilor vechi, aduceți o contribuție importantă protejării 
mediului.



Toate mărcile listate sunt mărci comerciale ale companiilor corespondente.
Erorile și omisiunile sunt excluse și supuse modificărilor tehnice. 

Se aplică termenii noștri generali de livrare și de plată.


