Breve manual do utilizador do adaptador USB, adaptador MicroUSB TransferJet™
Conjunto USB, MicroUSB: TJEU00AWMX, USB: TJEU00AUXB, MicroUSB:
TJEU00AMUBB
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
AVISO
• Mantenha o Produto fora do alcance de crianças e animais de estimação. A utilização
incorreta do Produto, incluindo mas não limitada a ingestão acidental, pode causar
asfixia ou outras lesões.
Contacte imediatamente um médico se suspeitar que uma criança engoliu o Produto.
• Não desmonte nem modifique o Produto.
• Não dobre, não deixe cair, nem coloque objetos pesados sobre o Produto, nem o
exponha de outra forma a forças ou impactos extremos.
Caso estas instruções não sejam seguidas, poderão ocorrer incêndios, danos no
Produto e/ou ferimentos, incluindo queimaduras e choques elétricos.
• Se o Produto produzir um odor, sobreaquecer ou deitar fumo, desligue imediatamente o
dispositivo com o qual o Produto é utilizado, incluindo o computador e os periféricos, e
desligue a ficha da tomada. Não utilize o Produto novamente. Contacte a loja onde
adquiriu o Produto.
• Não toque no Produto durante um período de tempo prolongado. Se o Produto for
utilizado durante um período de tempo prolongado, a superfície pode aquecer. Não
toque no Produto durante um período de tempo prolongado para evitar irritação cutânea
e/ou ferimentos devido ao calor.
AVISOS
• Não se esqueça de visitar o site http://www.toshiba-transferjet.com para confirmar se o
seu dispositivo é suportado.
• O Produto está em conformidade com as regulamentações locais para rádio nos
seguintes países ou regiões. Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Canadá, China
continental, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estados
Unidos da América, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Países Baixos, Hungria, Irlanda,
Islândia, Itália, Japão, Letónia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega,
Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Roménia, Suécia, Suíça, Turquia. A
utilização em outros países ou regiões pode infringir a legislação local. Pode consultar as
informações mais recentes no manual online (http://www.toshiba-transferjet.com).
• Para garantir uma utilização correta, leia atentamente e até ao fim os manuais de
utilizador e o manual do seu dispositivo antes de utilizar o adaptador iOS TransferJet™
(“O Produto”) e depois guarde este manual para consulta futura.
• O Produto só funciona em conjunto com software especializado de transferência de
ficheiros. O Produto não pode ser utilizado isoladamente, nem em conjunto com outro
software. Além disso, é necessário que cada dispositivo de transferência seja compatível
com TransferJet™. Consulte o web site http://www.toshiba-transferjet.com para obter os
procedimentos detalhados de utilização do software de transferência de ficheiros no seu
dispositivo.
• O folheto da garantia pode ser visualizado online em www.toshiba-transferjet.com

[Adaptador USB]
•
•
•

O Produto funciona em computadores equipados com uma interface USB (tipo A).
Transfira o software especializado de transferência de ficheiros a partir do nosso web site e
instale-o
antes de utilizar a função de transferência de ficheiros.
Os sistemas operativos suportados incluem o Windows® 7 de 32 bits e de 64 bits e o Windows®
8 de 32 bits e de 64 bits. (Visite o site www.toshiba-transferjet.com para consultar os dispositivos
cujo funcionamento foi recentemente verificado.)

[Adaptador MicroUSB]
•
•
•

O Produto funciona apenas em dispositivos Android™ equipados com uma interface MicroUSB
(função de anfitrião suportada).
Transfira o software especializado de transferência de ficheiros a partir do Google Play™ e
instale-o antes de utilizar a função de transferência de ficheiros.
São suportados os sistemas operativos Android™ 4.0 a 4.2. (Visite o site www.toshibatransferjet.com

Especificações principais
[Ambiente de funcionamento]: Temperatura: 5 a 35 °C, Humidade: 20 a 80% HR (sem condensação)
[Dimensões externas]: (Adaptador USB) Aprox. 24,3 mm (C) x 15,0 mm (L) x 7,0 mm (A) (excluindo
saliências)
(Adaptador MicroUSB) Aprox. 21,0 mm (C) x 19,5 mm (L) x 6,8 mm (A)
(excluindo saliências)
[Peso]:
(Adaptador USB) Aprox. 1,6 g, (Adaptador MicroUSB) Aprox. 1,8 g
[Tensão nominal]:

4,4～5,25 V

[Interface]:

USB 2.0 (Adaptador USB) Interface USB (tipo A), (Adaptador MicroUSB)
Interface MicroUSB
[Itens incluídos]:TJEU00AWMX : Adaptador USB TransferJet™ (1), Adaptador MicroUSB
TransferJet™ (1), Manual do utilizador (2)
TJEU00AUXB : Adaptador USB TransferJet™ (1), Manual do utilizador (2)
TJEU00AMUB : Adaptador MicroUSB TransferJet™ (1), Manual do utilizador (2)
•
•
•

•
•

A TOSHIBA RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR O DESIGN OU AS ESPECIFICAÇÕES DO
PRODUTO OU AS INSTRUÇÕES OU AVISOS DO PRODUTO EM QUALQUER ALTURA, POR
SUA EXCLUSIVA DETERMINAÇÃO E SEM AVISO PRÉVIO.
TransferJet e os logótipos TransferJet são licenciados pelo Consórcio TransferJet.
Windows é uma marca registada ou uma marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados
Unidos e/ou em outros países.
Android e Google Play são marcas comerciais da Google Inc.
Todos os outros nomes de empresas/produtos podem ser marcas comerciais das respetivas
empresas.

A Toshiba Corporation declara pelo presente documento que o Produto está em
conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva
R&TTE 1999/5/CE, da Diretiva CEM 2004/108/CE, da Diretiva RSP 2011/65/UE e WEEE
2012/19/UE e com as medidas de implementação (nacionais) relacionadas.
A Declaração de conformidade da UE completa e oficial pode ser encontrada no web site da
Toshiba Electronics
Europe GmbH em http://www.toshiba-transferjet.com na Internet.

Importador (UE): Toshiba Electronics Europe GmbH,

Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf Alemanha
Registo comercial: Düsseldorf HRB 22487
Contacto: Telefone: +49-211-5382-7171,
E-Mail support@toshiba-transferjet.com
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