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Gefeliciteerd met de aanschaf van deze EnVivo USB 3.0 Express Kaart. 

Wij raden u aan om deze handleiding voor gebruik nauwkeurig te 

lezen.  

Alle informatie in deze handleiding is wegens technische redenen 

zonder aankondiging onderhevig aan wijzigingen. Raadpleeg indien 

nodig onze hotline voor after sales ondersteuning en driver updates. 

Lees de volgende instructies nauwkeurig voor uw veiligheid en ter 

voorkoming van schade. 

� Was uw handen voordat u de kaart aanraakt om statische 

elektriciteit te verwijderen. 

� Gebruik de kaart niet in extreem hete, koude, stoffige of vochtige 

omgevingen. 

� Voorkom wrijving met harde voorwerpen omdat dit componenten 

op de kaart kan beschadigen. 

� Vermijd het vallen van de kaart vanaf hoge plaatsen omdat dit de 

hardware kan beschadigen. 

� De kaart is niet waterbestendig, dus houd het apparaat vochtvrij. 

� Veeg het oppervlak van de kaart niet af met alcohol, benzeen of 

verdunners. 

� Ontmantel, monteer of wijzig het apparaat niet willekeurig. 

� Houd de kaart uit de buurt van sterke magneten of electrische 

gebieden. 

� Accession kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor 

gegevensverlies of hardwarebeschadigingen veroorzaakt door 

een storing, verkeerd gebruik of andere oorzaken. 
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Introductie  

De USB 3.0 Express Kaart voldoet aan USB 3.0 standaarden en is 

compatibel met USB 2.0 apparaten. Het stelt u tevens in staat om 

meerdere randapparaten tegelijkertijd op uw laptop aan te sluiten. 

Het verbetert de prestaties en overdrachtsnelheid aanzienlijk in 

vergelijking met het bestaande USB 2.0. Het is de ideaal interface 

voor de overdracht van zeer grote hoeveelheden gegevens met 

USB2.0/3.0 overeenkomstige apparaten, zoals real-time 

videocamera’s, draagbare apparaten enzovoort.  

 

 

Verpakkingsinhoud  

� USB 3.0 Express Kaart  
� Gebruikershandleiding 

� Driver-CD met handleiding 

� Garantiekaart 

 

 

Systeemvereisten 

� Pentium® processor CPU  

� 256MB systeemgeheugen 

� 20MB vrije harde schijf ruimte 

� Express slot 
� Windows® XP SP3, Windows Vista® SP1, Windows 7  
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Hardware-installatie 

USB 3.0 Express Kaart installatie 

 
 

� Plug de Express Kaart in de Express slot van uw laptop: 

 

 
 

� De Express Kaart ondersteunt hot-swapping, dus u hoeft uw 

computer niet uit te zetten voor installatie. 
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Driverinstallatie 

In Windows XP/ Vista/ 7  

De driver installeren:  

Plaats de bijgevoegde CD in de Cd-romspeler, open het Cd-

romstation op uw computer en dubbelklik op het Setup.exe bestand.  

 

Klik op Next om de driver te installeren wanneer het volgende 

scherm verschijnt. 

 
 

Kies “I accept the terms in the License Agreement” na het lezen van 

de eindgebruiker licentieovereenkomst en klik op Next. 
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Klik op Browse om de map te kiezen voor de installatie en klik 

vervolgens op Next om verder te gaan. U kunt ook direct op Next 

klikken om de driver in de standaardmap te installeren.  

 
 

Klik op Install om de NEC Electronics USB 3.0 Host Controller Driver te 

installeren. 
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Klik op Finish om de installatie af te ronden.  

 

 

*  De exacte stappen zijn afhankelijk van uw besturingssysteem. 

Deze schermafbeeldingen zijn van Windows 7 en kunnen lichtelijk 

afwijken van andere besturingssystemen.  
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Installatieverificatie  

Na het installeren van de driver zal het systeem het apparaat 

detecteren. Ga naar Configuratiescherm � Apparaatbeheer om de 

volledige installatie te verifiëren. 

Windows XP 

 
 

Windows Vista/ 7 
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Verwijdering 

 

 

Elektrische en elektronische apparatuur (EEE) 

bevat materialen, delen en inhoud die gevaarlijk 

kunnen zijn voor het milieu en schadelijk voor de 

menselijke gezondheid als afval bestaande uit 

elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) 

niet correct wordt weggegooid. 

Apparaten die gemarkeerd zijn met het WEEE 

logo (te zien links), zouden niet met het 

huishoudafval weggegooid moeten worden. 

Neem contact op met uw lokale autoriteit op het 

gebied van afvalverwerking, aangezien zij in staat 

zullen zijn om u details te geven over de 

mogelijkheden voor recycling in uw omgeving. 

 


