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ÚVOD
Děkujeme, že jste si zakoupili dokovací stanici USB-C
EVOLVEO Multiport 1. Tento výrobek vám umožní připojit
2. monitor přímo přes HDMI nebo VGA konektor. Rozlišení až
4K (HDMI) nebo 1080p (VGA). Jednoduše připojte váš monitor,
klávesnici, myš, USB disk atd. přes USB-C kabel k vašemu
MacBooku. Je to nejlepší způsob, jak MacBook rozšířit
a proměnit jej tak v plnohodnotnou pracovní jednotku.
Obsah balení
Dokovací stanice USB-C Multiport
USB-C 3.1 kabel, 10 Gbps
Uživatelská příručka
Systémové požadavky
Windows/Mac/Chrome OS

Popis zařízení

① USB-C nabíjecí port (max. 20.3 V/3 A (PD2.0)
② USB-C vstup pro připojení MacBooku
(Důležité upozornění: Značky “ ” na výrobku i na kabelu musí
být na stejné straně)
③ USB 3.0 port pro připojení myši, klávesnice, USB hard disku
apod.
④ 4K*2K HDMI výstup, max. rozlišení 3840 x 2160p @ 30 Hz
⑤ 1080p VGA výstup, max. rozlišení 1080p @ 60 Hz
⑥ Vstup pro reproduktory
Technické údaje
Rozhraní
Hostitelské

USB 3.1 typ C konektor

rozhraní
Kabel

USB 3.1 C-C kabel

Video rozhraní

Standardní konektor HDMI samice (s Audio)

Video rozhraní

Standardní konektor VGA samice

USB port

USB 3.1 konektor samice x 1
Podpora Super-speed USB (5Gbps) /
High-speed (480Mb/s) / Full-speed (10Mb/s).
V souladu s UASP (USB Attached SCSI
Protocol) revize 1.0

Audio konektor

Reproduktory: 3.5 mm stereo audio výstup

Napájení
Napájecí zdroj

Vstup: AC 100-240 V, 50~60 Hz Výstup: 20.3
V/3 A (US PD) nebo 9 V/3 A (US PD) nebo
5.2 V/2.4 A

Režim napájení

Podpora max. 20.3 V/3 A při nabíjení

Funkce
Displej

HDMI rozlišení: max. 3840 x 2160 @ 30 Hz
VGA rozlišení: max. 1080p @ 60 Hz
Režim displeje: Základní, rozšířený,
zrcadlový
Otočení displeje: 0 °, 90 °, 180 °, 270 °

Další údaje
Rozměry

Tělo výrobku: 205(D) x 33,7(Š) x 33,7(V) mm
Délka kabelu: 30 cm

Svrchní materiál

Hliník

Záruka se NEVZTAHUJE na:
• používání zařízení pro jiné účely, než ke kterým je navrženo,
• instalaci jiného firmwaru než toho, který byl do zařízení
instalován výrobcem, nebo toho, který lze stáhnout ručně či
automaticky z nabídky zařízení,
• mechanické poškození způsobené nesprávným zacházením
nebo přírodními živly (ohněm, vodou, statickou elektřinou,
přepětím atd.),

• škody způsobené opravami prováděnými nekvalifikovanou
osobou,
• poškození záruční pečeti nebo na nečitelné výrobní číslo
zařízení.
Likvidace: Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku,
v přiložené dokumentaci či na obalech znamená, že ve státech
Evropské Unie musí být veškerá elektrická a elektronická
zařízení, baterie a akumulátory po skončení jejich životnosti
likvidovány odděleně v rámci tříděného odpadu. Nevyhazujte
tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto společnost ABACUS Electric, s.r.o. prohlašuje, že výrobek
EVOLVEO MultiPort 1 splňuje požadavky norem a předpisů,
které jsou relevantní pro daný typ zařízení.
Plné znění Prohlášení o shodě naleznete na
ftp://ftp.evolveo.com/ce
Copyright © ABACUS Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ
Všechna práva vyhrazena.
Konstrukce a technická specifikace výrobku se mohou změnit
bez předchozího upozornění.

INTRODUCTION
Thank you for purchasing the USB-C EVOLVEO Multiport 1
Docking Station! This product enables you to add a 2nd
monitor instantly via HDMI or VGA connectors. Resolution up
to 4K(HDMI) or 1080P(VGA). When you need to get things done
fast, simply connect your monitor, keyboard/ mouse/U disk,
etc. to your macbook with a single USB Type-C cable. It is the
perfect solution for expanding your macBook into a full sized
workstation.
Package Contents
USB-C Multiport Dock
USB 3.1 Type-C cable 10Gb/S
User Manual
System Requirements
Windows/Mac/Chrome OS

How it Work

USB-C charging port support max 20.3V/3A (PD2.0)
USB-C input for connecting Macbook
(Important notice: Keep the two“ ”of cable and product
on the same side)
③USB3.0 ,for mouse, keyboard, USB hard disk etc
④4K*2K HDMI output , 3840 x 2160P@30Hz(Max)
⑤1080P VGA output,1080P@60Hz(Max)
⑥Speaker
①
②

Specifications
Interface
Host Interface

USB3.1 Type-C Connector

Cable

USB3.1 C to C cable

Video Interface

Standard HDMI Female Connector (with
Audio)

Video Interface

Standard VGA Female Connector

USB Port

USB3.1 Female Connector x 1
Supports USB Super-speed(5Gbps) /
High-speed(480Mb/s) / Full-speed(10Mb/s)
operation.
USB Attached SCSI Protocol Revision 1.0
Compliance

Audio Jack

Speaker: 3.5 mm stereo audio out

Power
Support

Input: AC 100-240V, 50~60 Hz Output:

Power Adapter

20.3V/3A (US PD) or 9V/3A (US PD)or
5.2V/2.4A

Power Mode

Support max 20.3V/3A for Charging

Functions
Display

HDMI Display
resolution:3840x2160@30H(Max)
VGA Display resolution:1080P@60Hz(Max)
Display Modes: Primary, Extended, Mirror
Display Rotation: 0°, 90°, 180°, 270°

Physical Specifications
Dimensions

Main body: 205(L)x 33.7(W)x33.7 (H) mm
Cable length: 30cm

Housing

Aluminum

Material

The warranty DOESN´T APPLY to:
• using the device for other purposes than it was designed to
• installation of another firmware then the one that was
installed as the original from the factory or firmware that can
be downloaded manually or automatically from the device
menu

• mechanical damage of caused by inappropriate using
damage caused by the natural elements as fire, water, static
electricity, overvoltage and so on
• damage caused by unauthorized repair
• damage of the guarantee seal or unreadable serial number of
the device
Disposal: The symbol of crossed out container on the
product, in the literature or on the wrapping means that in the
European Union all the electric and electronic products,
batteries and accumulators must be placed into the separate
salvage after finishing their lifetime. Do not throw these
products into the unsorted municipal waste
DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, the company Abacus Electric, s.r.o. declares that the
EVOLVEO MultiPort 1 is in compliance with the requirements of
the standards and regulations, relevant for the given type of
device.
Find the complete text of Declaration of Conformity at
ftp://ftp.evolveo.com/ce
Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ
All rights reserved.
Design and specification may be changed without prior notice.

