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Inleiding:

Veiligheidsinstructies:

• Bedankt dat je hebt gekozen voor één van de Nexibo producten. Lees de veiligheidsvoorschriften altijd 

goed door, voordat je het product gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing goed.

• De Nexibo USB 3.0 Hub heeft 4 poorten en wordt geleverd met een externe adapter. De hub kan zowel 

gebruikt worden voor het overbrengen van data als het opladen van apparaten. In de verpakking zit ook 

een USB C naar USB A adapter (OTG converter). Hierdoor is de hub compatibel voor zowel apparaten met 

een USB A-ingang als apparaten met een USB C-ingang.

• Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik altijd goed door en bewaar deze goed.

• Zorg ervoor dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen i.v.m. stikkingsgevaar.

• Let op de risico’s die verbonden zijn aan het onjuist gebruiken van het product. Misbruik van het product 

kan resulteren in persoonlijk letsel en/of schade aan het product of producten die erop zijn aangesloten.

• Gebruik het product alleen voor de doeleinden die in deze handleiding staan beschreven.

• Als het product niet goed functioneert, gebruik deze dan niet.

• Laat het product tijdens het gebruik niet onbeheerd achter. 

• Het product is alleen bedoeld voor gebruik in huis.

• Het product is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, 

sensorische of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of 

instructies hebben gekregen over het gebruik van het product door een persoon die verantwoordelijk 

is voor hun veiligheid.

• Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het product gaan spelen.

• Bewaar het product op een droge en geïsoleerde plek.

• Haal het product niet uit elkaar. Voer zelf geen reparaties uit. Dit kan leiden tot schade aan het 

apparaat. Onderdelen mogen i.v.m. de veiligheid alleen vervangen worden door geautoriseerd 

onderhoudspersoneel.

• Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met water. Raak het product niet aan met natte 

handen. Dompel het product niet onder in water. Als er toch water op of in het product zit, zet deze 

dan direct uit. 

• Houd het product uit de buurt van vocht, hitte of ruimtes waar de temperatuur erg hoog ligt. 

• Gebruik het product uitsluitend voor privégebruik.

• Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen om het product schoon te maken.

• Plaats de USB 3.0 Hub niet in de buurt van sterk magnetische velden.

• Gebruik uitsluitend de originele Nexibo USB 3.0 Hub accessoires. Het gebruik van andere accessoires kan 

leiden tot schade aan het product.

• Steek nooit voorwerpen in de sleuven van het apparaat, je kunt onderdelen raken die onder spanning 

staan. Dit zou brand of elektrische schokken kunnen veroorzaken. Ook kan dit leiden tot persoonlijke of 

materiële schade.
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Introduction:

Safety Instructions:

• Thank you for choosing one of the Nexibo products. Always read the safety instructions carefully before 

using the product. Keep the manual.

• The Nexibo USB 3.0 Hub has 4 ports and comes with an external adapter. The hub can be used for 

both transferring data and charging devices. The package also includes a USB C to USB A adapter 

(OTG converter). This makes the hub compatible for both devices with a USB A input and devices with 

a USB C input.

• Always read the manual thoroughly before use and keep it in a safe place.

• Make sure that the packaging material does not fall into the hands of children because of the danger 

of suffocation.

• Be aware of the risks associated with improper use of the product. Misuse of the product may result in 

personal injury and/or damage to the product or products connected to it.

• Use the product only for the purposes described in this manual.

• If the product does not function properly, do not use it.

• Do not leave the product unattended when in use.

• The product is only intended for use in the home.

• The product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or 

mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised or have been 

instructed in the use of the product by a person responsible for their safety.

• Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.

• Store the product in a dry and insulated place.

• Do not disassemble the product. Do not carry out any repairs yourself. Doing so may result in damage to 

the unit. For safety reasons, parts must only be replaced by authorised service personnel.

• Make sure that the product does not come into contact with water. Do not touch the product with wet 

hands. Do not immerse the product in water. If there is water on or in the product, turn it off immediately. 

• Keep the product away from moisture, heat and high temperature areas. 

• Use the product for private use only.

• Do not use chemical cleaning agents to clean the product.

• Do not place the USB 3.0 Hub near strong magnetic fields.

• Only use the original Nexibo USB 3.0 Hub accessories. The use of other accessories may cause damage 

to the product.

• Never insert objects into the slots of the device, you may hit live parts. This could cause fire or electric 
shock. It may also cause personal or property damage.
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Producteigenschappen:

Inhoud verpakking

Specificaties

• 1x Nexibo USB 3.0 Hub met 4 poorten

• 1x 5V2A voedingsadapter
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• 1x USB C naar USB A adapter

• 1x Gebruiksaanwijzing

Afmetingen: 10,2 x 4 x 1,8 cm

Gewicht: 105 gram

Kleur: Zwart

Aantal poorten: 4

Materiaal: ABS en aluminium legering

Lengte USB kabel: 24 cm

Lengte adapter: 120 cm

Interface type: 
USB 3.0 type A en USB 
type C

Input USB hub: DC5V 2000mA

Input adapter: 100-240V – 50/60Hz 0.3A

Output adapter: DC5V 2000mA

Datasnelheid: tot 5Gbps

Ondersteunende systemen: Windows, Mac & Linux

Compatibel met: USB 3.0 - ook 
omgekeerde 
compatibel met USB 
2.0 en USB 1.1

Plug & play: Ja

Onafhankelijke schakelaars: Ja

Onafhankelijke schakelaars
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USB 3.0-poorten

USB kabel

05DC 5V2A voedingsadapter

04 USB C naar USB A adapter



Product Features

Package Contents

Specifications

• 1x Nexibo USB 3.0 4-port Hub

• 1x 5V2A power adapter
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• 1x USB C to USB A adapter

• 1x User Manual

Independent switches
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USB 3.0-ports

USB Cable

05DC 5V2A power adapter

04 USB C to USB A adapter

Dimensions: 10.2 x 4 x 1.8 cm

Weight: 105 grams

Colour: Black

Number of ports: 4

Material: ABS and aluminum alloy

USB cable length: 24 cm

Adapter length: 120 cm

Interface type: 
USB 3.0 type A and USB 
type C

Input USB hub: DC5V 2000mA

Input adapter: 100-240V – 50/60Hz 0.3A

Output adapter: DC5V 2000mA

Data rate: 5Gbps

Supported systems: Windows, Mac & Linux

Compatible with: USB 3.0 - also reverse 
compatible with USB 2.0 
and USB 1.1

Plug and play: Yes

- 

Independent switches: 

Yes



Instructies voor gebruik:

Reiniging en onderhoud:

Opbergen:

Weggooien:

• Gebruik de USB 3.0 hub in combinatie met de meegeleverde adapter om ook apparaten op te 

laden met de USB hub. De adapter zorgt ervoor dat de accu van de laptop of computer niet wordt 

belast.

• De USB 3.0 hub van Nexibo heeft een ingebouwde USB 3.0 type A kabel. Met de bijgeleverde USB 

C naar USB 3.0 adapter kun je de USB hub ook gebruiken voor apparaten met een USB C-ingang.

• Elke USB-poort heeft een onafhankelijke schakelaar met ledverlichting die je aan en uit kan zetten 

wanneer een poort al dan niet wordt gebruikt.

• Om gegevensverlies of schijffouten te voorkomen, raden wij ten zeerste aan om de USB hub 

correct uit te werpen.

• 2.4 Ghz draadloze apparaten, zoals draadloze toetsenborden en muisadapters, werken mogelijk 

niet in de nabijheid van USB 3.0-apparaten of hubs. Het wordt sterk aanbevolen om deze aan te 

sluiten op een USB 2.0-poort.

• Zorg er altijd voor dat het product losgekoppeld is van stroom of andere apparaten als deze wordt 

schoongemaakt.

• Gebruik geen schuurmiddelen of schoonmaakmiddelen om het product schoon te maken.

• Reinig de buitenkant van het product met een schone en droge doek.

• Zorg ervoor dat het product op een droge plaats wordt opgeborgen. Voorkom dat het product 

wordt opgeborgen op plekken met een hoge temperatuur. 

• Bewaar het product buiten het bereik van kinderen. 

• Houd rekening met de plaatselijke milieuvoorschriften. Gooi het product aan het einde van 

zijn levensduur niet weg in een normale afvalbak. Lever het product in bij een aangewezen 

inzamelpunt, zodat het product gerecycled kan worden.

06



Instructions for use:

Cleaning and maintenance:

Storage

• Use the USB 3.0 hub in combination with the included adapter to also charge devices with 

the USB hub. The adapter ensures that the battery of the laptop or computer is not burdened.

• The USB 3.0 hub by Nexibo has a built-in USB 3.0 type A cable. With the included USB C to USB 3.0 

adapter, you can also use the USB hub for devices with a USB C input.

• Each USB port has an independent switch with LED lights that you can turn on and off when a 

port is in use or not.

• To avoid data loss or disk failure, we strongly recommend to properly eject the USB hub.

• 2.4 Ghz wireless devices, such as wireless keyboards and mouse adapters, may not work in 

the vicinity of USB 3.0 devices or hubs. It is strongly recommended to connect them to a USB 

2.0 port.

• Always make sure the product is disconnected from power or other devices when cleaning.

• Do not use abrasives or cleaning agents to clean the product.

• Clean the exterior of the product with a clean, dry cloth.

• Please observe the local environmental regulations. Do not throw away the product in a normal 

waste bin at the end of its life. Take the product to a designated collection point so that the 

product can be recycled.
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Garantie:

Warranty:

Disclaimer:

Disclaimer:

• Wij verlenen 2 jaar garantie op onze producten. Deze garantieperiode gaan in op de datum van 

aankoop.

• Let op! De garantie geldt niet bij de volgende gevallen:

• Normale slijtage

• Bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of onjuiste reparatie

• Bij schade door derden

• Bij defecten door eigen schuld van de klant

• Gedeeltelijk of geheel ontmanteld product

• We grant a 2-year warranty on our products. This guarantee period starts from the date of 

purchase.

• Please note! The warranty does not apply to the following cases:

• Normal wear and tear

• In case of damage caused by improper use or improper repair.

• In case of damage caused by third parties.

• In case of defects caused by the customer’s own fault.

• Partially or fully dismantled product.

• Veranderingen onder voorbehoud. De inhoud van dit document kan veranderen, zonder opgaaf 

van redenen.

• Changes subject to change. The contents of this document are subject to change without notice.
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