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USER MANUALWI-FI USB ADAPTER CI-232

EN Before putting this product into operation, please read carefully all the instructions, even if you are 
already familiar with using similar products. Use the product only as described in this manual. Keep 
this manual in case you need it for future reference.

The electronic version of this user manual can be downloaded on the website www.connectit-europe.com.

We recommend keeping the original packaging of the product, invoice and warranty certifi cate at 
least for the time the warranty is valid. When shipping the product, we recommend using the original 
packaging that the product was delivered in that will provide the best protection for it from being 
damaged during transport.

1 Specifi cation
 Standard: IEEE 802.11 n/b/g
 Interface: USB 2.0
 Frequency range: 2.4 GHz
Wireless speed: 150 Mbps
 Compatibility: Windows XP/Vista/7/8/10/Mac/Linux

2 Installation
INSTALLATION AND ADAPTER CONNECTION
Install the CD-ROM software driver before you plug in the USB adapter to your PC or laptop computer.

 Insert the CD-ROM into the CD/DVD drive of your computer.
 As soon as the window appears, double click AUTORUN.EXE to install the software driver. If the 

AUTO PLAY window does not pop up, go to CD/DVD drive under „MY COMPUTER“
 Restart your computer
 Plug in the WiFi USB adapter to any spare USB port of your computer.

CONNECTING TO THE INTERNET
 Click on the „INTERNET CONNECTION“ icon to show the list of the wireless networks.
 Click on the „CONNECT“ button of the network you wish to connect to. Fill up the password if 

needed.
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USER MANUALWI-FI USB ADAPTER CI-232 WI-FI USB ADAPTER CI-232

ENINSTRUCTIONS AND INFORMATION REGARDING THE DISPOSAL OF USED PACKAGING
Dispose of packaging material at a public waste disposal site.

DISPOSAL OF USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES
The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this 
product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your 
applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste. Al-
ternatively in some states of the European Union or other European states you may return 
your products to your local retailer when buying an equivalent new product. The correct 
disposal of this product will help save valuable natural resources and help in preventing the 
potential negative impact on the environment and human health, which could be caused 
as a result of improper liquidation of waste. Please ask your local authorities or the nearest 
waste collection center for further details. The improper disposal of this type of waste may 
fall subject to national regulations for fi nes.

For business entities in the European Union
If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary 
information from your seller or supplier.

Disposal in other countries outside the European Union
If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the 
correct disposal method from local government departments or from your seller.

This product meets all the basic EU regulation requirements that relate to it.
EU declaration of conformity is available on www.connectit-europe.com.
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BENUTZERHANDBUCHWI-FI USB ADAPTER CI-232

DE

Vor Inbetriebnahme dieses Produkts lesen Sie bitte sorgfältig die komplette Anleitung zu dessen 
Benutzung, und das auch für den Fall, dass Sie mit der Verwendung eines Produkts ähnlicher Bauart 
vertraut sind. Benutzen Sie das Produkt nur auf die Art und Weise, wie in dieser Anleitung beschrie-
ben. Bewahren Sie diese Anleitung für den weiteren Verwendungsbedarf gut auf.

Diese Benutzungsanleitung können Sie auch in elektronischer Version herunterladen auf der Websei-
te: www.connectit-europe.com.

Mindestens für die Dauer der Garantielaufzeit ist die Aufbewahrung der Originalverpackung des 
Produkts, des Kaufbelegs sowie des Garantieblatts (falls mitgeliefert) zu empfehlen. Beim Transport 
empfehlen wir das Produkt zurück in die Originalverpackung zu legen, in der es geliefert wurde und 
die es am besten gegen Beschädigungen beim Transport schützt.

1 Spezifi kation
  Standard: IEEE 802.11 n/b/g
  Schnittstelle: USB 2.0
  Frequenzband: 2.4 Ghz
  Netzwerk Transferrate: 150 Mbps
  Unterstützte Plattformen:  Windows XP/Vista/7/8/10/Mac/Linux

2 Installation
INSTALLATION UND ANSCHLUSS DEN ADAPTER
Von ersten Anschluss den WI-FI Adapter in dem Computer oder Notebook den Reglern aus mitgelief-
erten CD installieren.

 Legen Sie die CD in der Laufwerk Ihren Computer.
Nach Fenster Abbildung AUTORUN.EXE anlassen und den Reglern installieren. Falls das Fenster 

AUTO PLAY nicht angezeigt, anlassen Sie es manuell (Mein Computer – CD/DVD ROM).
 Restarten Sie den Computer
 Verbinden Sie den WI-FI Adapter mit einem freien USB Port Ihres angeschalteten Computers

INTERNET - ANSCHLUSS
 Klicken Sie auf das Icon „Internet Zugang“ für Internet Drathlosnetz Liste Abbildung.
Wählen Sie Netz und Klicken Sie auf Taste „Verbinden“ für die Bestätigung. Falls nötig Anmel-

dungspasswort erfühlen.
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HINWEISE UND INFORMATIONEN ÜBER DIE VERWENDUNG GEBRAUCHTER 
VERPACKUNGSMATERIALIEN

Bringen Sie das Verpackungsmaterial an einen Ort, der von der Gemeinde zur Verbringung von 
Verpackungsmaterialien bestimmt ist.

ENTSORGUNG GEBRAUCHTER ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE

Dieses Symbol an den Produkten bzw. in den Begleitdokumenten bedeutet, dass ge-
brauchte elektrische und elektronische Produkte nicht in die üblichen Siedlungsabfälle 
verbracht werden dürfen. Zur richtigen und ordnungsgemäßen Entsorgung und Verwer-
tung übergeben Sie diese Produkte den dafür bestimmten Sammelstellen. In einigen EU-
-Staaten und in anderen europäischen Ländern haben Sie alternativ die Möglichkeit, die 
Produkte an den lokalen Händler beim Kauf eines ähnlichen neuen Produkts abzugeben. 
Mit der richtigen Entsorgung dieses Produkts helfen Sie dabei, die wertvollen natürlichen 
Ressourcen zu wahren und fördern den Schutz potentieller negativer Auswirkungen 
auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die infolge einer falschen Entsorgung 
von Abfällen auftreten könnten. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an die 
lokalen Behörden oder an die nächste Sammelstelle. Bei falscher Entsorgung dieser Art 
von Abfällen können gemäß den nationalen Vorschriften Geldbußen verhängt werden.

Für die Unternehmen in den EU-Staaten

Zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte wenden Sie sich bitte an Ihren 
Fachhändler oder Lieferer.

Entsorgung in den übrigen Ländern außerhalb der EU

Dieses Symbol gilt in der Europäischen Union. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen 
möchten, wenden Sie sich bezüglich der Informationen über die richtige Art der Entsor-
gung an die lokalen Behörden oder an Ihren Fachhändler.

Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der entsprechenden 
EU-Richtlinien.
Die EU-Konformitätserklärung fi nden Sie auf www.connectit-europe.com.
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UŽIVATELSKÝ MANUÁLWI-FI USB ADAPTER CI-232
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Před uvedením tohoto výrobku do provozu si, prosím, pečlivě prostudujte celý návod k jeho použití, 
a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Výrobek používejte 
pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Tento návod k použití uschovejte pro případ další 
potřeby.

V elektronické podobě si tento návod k použití můžete stáhnout na webové stránce 
www.connectit-europe.com.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální balení výrobku, doklad o nákupu 
a případně i záruční list, pokud byl dodán. V případě přepravy doporučujeme zabalit výrobek zpět do 
originálního balení, ve kterém byl dodán a který jej nejlépe chrání proti poškození při přepravě.

1 Specifi kace
 Standard: IEEE 802.11 n/b/g
 Rozhraní: USB 2.0
 Frekvence: 2.4 GHz
 Přenosová rychlost: 150 Mbps
 Podporované OS: Windows XP/Vista/7/8/10/Mac/Linux 

2 Instalace
INSTALACE A PŘIPOJENÍ ADAPTÉRU
Před prvním připojením WI-FI adaptéru do PC nebo notebooku nainstalujte ovladače z přiloženého CD.

 Vložte přiložené CD do mechaniky Vašeho počítace.
 Po zobrazení okna spusťte AUTORUN.EXE a nainstalujte ovladače. Pokud se okno AUTO PLAY 

nezobrazí, spusťte jej manuálně (Můj Počítač - CD/DVD ROM).
 Restartujte počítač.
 Připojte WI-FI adaptér do volného USB slotu.

PŘIPOJENÍ K INTERNETU
 Klikněte na ikonu “přístup k internetu” pro zobrazení seznamu bezdrátových sítí.
 Klikněte na vámi zvolenou sít a volbu potvrďte kliknutím na tlacítko připojit. V přÍpade potřeby 

vyplňte přihlašovací heslo.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité 
elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. 
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. 
Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete 
vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou 
likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte pre-
venci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly 
být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního 
úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu 
mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od 
svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte 
si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého 
prodejce.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.
EU prohlášení o shodě je k dispozici na www.connectit-europe.com.
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Pred uvedením tohto výrobku do prevádzky, si prosím starostlivo prečítajte celý návod na použitie, 
a to aj v prípade, že ste už oboznámený s používaním výrobku podobného typu. Výrobok používajte 
iba tak, ako je popísané v tomto návode na používanie. Tento návod k použitiu uchovajte pre prípad 
ďalšej potreby. 

V elektronickej podobe si tento návod na použitie môžete stiahnuť na webovej stránke www.
connectit-europe.com

Minimálne po dobu záruky odporúčame uchovať originálne balenie výrobku, doklad o nákupe 
a prípadne aj záručný list, pokiaľ bol dodaný. V prípade prepravy odporúčame zabaliť výrobok späť do 
originálneho balenia, v ktorom bol dodaný, a ktorý ho najlepšie ochráni proti poškodeniu pri preprave.

1 Špecifi kácie
 Standard: IEEE 802.11 n/b/g
 Rozhranie: USB 2.0
 Frekvencia: 2.4 GHz
 Rýchlosť prenosu dát: 150 Mbps
 Podporované OS: Windows XP/Vista/7/8/10/Mac/Linux 

2 Inštalácia
INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE ADAPTÉRA
Pred prvým pripojením WI-FI adaptéra do PC alebo notebooku nainštalujte ovládače z priloženého CD.

 Vložte priložené CD do mechaniky Vášho počítača
 Po zobrazení okna spusťte AUTORUN.EXE a nainštalujte ovládače. Ak sa okno AUTO PLAY nezob-

razí, spusťte ho manuálne (Môj Počítač - CD/DVD ROM).
 Reštartujte počítač.
 Pripojte WI-FI adaptér do volného USB slotu.

PRIPOJENIE K INTERNETU
 Kliknite na ikonu „prístup k internetu“ pre zobrazenie zoznamu bezdrôtových sietí.
 Kliknite na vámi zvolenú sieť a volbu potvrďte kliknutím na tlačítko pripojit. V prípade potreby 

vyplňte prihlasovacie heslo.
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 Podporované OS: Windows XP/Vista/7/8/10/Mac/Linux 
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 Pripojte WI-FI adaptér do volného USB slotu.

PRIPOJENIE K INTERNETU
 Kliknite na ikonu „prístup k internetu“ pre zobrazenie zoznamu bezdrôtových sietí.
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POKYNY A INFORMÁCIE O NARÁBANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obci k uloženiu odpadov.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité 
elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. 
K správnej likvidácií, obnove a recyklácií predajte tieto výrobky na určené zberné miesta. 
Alternatívne v niektorých zemiach Európskej únie alebo iných európskych zemiach môžete 
vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správ-
nou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate 
prevencií potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by 
mohlo mať dôsledky z nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od 
miestneho úradu alebo od najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácií tohto druhu 
odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v zemiach Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie 
od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných zemiach mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únií. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte 
si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od 
svojho predajcu. 

Tento výrobok splňuje všetky základné požiadavky a smernice EÚ, ktoré sa k nemu 
vzťahujú.
EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícií na www.connectit-europe.com.
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