
Deklaracja 
Orico jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Shenzhen Orico 
Technologies Co., LTD. Wszystkie inne znaki nazwy marki i technologie 
wspomniane w niniejszej instrukcji są własnością odpowiednich instytucji, a Orico 
nie rości sobie do nich praw. Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny i nie 
jest dokumentem gwarancji. ORICO Technolgies Co., Ltc rezerwuje sobie prawo do 
zmian w treści instrukcji i nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na 
skutek jej nieprzestrzegania, a zwłaszcza: 
1.  Wszelkich umyślnych lub przypadkowe uszkodzeń produktu 
2.  Utracenia lub uszkodzenia danych zapisanych na podłączonych urządzeniach. 
3. Innych strat materialnych 
 
Znak przekreślonego kosza oznacza, że sprzętu nie wolno wyrzucać razem z innymi 
odpadami, należy wyrzucić go do specjalnych pojemników według informacji 
przygotowanej przez lokalny samorząd. 
 
 
Producent: 
Shenzhen ORICO Technologies CO., LTD, 1903-1904,14A, Zhonghaixin 
Innovation, Industrial Park, no.12, Jihua Street, Shenzhen, China 
e-mail: supports@orico.com.cn 
www.orico.cn 
Importer: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Czarnkowska 13, 60-415 Poznań 
e-mail: orico@fen.pl 
tel: +48 510 044 712 
www.orico.fen.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Zewnętrzny napęd XD010 - Instrukcja obsługi 

 

Dziękujemy za wybór produktu ORICO! Prosimy o uważne zapoznanie się z 
niniejszą instrukcją obsługi przed użyciem. 

Charakterystyka produktu 

XD010 to przenośny zewnętrzny dysk napęd optyczny, który obsługuje 
nagrywanie i odczytywanie płyt DVD/CD i jest dodatkowo wyposażony w 
dwa porty USB-A i czytniki kart pamięci SD i microSD. 

Najważniejsze funkcje: 

• Możliwość nagrywania i odczytywania płyt CD i DVD bez wewnętrznego 
napędu w komputerze stacjonarnym czy laptopie 

• Odczytywanie i nagrywanie płyt CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW 
(dokładna kompatybilność w specyfikacji) 

• Maksymalna prędkość napędu 24X 
• Przydatna w wielu sytuacjach dzięki wsparciu różnych metod nagrywania 

• 3 w 2: w jednym urządzeniu masz napęd DVD, hub (koncentrator USB) 
USB 3.1 oraz czytnik najpopularniejszych kart pamięci. 

Zawartość opakowania: 

• Przenośny napęd CD/DVD podłączany przez USB 3.0 
• Przewód microUSB do zasilania 
• Przewód microUSB 3.0 do przesyłania danych 
• Skrócona instrukcja obsługi 
• Karta serwisowa 

 
 
Specyfikacja techniczna 
 

Nazwa Wielofunkcyjny zewnętrzny dysk optyczny 
Model XD010; XD010-BK-EP 
Wymiary 141 x 147 x 18 mm 

http://www.orico.fen.pl/


Interfejs 2* Port USB 3.1; Czytnik kart SD; Czytnik kart microSD; 
Port danych microUSB 3.0; Port zasilania microUSB 

Szybkość odczytu CD-ROM: 24X; DVD-ROM: 8X 
Szybkość 
wypalania 

CD-R: 24X; CD-RW: 16X; DVD-R: 8X; DVD-RW: 16X 

Typy odczytu DVD ROM (jednowarstwowe),  
DVD ROM (dwuwarstwowe), DVD+R/DVD-R, DVD+R 
DL/DVD-R DL, DVD+RW/DVD-RW, DVD RAM, 
ROM/zamknięte CD RW /CD-DAE, Video CD,  
zamknięte CD RW, niezamknięte CD-R/RW 

Typy wypalania CD-R; CD-RW; DVD-R; DVD-RW 
Tryby wypalania Dla dysków CD-R/RW DVD-R/DVD-RW: 

1. DAO (Disc at once) 
2. SAO (Session at once) 
3. TAO (Trac at once) 
4. Variable packet write 
5. Fixed packet write 

Wspiera systemy Windows XP/2003/Vista/7/8.1/10/11, Linux, Mac OS 
Zasilanie 5V, zasilane przez przewód USB, który znajduje się w 

zestawie 
 

Instrukcja obsługi 

1. Napęd powinien być ustawiony prosto na stabilnej powierzchni. 
2. Podłącz przewód microUSB-B 3.0 do napędu i odpowiedniego portu w 

komputerze. Windows automatycznie zainstaluje sterowniki do urządzenia. 

 

 

 

 

 

3. Znajdź dysk zewnętrzny w zasobach komputera. 
 
 
 

 
4. Poprzez podwójne kliknięcie w powyższą ikonę aktywujesz odczytywanie 

zawartości dysku. 
5. Po zainstalowaniu dysku optycznego wyskoczy popup, a dioda na urządzeniu 

podświetli się, sygnalizując, że urządzenie działa poprawnie. 
6. Aby wypalić płytę, skorzystaj z natywnego narzędzia systemowego 

(dostępne od Windows 10) lub oprogramowania do wypalania płyt. 
7. Jeśli urządzenie działa zbyt wolno, podłącz zewnętrzne zasilanie 5V za 

pomocą przewodu microUSB (dołączony do zestawu). 

FAQ 

• Jeśli urządzenie nie działa poprawnie: 
• Upewnij się, że sterowniki są dobrze zainstalowane. Wyłącz antywirusa 

przed pierwszym podłączeniem napędu. 
• Przetestuj podłączenie do innego portu USB. 
• Unikaj korzystania z przedłużaczy USB i niemarkowych przewodów. 
• Jeśli odczytywanie płyty nie działa poprawnie lub płyta hałasuje: 
• Sprawdź, czy płyta jest równo umieszczona w napędzie. 
• Sprawdź, czy płyta jest czysta. 

 

Uwaga! – wskazówki bezpieczeństwa 

1. Przed użyciem zapoznaj się dokładnie ze specyfikacją i instrukcją obsługi. 
2. Przechowuj urządzenie w suchym otoczeniu, z dala od źródeł ciepła, 
wysokiego ciśnienia, wody, olejów, ognia, wilgoci i nadmiernego zapylenia oraz 
źródeł promieniowana elektromagnetycznego i magnetycznego. 
3. Nie łącz ze sobą wyjść, to nie perpetuum mobile. Nie niszcz, nie zgniataj, nie 
przekłuwaj ani nie demontuj baterii. 
4. Produkt należy przechowywać w pełni naładowany. 
5. Niepotrzebną stację, oddaj do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych. 
6. Podczas używania stacji, otwory wentylacyjne powinny być odsłonięte. 
7. Proszę nie przechowywać urządzenia w pełnym słońcu i nie wystawiać na 
działanie magnesów i substancji powodujących korozję. 
8. Należy przechowywać produkt z dala od dzieci. 
9. Nie demontuj i nie naprawiaj urządzenia bez zgody producenta. 
10. Nie patrz bezpośrednio na źródło światła lasera, gdy urządzenie jest 
włączone. 


