Účel použití
Tento výrobek je určen pro připojení k mobilním zařízením - android smartphone nebo tabletu,
které podporují komunikaci OTG (On-The-Go). Externí čtečka může být připojena samostatně
nebo i prostřednictvím jiného zařízení k počítači. Slouží ke čtení paměťových karet pro ukládání dat.
Kromě toho můžete čtečku použit k nabíjení a synchronizaci mobilního zařízení (Android).
Napájení čtečky karet je prostřednictvím USB portu.

Připojení a obsluha čtečky paměťových karet (Android)

Externí čtečka
paměťových karet s OTG

•
•
•
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Obj. č. 130 54 99
•

Vážený zákazníku,

Připojení a obsluha čtečky paměťových karet (PC/MAC)
•

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup externí čtečky paměťových karet.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento
návod k obsluze.

Před připojení čtečky k smartphone nebo tabletu, nejprve vložte do příslušného slotu
čtečky paměťovou kartu. Čtečka podporuje použití pouze jedné paměťové karty.
Propojte čtečku s mikro-USB portem mobilního zařízení.
Jakmile je čtečka karet zařízením rozpoznána, modrá LED kontrolka bude trvale svítit.
Android zařízení musí plně podporovat technologii OTG. V opačném případě se může stát,
že nebude rozpoznána čtečka nebo paměťová karta. Použitá paměťová karta musí být před
použitím naformátována v systému FAT32. V opačném případě ji mobilní zařízení nedokáže
přečíst.
Jakmile je smartphone nebo tablet spuštěn, bude rozpoznána čtečka a paměťová karta.
Zpravidla se automaticky zobrazuje správce souborů a následně obsah paměťové karty.
V případě, že se správce souborů automaticky nespustí, otevřete jej manuálně. Poté vyberte
jako interní paměť USB zařízení. Následně můžete spravovat uložené soubory, kopírovat je,
mazat atd., stejně jako v obvyklé interní paměti mobilního zařízení. Dbejte všech pokynů
uvedených v návodu k obsluze vašeho mobilního zařízení. Během přístupu nebo přenosu
dat bliká modrá LED kontrolka.
Před vyjmutím čtečky paměťových karet by mělo nejprve dojít k jejímu bezpečnému odebrání
ze správce souborů. V opačném případě může dojít k nevratnému poškození dat nebo samotné
paměti. Otevřete nabídku nastavení na mobilním zařízení a deaktivujte USB paměť v nabídce
správy paměti. Teprve poté, můžete vyjmout mikro-USB konektor z vašeho smartphonu
nebo tabletu.

•

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
•

Před připojení čtečky k PC nebo MAC, nejprve vložte do příslušného slotu čtečky paměťovou
kartu. Čtečka podporuje použití pouze jedné paměťové karty. Připojte čtečku do volného USB
portu vašeho počítače. K tomu použijte USB konektor typu A, který je součástí čtečky karet.
Jakmile bude čtečka operačním systémem rozpoznána, začne trvale svítit modrá LED.
Poté, co byla rozpoznána čtečka i paměťová karta, otevřete správce souborů například Windows
Explorer a klikněte na vyměnitelný disk. Nyní můžete spravovat uložené soubory (kopírování,
odstraňování, přejmenování atd.) stejně jako na interní paměti mobilního zařízení. V případě
potřeby použijte systémovou nápovědu. Během zápisu nebo přenosu dat bliká modrá LED.
Před vyjmutím čtečky paměťových karet z PC proveďte nejprve její bezpečné odpojení.
V opačném případě může dojít k poškození uložených dat nebo samotné paměti.
V systému Windows vyberte zařízení na dolní liště a bezpečně jej odpojte.
Teprve poté můžete USB konektor čtečky odpojit z USB portu PC.

Použití čtečky jako datového nebo nabíjecího kabelu
•
•
•
•

Pokud není ve čtečce vložena paměťová karta, funguje pak jako běžný USB kabel.
Proto můžete čtečku použít jako datový kabel, například k synchronizaci vašeho smartphone
a počítače nebo použít jako nabíjecí kabel pro mobilní zařízení.
Předtím, než budete moci čtečku použít jako datový nebo nabíjecí kabel, odstraňte vloženou
paměťovou kartu. Před jejím vyjmutím karty nejprve odpojte oba USB konektory, pokud jsou
připojeny například do PC nebo smarphone.
Pokud nyní chcete čtečku použít jako datový kabel, připojte mikro-USB konektor například
do tabletu a USB konektor typu A do počítače. Tablet bude pak rozpoznán v počítači jako
nové zařízení. V té chvíli získáte přístup k paměti nebo k synchronizaci software.
Pokud chcete čtečku použít jako nabíjecí kabel, připojte mikro-USB konektor například k vašemu
smartphone a USB konektor typu A k USB portu PC. Tím se automaticky spustí nabíjecí proces.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do čtečky karet.
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte
jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho
příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet
obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné
prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky
mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku.

Recyklace
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných
zákonných ustanovení.
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje
Napájení čtečky
Provozní napětí
Podporované operační systémy

Podporované paměťové karty

Maximální velikost paměťové karty
Podporovaný systém souborů
Připojení/konektory

Rozměry
Délka kabelu
Hmotnost

USB portem
5 V DC
Android od 4.0, (s podporou technologie OTG)
Windows XP/SP1 (pouze 32 Bit), Vista
Windows 7, Windows 8 (32 a 64 bit)
MAX OSX 10.4 až 10.10
Android: SD, SDHC, Micro-SD, Micro-SDHC
Windows/MAC: SD, SDHC, SDXC, Micro-SD
Micro-SDHC, Micro-SDXC
Android 32 GB
Windows/MAC: 128 GB
Android: FAT32
Windows: FAT32, NTFS, exFAT
1 x USB 2.0 (PC/MAC), 1 x USB 2.0 (mikro konektor)
(Android), 1 x SD slot na paměťové karty,
1 x Micro-SD slot na paměťové karty
127 x 19 x 11 mm
cca 50 mm (bez konektorů)
11 g
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