
 

 
 

 
 
 

 
Használati útmutató 

Kártyaolvasó, CR26E USB 3.0 
Rend. sz.  1284396 

 

Rendeltetésszerű használat 
A termék memóriakártyák írására és kiolvasására szolgál.  A kártyaolvasót USB 
3.0 csatlakozóval rendelkező számítógépekhez tervezték, és lefelé kompatibilis 
USB 2.0 és USB 1.1-el.  

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a készülék átalakítása és/vagy 
módosítása. Ha a készüléket a fentiektől eltérő célokra használja,  a készülék 
károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés veszélyeket, pl. rövidzárlatot, 
gyulladást, áramütést stb. okozhat. Olvassa el figyelmesen a használati 
útmutatót, és őrizze azt meg későbbi betekintés céljából.  Ha a terméket 
másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is. 

A készülék megfelel a nemzeti és európai törvényi követelményeknek.  Az összes 
az útmutatóban előforduló termék megnevezés és cég megnevezés a mindenkori 
tulajdonos márkaneve.  Minden jog fenntartva.  

 

A szállítás tartalma 
• Kártyaolvasó 

• Használati útmutató 
 

Biztonsági tudnivalók 
Olvassa  figyelmesen végig a használati útmutatót és különösen 
vegye figyelembe a biztonsági tudnivalókat. Amennyiben a jelen 
használati útmutatóban lévő biztonsági utasításokat és a szakszerű 
kezelésre vonatkozó útmutatásokat nem tartja be,  nem vállalunk 
felelősséget az ebből adódó személyi vagy anyagi károkért.  Ezen 
kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság/garancia is. 

• A termék  nem játékszer.  Tartsa távol a készüléket gyerekektől és 
háziállatoktól. 

• Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül heverni, mert 
veszélyes játékszerré válhat kisgyerekek kezében.  

• Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, 
erős rázkódástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető 
gázoktól, gőzöktől és oldószerektől. 

• Ne tegye ki a készüléket erős mechanikai igénybevételnek. 

• Ha már nem biztonságos a készülék működtetése, vonja ki azt a 
használatból, és védje meg a véletlenszerű  alkalmazástól. A 
biztonságos használat akkor nem  lehetséges, ha a termék: 

- szemmel látható sérülést szenvedett, 

- nem működik többé rendeltetésszerűen,  

- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt 
tárolva, vagy  

- szállítás közben túl nagy igénybevételnek volt kitéve.  

• Bánjon nagyon óvatosan a termékkel. Lökésektől, ütéstől vagy 
leeséstől  akár kis magasságból is károsodhat.  

• Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és 
biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja. 

• Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék 
működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával 
kapcsolatban.  

• A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel 
vagy egy szakműhellylel végeztesse.  

• Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati 
útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki 
vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberekhez.  

 

Üzembe helyezés 
• Kapcsolja be a számítógépet, és várjon, amíg az operációs rendszer teljesen 

betöltődik. 

• Vegye ki az USB-A dugót a tartójából.  

• Csatlakoztassa a kártyaolvasó USB-A dugóját a számítógépe egy szabad USB 
3.0 portjához.  Az operációs rendszer automatikusan felismeri a kártyaolvasót, 
és a  bedugott kártyákat a felhasználói felületen meghajtóként kezeli.  

• Ha az Ön számítógépe nem rendelkezik USB 3.0 porttal, akkor a kártyaolvasó 
egy USB 2.0/1.1 portra is csatlakoztatható, mivel lefelé kompatibilis.  Az 
adatátvitel sebessége viszont ekkor csak az alacsonyabb fokú port specifikációjának 

felel meg.  

Fontos: Az SDXC memóriakártyák az ún. exFAT fájlrendszert 
használják. A Windows® XP esetén ehhez feltétlenül telepíteni kell egy 
frissítést, különben nem ismeri fel az SDXC memóriakártyát! Nyissa meg 
a  www.microsoft.com weboldalt, és keresse ott a frissítést az exFAT 
fájlrendszerhez. Csak ennek a frissítésnek a telepítése után 
használhatók az SDXC memóriakártyák Windows® XP alatt! 

 

A memóriakártya berakása/kivétele 
• Tegyen be egy memóriakártyát a kártyaolvasó megfelelő nyílásába.  Figyeljen a 

bedugásnál a memóriakártya helyes irányítottságára, ne alkalmazzon 
erőszakot. Az üzemjelző világít azon idő alatt, amikor egy behelyezett 
memóriakártyát a rendszer felismer.  Az üzemjelző villog a fájlok kiolvasása-/írása 

hozzáférés alatt.  

• Ha egy memóriakártyát ismét ki akar venni a kártyaolvasóból (vagy a 
kártyaolvasót le akarja csatlakoztatni a számítógépről), akkor várjon, amíg 
minden hozzáférés  (olvasás-/írás) a memóriakártyán befejeződött.  

• A memóriakártyák eltávolítása előtt végezze el a szükséges lépéseket a kártya 
biztonságos eltávolítása érdekében. Ehhez vegye figyelembe az operációs 
rendszere használati útmutatóját. 

Ha a memóriakártyát olvasás vagy írás közben húzza ki (vagy a kártyaolvasót 
lecsatlakoztatja a számítógépről), akkor a kártyaolvasón tárolt adatok 
megsérülhetnek, sőt lehetséges, hogy a memóriakártya új formatálása 
válik szükségessé.  

 

A memóriakártyák kiolvasása/felírása 
• A kártyaolvasóba bedugott memóriakártyákat a számítógép ugyanúgy kezeli, 

mint a hagyományos cserélhető adathordozókat. A memóriakártyáról kiolvashat 
adatokat (vagy elmentheti azokat a kártyára), éppen úgy, ahogyan ez egy USB 
merevlemezen vagy USB pen drive-on lehetséges.  

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a mikroSD és SD kártyák az operációs 
rendszerben egyidejűleg nem ismerhetők fel és nem szerkeszthetők.  

 

Karbantartás és tisztítás 

Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószereket, tisztító 
alkoholt, tisztító alkoholt vagy más kémiai oldatokat, mivel ezek a házat 

károsíthatják, sőt a működést is károsan befolyásolhatják.  

• Válassza le a terméket minden tisztítás előtt a tápellátásról (USB port).  

• A készülék az alkalmankénti tisztításon kívül nem igényel karbantartást. A 
készüléket csak egy puha, antisztatikus és szálmentes ruhával tisztítsa. 

• Ne merítse a készüléket vízbe. 
 

Eltávolítás 
Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagnak tekintendők, nem valók a 

háztartási szemétbe.  

Az elhasználódott készüléket élettartama végén az érvényes törvényi 
előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.  

 

 
 

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a 

környezet védelméhez. 
 
Műszaki  adatok 
Üzemi feszültség/-áram ......................... 5 V/DC, 900 mA (USB-n keresztül) 

Átviteli sebesség................................... függ a memóriakártyától   

Alkalmazható memóriakártyák .............. MMC/RS-

MMC/MS/mikroSD/mikroSDHC/ 
mikroSDXC/SD/SDHC/SDXC 

Támogatott operációs rendszerek .............. Windows® XP (Home, Pro, SP1, SP2, 
SP3 szervizcsomaggal), 

32 Bit, Windows® Vista™ 32/64 bit, 7 32/64 bit, 
8.0 32/64 bit, Windows® 8.1 32/64 bit, RT, Mac 
OS X 10.5, 10.10, Linux Kernel 2.6.31, Ubuntu 
10.10 

Üzemelési feltételek............................ 0 ...+70 ºC, 10 – 90 % rel. légnedv. 

Tárolási feltételek............................. -20 ...+70 ºC, 10 – 90 % rel. légnedv. 

Méret  (Sz x Ma x Mé):......................... 44 x 14 x 36 mm 

Súly..................................................... kb. 18 g 

 

formában is, tilos.
  


