
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D Használati útmutató 
 

USB3.0 kártyaolvasó 
 

Rend. sz.: 1405805 

 

Rendeltetésszerű használat 
 
A készülék egy számítógép USB-portjára csatlakoztatható, és ott megfelelő 

memóriakártyák olvasására vagy írására használható. 
 
Feltétlenül vegye figyelembe a használati útmutató biztonsági előírásait és 
egyéb információit. 
 
A készülék teljesíti az európai és a nemzeti törvényi előírásokat. Az összes 
előforduló cégnév és készülék megnevezés a mindenkori tulajdonos 
márkaneve. Minden jog fenntartva. 
 

A szállítás tartalma 
 

• Kártyaolvasó 
 

• Használati útmutató 
 

Aktuális használati útmutatók:   
1. Nyissa meg a produktinfo.conrad.com internet 

oldalt egy böngészőben, vagy másolja be a 
jobboldalt látható QR-kódot.   

2. Válassza ki a dokumentum típusát és nyelvét, 
majd adja be a megfelelő rendelési számot a 
keresőbe. A keresési művelet elindulása után 
letöltheti a talált dokumentumokat.  

 

A jelképek magyarázata 
 

Ez a szimbólum rendkívüli veszélyekre hívja fel a figyelmet kezelés 
vagy működtetés közben.  

 

A „nyíl“-szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra 

utal.  
 

Biztonsági tudnivalók 
 

A használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő károk 
esetén érvényét veszíti a szavatosság/garancia. A következményes 
károkért nem vállalunk felelősséget!   
A szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások 
figyelmen kívül hagyásából eredő tárgyi, vagy személyi károkért 
nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben érvényét veszti a 
szavatosság és garancia!  
• Biztonsági- és engedélyezési okokból (CE) tilos a készüléket 

önkényesen átépíteni és/vagy módosítani. Ne nyissa ki, ne szedje 
szét! 

 

• A terméket csak száraz, zárt belső helyiségekben szabad 
alkalmazni, nem érheti nedvesség vagy víz! 

 

• A készülék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való. 
 

• Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a 
gyerekek számára veszélyes játékszerré válhatnak. 

 

• Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis 
magasságból való leejtés következtében is megsérülhet. 

 

Üzembe helyezés, csatlakoztatás 
 
Kösse össze a kártyaolvasót a  számítógépe egy szabad USB 
csatlakozójával. Ehhez nem szükséges kikapcsolnia a számítógépet.  
Az operációs rendszer új hardvert ismer fel, és automatikusan telepíti a 
szükséges meghajtót.  ezek az operációs rendszer részei.  
A kártyaolvasó tetején egy kék működést jelző LED világít, ha a 
kártyaolvasó feszültség/áramellátása megvan és üzemkész. 

A memóriakártya berakása/kivétele 
 

A kártyaolvasó összesen 6 nyílással rendelkezik. Ezekből 
egyszerre mindig csak egy használható.   

Helyezzen be egy memóriakártyát a kártyaolvasó megfelelő nyílásába (ld. a 
kártyaolvasón található feliratokat). Figyeljen a bedugásnál a memóriakártya 
helyes irányítottságára, ne alkalmazzon erőszakot. 
 
Ha a kártyaolvasó felismer egy memóriakártyát, akkor a működést jelző LED 
mellett egy másik kék LED is világítani kezd. A memóriakártya írási- vagy 
olvasási hozzáférésekor ez a LED villog.  
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.  Csak ez 
után húzza ki óvatosan a memóriakártyát a kártyaolvasóból.  

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. Így például a Windows fájl-
kezelőjével kiolvashatja a memória-kártyáról az adatokat (vagy adatokat írhat 
fel a kártyára) ugyanúgy, mint a hagyományos lemezegység vagy USB-
ceruza esetében már megszokta. 
 
Egy memóriakártya írásakor/olvasásakor a maximálisan elérhető sebesség a 
használt memóriakártyától függ. 
 

SD-/SDHC-/SDXC memóriakártyák írásakor ügyeljen arra, hogy ki 
legyen kapcsolva az írásvédelmük (kis tolókapcsoló a 
memóriakártya oldalán).  

 

Tippek SDXC memóriakártyákhoz 
 
Ahhoz, hogy SDXC memóriakártyákat használni tudjon Windows XP alatt, a 
Windows XP frissítésére van szükség. Csak így képes az SDXC 
memóriakártyák „exFat“ fájlformátumának támogatására. 
 
a frissítés a www.microsoft.com oldalról letölthető. Az internetes böngésző 
kereső sorába írja be pl. az „exfat windows xp“ kulcsszavakat a frissítés 
megkereséséhez. 
 
Windows Vista esetén legalább az 1-es szervízcsomagot kell telepítenie, 
hogy a kártyaolvasó támogassa az SDXC kártyákat.  
Újabb Windows verziók közvetlenül támogatják az SDXC memóriakártyák 
„exFAT“ fájlrendszerét (pl.Windows 7 vagy magasabb). 
 

Karbantartás  és tisztítás 
 
A készülék az Ön részéről nem igényel karbantartást.  Karbantartást és 
javítást bízzon szakemberre, nem szedje szét a készüléket. 
 
A tisztításhoz használjon egy tiszta, puha, száraz ruhát. A port könnyen 
eltávolíthatja egy puha, tiszta ecsettel és porszívóval.  
Ne használjon agresszív vegyszert vagy súrolószert, mivel azok a termék 
felületén elszineződést vagy anyagmódosulást okozhatnak. 
 

Eltávolítás 
 

A készülék nem való a háztartási hulladék közé.   
Az elhasznált termékeket élettartamuk végén az érvényes törvényi 
előírásoknak megfelelően kell eltávolítani; adja le azokat pl. egy erre 
szolgáló megfelelő gyűjtőhelyen.   

 

Műszaki adatok  
 

Üzemi feszültség ............................. 5 V/DC, USB-n keresztül 

USB szabvány...................................USB3.0 (USB2.0 és USB1.1 

kompatibilis) 
 

Alkalmas memóriakártyák............... SD/SDHC/SDXC, microSD/microSDHC/microSDXC,  

MS, MMC, CF, xD 
 

Környezeti feltételek........... Hőmérséklet: 0 °C ... +70 °C, légnedvesség: 10% -  

80% relatív, nem kondenzálódó 
 

Méret (H x Sz x Ma):......................... 57 x 54,3 x 15,75 mm 
 

Súly...................................... 35 g  
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