
 

 

 

 

 Használati útmutató 
 

Kártyaolvasó CR53E-Apple 
 

Rend. sz. 1533267 
 

Rendeltetésszerű használat: 
 

A termék mikroSD kártyák olvasására és megírására szolgál.  A termék alkalmas egy lightning 
aljjal rendelkező iPhone/iPad, vagy egy számítógép USB portjához való csatlakoztatásra.  
 

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a 
terméket a megadottól eltérő célokra hasznája, a termék károsodhat.  Ezen kívül a 
szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen 
olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg a későbbi betekintés céljából.  Ha a terméket 
továbbadja másoknak, ezt csak a használati útmutatóval együtt tegye.   

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló 
cégnév és termék megnevezés az éppen aktuális tulajdonos márkaneve.  Minden jog 
fenntartva. 
 

A szállítás tartalma 
  

• Kártyaolvasó 
 

• USB-A-ról mikro USB kábelre (15,5 cm) 
 

• Használati útmutató 
 

Aktuális használati útmutatók 
 

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a  www.conrad.com/downloads weboldalról, vagy 
szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot.  Kövesse a web-oldal útmutatásait. 
 

A szimbólumok magyarázata 
 
 

A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos tudnivalókra utal az úmutatóban, 

amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni és betartani.  
 

A nyílszimbólum mellett további tippeket és használati tanácsokat olvashat. 
 
 

Biztonsági tudnivalók 
 

Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági 
utasításokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban 
szereplő biztonsági, és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az 
ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk 
felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a 
garancia is. 

 

• A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól. 
 

• Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, Ezt kisgyerekek  
játékszernek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.  

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

• Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek. 
 

• Ha a biztonságos működtetés már nem lehetséges, állítsa le a termék 
üzemeltetését, és védje meg véletlen használattól.  A biztonságos használat már 
nem garantálható, ha a készüléknek 

- látható sérülései vannak, 
 

-- már nem működik rendeltetésszerűen, 
 

- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között tárolták, vagy  

- súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve. 
 

• Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való 
leejtés következtében is megsérülhet. 

• Tartsa be azoknak a készülékeknek a biztonsági előírásait és használati 

útmutatóit, 
 

amelyeket a készülékhez csatlakoztat.  
 

• Forduljon szakemberhez, ha kétségei vannak a készülék működésével,   
 

biztonságával, vagy csatlakoztatásával kapcsolatban. 
 

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

• Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál 
választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez. 

Üzembe helyezés 
 

a) Memóriakártya behelyezése/kivétele 
 

• Rakjon be egy mikroSD kártyát a  kártyanyílásba. Tartsa úgy a terméket, hogy a kártyanyílás 
jobboldalt legyen. A kártya érintkezőinek ez esetben lefelé kell állniuk. 

• Nyomja a memóriakártyát óvatosn a házba, amíg egy pattanást nem hallt.  
• A memóriakártya kivételéhez először nyomja be a kártyát óvatosan a házba, úgy, hogy az 

szabadon legyen.  
 

b) Csatlakozás egy iPhone/iPadhoz 
 

• Kösse össze a terméket az iPhone/iPadjával.  
 

• Töltse le az ingyenes „iStickPro 3.0" App-ot. 
 

• Ha az appot első alkalommal nyitja meg, egy figyelmeztető jelzés jelenik meg. Bökje meg 
az "Erlauben“-t (engedélyezés). 

• Bökje meg a megfelelő kapcsolófelületet, a kívánt fájlhoz való jutás céljából. 
 

Kövesse az utasításokat a képernyőn.  
 

Kapcsolófelület. Jegyzék 

Lila App belső memória 

Narancssárga microSD kártya 

Rózsaszín iPhone/iPad tároló 

Zöld iPhone/iPad címtár 
 

• Az app beállító menüjébe jutáshoz bökje meg a fogaskerék szimbólumot.  
 

c) Csatlakoztatás számítógéphez 
 

• Kösse össze a terméket a vele szállított kábelen keresztül egy számítógép USB portjával.  
 

• Az operációs rendszer automatikusan felismeri a kártyaolvasót és a bedugott kártyát 

hagyományos váltakozó adathordozónak tekinti.  
 

Mielőtt eltávolítja a memóriakártyát a kártyaolvasóból, először "ki kell dobatni", hogy 
elkerülje az adatvesztést, adatsérülést vagy a termék hibásodását. 

 
 

Megjegyzések 
 

• A kártyaolvasó ill. a kártya tönkremehet, ha a kártyát nem megfelelő 
 

irányban tolja be.  
 

• Soha ne válassza le a terméket vagy távolítsa el a kártyát adatátvitel közben. Adatvesztés 

vagy adatsérülés veszélye áll fenn ekkor. 
 

Ápolás és tisztítás 
 

• Válassza le a terméket minden tisztítás előtt az iPhone/iPad-tól ill. számítógéptől.  
 

• Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más kémiai oldatokat, 
mivel ezek a készülékházat károsítják, sőt, a működést is befolyásolhatják. 

• Ne merítse a készüléket vízbe. 
 

• A készülék tisztítására használjon puha, szöszmentes ruhát. 
 

Eltávolítás 
 

Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagnak tekintendők, és nem 
valók a háztartási szemétbe! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi 
előírásoknak megfelelően kell eltávolítani. 

  

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul  a környezete 

védelméhez. 
 

Műszaki adatok:  
 

Rendszerkövetelmények............... Windows® 2000, XP (Home, Pro, SP1-el, SP2,  

SP3, csak 32 bit), Vista™ (32/64 bit), 7 (32/64 bit),  

8.0 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit), 10 (32/64 bit), RT 
 

Min. Mac OS X 10.0 
 

Min. Linux 2.6 
 

iOS 8.0-tól; Lightning alj 
 

Megfelelő memóriakártya ...................mikroSD (max. 128 GB kapacitás) 
 

USB szabvány ................................ USB 2.0 
 

Üzemi-/tárolási feltételek......... -10 ... +50 °C, 20 – 90 % rel. páratart. 
 

Méret (H x Sz x Ma)............................. 38 x 29 x 7 mm 
 

Súly......................................... 7 gramm  

 

Ez a Conrad Electronic  SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com) publikációja.  
 

Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva.  Fotókópiához, mikrofilm felvétel készítéséhez vagy elektronikus 

adatfeldolgozógépen regisztrálásához a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnyomás, kivonatos formában is, tilos.  A jelen 

publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.  
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