
 

 

 

 

 Használati útmutató 
 

Kártyaolvasó stick 3.0 
 

Rend. sz.: 2111255 
 

Rendeltetésszerű használat 
 
A termék kompatibilis memóriakártyák írására és kiolvasására szolgál.   USB 3.0-val 
rendelkező számítógépekhez alkalmas, lefelé kompatibilis az USB 2.0 és 1.1 csatlakozókkal.  
A készüléket csak zárt helyiségben szabad használni, tehát a szabadban nem. Feltétlenül el 
kell kerülni, hogy a készülékre nedvesség kerüljön, pl. a fürdőszobában vagy hasonló 
helyeken.  
Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. A 
készülék károsodhat, ha a megadottól eltérő célokra használja.  Ezen kívül a szakszerűtlen 
kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét okozhatja. Figyelmesen olvassa át a 
használati útmutatót, és őrizze azt meg  későbbi betekintés céljára.  Ha a készüléket 
továbbadja másoknak, csak a használati útmutatóval együtt tegye.   
A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló 
cégnév és készülékmegnevezés a mindenkori tulajdonos márkaneve.  Minden jog fenntartva. 
 
 

A szállítás tartalma 
 

• Kártyaolvasó 
 

• Használati útmutató 
 

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

A szimbólumok magyarázata   
A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóira hívja fel a 

figyelmet, amelyeket okvetlenül be kell tartani. 
 

A „nyíl" szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra utal. 
 
 

Biztonsági tudnivalók 
 

Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági 
előírásokat 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, mert a 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 használat már nem lehetséges, vonja ki a készüléket a 
használatból, és védje meg a véletlen használattól.  A biztonságos használat már 
nem garantálható, ha a készüléknek 

 

-- látható sérülései vannak, 
 

-- már nem működik rendeltetésszerűen, 
 

-- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti 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 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 
szakműhellyel végeztesse.  

 

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

Üzembe helyezés 
 
• Kapcsolja be a számítógépet, és várjon, amíg az operációs rendszer teljesen betöltődik. 
• A kártyanyílás borításának felnyitásához nyomja azt meg enyhén és a lent ábrázoltak 

szerint hajtsa fel a rögzítési pont tengelye mentén: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tolja be a memóriakártyát az adott nyílásba megfelelő pozícióban történő behelyezés 

figyelembe vételével. Vegye ehhez figyelembe a kártyaolvasó házán lévő ábrát. 
 

A mikroSD és az SD nyílások nem használhatók egyszerre. Mindig csak egy 
nyílást használjon. 

 

• Zárja le a kártyanyílás borítást. 
 

• Nyissa fel az USB fedelet.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dugja be az USB-csatlakozódugót egy számítógép egyik szabad USB-portjába. 
 

• A számítógépén új meghajtó(k) jelenik/jelennek meg. Az operációs rendszere használati 
útmutatójából tudhatja meg, hogy lehet a kártyákat olvasni ill. azokra írni. 

 
Fontos: Az SDXC memóriakártyák az ún. exFAT fájlrendszert használják. 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 a frissítés után használhatók az SDXC 
memóriakártyák Windows XP alatt!  

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

• Zárja le az USB fedelet szállításhoz ill. tároláshoz. 
 

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:  
 

Alkalmas.......................................... SD / SDHC / SDXC / HS SD / MMC / HS MMC /  

HS RS MMC / RS MMC / MMC Mobile /  

Mikro SD / Mikro SDHC / Mikro SDXC  

Rendszerfeltételek............... Windows® XP SP 3, Vista™ (32 / 64 bit),  

7 (32 / 64 bit), 8, 8 Pro,  

Mac OS 10.4 és magasabb verziók  

Üzemi feszültség.......................... 5 V/DC (USB-n keresztül)  

Áramfogyasztás............................. max. 900 mA  

Átviteli sebesség.................................. max. 5 Gbps  

Üzemi hőmérséklet..............................0ºC ... +60ºC  

Üzemi páratartalom..................20 – 80% rF  

Tárolási hőmérséklet................ -20...+60 ºC  

Tárolási légnedvesség..................... 10 – 95% rF  

Méret (Sz x Ma x Mé)......................... 33 x 14 x 89 mm  

Súly................................................. 19 g   
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