
 

 

 

 

Fontos tudnivalók 
 

Hordozható SD/mikroSD flash olvasó másoló 
funkcióval 
 

Rend. sz.: 2245864 
 

Rendeltetésszerű használat 
 
A termék egy hordozható eszköz, amivel egy SD-/mikroSD memóriakártya tartalmát két SD-
/mikroSD memóriakártyára lehet másolni. Ehhez nem szükséges számítógéphez 
csatlakoztatni. A tápellátás vagy az együttszállított hálózati adapterről történik, vagy az 
együtszállított kábelt csatlakoztathatja egy USB-s tápforráshoz (pl. powerbank).  
 

Olvassa el gondosan a használati utasítást, mielőtt a készüléket üzembe helyezi. 

 

Mindenképpen el kell kerülni a készülék nedvességgel való érintkezését. 
 
Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. 
Amennyiben a készüléket a fentiektől eltérő célra használja, a készülék károsodhat. Ezen 
túlmenően a szakszerűtlen használat további veszélyekhez vezethet.  Figyelmesen olvassa el 
és gondosan őrizze meg a használati útmutatót. Ha a terméket másoknak továbbadja, adja 
hozzá a használati útmutatót is.  

Ez a készülék megfelel az európai és a nemzeti törvényi követelményeknek.   

• Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg 
helyiségből meleg helyiségbe vitte át.  Az 
ilyenkor lecsapódó kondenzvíz javíthatatlan 
károkat is okozhat a készülékben. A fentieken 
túlmenően a hálózati adapter halálos 
áramütést okozhat! Mielőtt a készüléket újra 
üzembe helyezné, várja meg, amíg átveszi a 
szoba hőmérsékletét. Adott esetben ez több 
órát is igénybe vehet. 

 

b) Csatlakoztatott készülékek  
• Tartsa be a termékhez csatlakoztatott más 

készülékek biztonsági előírásait és 
használati útmutatóit is. 

 

c) Hálózati adapter  
• Csak olyan konnektorba dugja a terméket, 

amelyik könnyen hozzáférhető.  

• A tápellátáshoz csak a vele szállított 
hálózati adaptert használja.  

 

• A hálózati tápegység feszültségforrásaként 
csak a közüzemi elektromos hálózat 
szabványos csatlakozóaljzata használható. A 
hálózati tápegység használata előtt 
ellenőrizze, hogy a tápegységen megadott 
feszültségadatok megegyeznek-e az Ön 
háztartásának hálózati feszültségével. 

• Nedves/vizes kézzel soha ne 
csatlakoztassa vagy húzza ki a 
dugasztápegységet. 

• A tápegységet soha ne a vezetékénél 
fogva húzza ki a csatlakozóaljzatból. 
Mindig a csatlakozódugónál megfogva 
húzza ki.  

• A készülék elhelyezésekor figyeljen arra, 
hogy a vezetéket semmi ne nyomja össze, 
ne törje meg és éles peremeken se 
sérüljön meg.  

• Úgy vezesse el a vezetékeket, hogy 
azokban senki se botolhasson meg és ne 
is akadhasson el. Ellenkező esetben Ön 
sérülést szenvedhet.  

• Vihar idején biztonsági okokból válassza le 
a hálózati adaptert az elektromos 
hálózatról. 

 

d) USB tápforrás  
• A készülék csatlakoztatása előtt győződjön 

meg arról, hogy az USB-tápáramforrás 
elegendő árammal látja el, mert különben a 
forrás károsodhat.  Ne alkalmazza tehát egy 
számítógép, egy tasztatúra vagy egy 
tápegység nélküli USB-hub USB-portját, mivel 
ezeknek az árama nem elegendő. 

 

e) Adatvesztés  
• Ha egy memóriakártyát adatátvitel közben 

bedugaszol vagy eltávolít, az 
visszaállíthatatlan adatvesztéshez vezethet. 

 

Az összes előforduló cégnév és készülékmegnevezés a mindenkori tulajdonos márkaneve.  

Minden jog fenntartva. 
 

A szállítás tartalma 
 

• Másoló állomás • USB töltőkábel 
 

• Hálózati adapter • Használati útmutató 
 

A legújabb használati útmutatók:   
Töltse le a legújabb változatokat a wwwconrad.com/downloads, vagy 
szkennelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait. 
 

Jelmagyarázat 
A szimbólum a háromszögbe foglalt villám jellel az egészségre káros veszélyekre utal, 

pl. az áramütésre.  
 

A háromszögbe foglalt felkiáltójel a Használati útmutató fontos tudnivalóira hívja fel a 

figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat. 
 

A nyilak segítségével különleges információkra és kezelési tanácsokra hívjuk fel a 

figyelmet. 
 

 

Ápolás és tisztítás  

• Tisztítás előtt mindig válassza le a készüléket a feszültségforrásról. 
• Ne használjon agresszív tisztíszereket, alkoholt vagy más vegyi oldószereket, mert ezek 

károsítják a házat és a termék hibás működéséhez vezethetnek.  
 

• A készülékház tisztításához használjon száraz, szálmentes ruhát. 
 

Eltávolítás 
Az elektronikus készülékek értékes alapanyagok, ezért nem valók a háztartási 
hulladék közé. A készülék élettartama végén gondoskodni kell az érvényes törvényi 
szabályozásnak megfelelő hulladékkezelésről.   
Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet 
védelméhez. 

 

Műszaki adatok 
a) A készülék 
Bemenő feszültség/-áram.......... 5 V/DC, 3 A  

 
 

 
  

    

Átviteli sebesség......................... max. 2,0 GB/perc 

Kártya kapacitás.......................... max. 2 TB 

Kijelző.......................................... monokróm, háttérvilágítással rendelkező, LCD 
Támogatott kártyaformátumok.... FAT16/32/64, Windows® NTFS, Linux Ext2/Ext3/Ext4

 

Biztonsági tudnivalók 
 

Figyelmesen olvassa el és tartsa be a 
használati útmutatót, különös 
tekintettel a biztonsági tudnivalókra! 
Ha az ebben a használati útmutatóban 
található, szabályszerű használatra 
vonatkozó biztonsági tudnivalókat és 
információkat nem veszi figyelembe, 
nem vállalunk felelősséget az ebből 
adódó személyi sérülésekért vagy 
anyagi károkért. Ezen túlmenően 
ilyen esetekben érvényét veszti a 
garancia/szavatosság. 

 

a) Általános tudnivalók 
• Ez a készülék nem játék. Tartsa távol 

gyermekektől és háziállatoktól. 
• Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon 

hozzáférhető helyen, mert veszélyes 
játékszerré válhat a gyermekek számára. 

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

• Ne tegye ki a terméket mechanikai 
igénybevételnek. 

• Ha a termék már nem használható 
biztonságosan, akkor helyezze üzemen kívül, 
és akadályozza meg, hogy valaki akár 
véletlenül ismét használatba vegye. A 
biztonságos használat akkor nem lehetséges, 
ha a termék: 
-  látható sérülést szenvedett, 
- már nem működik rendeltetésszerűen, 
- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen 

körülmények között volt tárolva, vagy  
- a szállítás során jelentős 

igénybevételnek volt kitéve. 
• Mindig óvatosan bánjon a készülékkel. 

Lökések, ütések vagy a leesés még 
csekély magasságból is károsíthatja a 
készüléket.  

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

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

 

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

Az USB töltőkábel hossza......... 12 cm 
Üzemi feltételek.................... +5 ... +45 ºC, 5 – 95 % rF (nem kondenzálódó) 
Tárolási feltételek..........................-20 ... +85 °C, 5 – 95 % rF (nem kondenzálódó) 
Méretek (sz x ma x mé)................ 135 x 80 x 25 mm 
Súly............................................... 160 g 

 

b) Hálózati adapter 
Bemenet  100 - 240 V~ 

Bemenő váltóáram frekvencia...... 50 – 60 Hz 

Kimenőfeszültség...................... 5,0 V/DC ±5 % 

Kimenőáram max. 2,0 A 

Kimenő teljesítmény................... max. 10,0 W 
Átlagos hatékonyság   

Működés közben...................... 78,7 % 
Hatékonyság csekély (10 %) 
terhelés mellett... 73,4% 
Teljesítményfelvétel nullterhelés 
mellett ....... ≤0,10 W 
   

Típusjelzés:  ATS012T-W050U 
   

Cégjegyzékszám:  HRB 3896 
   

Gyártó: 
 Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 
 Hirschau   

   

 
Ez a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).  Minden jog fenntartva, 
beleértve a fordítás jogát is.  Mindennemű másolat, pl. fotokópia, mikrofilm, vagy elektronikus adatfeldolgozásban való 
rögzítés csak a kiadó írásbeli engedélyével állítható elő. Az utánnyomás, még kivonatos formában is, tilos. A kiadvány 
megfelel a technika nyomtatás idején fennálló fejlettségének. 
Copyright 2020 by Conrad Electronic SE. *2245864_v1_0820_02_dh_ss_de 


