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Zastosowanie	zgodne	z	przeznaczeniem
Produkt nadaje się do podłączania do portu USB komputera i jest przeznaczony do 
odczytu oraz zapisu przeznaczonych do tego celu kart pamięci.

Niniejszy produkt zgodny jest z obowiązującymi normami krajowymi i europejskimi. 
Wszystkie nazwy firm i produktów należą do znaków towarowych aktualnego właści-
ciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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• Czytnik kart pamięci 

• Instrukcja użytkowania

Podłączenie
Włóż kartę pamięci SD lub SDHC do slotu czytnika kart (uważać na właściwą usta-
wienie karty, podczas wkładania nie stosować siły!), a następnie podłącz czytnik kart 
do wolnego portu USB komputera. Sterowniki zawarte są już w systemie Windows 
(wymagany przynajmniej system Windows XP). Nowa litera stacji dysków zostanie 
przyznane przez system Windows automatycznie. Dioda LED na czytniku kart świeci 
nieprzerwanie po włożeniu karty pamięci lub miga, gdy dane na karcie są odczytywa-
ne lub zapisywane.

Odłączanie	czytnika	kart	pamięci
Gdy na karcie pamięci trwa zapis/odczyt danych, należy poczekać, aż zostaną one 
zakończone (dioda LED danej karty przestanie migać). Dopiero wtedy odłącz czytnik z 
karta pamięci od portu USB.

  Jeśli karta pamięci lub czytnik kart zostaną wyciągnięte podczas odczytu lub 
zapisu danych, dane te mogą zostać uszkodzone, a w rezultacie może być 
wymagane ponowne sformatowanie karty pamięci.

Odczyt/zapis	danych	na	kartach	pamięci
Karta pamięci będzie podłączona jako konwencjonalny dysk wymienny. Za pomocą 
menedżera plików systemu Windows można uzyskać dostęp do karty pamięci i od-
czytać dane (lub zapisać dane na karcie pamięci) w taki sam sposób, jakby był to 
dysk twardy lub przenośna pamięć USB. Podczas zapisu danych na kartach SD/SDHC 
należy pamiętać, aby dezaktywować ochronę przed zapisem danej karty.

Utylizacja
 Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać do śmietnika.

  Produkt należy zutylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami prawnymi.

Niniejsza instrukcja użytkowania została opublikowana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy 
(www.conrad.com). 
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