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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. Wszystkie nazwy firm 
i produktów należą do znaków towarowych aktualnego właściciela. Wszelkie prawa 
zastrzeżone.

Ze względów bezpieczeństwa i zgodności z certyfikatem (CE) przebudowa i/lub mody-
fikacja produktu jest zabroniona. Korzystanie z produktu do celów innych niż opisane 
powyżej może prowadzić do jego uszkodzenia. Ponadto, niewłaściwe użytkowanie 
może spowodować powstanie zagrożeń, takich jak zwarcie, pożar, porażenie prądem 
itp. Należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i zachować ją na przyszłość. 
Przedmiot należy przekazywać osobom trzecim wyłącznie razem z instrukcją użytko-
wania.

Zawartość	zestawu
• Czytnik kart pamięci

• Instrukcja użytkowania

Zasady	bezpieczeństwa
	 	Należy	uważnie	przeczytać	instrukcję	użytkowania	i	przestrzegać	zawar-

tych	w	niej	zasad	bezpieczeństwa.	W	przypadku	niezastosowania	się	do	
zasad	bezpieczeństwa	i	zaleceń	bezpiecznej	obsługi,	nie	ponosimy	żadnej	
odpowiedzialności	za	powstałe	szkody	materialne	 i	osobowe.	W	powyż-
szych	przypadkach	gwarancja/rękojmia	traci	ważność.

Osoby	/	Produkt
• Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go z dala od dzieci i zwierząt.

• Należy chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim promie-
niowaniem słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, łatwo-
palnymi gazami, parą i rozpuszczalnikami.

•  Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z produktem. Uderzenia, 
wstrząsy lub upadki z niewielkiej wysokości mogą spowodować uszkodzenie urzą-
dzenia.

• Należy przestrzegać także zasad bezpieczeństwa i instrukcji użytkowania pozosta-
łych urządzeń, do których podłącza się niniejszy produkt.

Pozostałe	informacje
• W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości dotyczących pracy, bezpie-

czeństwa lub podłączenia systemu, należy skonsultować się ze specjalistą.

• Konserwację, dopasowywania i naprawę należy pozostawić fachowcom lub warsz-
tatom specjalistycznym.

• Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w tej instruk-
cji, uprzejmie prosimy o kontakt z naszym serwisantem lub innymi fachowcami.

Podłączenie
Włącz komputer i poczekaj, aż system operacyjny zostanie w pełni załadowany. Pod-
łącz czytnik kart do wolnego portu USB 3.0 w komputerze. System Windows wykryje 
nowy sprzęt po pierwszym połączeniu. Wszystkie niezbędne sterowniki znajdują się 
w systemie Windows. Jeśli komputer nie jest jeszcze wyposażony w port USB 3.0, 
czytnik kart może również zostać podłączony do portu USB2.0/1.1. Szybszy transfer 
danych nie jest jednak możliwy.

Wkładanie	/	wyjmowanie	karty	pamięci
  Ważne! Zanim użytkowanie karty pamięci w systemie Windows XP będzie 

możliwe, wymagane jest zainstalowanie odpowiedniej aktualizacji systemu. 
Tylko wtedy system plików „exFAT” kart pamięci SDXC będzie mógł być 
obsługiwany. Aktualizację można pobrać ze strony www.microsoft.com. 
W celu odnalezienia aktualizacji na odpowiedniej stronie, należy w pasku 
wyszukiwania przeglądarki internetowej wpisać np. hasło „exFAT Windows 
XP”. Aby karty SDXC mogły być obsługiwane przez czytnik kart w systemie 
Windows Vista, należy zainstalować dodatek Service Pack 1.

Włóż kartę pamięci do odpowiedniego gniazda w czytniku kart (patrz: oznakowanie na 
czytniku). Podczas podłączenia karty pamięci należy zwrócić uwagę na jej prawidło-
we ułożenie; podczas wkładania karty pamięci nie należy używać siły!

Jeśli karta pamięci ma być ponownie usunięta z czytnika kart (lub jeśli czytnik kart 
ma być odłączony od komputera), należy najpierw poczekać, aż wszystkie zadania 
odczytu i zapisu danych na karcie pamięci zostaną zakończone.

Następnie należy wyjąć kartę pamięci z czytnika kart.

  Jeśli karta pamięci zostanie wyciągnięta podczas odczytu lub zapisu danych 
(lub jeśli czytnik kart zostanie odłączony od komputera), dane te mogą zo-
stać uszkodzone, a w rezultacie może być wymagane ponowne sformato-
wanie karty pamięci.

Odczyt/zapis	danych	na	kartach	pamięci
Karta pamięci włożona do czytnika kart będzie podłączona jako konwencjonalny dysk 
wymienny. Za pomocą menedżera plików systemu Windows można uzyskać dostęp do 
karty pamięci i odczytać dane (lub zapisać dane na karcie pamięci) w taki sam sposób, 
jakby był to dysk twardy USB lub przenośna pamięć USB.

Prędkość maksymalna podczas odczytu lub zapisu danych na karcie pamięci zależy od 
karty pamięci, która jest używana. W przypadku kart pamięci o mniejszej prędkości lub 
podczas zapisu na karcie pamięci normalnym zjawiskiem jest brak wzrostu szybkości 
transmisji danych podczas używania czytnika kart po podpięciu do portu USB 3.0 za-
miast do tradycyjnego portu USB 2.0.

Utylizacja
  Urządzenia elektroniczne zawierają surowce wtórne; pozbywanie się ich 

wraz z odpadami domowymi nie jest dozwolone.

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