
	 Jeśli	karta	pamięci	zostanie	wyciągnięta	podczas	odczytu	 lub	zapisu	danych	(lub	
jeśli	czytnik	kart	zostanie	odłączony	od	komputera),	dane	te	mogą	zostać	uszkod-
zone,	a	w	rezultacie	może	być	wymagane	ponowne	sformatowanie	karty	pamięci.

Uruchomienie, połączenie
• Włóż	najpierw	kartę	pamięci	do	gniazda	czytnika	tak	jak	opisano	w	poprzednim	rozdziale.
• Wyciągnij	wtyczkę	USB	i	podłącz	czytnik	z	portem	USB3.0	komputera.	Nie	trzeba	w	tym	celu	
wyłączać	komputera.

	 Za	pomocą	ruchomego	zamknięcia	wtyczka	USB	podczas	transportu	czytnika	może	
być	wsunięta,	przez	co	jest	chroniona	przed	uszkodzeniami.

• System	operacyjny	rozpozna	nowy	sprzęt	i	automatycznie	zainstaluje	potrzebne	sterowniki;	
są	one	na	wyposażeniu	systemu	operacyjnego.

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.

Wskazówki dotyczące kart pamięci SDXC
• Zanim	użytkowanie	kart	pamięci	SDXC	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	pamięci	SDXC	mogły	być	obsługiwane	przez	czytnik	kart	w	systemie	Windows® 
Vista,	należy	zainstalować	dodatek	Service	Pack	1.

• Nowsze	wersje	systemu	Windows®	obsługują	system	plików	„exFAT“	kart	pamięci	SDXC	w	
sposób	bezpośredni	(np.	system	Windows®	7	lub	późniejsze	wersje).

Pielęgnacja i czyszczenie
• Przed	rozpoczęciem	czyszczenia	produktu	należy	odłączyć	go	od	podłączonego	urządzenia.
• W	 żadnym	 wypadku	 nie	 należy	 używać	 agresywnych	 środków	 czyszczących,	 płynu	
czyszczącego	 na	 bazie	 alkoholu	 ani	 innych	 chemicznych	 roztworów,	 gdyż	 mogą	 one	
uszkodzić	obudowę	lub	nawet	negatywnie	wpłynąć	na	działanie	urządzenia.

• Do	czyszczenia	produktu	używaj	suchej,	niepozostawiającej	włókien	szmatki.

Utylizacja
Elektroniczne	urządzenia	mogą	być	poddane	recyklingowi	i	nie	należą	do	odpadów	
z	 gospodarstw	 domowych.	 Produkt	 należy	 utylizować	 po	 zakończeniu	 jego	
eksploatacji	zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami	prawnymi.

W	ten	sposób	użytkownik	spełnia	wymogi	prawne	i	ma	swój	wkład	w	ochronę	środowiska.

Dane techniczne
Napięcie	.............................................5	V/DC	przez	USB
Standard	USB	....................................USB3.0	(kompatybilny	z	USB2.0/1.1)
Obsługiwane	karty	pamięci	................microSD/microSDHC/microSDXC
Warunki	otoczenia	.............................0	do	+40	ºC,	20	–	80	%	wilgotności	względnej
Wymiary	(Dł.	x	Szer.	x	Wys.)	.............50	x	20	x	8	mm
Waga	.................................................7	g
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Użytkowanie 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.
Urządzenie	 jest	 przeznaczone	 do	 użytku	 wewnątrz	 pomieszczeń,	 korzystanie	 na	 zewnątrz	
pomieszczeń	nie	jest	dozwolone.	Należy	unikać	kontaktu	z	wilgocią,	np.	w	łazienkach	itp.
Ze	względów	bezpieczeństwa	oraz	certyfikacji	(CE)	nie	można	w	żaden	sposób	przebudowywać	
lub	zmieniać	urządzenia.	W	przypadku	korzystania	z	produktu	w	celach	 innych	niż	opisane,	
produkt	 może	 zostać	 uszkodzony.	 Niewłaściwe	 użytkowanie	 może	 ponadto	 spowodować	
zagrożenia,	 takie	 jak	 zwarcia	 itp.	Dokładnie	 przeczytać	 instrukcję	 obsługi	 i	 zachować	 ją	 do	
późniejszego	 wykorzystania.	 Produkt	 można	 przekazywać	 osobom	 trzecim	 wyłącznie	 z	
załączoną	instrukcją	obsługi.
Produkt	jest	zgodny	z	obowiązującymi	wymogami	krajowymi	i	europejskimi.	Wszystkie	nazwy	
firm	i	produktów	są	znakami	towarowymi	ich	właścicieli.	Wszelkie	prawa	zastrzeżone.

Zakres dostawy
• Czytnik	kart
• Instrukcja	użytkowania

Aktualne instrukcje użytkowania      
Pobierz	 najnowsze	 instrukcja	 ze	 strony	 www.conrad.com/downloads	 lub	 zeskanuj	 kod	QR.	
Postępować	zgodnie	z	instrukcjami,	podanymi	na	stronie	internetowej.

Objaśnienie symboli
	 Symbol	z	wykrzyknikiem	w	trójkącie	wskazuje	na	ważne	wskazówki	w	tej	instrukcji	

użytkowania,	których	należy	bezwzględnie	przestrzegać.

	 Symbol	 strzałki	 można	 znaleźć	 przy	 specjalnych	 poradach	 i	 wskazówkach	
związanych	z	obsługą.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania
Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawarte w niej 
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności 
za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek 
bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Co 
więcej, w takich przypadkach użytkownik traci gwarancję.
• Produkt	nie	jest	zabawką.	Należy	trzymać	go	poza	zasięgiem	dzieci	i	zwierząt.
• Dopilnować,	aby	materiały	opakowaniowe	nie	zostały	pozostawione	bez	nadzoru.	
Dzieci	mogą	się	zacząć	nimi	bawić,	co	jest	niebezpieczne.

• Chronić	 produkt	 przed	 ekstremalnymi	 temperaturami,	 bezpośrednim	 światłem	
słonecznym,	silnymi	wibracjami,	wysoką	wilgotnością,	wilgocią,	palnymi	gazami,	
oparami	i	rozpuszczalnikami.

• Nie	narażać	produktu	na	obciążenia	mechaniczne.
• Jeśli	 bezpieczna	 praca	 nie	 jest	 dłużej	możliwa,	 należy	 przerwać	 użytkowanie	 i	
zabezpieczyć	 produkt	 przed	 ponownym	 użyciem.	 Bezpieczna	 praca	 nie	 jest	
możliwa,	jeśli	produkt:
 - został	uszkodzony;	
 - nie	działa	prawidłowo,	
 - był	przechowywany	przez	dłuższy	okres	czasu	w	niekorzystnych	warunkach	lub	
 - został	nadmiernie	obciążony	podczas	transportu.

• Z	produktem	należy	obchodzić	się	ostrożnie.	Wstrząsy,	uderzenia	lub	upuszczenie	
produktu	spowodują	jego	uszkodzenie.

• Należy	również	wziąć	pod	uwagę	instrukcje	obsługi	innych	narzędzi,	do	których	
podłączone	jest	urządzenie.

Wkładanie / wyjmowanie karty pamięci
	 Przed	podłączeniem	czytnika	do	portu	USB	należy	włożyć	kartę	pamięci.	W	prze-

ciwnym	razie	gniazdo	może	być	trudno	dostępne	z	powodu	ruchomej	wtyczki	USB.
• Włóż	kartę	pamięci	do	gniazda	w	czytniku	kart.	Podczas	podłączenia	karty	pamięci	należy	
zwrócić	 uwagę	 na	 jej	 prawidłowe	 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.	Najpierw	wyjmij	kartę	pamięci	z	czynnika	lub	
odłącz	czytnik	od	portu	USB.

To	 publikacja	 została	 opublikowana	 przez	 Conrad	 Electronic	 SE,	 Klaus-Conrad-Str.	 1,	 D-92240	 Hirschau,	 
Niemcy	(www.conrad.com).	
Wszelkie	 prawa	 odnośnie	 tego	 tłumaczenia	 są	 zastrzeżone.	 Reprodukowanie	 w	 jakiejkolwiek	 formie,	 kopiowanie,	
tworzenie	 mikrofilmów	 lub	 przechowywanie	 za	 pomocą	 urządzeń	 elektronicznych	 do	 przetwarzania	 danych	 jest	
zabronione	bez	pisemnej	zgody	wydawcy.	Powielanie	w	całości	 lub	w	części	 jest	zabronione.	Publikacja	ta	odpowiada	
stanowi	technicznemu	urządzeń	w	chwili	druku.
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