
Uruchamianie
a) Wkładanie/wyjmowanie karty pamięci
• Włożyć kartę microSD do gniazda. Kartę trzymać tak, aby gniazdo znajdowało się po prawej 

stronie. Styki karty microSD muszą być skierowane w dół.
• Kartę pamięci wcisnąć delikatnie w obudowę, aż do zatrzaśnięcia.
• Aby wyjąć kartę pamięci, ponownie delikatnie wcisnąć kartę, dzięki czemu zostanie 

zwolniona.

b) Podłączenie do iPhona lub iPada
• Produkt można podłączać do iPhona lub iPada.
• Należy pobrać bezpłatną aplikację „iStickPro 3.0”.
• Po pierwszym otwarciu aplikacji pojawi się komunikat ostrzegawczy. Dotknąć przycisk 

ekranowy „Allow”.
• Dotknąć przycisk, aby przejść do żądanego pliku. Postępować zgodnie z instrukcjami, 

wyświetlanymi na ekranie.

Przycisk Katalog
Liliowy Wewnętrzna pamięć aplikacji
Pomarańczowy Karta pamięci microSD
Różowy Pamięć iPhona/iPada
Zielony Książka adresowa iPhona/iPada

• Aby przejść do menu ustawień za pomocą aplikacji, dotknąć ikonę koła zębatego.

c) Podłączanie do komputera
• Za pomocą dołączonego kabla USB podłączyć urządzenie do portu USB komputera.
• System operacyjny automatycznie wykrywa czytnik kart i sprawia, że włożona karta jest 

rozpoznawana jako konwencjonalny dysk wymienny.

 Przed wyjęciem karty pamięci, czytnik należy najpierw odłączyć programowo 
od komputera, aby uniknąć utraty danych, uszkodzenia systemu plików lub 
uszkodzenia produktu.

Rada
• Czytnik kart lub karta pamięci mogą ulec uszkodzeniu, jeśli karta nie zostanie włożona w 

prawidłowy sposób.
• Nigdy nie należy wyjmować karty, ani odłączać czytnik, gdy dane są przesyłane. Ryzyko 

utraty danych lub uszkodzenia pliku.

Pielęgnacja i czyszczenie
• Przed każdym czyszczeniem odłączyć produkt od iPhona, iPada lub komputera. 
• W żadnym wypadku nie należy używać agresywnych środków czyszczących, alkoholu 

czyszczącego lub innych chemicznych roztworów, gdyż może to uszkodzić obudowę lub 
nawet wpłynąć negatywnie na działanie.

• Nie zanurzaj produktu w wodzie.
• Do czyszczenia produktu używaj suchej, niepozostawiającej włókien szmatki.

Utylizacja
 Urządzenia elektroniczne 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
Wymagania systemowe ................  Windows® 2000, XP (Home, Pro z SP1, SP2, SP3, tylko 

dla 32 Bit), Vista™ (32/64 Bit), 7 (32/64 Bit), 8.0 (32/64 Bit), 
8.1 (32/64 Bit), 10 (32/64 Bit), RT
od Mac OS X 10.0
od Linux 2.6
od iOS 8.0; gniazdo ze złączem Lightning

Odpowiednie karty pamięci .......... microSD (pojemność maks. 128 GB)
Standard USB ............................... USB 2.0
Warunki pracy/przechowywania ... -10 do +50 °C, 20 – 90 % wilgotności względnej
Wymiary (dł. x szer. x wys.) .......... 38 x 29 x 7 mm
Waga ............................................ 7 g

 Instrukcja użytkowania
Czytnik kart CR53E-Apple
Nr produktu 1533267

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Produkt służy do odczytu i zapisu kart microSD. Produkt nadaje się doskonale do podłączania 
do gniazda Lightning w iPhonie lub iPadzie albo do portu USB komputera.
Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji 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 przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do 
późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z 
załączoną instrukcją obsługi.
Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie zawarte 
tutaj nazwy firm i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do poszczególnych 
właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zakres dostawy
• Czytnik kart
• Kabel USB-A na Micro-USB (15,5 cm)
• Instrukcja użytkowania

Aktualne instrukcje użytkowania      
Pobierz najnowsze instrukcje użytkowania, klikając link www.conrad.com/downloads lub 
skanując przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi 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.

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.
• Dopilnuj, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. 

Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
• Chroń produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim 

promieniowaniem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, 
palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.

• Nie narażaj 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.

• Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania 
produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.

• Prace konserwacyjne, regulacja i naprawa mogą być przeprowadzane wyłącznie 
przez eksperta w specjalistycznym zakładzie.

• Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej 
instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym 
specjalistą.
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