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Hvala da ste izbrali izdelek podjetja Hama. Vzemite si čas in preberite sledeča navodila in 
informacije. Hranite navodila na varnem za prihodnjo uporabo. Če napravo prodate prosimo 
predajte navodila za uporabo novemu lastniku. 
 
 

1. Razlaga opozorilnih simbolov in opomb 
 

 Opozorilo 
Ta simbol se uporablja kot opozorilo za varnostna navodila ali da pritegne vašo pozornost na 
specifične nevarnosti in tveganja. 
 

Opomba 
Ta simbol se uporablja kot opozorilo za dodatne informacije ali pomembne opombe. 
 

2. Vsebina paketa 
 

• USB 2.0 bralnik kartic 

• Navodila za uporabo 
 

3. Varnostna navodila 
 

• Izdelek je namenjen zasebni, nekomercialni uporabi. 

• Zaščitite izdelek pred umazanijo, vlago in pregretjem in ga uporabljajte samo v suhih 
prostorih. 

• Izdelka ne uporabljajte v neposredni bližini grelcev ali virov gretja in ga ne 
izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. 

• Ne poskušajte servisirati ali popravljati izdelka sami. Prepustite vsa popravila za to 
usposobljeni osebi. 

• Ne odpirajte naprave ali nadaljujete z njeno uporabo, če je naprava poškodovana. 

• Embalažo odstranite takoj in v skladu z lokalnimi predpisi. 

• Ne spreminjajte izdelka na kakršenkoli način. Takšni posegi izničijo garancijo. 

• Držite izdelek, kot tudi druge električne izdelke, izven dosega otrok! 
 

4. Sistemske zahteve 
 
Bralnik spominski kartic podpira sledeče operacijske sisteme: 

• Windows 10/8/7/Vista/XP 
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• MAC OS 9.x ali višje 
 

5. Značilnosti izdelka 
 
Izdelek podpira branje sledečih spominskih kartic: 

• SD/SDHC/SDXC 

• microSD / microSDHC / microSDXC 

• MMC / MMCplus 

• CF tip I / CF tip II 

• Memory Stick (TM) / Memory Stick Duo (TM) /  Memory Stick Pro (TM) / Memory 
Stick Pro Duo (TM) 

• xD-Card 

• Memory Stick (TM) Micro (M2) 
 
Izdelek podpira sledeče spominske kartice samo z adapterjem (ni priložen): 

• miniSD / miniSDHC 

• RS-MMC / MMCmobile / MMCmicro 
 

6. Kako začeti in delovanje 
 

Opomba - združljivost USB 1.1 
- USB 2.0 bralnik spominskih kartic je združljiv z USB 1.1. 
- Dodatni gonilnik niso potrebni. Nameščanje poteka samodejno. 

 
- Priključite USB 2.0 bralnik spominskih kartic na prost USB vhod vašega računalnika. 
- Vstavite spominsko kartico v primerno režo na bralniku spominskih kartic. Utripajoča 

LED pomeni uspešno povezavo. Sedaj lahko prenesete podatke med računalnikom 
in spominsko kartico. 

- Med prenosom podatkov LED utripa. 
- Možen je tudi prenos podatkov med dvema spominskima kartica, ki sta hkrati 

priključeni v bralnik spominski kartic. 
 

 

 Opozorilo - izguba podatkov 
- Zagotovite da je prenos podatkov končan preden odstranite spominsko kartico iz 

bralnika spominskih kartic. 
- Vedno uporabite funkcijo izvrzi v vašem operacijskem sistemu preden odstranite 

spominsko kartico iz bralnika spominski kartic ali izklopite bralnik kartic (z vstavljeno 
spominsko kartico) iz vaše končne naprave. 

- Ob neupoštevanju lahko pride do izgube podatkov! 
 

Opomba 
- Da dobite maksimalen prenos podatkov iz CompactFlash kartic mora spominska 

kartica podpirati UDMA. 
- Večina kartic v SDXC / microSDXC formatu je formatiranih z exFAT podatkovnim 

sistemom. Ta sistem je podprt na Windows Vista (od SP1) / 7 / 8 / 10 in MAC OS 
10.6.5 (ali višje). 

- Da lahko SDXC / microSDXC kartice uporabljate povsod (z exFAT formatiranjem) v 
Windows XP morate imeti XP SP2 in exFAT posodobitev od podjetja Microsoft. 
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7. Vzdrževanje in nega 
 
Izdelek čistite z rahlo vlažno, gladko krpo in ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev. 
Zagotovite, da voda ne prodre v izdelek. 
 

8. Servis in podpora  
 
Prosimo, stopite v stik s Hama pomoč strankam, če imate vprašanja o izdelku. 
Telefon: +49 9091 502-115 (nemščina/angleščina) 
Nadaljnjo podporo je mogoče najti tukaj: 
www.hama.com 
 

9. Informacije o recikliranju 
 
Opomba o okoljski zaščiti: 

  
Po izvršitvi Evropske direktive 2002/96/EU in 2006/66/EU v nacionalnem pravnem sistemu, 
velja sledeče: Električne in elektronske naprave, kot tudi baterije, ne smejo biti odvržene 
skupaj z gospodinjskimi odpadki. 
Uporabnik je po zakonu dolžan vrniti električne in elektronske naprave, kot tudi baterije, po 
prenehanju delovanja na javna zbirna mesta, ki so namenjena zbiranju takšnih izdelkov. 
Podrobnosti so določene z nacionalnimi zakoni posamezne države. Ta simbol na izdelku, 
navodilih za uporabo ali embalaži je predmet teh predpisov. Z recikliranjem, ponovno 
uporabo materialov ali drugo obliko uporabe starih naprav/baterij, pomembno prispevate k 
zaščiti okolja. 
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GARANCIJSKI LIST 
 
Izdelek: Zunanji bralnik spominskih kartic USB 2.0 
Hama 94125 bel 
Kat. št.: 133 98 94 
 
Garancijska izjava:  
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne 
teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike Slovenije. 
Garancija za izdelek je 1 leto.  
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili 
popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi 
neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in 
mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne izključuje pravic 
potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po 
preteku garancije. 
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-
Conrad-Strasse 1,  Nemčija. 
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 
1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.  
 
Prodajalec: ___________________________________________________________ 
 
Datum izročitve blaga in žig prodajalca: 
________________ 
 
Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno 
izpolnjenim garancijskim listom. 
 

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje 
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 
248 
www.conrad.si, info@conrad.si 


