
MULTI CZYTNIK KART PAMIĘCI 43 IN 1 
MODEL: AK180

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Uniwersalny multiczytnik kart pamięci 43 in 1, podłączany do komputera za pomocą 
wbudowanego kabla USB.

Cechy produktu:

• Służy do zapisywania i odczytywania kart różnych typów. 
• Charakteryzuje się bardzo krótkim okresem oczekiwania na odczytanie karty. 
• Obsługa Plug and Play i HOT-SWAP. 
• Pełna kompatybilność z USB 1.1 i 2.0. 
• Czytnik posiada chowany kabel USB. 
• Bardzo łatwa instalacja, wystarczy podłączyć do wolnego portu USB komputera - 

system automatycznie zainstaluje urządzenie. 
• Pracuje w systemach: Windows 98SE, NT, ME, 2000, XP i nowszych. 
• Odczytuje karty: 

• M2 / T-Flash / Micro SD / Micro SDHC 
• MS / MS MG / MS Pro MG / HS MS Pro /MG / MS Duo / MS Duo MG / MS Pro

Duo MG / HS MS Pro Duo MG / MS Pro Duo PSP / MS Pro Duo Gaming 
• SDHC / SD / SD Ultra / SD Compatible / SD Pro / SD Ultra II / SD Ultra II Plus /

SD Pleomax / SD Pro Compatible / SD Extreme III / SD Ultra X / SD Turbo / 
SD Super / SD Max / Mini SD (potrzebny adapter)/ Mini SD Pro / Mini SD 
Pleomax / MMC / MMC Pleomax / HS MMC / MMC Plus / MMC Plus Turbo / 
RS MMC / RS MMC /Pleomax / RS MMC Speed / RS MMC Max / MMC Pro / 
MMC Mobile / MMC Mobile Pro Compatible / MMC Mobile Pocketnet 

• Kolor urządzenia: białoniebieski 
• Wymiary: 73 x 24 x 15mm 
• Opakowanie: blister 

2. Użytkowanie

• Delikatnie wsuń do odpowiedniego gniazda czytnika kompatybilną kartę pamięci.
• Włóż czytnik z kartą do wolnego portu USB komputera. Poczekaj aż system wykryje 

nowo podłączone urządzenie. Gdy to się stanie, można korzystać z karty pamięci 
włożonej w czytnik.

• Przed wyjęciem karty pamięci z czytnika kart lub czytnika z portu USB komputera 
upewnić się, że zakończyła się transmisja danych.

• Urządzenie obsługuje jednocześnie tylko jeden nośnik danych.

Jeśli czytnik kart nie jest znajdowany jako urządzenie przez Windows Explorer, to należy wyjąć 
czytnik  z portu USB i włożyć ponownie - będzie ono wykrywane powtórnie. Jeśli nadal nie 
działa, to należy spróbować podłączyć czytnik pod inny port USB.

3. Uwagi i środki ostrożności

• Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń
miejscu.

• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
• Nie podłączaj urządzenia do źródła napięcia o innych parametrach niż napięcie 5V, 

prąd 500mA
• Nie wkładać jednocześnie kilku różnych kart pamięci do czytnika.
• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe części mogą spowodować 

zadławienie.
• W celu uzyskania maksymalnej żywotności urządzenia, należy

stosować się do wszystkich ostrzeżeń, zasad ostrożności i zaleceń
dotyczących konserwacji przedstawionych w niniejszej instrukcji.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl
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