
MULTI CZYTNIK KART PAMIĘCI USB OTG
MODEL: AK180B

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Uniwersalny czytnik kart pamięci podłączany do komputera za pomocą wbudowanego
portu USB. Czytnik umożliwia podłączenie do portu USB typu micro-USB albo USB-C
bez wykorzystywania  dodatkowych  adapterów!  Umożliwia  odczyt  kart  z  prędkością
odpowiednią dla USB 3.0 oraz o pojemności aż do 128 GB. Dzięki dużej ilości wtyków
możesz  go  podłączyć  do  w  zasadzie  dowolnego  urządzenia  elektronicznego
(komputera, telefonu, tabletu). Posiada pełną kompatybilność z funkcją OTG.

Cechy i specyfikacja produktu:

• Uniwersalny czytnik kart pamięci pełniący funkcję hosta OTG. 
• Służy do zapisywania i odczytywania kart pamięci SD oraz micro SD (TF) 
• Charakteryzuje się bardzo krótkim okresem oczekiwania na odczytanie karty 

(mniej niż 1 sekunda). 
• Pełna obsługa Plug & Play, HOT-SWAP oraz OTG. 
• Pełna kompatybilność z USB 1.1, 2.0 oraz 3.0. 
• Czytnik posiada 3 porty USB (USB typu A, micro-USB oraz USB-C) co ułatwia 

podłączenie go do w zasadzie dowolnego urządzenia (jak np. smartfon). 
• Bardzo łatwa instalacja, wystarczy podłączyć go do wolnego portu USB 

komputera - system automatycznie zainstaluje urządzenie. 
• Materiał: tworzywo sztuczne 
• Odczytuje karty: micro SD oraz SD 
• Wymiary: 7,5 cm x 2,7 cm x 1 cm 
• Kolor: czarny 
• 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.

• Aby podłączyć czytnik do telefonu bądź tabletu, wetknij wtyk USB-C (bądź micro-USB)
do odpowiedniego portu w urządzeniu.

• Aby skorzystać z portu micro-USB pewnym ruchem podnieś górną część portu USB A.
• 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 został wykryty jako urządzenie przez Windows to należy wyjąć go  z portu
USB i włożyć ponownie. Jeśli sposób nadal nie działa, zmień port USB na inny.

     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.
• 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.
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