
CZYTNIK KART ALL IN ONE Z HUBEM
MODEL: AK219

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Uniwersalny czytnik kart pamięci All in One z hubem USB, podłączany do komputera za pomocą 
wbudowanego kabla USB.

Cechy produktu:

• Służy do zapisywania i odczytywania kart, a poza tym posiada 3 dodatkowowe porty USB. 
• Charakteryzuje się bardzo krótkim okresem oczekiwania na odczytanie karty ( mniej niż 1 s). 
• Nie przewraca się i nie przesuwa się po stole jak większość dostępnych czytników. 
• Bardzo łatwa obsługa - dzięki pionowemu ustawieniu gniazd możesz wkładać/wyjmować 

urządzenia USB jedną ręką. 
• Napis "USB 2.0 COMBO" delikatnie podświetlany na niebiesko. 
• Obsługa HOT-SWAP. 
• Pełna kombatybilność z USB 1.1 i 2.0. 
• Bardzo szybki - maksymalnie wykorzystuje łącze USB 2.0 - 480 Mb/s Hi-Speed. 
• 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. 
• Wbudowany HUB USB 2.0 3 porty 
• Odczytuje karty: 

• Secure Digital (SD) 
• Secure Digital HC (SDHC) 
• Secure Digital Ultra II SD/Extreme SD/Extreme III SD/SDXC 
• Multimedia Card (MMC/MMC II/RS MMC) 
• Extreme III Ms Pro, Ultra II Ms Pro, HS MS MG Pro, 
• MemoryStick Standard Duo: (Duo / Duo Magic Gate) 

• HS MS MG Pro Duo, HS MS Pro, HS MS Pro Duo, MS Rom, 
• MemoryStick Pro: (Pro / Pro MagicGate / Pro Ultra / Pro Extreme) 
• MS Select MemoryStick Standard: (MS / MS Magic Gate/MS Select) 
• MemoryStick Pro Duo: (Pro Duo / Pro Duo Magic Gate / Pro Duo Ultra / Pro Duo 

Extreme) 
• T-Flash (znane jako microSD) 

• Po podłączenieu urządzenia do komputera karta pamięci wykrywana jest jako dysk wymienny 
(obsługa jednego rodzaju kart jednocześnie) 

• Opakowanie: blister 
• Wymiary: 76mm x 76mm x 30mm 
• Długość kabla USB: 49cm 
• Kolor urządzenia: cały czarny 

2. Użytkowanie

• Delikatnie wsuń do odpowiedniego gniazda czytnika kompatybilną kartę pamięci.
• Podłącz 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.

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 wkładać jednocześnie kilku różnych kart pamięci do czytnika.
• Nie podłączaj urządzenia do źródła napięcia o innych parametrach niż

napięcie 5V, prąd 500mA

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