
ADAPTER 5 IN 1
SAMSUNG GALAXY USB SD 

MODEL: AK245

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne

Adapter OTG do tabletów Samsung Galaxy TAB. Urządzenie wykorzystuje 2 interfejsy. Jeden odpowiada za prace w trybie  
portu USB, a po przesunięciu mikro przełącznika, uruchamia się interfejs odpowiadający za pracę w trybie czytnika kart 
pamięci. 

Cechy produktu:

• Produkt wysokiej jakości. 

• Dzięki temu adapterowi szybko i łatwo podłączysz do swojego tabletu: pendrive, dysk zewnętrzny, aparat 
fotograficzny, klawiaturę, myszkę, kompatybilny modem 3G.

• Wbudowany czytnik kart MS, SD, SDHC, MMC, MMC2, RS MMC, UITRA2 SD, EXTREME SD , EXTREME 3 
SD, TF (Micro-SD).

• Umożliwia szybkie i pewne przesyłanie danych.

• Adapter 5in1 OTG do tabletów Samsung Galaxy Tab.

• Kompatybilny m.in. z Galaxy Tab 10.1 P7500 i P7510, Galaxy Tab 8.9 P7310 i P7300,

• Urządzenie pracuje w 2 trybach: w trybie portu USB oraz w trybie czytnika kart pamięci

• Adapter solidnie wykonany, zapewniający poprawną i szybką transmisję danych przez długi okres użytkowania.

Specyfikacja:

• Wymiary: 50 mm x 45 mm x 14 mm 

• Kolor: czarny

• Przejściówka posiada 3 wejścia: 1 wejście USB oraz 2 wejścia dla kart pamięci. 

• Opakowanie: pudełko

2. Instalacja i obsługa

• Podłącz urządzenie do odpowiedniego portu w tablecie.

• Adapter działa standardzie USB Plug & Play.
System automatycznie wykryje podłączone urządzenie.

• Po podłączeniu urządzenia do tableta i umieszczeniu w nim odpowiedniej karty pamięci zawierającej dane po 
kilku sekundach będzie możliwy ich import. 

• Urządzenie posiada umieszczony z boku adaptera przełącznik pozwala wybrać w jakim trybie ma działać 
przejściówka: USB czy jako czytnik kart pamięci SD.

* Adapter odczytuje dane tylko z jednego nośnika pamięci jednocześnie.

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.

• Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Powoduje to utratę gwarancji i możliwe jest też zniszczenie urządzenia. 

• Przechowuj 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

http://www.aptel.pl/

