Illesztőprogram telepítés
A SIM kártya Editor programot a Mac OS operációs rendszer nem támogatja.

A SIM kártya Editor szoftver funkcióiról további információkat a CD-n
található használati útmutatóban talál.

Egy SIM kártyán lévő adatok kezeléséhez telepíteni kell a SIM kártya
illesztőprogramot. Helyezze be a CD-t a számítógép megfelelő meghajtójába.
Ekkor automatikusan megnyílik a szoftver telepítés ablaka. Ha nem nyílik
meg, a következők szerint járjon el:

Használati útmutató

• Kattintson a „Start“-ra majd a "Futtatás..."-ra.

Kártyaolvasó, CR22E-SIM USB 2.0

• Adja meg a „D:\”-t és nyomja meg az Enter gombot. „D:“ itt a CD-ROM
meghajtót jelenti.
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• A telepítési asszisztens ekkor megjelenik.-A SIM kártya Editor program telepítése:

Rendeltetésszerű használat:
A termék memóriakártyák írására és kiolvasására szolgál. A kártyaolvasó USB 2.0
csatlakozóval rendelkező számítógépekhez alkalmas és lefelé kompatibilis USB 1.1gyel.

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a terméket átalakítani és/vagy
módosítani. Ha a készüléket a fentiektől eltérő célokra használja, a készülék
károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb.
veszélyét okozhatja. Figyelmesen olvassa át a használati útmutatót, és őrizze azt
meg későbbi betekintés céljára. Ha a terméket továbbadja másoknak, ezt csak a
használati útmutatóval együtt tegye.

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az
összes előforduló cégnév és termék megnevezés az éppen aktuális
tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma
•
•
•
•
•

Kártyaolvasó
USB hosszabbító
CD szoftver
Üres doboz memóriakártyák számára
Használati útmutató

Biztonsági tudnivalók
Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági
utasításokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati
útmutatóban szereplő biztonsági és a szakszerű használatra vonatkozó
előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért
nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a
szavatosság és a garancia is.

• A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és
háziállatoktól.
• Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert
veszélyes játékszerré válhatnak kisgyermekek kezében.
• Óvja meg a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen
napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól,
nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
• A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a szabadban
nem. Az érintkezés nedvességgel, pl. a fürdőszobában, okvetlenül
kerülendő.
• Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
• Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, ne használja tovább
a készüléket, és védje meg a véletlen használatba vételtől. A
biztonságos használat már nem biztosítható, ha a készülék

-

látható sérülései vannak,

-- már nem működik rendeltetésszerűen,
-- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között
tárolták, vagy
-

súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

• Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis
magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
• Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági
előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.
• Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével,
biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
• Karbantartási-, beállítási- és javítási munkát csak szakemberrel vagy
szakműhellyel végeztessen.

• Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati
útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki
ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

• A telepítési ablak bal oldalán 3 kapcsoló található:

„SIM/SMART/IR”, „USER MANUAL” és „EXIT”. „SIM/SMART/IR” indítja az
illesztőprogram telepítését. „USER MANUAL” nyitja meg a SIM kártya
szoftver használati útmutatóját. „EXIT” bezárja a programot.
• Nyomja meg a „SIM/SMART/IR” gombot a telepítés elindításához. A
telepítés automatikusan történik. Telepítést követően újra kell indítania a
számítógépet.
• A SIM kártya Editor szoftver a telepítést követően használatra kész.

Használatba vétel
• Kapcsolja be a számítógépet, és várjon, amíg az operációs rendszer
teljesen betöltődik.
• Csatlakoztassa a kártyaolvasót a terméken található USB kábel segítségével a
számítógépe egy szabad USB 2.0 csatlakozójához. Ha szükséges, használjon USB

hosszabbító kábelt a rugalmasabb csatlakozáshoz. Az operációs rendszer
automatikusan felismeri a kártyaolvasót, és a bedugott kártyákat a
felhasználói felületen meghajtóként kezeli.
• A számítógép megnyit egy ablakot azzal az üzenettel, hogy keresi a SIM kártya

illesztőprogramot.
• A SIM kártya illesztőprogram telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat. Utánanézhet ennek az "Illesztőprogram telepítés" fejezetben is. Ha nem
szeretne SIM kártyát kezelni, ezt a lépést kihagyhatja.

• A Windows a kártyaolvasót automatikusan felismeri. A kártyaolvasó
kártyanyílásai a számítógépen további meghajtókként jelennek meg. A
kártyaolvasóba bedugott memóriakártyákat a számítógép ugyanúgy kezeli,
mint a hagyományos cserélhető adathordozókat.

A memóriakártya berakása/kivétele
• Dugja be a memóriakártyát a kártyaolvasó hozzá tartozó kártyanyílásába. Csak egy
orientáció lehetséges. A beillesztésnél ne erőltesse! Egyszerre több kártyanyílás is
használható, pl. ha a memóriakártyák között szeretne adatokat másolni.

• Ha kiolvasási/felírási műveletet hajt végre a memóriakártyán, várjon, hogy
a művelet befejeződjön.
• Csak ez után húzza ki a memóriakártyát a kártyaolvasóból. Ha a
memóriakártyát olvasási-/írási hozzáférés közben kihúzzák (vagy a
kártyaolvasót kihúzzák a számítógépből), akkor a memóriakártyán lévő
adatok sérülhetnek. Lehetséges, hogy ezután a memóriakártyát újra is kell
formázni.
Vegye ki az összes bedugott memóriakártyát, mielőtt a kártyaolvasót kihúzza
a számítógépből vagy kikapcsolja a számítógépet, különben a memóriakártyán
lévő adatok sérülhetnek.

A memóriakártyák kiolvasása/felírása
• A kártyaolvasóba bedugott memóriakártyákat a számítógép ugyanúgy kezeli,
mint a hagyományos cserélhető adathordozókat. A memóriakártyáról kiolvashat
adatokat (vagy elmentheti azokat a kártyára), éppen úgy, ahogyan ez egy USB
merevlemezen vagy USB pen drive-on lehetséges.

A SDXC memóriakártyákat max. 64 GB méretig támogatja.

Karbantartás és tisztítás
• Válassza le a terméket minden tisztítás előtt a tápellátásról (USB port).
• A készülék az alkalmankénti tisztításon kívül nem igényel karbantartást. A
készüléket csak egy puha, antisztatikus és szálmentes ruhával tisztítsa.

• Ne használjon súroló vagy vegyi tisztítószereket.
• Ne merítse a készüléket vízbe.

Eltávolítás
Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagnak tekintendők, és nem valók a háztartási szemétbe!
Az elhasznált készüléket élettartama végén az érvényes törvényi előírásoknak
szerint kell eltávolítani.
Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet
védelméhez.

Műszaki adatok:

Bemeneti feszültség/-áram..................5 V/DC, max. 500 mA (USB-n keresztül)
Csatlakozási szabvány..........................USB 2.0 / 1.1
Használható memóriakártyák........................Operációs rendszerek:
MD/CFI/CFII kártyanyílás:
CF I / CF II / CF 3.0 / EXTREME III CF /
EXTREME CF / ULTRA II CF / HS CF / XS-XS CF /
CF ELITE PRO / CF PRO / CF PRO II / IBM MD /
HITACHI MD / MAGIC STOR MD
MS/MS PRO DUO kártyanyílás:
MS / MS PRO / MS DUO / MS PRO DUO /
MS MG PRO / MS MG / MS MG DUO /
MS MG PRO DUO / EXTREME MS PRO/
MS SELECT/ EXTREME III MS PRO /
ULTRA II MS PRO / HS MS MG PRO /
HS MS MG PRO DUO / HS MS PRO /
HS MS PRO DUO / MS ROM
mini SD/RS-MMC/MMC mobile/SD/
SDHC kártyanyílás:
SD / SDHC / SDXC / MINI SD / HS MINI SD /
EXTREME SD / EXTREME III SD / ULTRA SD /
ULTRA II SD / ULTRA II SD PLUS / SD-ULTRA-X /
ULTRA SPEED SD / SD PRO / SD ELITE PRO /
HS SD / MMC / MMC 4.0 / HS MMC / HS RS MMC /
RS MMC / RS MMC 4.0 / MMC Mobile /
MMC Plus
mikro SD kártyanyílás:
MMC micro / micro SD
XD/M-XD/H-XD kártyanyílás:
xD / xD 1.2
SIM kártyanyílás:
SIM
M2 kártyanyílás:
M2
MacOS X (10.4 vagy magasabb)
(kártyanyílások mint fent):
SD / micro SD / MS Pro Duo / M2 / xD / CF
Operációs rendszerek.....................Windows® XP (Home, Pro, SP1, SP2, SP3-al, csak
32 bit), Vista™ (32/64 bit), 7 (32/64 bit),
8, 8 Pro, Mac OS X 10.4 és magasabb
(Az illesztőprogram CD-n lévő SIM kártya
Editor programot a Mac OS operációs rendszer nem
támogatja.)
USB kábel hossza ..............................kb. 1 méter
Üzemelési feltételek ............................0ºC ... +60ºC, 20 – 80% rel. páratart.
Tárolási feltételek.............................-20ºC ... +60ºC, 10 – 95% rel. páratart.
Méret (Sz x Ma x Mé)...................89 x 19 x 55 mm
Súly ...............................................................Kb. 60 g
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