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Hama
Bluetooth USB adapter
6 az 1-ben kártyaolvasó

Telepítési útmutató
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A csomag tartalma

● Hama Bluetooth USB adapter 6 az 1-ben, memóriakártya-író/olvasó,
● Telepítő CD-ROM
● Gyorstelepítési útmutató
● Környezetvédelmi útmutató

1. Az alkalmazhatóság feltétele

Mielőtt csatlakoztatná ezt a memóriakártya-író/olvasó USB adaptert a számítógéphez,
telepítenie kell a vezérlőprogramot. Nincs szükség azonban telepítésre, ha Windows
2000/XP vagy Vista operációs rendszerrel rendelkezik. Ekkor a telepítés és az eszköz
felismerése automatikus.

Ez az adapter Bluetooth-kulcsként vagy SD/MMC kártyaolvasóként alkalmazható. Ha a PC-
hez csatlakoztatva Bluetooth-kulcsként kívánja alkalmazni, nincs szükség memóriakártya
használatára. Ha a kártyaolvasó foglalatba memóriakártyát csatlakoztat, a készülék
automatikusan felismeri az adaptert – mint kártyaolvasót. Ez az adapter egyidejűleg kétféle
funkcióra nem használható.

2. A Bluetooth-szoftver telepítése

1. A Bluetooth USB adapterhez mellékelt telepítő CD-t tegye be a meghajtóba.
2. Várja meg a telepítési ablak megjelenését a monitoron.
3. Ha a telepítő program nem indul automatikusan, kattintson 2x a „saját gép” ikonra, majd

a CD-ROM ikonjára és indítsa el a programot.
4. A munkaablakban megjelenő nyelvek közül válassza ki az Önnek megfelelő telepítési

nyelvet és kattintson rá.
5. A monitoron látható telepítő ablakban kattintson az „Install” gombra.
6. Ha közvetlen kapcsolatban van az Internettel, akkor a meghajtó az Internetről is

letölthető.
7. Ezek után ismét kattintson az „Install” feliratra és a Bluetooth-szoftver telepítése

automatikusan indul.
8. Olvassa el a megjelenő „Licencszerződés”-t, majd kattintson a „Next” gombra.
9. Ha idáig eljutott, a rendszer a „C:\Programme” szabványos telepítéssel folytatja, s

miután kész a telepítési könyvtár, kattintson a „Next” gombra.
10. A telepített program aktiválásához kattintson az „Install” gombra.
11. Ezek után a Bluetooth-szoftver telepítése készen van.
12. Kattintson a befejezés – „Finish” gombra.

3. Biztonsági tudnivalók

 A Bluetooth USB adaptert csak bemeneti alkalmazásokhoz használja
 Az adaptert ne nyissa ki és ne szedje szét
 Ne tárolja hőforrás közelében
 Ne használja, nyirkos, szennyezett, poros környezetben.

4. Átvitel-technikai tanúsítvány

Ennek a készüléknek a jellemzői megfelelnek az R&TTE irányelv szerinti (1999/5/EG) előírásoknak.
A Hama GmbH & Co. KG ezennel tanúsítja, hogy ez a készülék alapvető jellemzőiben teljesíti ezen
irányelvek feltételeit és minden összefüggésben megfelel az 1999/5/EG követelményeinek.

Technikai támogatás és a megfelelőséggel kapcsolatos további információk megtalálhatók a
http://www.hama.com honlapon.
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MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

CE-konform minősítés szerint

A termék gyártójának magyarországi képviselője, ill. forgalmazója:

HAMA KERESKEDELMI KFT.
1181. BUDAPEST, Zádor utca 18.

A Hama termékek magyarországi forgalmazójaként a Hama Kereskedelmi Kft. tanúsítja,
hogy a Hama védjegy alatt forgalomba hozott eszközök és készülékek minősége megfelel az
Európai Unióban érvényben lévő alábbi irányelvek szerint rögzített, ill. módosított
normáknak, s ennek alapján a Németországban végzett minőségvizsgálati eredmények
szerint kereskedelmi forgalmazását engedélyezték.

Tesztelési normák:

EU Készülékek üzemeltetésére vonatkozó irányelvek normái:
89/392/EWG, 91/368/EWG, 93/44/EWG, 93/68/EWG

EU Kisfeszültségű eszközök üzemeltetési irányelveinek normái:
73/23/EWG, 93/68/EWG

EU Elektromágneses sugárzást kibocsátó eszközök üzemeltetési normái:
89/336/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG

IEC szabványok:
IEC 1029-1/1990, IEC 1029-2-1/1993

Ez a villamossági termék megfelel a vonatkozó előírásoknak
és megfelel az élet-, egészség-, testi épség, üzem- és vagyonbiztonság

szempontjainak, tekintettel a
MSZ 271, MSZ 11009, MSZ 11013 ide vonatkozó normáira.

A Hama Bluetooth USB adapter és memóriakártya-olvasó készülékhez
mellékelt használati útmutató megfelel az

EU-ban előírt vevőszolgálati követelményeknek.


