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USB 3.1 ključ 64GB AH159 APACER
super mini, zelen

NAVODILA ZA UPORABO

Značilnosti
USB 3.1 Prenosni pomnilniški medij za prenos podatkov
Eleganten mini USB ključ z možnostjo pritrditve na ključe ali trak s
priloženim kovinskim paščkom
Ohišje iz gume za boljšo zaščito in lažjo odstranitev iz USB priključka
USB 3.1 Gen1 prenos podatkov in podpora tudi na 2.0/1.1 protokolu
Ne potrebuje gonilnikov
Operacijski sistemi: Windows 7/8/8.1/10, MAC OS 10.6.X in LINUX
2.6.X ali višje
Delovna temperatura: od 0°C do 60°C
Temperatura skladiščenja: -20°C do 60°C
Kapaciteta: 64GB
Barva: zelena
Namestitev gonilnikov
Pri operacijskih sistemih Windows 2000 / XP in Vista / 7 / 8 / 10 ni potrebno nalagati gonilnika.
Napravo preprosto vključite v prosto USB režo in računalnik bo samodejno zaznal napravo.
Vsebina ključka je vidna preko »Auto Play« ali dvojni klik na moj računalnik, kjer ga vidite kot
disk. Za Linux in Mac obiščite spletno stran www.apacer.com kjer so podrobna navodila in
dodatki za delovanje ključka.
Opozorilo
Pomembno da je napravo pravilno izključite s pomočjo »Varno odstranjevanje strojne
opreme«. Če te funkcije ne uporabljate, lahko izgubite podatke na flash disku.
Firma in sedež proizvajalca:
Apacer Technology Inc., 4F, 75, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi City, 221 Taipei County,
Taiwan, R.O.C.

SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO

















Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor.
Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.
Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označen na zadnjem delu izdelka.
Trižilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
Upoštevajte vsa navodila, označena na izdelku in opisana v originalnih navodilih za uporabo.
Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja.
Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to lahko smrtno nevarno. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povezujte med seboj le, kadar niso priključene na električno omrežje.

Izjave in certifikati izdelkov so dosegljivi na:
www.techtrade.si  V iskalnik izdelkov, pod »Šifra Tech Trade«, vpišite 7-mestno kodo izdelka.
Navodila so priložena izdelkom, najdete jih tudi na www.techtrade.si

GARANCIJSKA IZJAVA
Izjavljamo:







da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih
da bomo v 45 dnevnem garancijskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti
da bomo zagotovili proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dela in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega
roka tako, da servis opravljamo sami ali imamo sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.
da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vam bomo zanj vrnili kupnino
da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu
Ozemeljsko območje garancije: Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije

Garancija preneha zaradi:







neupoštevanja priloženih navodil
malomarnega ravnanja z izdelkom
posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščena oseba
poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
poškodbe zaradi elementarne nesreče – poplave, požara ipd.
če so z izdelka odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali serijska številka

GARANCIJSKI ROK: 2 leti
Garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.
Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom in pravilno izpolnjeno garancijo.

Distribucija:
TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-22-111, e-pošta: info@techtrade.si

Pooblaščen servis:
TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-20-708, e-pošta: servis@techtrade.si

Garancija velja samo ob priloženem računu!

žig podjetja, ki je izdelek prodalo

Serijska št. : ___________________________

Datum izročitve blaga: ___________________________

