USB flash memória

Útmutató
Használat előtt olvassa el
Termékeink használata előtt olvassa el a Termékeinkre vonatkozó alábbi Útmutatót, a Termékeinkre vonatkozó Jótállási nyilatkozatot
(personal.kioxia.com/support/warranty/), valamint a készülék Használati útmutatóját, amellyel a Terméket használni kívánja.

Használat előtt
● A Terméket kizárólag Windows vagy Mac számítógépben (asztali számítógép) használja.

Biztonsági óvintézkedések
Ez a rész fontos óvintézkedéseket sorol fel, amelyeket termékünk(termékeink) felhasználóinak (és más személyeknek) be kell ta rtaniuk a személyi sérülések és
az anyagi károk elkerülése, és termékeink biztonságos és helyes használatának biztosítása érdekében. Kérjük, győződjön meg róla, hogy megértet te az
alábbiakban foglalt címkék és grafikus szimbólumok jelentését, mielőtt tovább lépne az óvintézkedések részletes leírására, és tartsa be a meghatározott
óvintézkedéseket.
A címkék magyarázata

VESZÉLY

FIGYELMEZTETÉS

VIGYÁZAT

Olyan vészhelyzetet jelöl, amelyet ha
nem akadályoz meg, halált vagy súlyos
sérülést okoz*1.

Olyan vészhelyzetet jelöl, amelyet ha
nem akadályoz meg, halált vagy
súlyos sérülést okozhat*1.

FIGYELMEZTETÉS

Olyan vészhelyzetet jelöl, amelyet ha
nem akadályoz meg, kisebb mértékű
vagy közepesen súlyos sérülést
okozhat*2.

Olyan helyzeteket jelöl, amelyek
anyagi kárt*3 és egyéb problémákat
okozhatnak, de személyi sérülést
nem.

*1: A súlyos sérülések magukban foglalják a vakságot, sebeket, égési sérüléseket (alacsony és magas hőmérséklet), áramütést, töréseket és mérgezéseket stb.,
amelyek hatása hosszan tartó vagy kórházi ellátást és/vagy hosszabb kórházi tartózkodást vagy kezelést igényelnek.
*2: A kisebb vagy közepesen súlyos sérülések olyan sebeket, égési sérüléseket, áramütést stb. foglalnak magukban, amelyek nem igényelnek kórházi ellátást és/vagy
hosszan tartó kórházi kezelést.
*3: Az anyagi kár a vásárló vagy harmadik fél gépeiben és berendezéseiben keletkezett anyagi kárt jelöli.
A grafikus szimbólumok magyarázata

Tilos
Tiltott tevékenységeket jelöl.

Utasítás
A biztonsági okokból elvégzendő tevékenységeket jelöli.

VIGYÁZAT
● Tartsa a terméket gyermekektől és háziállatoktól távol.
Véletlen lenyelésük fulladást vagy egyéb sérülést okozhat. Azonnal forduljon orvoshoz, ha úgy gondo ja, hogy egy
gyermek vagy háziállat lenyelhette a Terméket.

● Ne szerelje szét vagy módosítsa a Terméket.
Ez személyi sérüléshez vagy a termék károsodásához, füst vagy tűz keletkezéséhez vezethet.

Tilos

● Ne hajlítsa meg, ne ejtse le, ne helyezzen nehéz tárgyakat a Termékre, vagy tegye ki más módon a
Terméket nagy erőhatásnak vagy ütésnek.
Ne érjen a Termékhez csipeszekkel, fogókkal, vagy egyéb szerszámokkal, amelyek kárt tehetnek a Termékben.
Óvatosan dugja be és húzza ki a Terméket. Ne használja a Terméket meghibásodás vagy rendellenes állapot esetén.
Az ilyen Termék használata füst, tűz keletkezéséhez, égési sérüléshez vagy a készülék károsodásához vezethet,
amelybe a Terméket helyezte.

Utasítás

● Ha a Termék szagot bocsát ki, túlmelegszik vagy füstöl, azonnal kapcsolja ki a készüléket, beleértve a
készüléket és a perifériákat, amellyel a Terméket használja, valamint az összes kábelt húzza ki. Húzza
ki a terméket a készülékből. Ne kapcsolja be a készüléket vagy dugja be a Terméket újra a készülékbe.
Vegye fel a kapcsolatot vevőszolgálati központunkkal vagy az üzlettel, ahol a Terméket vásárolta.
Az ilyen Termék használata füst, tűz keletkezéséhez, égési sérüléshez vagy a készülék károsodásához vezethet,
amelybe a Terméket helyezte.

FIGYELMEZTETÉS
● Több órán át tartó használat esetén a termék felmelegedhet.
Ha a Termék forró, hagyja lehűlni, mielőtt kihúzná a Terméket a készülékből. Ne érintse meg a Terméket, amíg az
forró.

Tilos

● Ne érintse meg közvetlenül fém vagy kemény tárgyakkal a Termék csatlakozóit (csatlakozó
felület), illetve ne zárja rövidre a csatlakozókat.
A statikus elektromosság az adatok sérüléséhez vagy adatvesztéshez vezethet.

● Ügyeljen arra, hogy a Termék ne legyen nedves.
Ne működtesse vagy táro ja a Terméket az üzemi hőmérséklet vagy páratartalom megengedett tartományán kívül.
Ne tegye ki
・ magas páratartalmú környezetnek,
・ magas hőmérsékletű környezetnek, például forró autóban, közvetlen napfénynek, nyílt láng közelében, fűtőtest
közelében,
・ légkondicionálóból származó légáramlatnak,
・ pornak,
・ stat kus elektromosságnak,
・ elektromos zajnak,
・ erős mágneses mezők hatásának, vagy

Tilos

・ korrozív vegyi anyagoknak vagy gázoknak.
Ne helyezze a Terméket hő- vagy lángforrás vagy gyúlékony anyagok közelébe.
Ne tegye ki tűz vagy hő hatásának. Ne szennyezze be a Termék csatlakozóit. Ne engedje, hogy a Termék órákon át
közvetlenül bőrrel érintkezzen.

● Ne tegye ki hirtelen hőmérséklet-változásnak.
Ez páralecsapódáshoz vezethet a terméken.

● A terméken található adatok írása vagy olvasása közben,
・ A Terméket ne tegye ki rezgésnek vagy erőhatásnak,
・ Ne kapcsolja ki a készüléket, amelyikkel a terméket használta, vagy
・ Ne húzza ki a Terméket.
A Termék meghibásodását, adatsérülést vagy adatvesztést okozhat.

● A véletlen adatvesztés elkerülése érdekében rendszeresen készítsen biztonsági másolatot más
adathordozóra.
Mivel a Termék hosszan tartó, vagy ismétlődő használatnak van kitéve, a Termék egyes vagy minden funkciója
elveszhet, beleértve az írást, olvasást, vagy törlést.
A KIOXIA A TERMÉKBEN RÖGZÍTETT ADATOK SEMMILYEN SÉRÜLÉSÉÉRT VAGY ELVESZTÉSÉÉRT NEM
VÁLLAL FELELŐSSÉGET A HIBA TÍPUSÁTÓL VAGY OKÁTÓL FÜGGETLENÜL.

● A termék FAT32 formátumra formázottan kerül kiszállításra.
Az újraformázás során a Terméken tárolt minden adat elveszik. Az újraformázás előtt készítsen biztonsági másolatot
a terméken található összes adatról és fájlról más adathordozóra.
Formázza újra a terméket USB interfésszel rendelkező készülékkel.

● Mielőtt kihúzná a Terméket egy számítógép vagy Mac USB portjából, válassza le az USB
meghajtót a készülék operációs rendszerén keresztül.
Ennek elmulasztása a Terméken található az adatok sérülését, elvesztését okozhatja.

● Behelyezés és leválasztás
A Termék kompatibilis készülékbe való megfelelő behelyezéséhez és kihúzásához, kövesse a készülék használati
útmutatójának utasításait.
Behelyezés:
Helyezze be a Terméket egy számítógép vagy Mac USB portjába a számítógép vagy Mac használati útmutatójának
megfelelően.

Utasítás

A kényszerített behelyezés következtében a Termék és/vagy az USB port károsodhat vagy eltörhet.
A terméket megfelelően tartva helyezze a Terméket egy készülék USB portjába amennyire csak lehet.
A Termék nem működ k megfelelően, ha nem tolta be eléggé vagy rosszul helyezte be.
Kihúzás:
Kövesse az alábbi lépéseket a Termék egy készülék USB portjából történő eltávolításához a készülék bekapcsolt
állapotában:
*A lépések vagy a leírások az operációs rendszer verziójától függően eltérők lehetnek.
・Windows
1. Kattintson a „Hardver biztonságos eltávolítása” ikonra a tálcán.
2. Kattintson a „TransMemory eltávolítása” elemre.
3. Jelölje be az ablakban megjelenő „Hardver eltávolítása” elemet.
4. Húzza ki a készüléket.
・OS X és macOS
1. Húzza és ejtse az asztalon található „TransMemory” ikont a kuka konra.
2. Ellenőrizze, hogy a „TransMemory” ikon eltűn k-e. Húzza ki a készüléket.

Kötelező tevékenységek
● Helyezze be a Terméket egy számítógép vagy Mac USB portjába.
A KIOXIA SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A TERMÉK SZÁMÍTÓGÉPTŐL VAGY MAC-TŐL ELTÉRŐ KÉSZÜLÉKKEL TÖRTÉNŐ
HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ KÁROKÉRT.
● A termék nem rendkívül magas minőséget és/vagy megbízhatóságot igénylő, vagy meghibásodás esetén halált, személyi sérülést vagy komoly anyagi kárt,
valamint súlyos nyilvános hatást okozó berendezésben vagy rendszerekben történő használatra szolgál, sem jótállása nem vonatkozik erre („Nem
rendeltetésszerű használat”). A Nem rendeltetésszerű használat magában foglalja korlátozás nélkül a nukleáris létesítmények berendezéseit, a repülőgép- és
űriparban használt berendezéseket, az autóiparban, vonat, hajó és más szállítmányozási iparágban használt berendezéseket, közlekedési jelzőberendezéseket,
az égés- vagy robbanásvezérlő berendezéseket, biztonsági eszközöket, felvonókat és mozgólépcsőket, villamos energiával működő készülékeket és a
pénzügyekkel kapcsolatos területeken használt berendezéseket. Ne használja a terméket Nem rendeltetésszerűen, kivéve, ha azt jelen dokumentum kifejezetten
engedi.
● A termék USB csatlakozóját mindig tartsa isztán.
● A isztításhoz használjon egy puha, száraz törlőruhát.

Műszaki adatok
● A Termék oldalon közzétett műszaki adatokat a personal.kioxia.com/ weboldalon találja.
● A kapacitás a telepített flash memórián alapul, a kapacitás egy része pedig kezelési funkciók számára van fenntartva, így ez a felhasználó számára nem elérhető
memória. A rendelkezésre álló felhasználói tárhely a termék oldalnak megfelelően (1 GB = 1 073 741 824 bájt).

USB interfész
● Kompa ibilis USB interfész
Támogatott host interfész
USB3.2 Gen2/USB3.2 Gen1/USB3.1 Gen2/USB3.1 Gen1/USB3.0/USB2.0(*4)
*4: Az olvasás/írás sebessége függ a gazdagéptől és az egyes Termékektől.

Származási ország/régió
● A termék származási országa/régiója megtalálható a Terméken és a csomagoláson.

Áthelyezés és ártalmatlanítás
● Még a Termék készüléken, például számítógépen vagy Mac-en történő törlése vagy újraformázása esetén is előfordulhat, hogy az adatok nem kerülnek teljes
mértékben eltávolításra és/vagy visszaállíthatók, ha a törléshez vagy újraformázáshoz használt készülék nem rendelkezik a tartós adattörlés funkcióval.
A helyi törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően helyezze hulladékba és ártalmatlanítsa a terméket.

Személyes adatok
● Kérjük, hagyja jóvá a KIOXIA, leányvállalatai és társult vállalkozásai adatvédelmi irányelveit a vállalatokkal történő közvetlen kapcsolatfelvétel által.
● A KIOXIA-hoz közvetlenül vagy közvetetten visszajuttatott Terméket a KIOXIA vagy a Termék számára alkatrészeket vagy szolgáltatásokat nyújtó vállalat
minőségfejlesztési célból elemezheti. A Terméken maradó adatokat bizalmasan kezeljük és semmilyen harmadik fél számára nem tesszük elérhetővé. A visszaküldött
terméket és az adatokat az elemzés után megsemmisítjük.

Export és import
● A Termék, a kapcsolódó szoftver, a Termékre telepített szoftver, valamint a Termékre írt adatok bármilyen exportálása, újraexportálása, importálása és
újraimportálása szigorúan tilos, kivéve, ha az a japán deviza- és külkereskedelmi törvény, az Egyesült Államok adminisztrációs rendeletei és minden vona kozó
exportálásra vonatkozó törvény és szabályozás betartása mellett történik.

Támogatás
● A gyakran feltett kérdéseket (GYIK) a personal.kioxia.com/support/faq/ weboldalon találja.
● Ha garanciális szolgáltatást kíván igénybe venni, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, és tájékoztassa őket az (1)-(3) pontokban foglaltakról:
(1) a termék cikkszáma (a csomagolás hátoldalára nyomtatva) és a termék megvásárlásának igazolása, például nyugta,
(2) a Termékkel használt készülék gyártója és típusa, és
(3) a probléma részletes leírása, a Termék használatának módja a hiba fellépésekor, milyen gyakran merült fel ilyen hiba és így tovább.

Jótállási nyilatkozat
● A jótállási nyilatkozatot a personal.kioxia.com/support/warranty/ weboldalon találja.

Vevőszolgálat
● A vevőszolgálatot illetően keresse fel a personal.kioxia.com/support/contact/ weboldalt.

Gyártó:
3-1-21, Shibaura, Minato-ku, Tokió 108-0023, Japán
A cím változhat.

・A Mac, a macOS és az OS X az Apple Inc. bejegyzett védjegyei.
・Minden más vállalatnév, terméknév és szolgáltatásnév a hozzájuk kapcsolódó vállalatok védjegyei lehetnek.
・A kivitelezés és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül módosíthatók.
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