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Ostrzeżenie
Trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
Połknięcie lub wykorzystanie w inny niewłaściwy sposób może spowodować uduszenie lub
inne obrażenia. Jeśli podejrzewasz, że dziecko połknęło produkt, skontaktuj się z lekarzem.
Nie rozbieraj produktu na części ani go nie modyfikuj. Producent nie bierze
odpowiedzialności za zgubienie, zniszczenie czy uszkodzenie integralnych i nie integralnych
elementów produktu/zestawu.
Trzymać z dala od źródeł ciepła takich jak kaloryfer, piec, kominek itp.
Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają reklamacji.
Jeśli produkt wydziela nieprzyjemny zapach, dymi lub się przegrzewa, natychmiast wyłącz
urządzenie, w którym produkt jest zainstalowany i odłącz od gniazdka przewód zasilania.
Nie używaj więcej produktu.
Produkt można wykorzystywać wyłącznie w urządzeniach do ogólnego użytku domowego
i biurowego. Nie należy używać produktu w urządzeniach ani systemach, od których wymaga
się wyjątkowo wysokich poziomów jakości i/lub niezawodności (np. w dekoderach
cyfrowych/analogowych z funkcją nagrywania danych - on demand). Nie należy go używać
w sprzęcie, którego nieprawidłowe funkcjonowanie lub awaria mogą spowodować czyjąś
śmierć, obrażenia ciała, uszkodzenia mienia lub wywrzeć istotny niepożądany wpływ na
ludzi.
Oznaczenie na produkcie opiera się na zastosowanym układzie pamięci, a nie na ilości
pamięci dostępnej dla użytkownika w celu zapisu danych. Część pojemności jest
zarezerwowana dla funkcjonalności produktu.
Przybliżona pojemność użytkowa (1 GB = 1 073 741 824 bajty)
57,6 GB (pamięć 64 GB)
28,8 GB (pamięć 32 GB)
14,4 GB (pamięć 16 GB)
7,2 GB (pamięć 8 GB)
3,6 GB (pamięć 4 GB)
1,8 GB (pamięć 2 GB)
Szybkość odczytu i zapisu uzależniona jest w szczególności od warunków użytkowania
pamięci takich jak zastosowane urządzenia oraz wielkości przesyłanych plików.
Przed rozpoczęciem użytkowania tego produktu należy dokładnie i w całości przeczytać
instrukcję obsługi.
Instrukcja : Włóż kartę pamięci w odpowiednie
gniazdo urządzenia
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Zwróć uwagę!
Karty SDXC współpracują z poniższymi systemami operacyjnymi:
• Windows Embedded CE 6.0
• Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1
• Windows 7
• Windows Server 2008
• Mac OS X Snow Leopard 10.6.5 lub nowszy.
• Ponadto dla Windows XP i Windows Server 2003 Microsoft opublikował stosowną
aktualizację
• Niedostępny dla starszych systemów operacyjnych niż Windows XP
Klasy prędkości oraz symbol UHS odnosi się do minimalnej prędkości zapisu.
Klasy prędkości zdefiniowane przez SD Association to klasa 2,4,6 oraz 10.
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Warning
Keep out of reach of children and pets.
Swallowing or other misuse may cause suffocation or other injury. Contact a doctor if you
suspect a child has swallowed the Product.
Do not disassemble or modify the Product. The manufacturer is not responsible for the loss,
destruction or damage of integral and integrated part of the product/set.
Keep away from heat sources such as
Mechanical defects are not subject to the complaint.

radiators,

stove,

fireplace,

etc.

If the Product produces an odor, overheats or smokes, immediately turn off the device with
which the Product is used, and disconnect the power cord from the outlet. Do not use the
Product again.
Only use the Product with general home or office electric appliances. Do not use the Product
in equipment or systems that requires extraordinarily high levels of quality and/or system
reliability (eg. set-top digital / analog recording function data - on demand) or in equipment the
malfunction or failure of which may cause loss of human life, bodily injury, property damage
or serious effect to the public.
The Product is labeled based on the memory chip(s) it contains, not the amount of memory
capacity available for data storage by the end user. Part of the capacity is reserved for
Product functionality.
Approximate usable capacity (1GB = 1,073,741,824 bytes):
57.6GB (64GB Flash card)
28.8GB (32GB Flash card)
14.4GB (16 GB Flash card)
7.2 GB (8GB Flash card)
3.6GB (4GB Flash card)
1.8 GB (2GB Flash card)
Read and write speed may vary depending on user-specific conditions, such as devices used
and file size transferred.
Please read your device manual carefully and entirely before using this memory product

Instructions: Insert the card to appropriate device
socket.

Instrukcja obsługi/ Operating manual

Note!
SDXC cards work with the following operating systems:
• Windows Embedded CE 6.0
• Windows Vista with Service Pack 1
• Windows 7
• Windows Server 2008
• Mac OS X Snow Leopard 10.6.5 or later.
• In addition to Windows XP and Windows Server 2003, Microsoft released the relevant
update
• Not available for older operating systems than Windows XP

Speed Class and UHS Speed Class* symbols indicate minimum video recording performance .
The Speed Classes defined by the SD Association are Class 2, 4, 6 and 10.
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Full SD

miniSD

microSD

SD Card Capacity

SD
up to 2GB
SDHC

High Capacity
4GB to 32GB

SDXC

Extended Capacity
Over 32GB up to 2TB

Marks

Operable Under
High Speed Bus I/F

Speed
Class

Applications

SD Memory Card

Full HD video recording

SD, miniSD, microSD
SDHC, miniSDHC,
microSDHC

HD still consecutive recording
HD ~ Full HD video recording

Normal Bus I/F

SDXC, microSDXC
SD video recording

UHS
Speed
Class

UHS-I Bus I/F

Full higher potential of recording
real-time broadcasts and
capturing large-size HD videos

SDHC UHS-I and
SDXC UHS-I
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Pojemność nośnika/ Storage capacity
Zdjęcia/Photo *
4 GB

8 GB

16 GB

32 GB

64 GB

128 GB

Standard Quality
(JPEG compressed, 5MP)

2.280+

4.570+

9.150+

18.300+

36.600+

73.200+

High Quality
(JPEG compressed, 12MP)

950+

1.900+

3.800+

7.600+

15.250+

30.500+

70+

140+

280+

570+

1.140+

2.280+

Professional Quality
(RAW uncompressed,
16MP)
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Video *

Web Quality
(Low resolution, 1Mbps)

Standard Quality
(DVD resolution, 6Mbps)
High Quality
(Full HD resolution,
9Mbps)
Professional Quality
(Full HD, uncompressed)

4 GB

8 GB

16 GB

32 GB

64 GB

128 GB

500
min.

1000
min.

2.00
min.

4.00
min.

8.000
min.

16.000
min.

1.440
min.

2.880 min.

90 min. 180 min. 360 min. 720 min.

60 min. 120 min. 240 min. 480 min. 960 min. 1.920 min.

1 min.

2 min.

4 min.

8 min.

16 min.

32 min.

4 GB

8 GB

16 GB
240+
hrs.

32 GB
480+
hrs.

64 GB

128 GB
1.920+
hrs.

120+
hrs.

240+
hrs.

Muzyka/Music *

Standard Quality
(MP3, 128kbps)

60+ hrs. 120+ hrs.

High Quality
(MP3, 320kbps)

30+ hrs. 60+ hrs.

Professional Quality
(WAV, uncompressed)

6+ hrs.

12+ hrs.

24+ hrs. 48+ hrs.

960+ hrs.

480+ hrs.

960+ hrs.

96+ hrs.

192+ hrs.

