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SONY®
ĐẦU ĐỌC THẺ NHỚ SD

Hướng dẫn sử dụng

Thẻ nhớ tương thích
Thẻ nhớ SDXC/SDHC UHS-II, SDXC/SDHC UHS-I, SDXC/SDHC/SD
•

Không đảm bảo hoạt động đối với tất cả các loại thẻ nhớ.

Điều kiện về môi trường hoạt động
Vui lòng truy cập trang web http://www.sony.net/memorycard/, để biết thêm thông tin về hệ điều
hành hỗ trợ.
•

Hệ điều hành liệt kê trong danh sách trên phải được cài đặt từ nhà máy.

•

Không đảm bảo hoạt động trên tất cả máy tính.

Sử dụng thiết bị
Kết nối thiết bị với máy tính
Để biết thêm chi tiết, tham khảm hướng dẫn sử dụng của máy tính hoặc hệ điều hành.
1. Nối

đầu đọc này với máy tính, (xem minh họa A )

2. Cắm

thẻ nhớ, (xem minh họa B )

Ngắt kết nối thiết bị với máy tính
Dùng Windows
1. Bảo

đảm đèn tín hiệu [1] trên thiết bị đã tắt. (xem minh họa B)

2. Chọn

[Safely Remove Hardware] trên khay tác vụ ở góc phải dưới màn hình.

3. Chọn

biểu tượng ổ lưu trữ.

4. Chờ

đến khi xuất hiện thông báo "Safe to Remove Hardware".

5. Ngắt

kết nối đầu đọc thẻ nhớ SD khỏi máy tính.

Dùng Mac
1. Bảo

đảm đèn tín hiệu [1] trên thiết bị đã tắt. (xem minh họa B)

2. Thả biểu
3. Ngắt

tượng ổ lưu trữ vào thùng rác.

kết nối đầu đọc thẻ nhớ SD khỏi máy tính.

Thận trọng khi sử dụng
•

Không va đập, uốn cong, làm rơi hay làm ướt đầu đọc thẻ nhớ.

•

Không tháo lắp, sửa chữa hay thay đổi đầu đọc.

•

Không sử dụng hoặc đặt thiết bị ở các nơi sau, Nó có thể gây ra trục trặc.

‒

Nơi rất nóng, rất lạnh hoặc ẩm ướt.
Không để thiết bị tiếp xúc với nhiệt độ cao, như ánh nắng trực tiếp, gần lò sưởi, hoặc trong xe
đóng cửa vào mùa hè. Việc đó có thể làm thiết bị trục trặc hoặc biến dạng.

•

Không để bụi bẩn hay các vật lạ khác vào khe cắm thẻ nhớ của đầu đọc.

Cắm thẻ nhớ vào đầu đọc như hình minh họa (B). Nếu không cắm đúng thẻ nhớ sẽ không hoạt
động được, hoặc thẻ nhớ có thể bị hư hỏng.
•

Nếu thiết bị này kết nối với máy tính trong các trường hợp sau, thì máy tính có thể không hoạt
động đúng.
•

‒ Khi máy tính khởi động hoặc khởi động lại.
‒ Khi máy tính ở chế độ ngủ, ngủ đông hoặc khi trở về trạng thái bình thường.

Ngắt kết nối với thiết bị từ máy tính trước khi thực hiện các thao tác này.
•

Chúng tôi khuyến cáo rằng bạn nên sao lưu dữ liệu quan trọng.

Nếu bạn định dạng lại thẻ nhớ chứa dữ liệu, dữ liệu sẽ bị mất. Cẩn thận không xóa các dữ liệu
cần thiết. Sử dụng sản phẩm tương thích để định dạng thẻ nhớ, như máy ảnh kỹ thuật số. Nếu sử
dụng máy tính để định dạng thẻ nhớ, một số sản phẩm có thể bị mất khả năng tương thích. Để
biết thêm chi tiết, tham khảo hướng dẫn sử dụng của sản phẩm tương thích, hoặc hỗ trợ khách
hàng.
•

•

‒

Dữ liệu được ghi có thể bị hư hỏng hay mất trong các tình huống sau:
Nếu các điều sau đây xảy ra khi đang đọc/viết dữ liệu:

•

tháo đầu đọc.

•

tháo thẻ nhớ.

•

nguồn điện của sản phẩm bị ngắt.

‒

Nếu sử dụng đầu đọc ở nơi có tĩnh điện hoặc nhiễu điện.

‒

Nếu sử dụng đầu đọc khác với minh họa.

Có thể không sử dụng được thiết bị nếu kết nối với máy tính bằng USB hub. Nếu điều này xảy
ra, nối thiết bị trực tiếp vào cổng USB của máy tính.
•

Chỉ bảo hành đối với riêng đầu đọc. Bảo hành này chỉ áp dụng cho đầu đọc này khi sử dụng
bình thường theo hướng dẫn sử dụng kèm theo, và dùng với các phụ kiện chính hãng trong điều
kiện hoạt động cần thiết. Hỗ trợ người dùng và các dịch vụ khác chỉ được cung cấp dưới các điều
kiện trên.
•

Khi sử dụng thẻ nhớ có công tắc Bảo vệ ghi [2], khi bật "KHÓA" bằng công tắc bảo vệ, thì
không thể ghi, chỉnh sửa hay xóa dữ liệu. (minh họa B)
•

Hãy cẩn thận khi chạm vào thẻ SD, vì có thể thẻ bị nóng sau khi ghi hoặc đọc dữ liệu. Khi sử
dụng thiết bị này, thân của nó sẽ bị nóng. Đây không phải do trục trặc.
•

Sony Corporation không chịu trách nhiệm đối với các dữ liệu bị thiệt hại hay mất mát.
•

Để biết thêm chi tiết về hoạt động và các thông tin liên quan, truy cập địa chỉ sau:

http://www.sony.net/memorycard/

Thông số
Giao diện

SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1)

Kích thước (Ngang x Cao x Dài)

31,7 mm x 11,2 mm x 57,4 mm

(Khoảng)

(1.25 inch x 0.44 inch x 2.26 inch)

Khối lượng (Khoảng)

20 g (0.71 oz)

Môi trường hoạt động
Nhiệt độ:

5°C đến 40°C (41°F đến 104°F)

Độ ẩm:

95% hay thấp hơn (không tụ nước)

Môi trường lưu trữ
Nhiệt độ:

-40°C đến 60°C (-40°F đến 140°F)

Độ ẩm:

95% hay thấp hơn (không tụ nước)

Thiết kế và thông số có thể thay đổi mà không báo trước.

Thương hiệu
•

SDXC Logo là thương hiệu của SD-3C, LLC.

Microsoft và Windows là nhãn hiệu hay thương hiệu của Microsoft Corporation Hoa Kỳ
và/hoặc các quốc gia khác.
•

•

Mac và OS X là thương hiệu của Apple Inc. đăng ký tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

Tên các hệ thống và sản phẩm khác được nhắc đến trong hướng dẫn sử dụng này là nhãn hiệu
hay thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng. ™ và ® không được nhắc đến trong từng trường hợp
của bản hướng dẫn này.
•

Thông tin quy định
Tuyên bố tuân thủ
Tên thương mại

SONY

Mẫu:

MRW-M1

Bên chịu trách nhiệm:

Sony Electronics Inc.

Địa chỉ:

16535 Via Esprillo, San Diego, CA 92127, Hoa Kỳ.

Số điện thoại:

858-942-2230

Thiết bị này phù hợp với Phần 15 của Quy định FCC. Việc hoạt động của thiết bị phải tuân theo
hai điều kiện sau:
(1) Thiết bị này không gây nhiễu sóng có hại và (2) Thiết bị này phải chịu nhiễu sóng, bao gồm
việc nhiễu có thể gây ra tác dụng không mong muốn.
Lưu ý:
Số điện thoại ở trên liên quan đến tuyên bố tuân thủ, không phải là số dịch vụ khách hàng. Xem
thông tin số dịch vụ khách hàng tại phần Bảo hành.
CẢNH BÁO
Bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi mà không được chấp thuận trong bản hướng dẫn này có thể hủy bỏ
quyền vận hành thiết bị của khách hàng.
Lưu ý:
Thiết bị này đã được kiểm tra và tuân thủ các hạn định cho thiết bị kỹ thuật số Hạng B, theo
phần 15 của Quy định FCC. Các hạn định này được thiết kế để cung cấp các phương án bảo vệ
hợp lý khỏi sự nhiễu sóng có hại trong nhà. Thiết bị này phát ra, sử dụng và có thể bức xạ năng
lượng tần số radio và, nếu không được lắp đặt và sử dụng theo hướng dẫn, có thể gây ra nhiễu
sóng có hại đến thông tin vô tuyến. Tuy nhiên, không đảm bảo sẽ không có nhiễu sóng trong
điều kiện lắp đặp cụ thể. Nếu thiết bị này gây nhiễu sóng có hại cho việc nhận tín hiệu của radio
hoặc TV, mà có thể xác định bằng cách tắt rồi mở lại thiết bị, người dùng có thể hiệu chỉnh bằng
một trong những biện pháp sau:
‒

Định hướng lại hoặc chuyển ăng ten.

‒

Tăng khoảng cách giữa thiết bị và bộ phận nhận.

‒

Kết nối thiết bị vào cổng ra khác mạch với bộ phận nhận.

‒

Tham khảo ý kiến của đại lý hoặc kỹ thuật viên radio/TV có kinh nghiệm.

BẢO HÀNH GIỚI HẠN CỦA SONY
SONY ELECTRONICS INC. (đối với mua bán tại Hoa Kỳ) và SONY OF CANADA LTD (đối
với mua bán tại Canada) ("SONY") bảo đảm đầu đọc này không bị khuyết thiếu về tài liệu hay
tay nghề trong vòng một (1) năm kể từ ngày mua. Theo điều khoản Bảo hành hạn chế này,

SONY sẽ thay thế bằng sản phẩm mới hoặc sản phẩm đã tân trang. Đối với các mục đích Bảo
hành hạn chế, "tân trang" nghĩa là một sản phẩm hoặc bộ phận đã được hoàn lại thông số kỹ
thuật ban đầu. Trong trường hợp sản phẩm khiếm khuyết, đây là phương pháp bồi hoàn
riêng biệt của khách hàng.
GIỚI HẠN VỀ THIỆT HẠI: SONY KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC HƯ
HỎNG NGẪU NHIÊN HAY CHỦ QUAN LÀ VI PHẠM CÁC ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH
CỤ THỂ HAY NGỤ Ý CỦA SẢN PHẨM NÀY.
THỜI HẠN BẢO HÀNH NGỤ Ý: TRỪ TRƯỜNG HỢP BỊ PHÁP LUẬT CẤM, CÁC QUY
ĐỊNH BẢO HÀNH NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BUÔN BÁN HOẶC MỤC ĐÍCH CỤ THỂ PHÙ
HỢP CÓ HẠN ĐỊNH TRONG THỜI GIAN BẢO HÀNH GIỚI HẠN NÀY.
Một số bang hoặc luật pháp không chấp nhận giới hạn thời gian cho các quy định bảo hành ngụ ý
hoặc loại trừ hay hạn chế các thiệt hại do hậu quả hay ngoài ý muốn, do đó các loại trừ hay giới
hạn trên không được áp dụng. Bảo hành giới hạn này cho bạn các quyền pháp lý cụ thể, và có thể
có các quyền khác thay đổi theo từng tiểu bang hay từng luật pháp. Hướng dẫn: Bạn có trách
nhiệm sao lưu các dữ liệu, phần mềm hoặc các tài liệu khác được lưu trữ hoặc bảo tồn
trong thiết bị. Có khả năng những dữ liệu, phần mềm hoặc tài liệu đó sẽ bị mất hay bị định
dạng trong quá trình sử dụng và SONY không chịu trách nhiệm đối với các hư hỏng hay
mất mát đó. Yêu cầu phải có biên lai mua có ghi ngày. Để nhận được dịch vụ bảo hành tại Hoa
Kỳ, bạn phải mang sản phẩm, hoặc gửi sản phẩm với gói bưu phí trả trước, trong bao bì gốc hoặc
bao bì có mức độ bảo vệ tương đương, đến các cơ sở dịch vụ có ủy quyền của SONY. Để nhận
được dịch vụ bảo hành tại Canada, bảo phải mang sản phẩm đến đại lý SONY có ủy quyền nơi
mua sản phẩm, hoặc cơ sở dịch vụ của SONY. Tại Hoa Kỳ và Canada liên hệ: Sony Electronics
Inc. Media Services, 11302 Eastpoint Drive Building B, Suite 600 Laredo, TX 78045;
mediaservices@am.sony.com hoặc (877) 440-3453

