Návod k použití čtečky čipových karet
GemPC Twin USB

Návod k použití čtečky čipových karet GemPC Twin USB
Důležité upozornění! Čtečku nepřipojujte k počítači dříve než bude nainstalován Cryptoplus KB!!!
Instalace Cryptoplus KB
Zde si stáhněte instalační soubor Cryptoplus KB:
http://www.mojebanka.cz/cs/certifikaty/certifikat-k-cipove-karte/instalace-ctecky-cipovych-karet.shtml
Při instalaci postupujte podle tohoto návodu:
http://www.mojebanka.cz/file/cs/Prirucka_CryptoplusKB.pdf
Připojení čtečky k počítači
1. Vybalte obsah krabičky a napojte přiložený kabel do čtečky (šedým konektorem označeným šipkou).
2. Takto zkompletovanou čtečku připojte do volného USB konektoru počítače (viz obrázek).
3. Protože je čtečka napájena přímo z USB konektoru, je připojení již kompletní a čtečku můžete začít
používat. V takovém případě na její horní straně bliká zelené světlo.

Schéma připojení čtečky konektorem k počítači.
Zásady nakládání se čtečkou
1. Čtečka je určena k využití ve vnitřním prostředí k určenému účelu, není určena k testovacím účelům.
2. Je nutno ji chránit před působením organických roztoků, rozpouštědel, korozívních látek, vody a
povětrnostních vlivů. Vhodné teplotní podmínky pro používání čtečky jsou +5º až +55º C.
3. Není přípustné do čtečky uživatelsky zasahovat po mechanické ani elektrické stránce.
4. Čtečku ošetřujte měkkým hadříkem.
5. Zde uvedený symbol znamená, že ukončení životnosti tohoto elektronického výrobku
nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace
výrobku jej můžete bezplatně odevzdat prodejci, kde byl výrobek zakoupen, nebo do
některého ze běrných míst společnosti Retela, s.r.o., (aktuální seznam viz.
http://www.retela.cz), popřípadě do obecního dvora v obci, kde máte trvalé bydliště.
Obsah balení
1. Čtečka čipových karet v transparentním provedení (výrobní číslo čtečky je uvedeno za symbolem B/N: a
lze jej nalézt na spodní části čtečky i na boční straně krabičky).
2. Přípojný USB kabel s délkou 1,5 m.
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