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Inštalácia Cryptoplus KB 

Pod týmto odkazom si stiahnite súbor pre inštaláciu čítačky a zvoľte typ čítačky Gemplus GemPCTwin : 
http://www.koba.sk/sk/on-line-sluzby/certifikat/instalacia-citacky-cipovej-karty.shtml 
 

Pri inštalácii postupujte podľa tohto návodu: 
http://www.mojebanka.cz/file/cs/bdsk_prirucka_cryptoplus_sk.pdf 

 

Pripojenie čítačky k počítaču 

1. Vybaľte obsah škatuľky a napojte priložený kábel do čítačky (šedým konektorom označeným šípkou). 
2. Takto zostavenú čítačku pripojte do voľného USB konektoru počítača (viď obrázok). 
3. Pretože je čítačka napájaná priamo z USB konektoru, je pripojenie už kompletné a čítačku môžete začať používať. 

V takom prípade na jej hornej strane bliká zelené svetlo. 

 
Schéma pripojenia čítačky konektorom k počítaču. 

 

Zásady manipulácie s čítačkou 

1. Čítačka je určená na využitie vo vnútornom prostredí na určený účel, nie je určená na testovacie účely.  
2. Čítačku je nutné chrániť pred pôsobením organických roztokov, rozpúšťadiel, korozívnych látok, vody a poveternostných 

vplyvov. Vhodné teplotné podmienky pre používanie čítačky sú +5º až +55º C. 
3. Nie je prípustné do čítačky užívateľsky zasahovať po mechanickej ani elektrickej stránke. 
4. Čítačku ošetrujte mäkkou handričkou. 
5. Tu uvedený symbol znamená, že po ukončení životnosti tohto elektronického výrobku sa výrobok nesmie 

likvidovať spoločne s komunálnym odpadom. Na účely správnej likvidácie výrobku ho môžete bezplatne 
odovzdať predajcovi, u ktorého bol výrobok kúpený, alebo do niektorého zo zberných miest spoločnosti 
oprávnenej na likvidáciu elektronického odpadu, poprípade do zberného dvora v obci vášho trvalého bydliska. 
Zabezpečením správneho postupu pri jeho likvidácii užívateľ prispieva k tomu, že likvidácia nebude mať 
negatívny dopad na životné prostredie a zdravie obyvateľov. 

Obsah balenia  

1. Čítačka čipových kariet v transparentnom vyhotovení (výrobné číslo čítačky je uvedené za symbolom B/N: a je ho 
možné nájsť na spodnej časti čítačky aj na boční strane škatuľky). 

2. Prípojný USB kábel s dĺžkou 1,5 m. 
 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! 

Čítačku nepripájajte k počítaču skôr než bude nainštalovaný Cryptoplus KB!!! 


