• Allows data exchange in different sockets.
• Supports hot swapping.

MC-CR201

Internal Card Reader
With USB 2.0 All in 1

• No external power required.
• 4 memory card slots.
• Supported memory cards:
Compact Flash (CF Card Type I & II)
Micro Drive Card
IBM Micro Drive Card
SONY Micro Drive Card
Smart Media Card
xD-Picture Card
Trans Flash Card*

User’s manual

Secure Digital Card
Mini SD
Micro SD

Product introduction
Thank you for choosing our external MC-CR201 card reader.

MMC
Multimedia PRO /Plus Card

The unquestionable advantage of this products is the possibility of trans-

Reduced sized MMC

fer between different memory card slots. The card reader ensures excellent

Memory Stick

communication with most of the popular memory cards. The installation of

Memory Stick Duo

the card reader is extremely simple as it is using USB interface and no driv-

Note: Mini SD, Micro SD & Trans flash: memory card adaptors required.

ers installation is required.
Installation manual:
Mode Com takes care about the quality of its products not only by fulfilling,

Plug the USB Interface plug into the USB port of PC or notebook.

but also by forecasting its clients expectations. Mode Com products users

Device will be automatically detected and installed.

are used to high quality, advanced technology, reliability and functionality.
We make our exceptional products especially for YOU.

Safe Release
Before you release the product, please use USB release program.

To make better use of card reader capabilities, please read carefully this
manual.

ENVIRONMENT PROTECTION:
This symbol on our product nameplates proves its compatibility with the

Choose a better future – choose Mode Com!

EU Directive2002/96 concerning proper disposal of waste
electric and electronic equipment (WEEE). By using the ap-

System Requirements

propriate disposal systems you prevent the potential nega-

1. IBM PC or Macintosh with USB 1.1 or USB 2.0 port available
2. Support Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista, Mac system 8.6, 9.x, 10.1x or
10.2x or above, Linux kernel versions 2.4.x or above system.

tive consequences of wrong product take-back that can pose risks to the
environment and human health. The symbol indicates that this product
must not be disposed of with your other waste. You must hand it over
to a designated collection point for the recycling of electrical and elec-

Specification:

tronic equipment waste. The disposal of the product should obey all the

• I nterface standard: USB 2.0 and backwards compatible with USB 1.1

speciﬁc Community waste management legislations. Contact your local

specification

city oﬃce, your waste disposal service or the place of purchase for more

• S upport high speed (480Mbps), full speed (12Mbps) and low speed

information on the collection.

(1.5Mbps) transfer rate.

Weight of the device: 50 g

www.modecom.eu

MC-CR201

Internal Card Reader
With USB 2.0 All in 1

Instrukcja instalacji

• Wsparcie dla następujacych kart pamięci:
Compact Flash (CF Card Type I & II)
Micro Drive Card
IBM Micro Drive Card
SONY Micro Drive Card
Smart Media Card
xD-Picture Card
Trans Flash Card*
Secure Digital Card

Przedstawienie produktu

Mini SD

Dziękujemy za wybór czytnika kart MC-CR201.

MC-CR201 jest zewnętrznym czytnikiem kart pamięci, dzięki czemu
możecie Państwo być jeszcze bardziej mobilni. Błyskawiczne przesyłanie
zdjęć, czy innych danych, do laptopa czy dowolnego dostępnego komputera, otworzy przed Państwem nowe możliwości. Kompatybilność czytnika z wieloma rodzajami kart pamięci, pozwala na transfer z różnych
urządzeń multimedialnych. Instalacja urządzenia jest wyjątkowo łatwa,
ponieważ wykorzystuje on interfejs USB i nie wymaga instalacji sterown-

Micro SD
MMC
Multimedia PRO /Plus Card
Reduced sized MMC
Memory Stick
Memory Stick Duo
Uwaga: Karty Mini SD, Micro SD & Trans flash, wymagają zastosowania
adaptera.

ików.
Instrukcja instalacji:
Mode Com dba o jakość swoich produktów, nie tylko by spełniać, ale

Wtyczkę USB podłącz do wolnego portu USB w twoim komputerze.

także by wyprzedzać oczekiwania swoich Klientów. Przyzwyczailiśmy

Urządzenie zostanie automatycznie wykryte i zainstalowane.

Użytkowników do wysokiej jakości naszych produktów, ich zaawansowanej
technologii oraz niezawodności i funkcjonalności. Dla Państwa tworzymy

Bezpieczne usuwanie sprzętu

rzeczy wyjątkowe pod każdym względem.

Należy używać „Bezpiecznego usuwania sprzętu” przed odłączeniem
urządzenia.

Wybierz lepsza przyszłość – wybierz Mode Com!

OCHRONA ŚRODOWISKA:
Wymagania systemowe

Niniejsze urządzenie oznakowane jest zgodnie z dyrektywą

1. Komputer klasy IBM PC lub Macintosh z wolnym portem USB 1.1 lub

Unii Europejskiej 2002/96/UE dotyczącą utylizacji urządzeń

USB 2.0

elektrycznych

i

elektronicznych

(WEEE).

Zapewniając

2. Wspierane systemy operacyjne to: Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista,

prawidłowe usuwanie tego produktu, zapobiegasz potencjalnym negaty-

Mac OS 8.6, 9.x, 10.1x, 10.2x lub nowsze, Linux z jądrem w wersji 2.4.x

wnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego,

lub nowszej.

które mogą zostać zagrożone z powodu niewłaściwego sposobu usuwania tego produktu. Symbol umieszczony na produkcie wskazuje, że

Specyfikacja:

nie można traktować go na równi z innymi odpadami z gospodarstwa do-

• I nterfejs: USB 2.0 kompatybilny w dół z USB 1.1
•O
 bsługa trybów „High Speed” (480Mbps), „full speed” (12Mbps) oraz „low
speed” (1.5Mbps) transfer rate.

mowego. Należy oddać go do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Usuwanie urządzenia
musi odbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami ochro-

•M
 ożliwość wymiany danych pomiędzy poszczególnymi slotami kart

ny środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe infor-

pamięci.

macje dotyczące usuwania, odzysku i recyklingu niniejszego produktu

•O
 bsługa wymiany kart „na gorąco”.

można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie,

•N
 ie wymaga dodatkowego zasilania.

w którym nabyłeś niniejszy produkt.

•4
 sloty kart pamięci

Masa sprzętu: 50 g

www.modecom.eu

