
USB MÄLUPULGA KASUTUSJUHEND 
 
 
 Mälupulga kasutamine:  
 
Enne mälupulga kasutamist veenduge, et teie arvuti ja operatsioonisüsteem vastab USB 
mälupulga töötamiseks ette nähtud miinimumnõuetele (Mälupulga kasutusjuhedis Hardware 
requirements ja  Software requirements).  
• Ühendage USB mälupulk iget pidi arvuti USB pordiga, USB mälupulk ühendub arvutiga jõudu 

kasutamata.  
• Windows 98/98SE   operatsioonisüsteemi kasutamisel on vajalik driver’ite (kaasasolevalt CD-

lt) installeerimine.  
• Peale mälupulga ühendamist ( draiverite installeerimist ) tekkib Teie arvutisse uus virtuaalne 

eemaldatav andmekandja (Removable Device), andmekandjale informatsiooni salvestamine 
ning lugemine toimib samalaadselt kõvakettaga. 

• Mälupulga tüübist sõltuvalt, võib mälupulgal olla kirjutamise kaitse nupp (“Write-Protect”), kui 
Write-Protect) on sisse lülitatud, siis mälupulgale kirjutada ei saa, küll aga saab sel ajal infot 
mälupulgalt lugeda. 

• Enne mälupulga USB pordist lahti ühendamist on soovitatav kasutada „Safe Removal“ 
protseduuri. Selleks klikake „safe removal“ ikooni, ekraanil avaneb    
“Unplug or Eject Hardware” aken, millest valite seadme, mida soovite lahti ühendada ja   
vajutate nuppu “STOP”, peale klikkimist võite mälupulga  
USB pordist lahti ühendada. Vastasel juhul võib osa 
informatsioonist kaduma minna. Ärge eemaldage USB 
mälupulka arvutist, kui toimub info salvestamine või 
lugemine, sellega võite rikkuda mälupulga ning kaotada info. 

 
 
 
 

Kui arvuti ei leia USB mälupulka ,siis esmalt kontrollige ühendust arvuti ja USB mälupulga 
vahel, kui arvuti siiski ei leia USB mälupulka siis kontrollige ( näiteks USB hiirega ), kas arvuti 
USB port edastab signaali, kui ei, siis kontrollige kas teie arvutil on BIOS’est USB seadistus 
aktiveeritud.  
 
 

 
NB!  Meelespea  mälupulga kasutamisel  
 
 
 

1. Kui tulete külmast ruumist sooja, siis enne mälupul ga kasutama hakkamist laske 
mälupulgal üles soojeneda.  

2. Ärge paigutage mälupulka päikese ega otsese kuum use kätte, ning ärge paigutage 
mälupulka magnetvälja, sellega põhjustate mälupulga l olevate andmete  kadumise 
või moondumise! 

3. Vältige mälupulga kukkumist või muid füüsilisi v igastusi. 
4. Kui mälupulk ei ole ühendatud arvutiga, siis kas utage alati otsiku kaitset! 
5. Vältige mälupulga kokkupuutumist vee ja muude vedel ikega!  

 


