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INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje ogólne

 Pendrive-cyfrowy dyktafon na karty pamięci microSD - znakomity podsłuch z możliwością rejestracji 
dźwięku w jakości 128Kbps.

Cechy produktu:

• Pendrive z wbudowanym dyktafonem, ilość wolnego miejsca na nim zależy od karty pojemności 
karty microSD, którą do niego włożysz. 

• Bardzo prosty w obsłudze. Rozpoczęcie i zakończenie nagrywania jednym przełącznikiem.. 
• Gadżet przydatny dla każdego ucznia i studenta - miniaturowy, profesjonalny dyktafon cyfrowy 

dyskretnie ukryty w pamięci pendrive. 
• Kompaktowe wymiary - zmieści się w kieszeni spodni. Świetny produkt do nagrywania wykładów, 

spotkań, wywiadów. Dzięki niemu możesz nagrać kogoś bardzo dyskretnie. 
• Podłącza się go do USB jak zwykłego pendrive aby zgrać dane i naładować wewnętrzny 

akumulator. 
• Plug and Play - kompatybilny z ME/2000/Xp/Vista/7/8, Mac OS, Linux. Nie wymaga dodatkowych 

sterowników. 
• Zatyczka chroniąca wtyczkę USB przed uszkodzeniem. 
• Bardzo czuły mikrofon - nagranie słychać nawet z wnętrza torebki czy kieszeni. 

Specyfikacja:

• Wbudowana pamięć: brak 
• Czytnik kart pamięci microSD do 32gb (FAT32)
• Wbudowany mikrofon 
• Częstotliwość: 20Hz-20Khz 
• Na karcie pamięci 32GB zmieści się do 192h nagranego dźwięku 
• Wsparcie dla plików w formacie: MP3 
• Jakość: 128kbps 
• Wbudowany akumulator polimerowy 
• Czas ładowania: 3h 
• Długości nagrywania na 1 ładowaniu: ok. 100min 
• Standard: USB 1.1/2.0 

• Wymiary 70mm x 21mm x 9,4mm 
• Waga: 13g 
• Kolor: czarny 

2. Ładowanie

Aby naładować dyktafon przełącz go w pozycję stop i włóż go do wolnego portu USB komputera. Proces 
ładowania rozpocznie się automatycznie, dioda status zacznie migać.

Po chwili dyktafon zostanie wykryty w systemie jako dysk wymienny. Możesz przenieść nagrane dane z 
włożonej do dyktafonu karty pamięci na dysk komputera lub je usunąć.

3. Użytkowanie

Po naładowaniu [dioda status zgaśnie], wyjąć dyktafon z portu USB przełączyć w pozycję ON, zaświeci się  
dioda i dyktafon zacznie nagrywać. Koniec nagrywania następuje w momencie ponownego przesunięcia 
przełącznika w pozycje OFF.

UWAGA!!! 
Pendrive nie nagrywa będąc podłączony do portu USB.

4. Uwagi i środki ostrożności

• Urządzenie przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
• Chroń urządzenie przed wilgocią i unikaj wstrząsów, kurzu, wysokich temperatur oraz 

bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych, by uniknąć zakłóceń w pracy. 
• Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Powoduje to utratę gwarancji i możliwe jest też 

zniszczenie urządzenia. 
• Po transporcie należy odczekać z uruchomieniem tak długo, aż

urządzenie uzyska temperaturę pokojową. W razie dużych wahań
temperatury lub wilgotności może dojść na skutek kondensacji do
tworzenia się wilgoci, która z kolei może spowodować zwarcie
elektryczne. 
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