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DYKTAFON PENDRIVE Z DETEKCJĄ 
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I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM: 

Ładowanie - przed pierwszym użyciem należy naładować akumulatorek. Proces ładowania polega na 

podłączeniu urządzenia do komputera poprzez port USB. Podczas ładowania czerwona dioda będzie 

migać. Dioda będzie świecić czerwonym światłem stałym jeśli urządzenie zostanie w pełni 

naładowane. 

 

Urządzenie posiada wbudowaną pamięć wewnętrzna o pojemności 8GB. 

 

II SZYBKI START: 

  

Nagrywanie z detekcją dźwięku - aby rozpocząć nagrywanie należy nacisnąć przycisk ON/OFF przez 

około 2 sekundy, zapali się czerwona dioda co oznacza, że urządzenie zostało włączone. Następnie 

rozpocznie się nagrywanie, co sygnalizowane jest poprzez miganie niebieskiej diody. Niebieska dioda 

po pewnym czasie przestaje migać, jednak urządzenie wciąż powinno działać. Podczas gdy dioda się 

nie świeci możemy wcisnąć krótko przycisk ON/OFF,  aby sprawdzić czy urządzenie nagrywa. 

Niebieska dioda  powinna ponownie migać przez chwilę.  

Jeżeli chcemy zakończyć nagrywanie i tym samym zapisać dotychczasowe nagranie należy wcisnąć 

krótko podczas gdy niebieska dioda miga przycisk ON/OFF.  

Aby wyłączyć urządzenie należy przytrzymać około 2 sekundy przycisk ON/OFF zapali się dioda 

czerwono-niebieska, która zgaśnie. Urządzenie automatycznie zapiszę pliki podczas wyłączania. 



III INFORMACJE DODATKOWE: 
 
 
Odczyt plików w komputerze - aby dokonać odczytu plików, należy podłączyć  urządzenie do portu 
USB komputer, urządzenie musi być wyłączone. System wykona automatyczną instalację urządzenia, 
żadne dodatkowe sterowniki nie są wymagane. Pendrive zostanie wykryty jako pamięć masowa. 
Należy wybrać odpowiedni plik, dwukrotnie kliknąć myszką , pobrać zapisany plik z katalogu i zapisać 
na dysku komputera. Wybrane pliki są gotowe do odtwarzania. 
Urządzenie może zostać także połączone z telefonem posiadającym wejście micro-usb. Pendrive 
działa wtedy jak zwykła karta pamięci. Odczyt danych odbywa się wtedy za pomocą „menadżera 
plików” w telefonie. 
 
 Ładowanie - proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do komputera lub ładowarki 

sieciowej. Urządzenie ma wbudowany wysokiej wydajności akumulator, który można wielokrotnie 

ładować. Czas ładowania ok. 2 godzin. Czerwona dioda miga podczas ładowania, a gdy bateria jest 

naładowana świeci ciągłym czerwonym światłem. W pełni naładowana bateria wystarcza na około  

15 h nagrywania.  

 

 Rozwiązywanie problemów: 

Dyktafon nie działa mimo ładowania : 
 
- należy sformatować wewnętrzną pamięć urządzenia 
- należy użyć innego portu USB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INSTRUKCJĘ W KOLOROWEJ WERSJI 

CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ 

NA  WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.

PL 

 

 

FILM INSTRUKTAŻOWY Z URUCHOMIENIA PENDRIVE 

MOŻNA ZNALEŹĆ NA KANALE UŻYTKOWNIKA GOSPY 

NA YOUTUBE.PL! 

http://www.kameryszpiegowskie.waw.pl/
http://www.kameryszpiegowskie.waw.pl/
https://www.youtube.com/channel/UC_Q8wD78z2i5e3Tnyvkckew
https://www.youtube.com/watch?v=zCh3CQGKopY


 


