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Informacje ogólne 

 

Dyktafon ukryty w pamięci USB, pozwala na dyskretne użycie i umożliwia nagrywanie rozmów bez 

wzbudzania podejrzeń. Urządzenie zostało wyposażone w czuły mikrofon, który wychwytuje 

dźwięki rozmowy z odległości 5-8m. Nagrania przechowywane są w pamięci Flash o pojemności 

4GB, która zmieści 70h nagrań zapisywanych w formacie WAV. Nagrania mogą być odtworzone na 

dowolnym komputerze standardowym odtwarzaczem. Może służyć także jako zwykła pamięć USB. 

Wbudowany miniaturowy akumulator charakteryzuje się wysoką pojemnością i umożliwia nawet 

16h ciągłej pracy dyktafonu. Pełne ładowanie akumulatora trwa ok, 2,5h, w tym czasie możliwe jest 

nagrywanie. Urządzenie posiada szybki interfejs USB 1.1 / 2.0 i współpracuje z systemami Windows 

i Apple i Linux. 
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Opis użytkowania 

 

Rozpoczęcie nagrywania 

Żeby rozpocząć nagrywanie, przesuń przełącznik ON/ OFF do pozycji ON. Dioda LED zaświeci się na 

czerwono a następnie na niebiesko, co sygnalizuje rozpoczęcie nagrywania. 

 

Zakończenie nagrywania 

Żeby zakończyć nagrywanie, przesuń przełącznik ON/ OFF do pozycji OFF lub podłącz urządzenie do 

komputera. Nagrywanie zostanie zakończone a nagranie zapisane w pamięci urządzenia. Zgaśnięcie 

niebieskiej diody oznacza zakończenie nagrywania. 

 

Odtwarzanie 

Podłącz urządzenie do komputera (nie jest wymagany żaden sterownik). Pliki znajdują się w 

katalogu „Dysk Wymienny” znajdującym się w ścieżce „Mój Komputer”. Pliki z nagraniami należy 

skopiować na dysk twardy komputera. Pliki można odtwarzać za pomocą standardowego 

odtwarzacza znajdującego się na komputerze. 

 

Ładowanie 

Podłącz urządzenie do portu USB komputera. Miganie czerwonej diody oznacza proces ładowania. 

Gdy akumulator jest naładowany czerwona dioda świeci się. Po pełnym naładowaniu urządzenie 

może nagrywać do 16 godzin. 

 

(Uwaga: jeżeli podczas nagrywania miga czerwona dioda, oznacza to niski stan energii akumulatora, 

należy wtedy zakończyć nagrywanie i naładować akumulator). 

Środki bezpieczeństwa 

Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. 

 

1. Należy chronić urządzenie przed kurzem, pyłem oraz miejscami o dużej wilgotności i 

temperaturze. 

2. Nie należy narażać urządzenia na uderzenia lub drgania. 

3. Należy regularnie archiwizować ważne nagrania w celu uniknięcia utraty danych spowodowanej 

złą obsługą  lub uszkodzeniem  

4. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w nagrywaniu spowodowane przez złą obsługę lub 

uszkodzenie. 

5. Kiedy urządzenie nie reaguje należy nacisnąć przycisk RESET, w celu zrestartowania urządzenia. 

6. Gdy występuje problem z jakością nagrań należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem. 

Nie należy samemu otwierać obudowy i wymieniać żadnych wewnętrznych elementów. Przed 
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wysłaniem urządzenia do naprawy, należy zarchiwizować pliki. Nie ponosimy odpowiedzialności 

za utratę danych spowodowaną naprawą lub z innych powodów. 

7. Nie ponosimy odpowiedzialności za nagrywanie osób bez ich zgody. 

8. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji wyglądu i własności urządzenia. 

Rozwiązywanie problemów 

Nagranie nie może być odtworzone na komputerze. 

a) Upewnij się, że głośność jest odpowiednio ustawiona 

b) Upewnij się, że Twoje pliki audio nie zostały utracone w wyniku złej operacji 

c) Upewnij się, czy Twoje oprogramowanie zainstalowane na komputerze obsługuje format WAV 

 

Komputer nie reaguje kiedy podłączam dyktafon do portu USB. 

a) Upewnij się, czy Twój komputer spełnia minimalne wymagania systemowe 

b) Upewnij się, że Twój port USB działa poprawnie 

c) Jeśli spróbowałeś powyższych metod i żadna nie pomogła, spróbuj najpierw włączyć dyktafon, a 

następnie go podłączyć. 

 

Specyfikacja techniczna 

 

Zakres częstotliwości: 20 - 20000 Hz 

Częstotliwość próbkowania: 8 kHz 

Jakość nagrania (bit rate): 128kbps 

Format nagrania: WAV 

Pamięć wbudowana: 4GB 

Maksymalny czas nagrywania: 70h 

Zasilanie: Wbudowany akumulator Li-Ion 

Czas pracy: do 16h 

Czas ładowania: 2-3h 

Interfejs: USB 1.1 / 2.0 

Obsługa 
Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7 oraz Mac OS X i 

Linux 

Wymiary: 70×21×9,4mm 

 

 

UWAGA: nagrywanie lub podsłuchiwanie osób bez ich zgody jest niezgodne z prawem. 

http://www.szpieg.sklep.pl/
mailto:sklep@szpieg.sklep.pl

