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Środki ostrożności podczas użytkowania  

W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję 

obsługi. Poniższe informacje opisują właściwy i bezpieczny sposób korzystania z produktu.  

OSTRZEŻENIE!  

Zabrania się demontowania lub wprowadzania zmian w zakresie jakiejkolwiek części produktu. 

Niniejsza instrukcja nie zawiera żadnych informacji na temat demontażu lub modyfikacji 

jakiejkolwiek części produktu.  

Nie należy zanurzać tego produktu w wodzie lub innej cieczy. W przypadku wylania wody lub 

innych płynów na niniejszy produkt, należy odłączyć go od zasilania, wyłączyć oraz odpiąć od 

innych urządzeń np. komputera (jeśli dotyczy). W przeciwnym razie płyn może spowodować 

zwarcie połączeń elektrycznych co może doprowadzić do pożaru. Podobnie nie należy dotykać 

produktu mokrymi rękami.  

 

Nie należy umieszczać produktu w pobliżu ognia lub w miejscach o wysokiej temperaturze. Nie 

należy umieszczać produktu w miejscach  dużego zapylenia lub zakurzenia. Urządzenie nie jest 

odporne na wstrząsy lub drgania, więc umieszczanie urządzenia w miejscach narażonych na 

nadmierne lub długotrwałe wstrząsy może spowodować jego uszkodzenie. 

Nie należy umieszczać tego produktu w pobliżu źródeł zakłóceń elektromagnetycznych gdyż może 

to poodować wadliwe działanie lub błąd danych lub nawet utratę danych zapisanych w pamięci 

urządzenia.  
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Opis użytkowania 

 

Rozpoczęcie nagrywania 

Aby rozpocząć nagrywanie: 

- rozkręć długopis 

- przesuń przełącznik w pozycję nagrywania (oznaczona czerwoną kropką) 

- zakręć długopis 

- naciśnij przycisk główny długopisy by rozpocząć nagrywanie (który zazwyczaj włącza długopis) 

 

Zakończenie nagrywania: 

- naciśnij ponownie przycisk główny długopisu by zakończyć nagrywanie 

- rozkręć długopis 

- przesuń przełącznik w pozycję wyłączonego nagrywania (w drugą stronę od czerwonej kropki) 

 

Odtwarzanie 

Poprzez komputer 

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. 

 

Poprzez załączony odtwarzacz 

Aby odtworzyć pliki: 

- rozkręć długopis 

- przesuń przełącznik w pozycję nagrywania 

- podepnij do niego załączony odtwarzacz plików 

- do odtwarzacza włóż gniazdo słuchawkowe 

- odsłuchuj pliki (aby odtworzyć naciśnij przycisk na odtwarzaczu) 

- przesunięcie przycisku w prawo-lewo pozwala przejść do innego pliku 

- przesunięci przycisku w górę, dół zmienia nagłośnienie 

 

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 6 godzin. 
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