
Uruchamianie
a) Montaż, włóż baterie
•	 Zamontuj	moduł	zapisu	dźwięku	w	odpowiednim	do	tego	miejscu.	Uważaj,	
aby	nie	uszkodzić	karty	elektronicznej	i	nie	doprowadzić	do	zwarcia.

•	 Zachowując	prawidłową	polaryzację,	włóż	4	baterie	 typu	„mikro/AAA”	do	
przegródki	(zwróć	uwagę	na	plus/+	i	minus/-).

	 	Jeśli	napięcie	baterii	wynosi	poniżej	4,5	V,	miga	zielona	dioda	
LED	(D2)	na	karcie	elektronicznej.	Wymień	wtedy	baterie.

	 	Nagranie	 jest	 zachowywane	 w	 pamięci,	 nawet	 jeśli	 baterie	
zostaną	wyjęte.

b) Obsługa
Nagrywanie
•	 Skieruj	mikrofon	na	źródło	nagrania.
•	 Następnie	 przytrzymaj	 czerwony	 przycisk,	 a	 potem	 biały	 tak	 długo,	 jak	
długo	 powinno	 trwać	 nagranie.	 Zaświeca	 się	 wtedy	 czerwona	 dioda	
LED	i	rozlega	się	piknięcie.	Kiedy	nagranie	ma	zostać	zakończone,	puść	
czerwony	przycisk.

•	 Maksymalny	czas	trwania	nagrania	wynosi	ok.	60	sekund	w	każdym	bloku	
pamięci.	Jeśli	ten	czas	nagrania	zostanie	przekroczony,	nagranie	zakończy	
się	automatycznie.	Usłyszysz	2	piknięcia,	a	czerwona	dioda	LED	zgaśnie.

Odtwarzanie
•	 Naciśnij	 krótko	 biały	 przycisk.	 Odtwarzanie	 zaczyna	 się,	 miga	 przy	 tym	
czerwona	dioda	LED.

•	 Odtwarzanie	 kończy	 się	 automatycznie	 (jego	 czas	 zależy	 od	 długości	
zapisanego	 nagrania).	 Jeśli	 chcesz	 zakończyć	 je	 wcześniej,	 po	 prostu	
naciśnij	jeszcze	raz	biały	przycisk.

Kasowanie
•	 Naciśnij	 niebieski	 przycisk,	 aby	 skasować	 istniejące	 nagrania.	 Czerwona	 dioda	 LED	 miga	 pięć	 razy.	
Wszystkie	dane	w	module	są	usuwane.

Utylizacja
a) Produkt

	 	Elektroniczne	 urządzenia	 mogą	 być	 poddane	 recyklingowi	 i	 nie	 należą	 do	 odpadów	 z	
gospodarstw	domowych.	Produkt	należy	utylizować	po	zakończeniu	jego	eksploatacji	zgodnie	
z	obowiązującymi	przepisami	prawnymi.

	 	Usunąć	wszystkie	włożone	baterie	i	utylizować	je	oddzielnie	od	produktu.

b) Baterie
	 	Konsument	 jest	 prawnie	 zobowiązany	 (rozporządzenie	 dotyczące	 baterii)	 do	 zwrotu	

wszystkich	zużytych	baterii.	Wyrzucanie	baterii	z	odpadami	domowymi	jest	zabronione.
	 	Zawierające	szkodliwe	substancje	baterie	oznaczone	są	symbolem,	który	wskazuje	na	zakaz	

wyrzucania	z	odpadami	domowymi.	Oznaczenia	dla	metali	ciężkich:	Cd	=	kadm,	Hg	=	rtęć,	
Pb	=	ołów	 (oznaczenie	 znajduje	 się	 na	bateriach	np.	 pod	 ikoną	 kosza	na	 śmieci	 po	 lewej	
stronie).

Zużyte	 baterie	 można	 także	 oddawać	 do	 nieodpłatnych	 punktów	 zbiórki,	 do	 naszych	 sklepów	 lub	
gdziekolwiek,	gdzie	sprzedawane	są	baterie.
W	ten	sposób	użytkownik	spełnia	wymogi	prawne	i	ma	swój	wkład	w	ochronę	środowiska.

Dane techniczne
Napięcie	robocze	.................................. 	4	baterie	x	1,5	V/DC,	typ	AAA/mikro	(nie	są	objęte	zakresem	

dostawy)
Pobór	prądu	.......................................... Standby	ok.	15	μA
	 Nagrywanie	maks.	27	mA
	 Odtwarzanie	maks.	100	mA
Czas	nagrania	...................................... 5	x	60	sekund
Głośność	............................................... ≥	90	dB	przy	20	cm
Warunki	pracy	....................................... 	+5	do	+45	ºC,	<80	%	RH	(bez	kondensacji)
Warunki	przechowywania	..................... 	+10	do	+30	ºC,	50	–	70	%	RH	(bez	kondensacji)
Wymiary	(szer.	x	wys.	x	gł.)	.................. 	40	x	48	x	1,0	mm	(karta	elektroniczna)	
Waga	.................................................... 45	g	(bez	baterii)
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Połączenie	drutowe

 Instrukcja użytkowania
Moduł zapisu dźwięku pocztówek z życzeniami, 300 sekund
Nr zamówienia 1436722

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Moduł	zapisu	dźwięku	służy	do	rejestrowania	sygnałów	audio,	jak	mowa	czy	odgłosy	itp.	w	5	sekcjach,	każda	
po	60	sekund,	o	całkowitym	czasie	trwania	do	300	sekund	i	ich	odtwarzania	przez	głośnik.	Nagrywanie	jest	
wykonywane	za	pomocą	mikrofonu	i	jest	cyfrowo	zapisywane	na	mikrochipie.	Można	zapisać	pięć	różnych	
nagrań.	 Informacja	 pozostaje	 zachowana	nawet	 bez	 zasilania.	Modułu	można	 użyć	 jako	 samodzielnego	
urządzenia	lub	jako	części	do	zamontowania	w	innych	produktach,	jak	np.	tablica	informacyjna.
Użytkowanie	jest	dozwolone	tylko	w	zamkniętych	pomieszczeniach,	a	więc	nie	na	wolnym	powietrzu.	Należy	
bezwzględnie	unikać	kontaktu	z	wilgocią,	np.	w	łazience	itp.
Ze	względów	bezpieczeństwa	oraz	certyfikacji	nie	można	w	żaden	sposób	przebudowywać	 lub	zmieniać	
urządzenia.	 W	 przypadku	 korzystania	 z	 produktu	 w	 celach	 innych	 niż	 opisane,	 produkt	 może	 zostać	
uszkodzony.	 Niewłaściwe	 użytkowanie	 może	 ponadto	 spowodować	 zagrożenia,	 takie	 jak	 zwarcia,	
oparzenia,	porażenie	prądem,	itp.	Dokładnie	przeczytać	instrukcję	obsługi	 i	zachować	ją	do	późniejszego	
wykorzystania.	Produkt	można	przekazywać	osobom	trzecim	wyłącznie	z	załączoną	instrukcją	obsługi.
Produkt	 jest	 zgodny	 z	 obowiązującymi	 wymogami	 krajowymi	 i	 europejskimi.	 Wszystkie	 nazwy	 firm	 i	
produktów	są	znakami	towarowymi	ich	właścicieli.	Wszelkie	prawa	zastrzeżone.

Zakres dostawy
•	 Moduł	zapisu	dźwięku
•	 Instrukcja	użytkowania

Aktualne Instrukcje obsługi           
Pobierz	aktualne	 instrukcje	obsługi	poprzez	 link	www.conrad.com/downloads	 lub	zeskanuj	przedstawiony	
kod	QR.	Postępuj	zgodnie	z	instrukcjami	wyświetlanymi	na	stronie	internetowej.

Objaśnienie symboli
	 Symbol	 z	wykrzyknikiem	w	 trójkącie	wskazuje	 na	ważne	wskazówki	 w	 tej	 instrukcji	 obsługi,	

których	należy	bezwzględnie	przestrzegać.

	 Symbol	strzałki	można	znaleźć	przy	specjalnych	radach	i	wskazówkach.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania
Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawarte w niej wskazówki 
dotyczące bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz 
szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji 
zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Co więcej, w takich przypadkach użytkownik 
traci gwarancję.

a) Ogólne informacje
•	 Produkt	nie	jest	zabawką.	Należy	trzymać	go	poza	zasięgiem	dzieci	i	zwierząt.
•	 Dopilnować,	 aby	 materiały	 opakowaniowe	 nie	 zostały	 pozostawione	 bez	 nadzoru.	 Dzieci	
mogą	się	zacząć	nimi	bawić,	co	jest	niebezpieczne.

•	 Chronić	 produkt	 przed	 ekstremalnymi	 temperaturami,	 bezpośrednim	 światłem	
słonecznym,	 silnymi	wibracjami,	wysoką	wilgotnością,	wilgocią,	 palnymi	gazami,	 oparami	 i	
rozpuszczalnikami.

•	 Nie	narażać	produktu	na	obciążenia	mechaniczne.
•	 Jeśli	bezpieczna	praca	nie	jest	dłużej	możliwa,	należy	przerwać	użytkowanie	i	zabezpieczyć	
produkt	przed	ponownym	użyciem.	Bezpieczna	praca	nie	jest	możliwa,	jeśli	produkt:
	- został	uszkodzony,	
	- nie	działa	prawidłowo,	
	- był	przechowywany	przez	dłuższy	okres	czasu	w	niekorzystnych	warunkach	lub	
	- został	nadmiernie	obciążony	podczas	transportu.

•	 Z	produktem	należy	obchodzić	się	ostrożnie.	Wstrząsy,	uderzenia	lub	upuszczenie	produktu	
spowodują	jego	uszkodzenie.

•	 Unikaj	ładunków	elektrostatycznych,	które	powodują	szkody	wewnętrzne	i	mogą	zaszkodzić	
normalnemu	funkcjonowaniu.

•	 Jeśli	istnieją	wątpliwości	w	kwestii	obsługi,	bezpieczeństwa	lub	podłączania	produktu,	należy	
zwrócić	się	do	wykwalifikowanego	fachowca.

•	 Prace	 konserwacyjne,	 regulacja	 i	 naprawa	 mogą	 być	 przeprowadzane	 wyłącznie	 przez	
eksperta	w	specjalistycznym	zakładzie.

•	 Jeśli	 pojawią	 się	 jakiekolwiek	 pytania,	 na	 które	 nie	ma	 odpowiedzi	 w	 niniejszej	 instrukcji,	
prosimy	o	kontakt	z	naszym	biurem	obsługi	klienta	lub	z	innym	specjalistą.

b) Baterie
•	 Baterie	należy	wkładać	zgodnie	z	właściwą	polaryzacją.
•	 Wyjąć	baterie,	jeśli	urządzenie	nie	jest	używane	przez	dłuższy	czas,	aby	uniknąć	uszkodzenia	
z	 powodu	 wycieku.	 Nieszczelne	 lub	 uszkodzone	 baterie	 w	 kontakcie	 ze	 skórą	 mogą	
powodować	 oparzenia.	 Nieszczelne	 lub	 uszkodzone	 baterie	 w	 kontakcie	 ze	 skórą	 mogą	
powodować	 oparzenia.	 Podczas	 obchodzenia	 się	 z	 uszkodzonymi	 bateriami	 należy	 nosić	
rękawice.

•	 Baterie	należy	przechowywać	w	miejscu	niedostępnym	dla	dzieci.	Nie	zostawiać	baterii	bez	
nadzoru,	ponieważ	mogą	zostać	połknięte	przez	dzieci	lub	zwierzęta.

•	 Wszystkie	baterie	należy	wymieniać	w	tym	samym	czasie.	Jednoczesne	używanie	starych	i	
nowych	baterii	może	doprowadzić	do	wycieku	i	uszkodzić	urządzenie.

•	 Nie	 rozbierać	 baterii,	 nie	 powodować	 zwarć	 i	 nie	 wrzucać	 do	 ognia.	 Nigdy	 nie	 próbować	
ładować	baterii	jednorazowych.	Istnieje	niebezpieczeństwo	wybuchu!

To	publikacja	została	opublikowana	przez	Conrad	Electronic	SE,	Klaus-Conrad-Str.	1,	D-92240	Hirschau,	Niemcy	(www.
conrad.com).	
Wszelkie	 prawa	 odnośnie	 tego	 tłumaczenia	 są	 zastrzeżone.	 Reprodukowanie	 w	 jakiejkolwiek	 formie,	 kopiowanie,	
tworzenie	 mikrofilmów	 lub	 przechowywanie	 za	 pomocą	 urządzeń	 elektronicznych	 do	 przetwarzania	 danych	 jest	
zabronione	bez	pisemnej	zgody	wydawcy.	Powielanie	w	całości	 lub	w	części	 jest	zabronione.	Publikacja	ta	odpowiada	
stanowi	technicznemu	urządzeń	w	chwili	druku.
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