
Dziękujemy za wybór produktu GOODRAM. Przed użyciem zalecamy 
zapoznać się z zasadami użytkowania i przechowywania urządzenia, 
zamieszczonymi w dołączonej instrukcji i postępować zgodnie z nimi.
Prosimy zachować instrukcję na przyszłość.

DOTYCZY PRODUKTÓW:
GOODRAM ODD3
GOODRAM OTN3
GOODRAM UCL3
GOODRAM UEG3
GOODRAM UME3
GOODRAM UMM3
GOODRAM UPO3
GOODRAM UTS3
oraz kolejnych z serii 

OBJAŚNIENIA IKON
Poniżej wyjaśnione zostały oznaczenia symboli zastosowanych w poniższej 
instrukcji. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed przystąpieniem do dalszej 
lektury.

  Producent deklaruje, że oznaczony przez niego produkt spełnia
 zasadnicze wymagania zawarte w dyrektywach UE. Firmą
 odpowiedzialną za umieszczenie symbolu CE na tym produkcie jest
 firma Wilk Elektronik SA, z siedzibą w: ul. Mikołowska 42,
 43-173 Łaziska Górne. Kopię oficjalnej Deklaracji zgodności można 
 uzyskać kontaktując się z firmą Wilk Elektronik SA.

 Zakaz wyrzucania do kosza zużytego sprzętu razem z innymi 
 odpadami komunalnymi. Sprzęt należy zutylizować w wyznaczonym 
 punkcie zbiórki. 

 Produkt podlega procesowi recyklingu, co oznacza, że materiały,
 które służyły do jego produkcji nadają się do ponownego 
 wykorzystania.

PL
 Produkt nie jest zabawką, nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku
 do 3 lat.

 Produktu nie należy stawiać w pobliżu otwartego ognia.

 Nie należy wkładać produktu ani jego części do wody lub innych cieczy, 
 zwłaszcza w trakcie jego pracy.
 

 Produkt nie może być poddawany bardzo wysokim lub bardzo niskim
 temperaturom, niemieszczącym się w zakresie pracy urządzenia.

ZASTOSOWANIE I KOMPATYBILNOŚĆ
Urządzenie pamięci masowej z interfejsem USB 3.0, przeznaczone
do przechowywania i przenoszenia danych.
 

Produkt jest kompatybilny z systemami operacyjnymi:
ź Windows® XP® / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
ź Mac OS X 10.4 i nowsze
ź Linux

Produkt przeznaczony jest do stosowania wyłącznie w urządzeniach 
ogólnego użytku domowego i biurowego. Nie należy używać go
w systemach, od których wymaga się wysokich poziomów jakości
i niezawodności (np. w dekoderach cyfrowych z funkcją nagrywania 
danych), chyba że produkt jest przeznaczony do tych celów. Pamięć jest 
kompatybilna ze złączami USB typu A w standardzie USB 3.1, USB 3.0, USB 
2 .0  i  U S B  1 .1 .  W  p r z y p a d k u  z a s t o s ow a n i a  t e g o  p ro d u k t u
w złączu USB 2.0 lub USB 1.1, prędkość transmisji danych zostanie 
ograniczona do tej jaką osiąga dany standard.

UWAGA: Konfiguracja komputera, system operacyjny i jakość napięcia
w porcie USB może wpływać na działanie pamięci USB.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Podłącz urządzenie do portu USB. System automatycznie wyszuka 
urządzenie i  zainstaluje sterowniki ,  jeżel i  jest to potrzebne.
Produkt sformatowany jest domyślnie w systemie plików FAT32 lub exFAT. 
Upewnij się, że Twój system operacyjny obsługuje taki system plików.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
 PAMIĘCI USB 3.0 „FLASH DRIVE”

POJEMNOŚĆ
Pojemności pamięci masowej dla produktów GOODRAM, przedstawione 
są w wartościach decymalnych. Oznacza to, że 1 GB odpowiada
1 000 000 000 bajtów. Systemy operacyjne bazujące na przeliczniku 
binarnym tj. 1 GB = 1 073 741 824 bajty, mogą pokazywać pojemność niższą
od wyspecyfikowanej. Dodatkowo część pamięci masowej jest 
zarezerwowana dla plików i oprogramowania zarządzającego pamięcią.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Dla wykorzystania w pełni możliwości produktu oraz zachowania 
bezpieczeństwa podczas użytkowania, należy dostosować się
do poniższych zaleceń:
 

Nie należy:
ź narażać produktu na uszkodzenia, bardzo wysokie lub bardzo niskie

temperatury, niemieszczące się w zakresie pracy urządzenia
ź wkładać produktu ani jego części do wody lub innych cieczy, zwłaszcza

w trakcie jego pracy
ź stawiać w pobliżu otwartego ognia

Uwagi:
ź należy kontrolować prawidłowe odprowadzanie ciepła 
ź produkt nie jest zabawką, nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku

do 3 lat
ź należy używać wyłącznie części, które przeznaczone są do użycia

z produktem

GWARANCJA PRODUCENTA
Szczegóły gwarancji i warunki jej stosowania zamieszczone są
w osobnym dokumencie,  dostępnym na stronie internetowej 
www.goodram.com/warranty

Producent
Wilk Elektronik SA
ul. Mikołowska 42
43-173 Łaziska Górne
Polska
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