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Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?
Jeśli masz pytania związane z tym produktem albo potrzebujesz informacji na 
temat innych produktów Verbatim lub wsparcia technicznego, prosimy o kontakt 
z Centrum Serwisowym Verbatim w swoim kraju zamieszkania. Szczegółowe 
informacje można znaleźć na witrynie www.verbatim.com/support.

Ostrzeżenie! 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Produkty wymienione w tej instrukcji zostały przywołane 
wyłącznie dla celów identyfikacyjnych; ich znaki towarowe albo zastrzeżone znaki 
towarowe mogą stanowić własność odpowiednich firm. To urządzenie zostało 
zaprojektowane do użytku domowego i biurowego.
Ostrzeżenie! To urządzenie jest zgodne z normą EN55032, klasa A. Działanie tego 
urządzenia może powodować zakłócenia sygnałów radiowych w obszarze mieszkalnym. 
W takim przypadku użytkownik musi podjąć odpowiednie działania zaradcze, a także 
ponieść odpowiedzialność i koszty związane z zakłóceniami. Tego urządzenia nie 
można używać w pobliżu aparatury podtrzymującej życie ani łącznie z taką aparaturą.
Firma Verbatim nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty albo utratę 
danych (włączając w to, bez ograniczeń, zmniejszenie lub utratę zysków biznesowych, 
przerwanie prowadzonej działalności, utratę informacji biznesowych albo inne straty 
materialne) wynikające z użycia albo braku możliwości użycia tego produktu Verbatim, 
nawet jeśli firma Verbatim zostanie ostrzeżona o możliwości wystąpienia takich szkód 
lub strat.
Zastrzegamy sobie prawo do unowocześniania naszych produktów zgodnie z postępem 
technologicznym.

Szanowny Użytkowniku!

Dziękujemy za wybranie bezpiecznego dysku Verbatim Czytnik linii papilarnych USB jako 
swojego zewnętrznego urządzenia pamięci masowej.
W celu optymalnego wykorzystania funkcji i wydajności produktu zalecamy dokładne 
przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania produktu.
Uwaga: ta instrukcja to ogólny dokument stosowany w przypadku kilku produktów Verbatim. 
Produkty pokazane na zdjęciach w tej instrukcji mogą się różnić od zakupionego produktu.

Zawartość opakowania

Prosimy o sprawdzenie zawartości opakowania. Wykaz wszystkich elementów 
znajdujących się w opakowaniu podano z tyłu opakowania.
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Informacje ogólne

Funkcje:

• Obsługa trybów pracy USB Super-speed (5 Gb/s) / High-speed (480 Mb/s) /  
full-speed (12 Mb/s)

• Obsługa systemów Windows 7 / 8 / 10, Mac OS X 10.4 i nowszych
• Zastosowanie 256-bitowego AES szyfrowania sprzętowego
• Funkcja rozpoznawania odcisków palców, zapobiegająca dostępowi do danych przez 

nieupoważnionych użytkowników

Specyfikacja:

• Interfejsy: USB 3.0

Wymagania systemowe:

PC:
• Co najmniej procesor Intel Pentium II/50 MHz, 64 MB RAM
• Windows 7 / 8 / 10
• Aktywny port USB

MAC: 
• Co najmniej procesor Apple G, 64 MB RAM
• Mac OS 9.1, 9.2, 10.1.5, 10.2, 10.3
• Aktywny port USB

Zawartość opakowania: 

• Verbatim Czytnik linii papilarnych USB
• Podręcznik użytkownika (zapisany na dysku)
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Rozdział 1: Konfiguracja administratora za pomocą 
oprogramowania Fingerprint Secure User Manager

1. Podłącz czytnik linii papilarnych do komputera. W obszarze „Mój komputer” 
wyświetlony zostanie napęd wymienny („Fingerprint Secure”) i wirtualny napęd DVD 
RW („Napęd DVD RW”). Wirtualny napęd DVD RW jest nieusuwalną partycją czytnika 
linii papilarnych, na której przechowywane są instrukcje obsługi i oprogramowanie 
użytkowe.

2. Jeśli wirtualny napęd DVD RW nie uruchomi się automatycznie po podłączeniu 
czytnika linii papilarnych, kliknij dwukrotnie ikonę wirtualnego napędu CD ROM 
(„Napęd CD ROM”), aby go uruchomić.

3. Kliknij dwukrotnie ikonę aplikacji Fingerprint Secure User Manager. Po uruchomieniu 
aplikacji użytkownik zostanie poproszony o skonfigurowanie hasła administratora. 
Hasło stanowi awaryjną metodę dostępu dla administratora.
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4. Następnie wymagane jest zarejestrowanie linii papilarnych administratora. 
Wprowadź nazwę użytkownika i wybierz opcję „Tylko odczyt”, jeśli administrator nie 
będzie mógł modyfikować danych przechowywanych na zabezpieczonej partycji. 
Delikatnie przyłóż palec do czujnika, potem oddal palec, a następnie przyłóż 
ponownie. Za każdym razem przechyl i nieznacznie obróć palec, nie zwalniając 
docisku aż do zakończenia procesu.

5. Jeśli linie papilarne administratora zostaną zarejestrowane prawidłowo, nazwa 
użytkownika zostanie wyświetlona w tabeli autoryzowanych użytkowników.
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Przegląd uprawnień użytkownika:

Administrator: 
Wyłącznie administrator może korzystać z oprogramowania Fingerprint Secure 
User Manager.

Tylko odczyt:
Użytkownik może jedynie odczytywać dane z zabezpieczonej partycji, ale nie 
może dodawać, zmieniać ani usuwać plików.

Rozdział 2: Dodawanie / usuwanie / edytowanie nazwy 
użytkownika lub uprawnień za pomocą oprogramowania 
Fingerprint Secure User Manager

1. Otwórz aplikację Fingerprint Secure User Manager, jak opisano w krokach 1–3 w 
poprzedniej sekcji. Dodawanie/usuwanie/edytowanie użytkowników jest możliwe 
tylko w przypadku zarejestrowanego administratora.

2. Aby dodać użytkownika, kliknij symbol „+” i wykonaj te same czynności co podczas 
rejestracji linii papilarnych administratora.

3. Aby usunąć użytkownika, wybierz jego nazwę w tabeli autoryzowanych 
użytkowników i kliknij symbol „-”.

4. Aby zmodyfikować nazwę lub uprawnienia użytkownika, wybierz jego nazwę w tabeli 
autoryzowanych użytkowników i kliknij symbol ołówka.
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Rozdział 3: Uzyskanie dostępu do zabezpieczonej partycji bez 
użycia oprogramowania Fingerprint Secure

1. Podłącz czytnik linii papilarnych do komputera i zaczekaj, aż przestanie pulsować 
dioda LED.

2. Delikatnie przyłóż palec do czujnika. Jeśli zabezpieczona partycja nie otworzy się 
automatycznie, spróbuj ponownie, przykładając do czujnika inną część palca.

3. Kliknij dwukrotnie folder plików zabezpieczonej partycji w obszarze „Mój komputer”, 
aby uzyskać dostęp do zabezpieczonych danych.
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Rozdział 4: Uzyskanie dostępu do zabezpieczonej partycji z 
użyciem oprogramowania Fingerprint Secure

1. Podłącz czytnik linii papilarnych do komputera i otwórz oprogramowanie Fingerprint 
Secure. 

2. Delikatnie przyłóż palec do czujnika. Jeśli linie papilarne zostaną rozpoznane, 
oprogramowanie wyświetli symbol potwierdzenia, a zabezpieczona partycja zostanie 
otwarta.

3. Jeśli linie papilarne nie zostaną rozpoznane, oprogramowanie wyświetli symbol „X”. 
Spróbuj ponownie, przykładając do czujnika inną część palca.
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Uwaga 

Firma Verbatim GmbH może w dowolnym momencie zmienić zawartość tej 
instrukcji obsługi bez wcześniejszego powiadomienia.

Prawa

Copyright © 2019 Verbatim GmbH. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być 
kopiowana w żadnej formie ani w żaden sposób dla jakiegokolwiek celu bez wyraźnej 
pisemnej zgody spółki Verbatim GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wszystkie inne marki i nazwy produktów, do których odwołuje się niniejszy dokument, 
stanowią własność odpowiednich podmiotów.
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Zgodność z wytycznymi FCC

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi 
urządzeń cyfrowych klasy B w nawiązaniu do części 15 Przepisów FCC. Wymagania te 
zostały opracowane w celu zapewnienia należytej ochrony przed szkodliwym wpływem 
urządzeń stosowanych w warunkach domowych. To urządzenie wytwarza, używa i może 
emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli zostanie zainstalowane albo będzie 
używane niezgodnie z zaleceniami producenta, może powodować szkodliwe zakłócenia 
sygnałów radiowych. Nie ma jednak gwarancji, że w przypadku konkretnej instalacji 
zakłócenia nie wystąpią. Jeśli to urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze radiowym 
lub telewizyjnym, które można zidentyfikować poprzez wyłączenie i ponowne włączenie 
urządzenia, użytkownik powinien podjąć próbę usunięcia zakłóceń w następujący 
sposób:

• Zmienić ustawienie lub położenie anteny odbiorczej.
• Zwiększyć odstęp pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
• Podłączyć urządzenie do innego gniazda elektrycznego, tak aby było zasilane z 

innego obwodu niż odbiornik.
• Skonsultować się ze sprzedawcą lub technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.

Uwaga dotycząca dyrektywy WEEE

Dyrektywa WEEE dotycząca utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych, 
obowiązująca na terenie Unii Europejskiej od 13 lutego 2003 roku, spowodowała 
znaczące zmiany w sposobie postępowania ze zużytymi urządzeniami elektrycznymi.

Logo WEEE (pokazane po lewej stronie) na produkcie lub jego 
opakowaniu oznacza, że produkt nie może być utylizowany/
wyrzucany ze zwykłymi odpadami komunalnymi. W celu uzyskania 
szczegółowych informacji na temat utylizacji, odzysku oraz punktów 
zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych należy 
skontaktować się z lokalnym przedsiębiorstwem usług komunalnych 
albo sklepem, w którym urządzenie zostało zakupione.
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Deklaracja zgodności CE

Zgodność z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa określonymi w Dyrektywie 
w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 
kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE) i dyrektywy niskonapięciowej 
2006/95/WE.
 
Niniejsza deklaracja dotyczy wszystkich egzemplarzy wyprodukowanych w identyczny 
sposób jak model przedstawiony do testów/oceny.
 
EN 55032:2012+ AC:2013 (Klasa B)
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
AS/NZS CISPR 32:2013
EN 55024:2010
IEC 61000-4-2: 2008
IEC 61000-4-3: 2006+ A1:2007+ A2:2010
IEC 61000-4-4: 2013
IEC 61000-4-5: 2014
IEC 61000-4-6: 2013
IEC 61000-4-8: 2009
IEC 61000-4-11: 2004

Zgodność z dyrektywą RoHS

Niniejszy produkt jest zgodny z Dyrektywą 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady 
Europejskiej z 18 grudnia 2006 r. dotyczącej ograniczonego użycia niektórych substancji 
niebezpiecznych w sprzędzie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) oraz poprawkami 
do tej dyrektywy. Produkty z tej serii nie zawierają substancji wzbudzających szczególne 
obawy (SVHC) w tym 169 substancji z listy kandydackiej wg stanu na dz. 20 czerwca 
2016 r. w ilościach przekraczających dopuszczalne normy.


