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Opis 

PQI Connect 201 to przenośna pamięć masowa w postaci pendrive o pojemności 16GB. 

Urządzenie cechuje niezwykle  mały rozmiar (dzięki opatentowanej technologii PQI COB), aluminiowa 

obudowa, i przede wszystkim konstrukcja umożliwiająca wyposażenie obudowy w dwa interfejsy USB, tj. 

standardowy USB2.0 oraz microUSB. 

Takie rozwiązanie pozwala podłączyć pamięć do urządzeń mobilnych z systemem android wyposażonych w 

port microUSB OTG, dzieki czemu bez problemu użytkownik może przenosić pliki z komputera 

stacjonarnego do smartfona/tableta  lub używać pendrive jako pamięci dodatkowej gdy w urządzeniu 

mobilnym jest jej za mało na przechowywanie ulubionych filmów bądź muzyki. 

Ponadto pamięć została wyposażona w stylową  osłonkę złącza microUSB, z wyprofilowanym otworem pod 

zawieszkę. 

Dodatkowo użytkownik otrzymuje możliwość pobrania darmowej aplikacji PQI Connect + z Google Play na 

systemy Android, oprogramowanie to prosty menadżer plików który bez skomplikowanych konfiguracji czy 

niepotrzebnych kroków, pozwala na bezpośredni dostęp do zawartości pamięci ułatwiając zarządzanie 

plikami, dzięki czemu możliwe jest szybkie kopiowanie plików pomiędzy pamięcią urządzenia a pendrive. 

Oprócz tego oprogramowanie ułatwia przeglądanie plików multimedialnych, jego główny ekran składa się 

dodatkowo z trzech zakładek których zadaniem jest wyświetlanie plików multimedialnych znajdujących się 

na pamięci zewnętrznej w zależności od ich typu, czyli zdjęcia, muzyka i filmy. Tym sposobem użytkownik 

łatwiej odszuka pliki które go interesują. 

Główne cechy 

 Dwa interfejsy USB: standardowy USB2.0 oraz microUSB 
 Wysokiej jakości metalowa obudowa 
 Hot Swap, Plug&Play 
 Obsługa oprogramowania Ur-Smart 
 Dożywotnia gwarancja 
 Obsługa urządzeń mobilnych z systemem Android 

Specyfikacja techniczna 

 pojemność: 16/32GB 
 kolor: czarny mat 
 interfejs USB 2.0  / microUSB 
 transfer danych: odczyt do 22MB/s  ;  zapis do 15MB/s 
 zasilanie DC 5V 
 wymiary: 30.0 x 15.6 x 6.4 (mm)  
 waga: 4g 
 dopuszczalna temperatura przechowywania: -20°C ~ 75°C 
 dopuszczalna temperatura podczas pracy: 0°C ~ 65°C 
 Obsługiwane systemy operacyjne: Android / Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 / Mac 10.x 

*Dla urządzeń mobilnych z systemem Android wymagany jest host microUSB z obsługą OTG 

 



Oprogramowanie dostępne na stronie producenta 

-Ur-Smart to narzędzie oferujące kilkanaście zaawansowanych funkcji m.in.: mobilne konto poczty e-mail, 

szyfrowanie danych, możliwość blokady komputera przed niepowołanymi osobami oraz wygodny transfer 

między urządzeniami 

-DR. UFD zostało stworzone specjalnie dla pamięci flash PQI i służy do przywracania stanu początkowego 

systemu plików urządzenia. Narzędzie to wyeliminuje większość usterek jakie możesz napotkać podczas 

użytkowania pamięci, dzięki funkcji szybkiego przywracania. 

-PQI Connect + menadżer plików dla pamięci flash 

*Oprogramowanie Connect + (manadżer plików) dostępny jest w Google Play, natomiast DR. UFD i Ur-

Smart na stronie producenta. 

Otwarta lista sprawdzonych urządzeń mobilnych 

http://jp.pqigroup.com/products/PQI_Connect_201/Connect_201_compatibility.html 

Instrukcja 

Podłącz PQI Connect do portu microUSB urządzenia mobilnego z obsługą USB OTG 

 

Na pasku powiadomień pojawi się komunikat informujący o podłączeniu nowego urządzenia 

 

http://jp.pqigroup.com/products/PQI_Connect_201/Connect_201_compatibility.html


 

Od teraz można uzyskać dostęp do zasobów podłączonej pamięci za pomocą wbudowanego menadżera 

plików. Przejdź do aplikacji Moje Pliki 

 

 

 

Prócz karty pamięci SD wyświetlony zostanie również folder podłączonej pamięci USB 

 

 

 



Otwórz folder pamięci USB, wyświetli się jego zawartość, możesz dowolnie kopiować lub przenosić pliki 

pomiędzy pamięcią USB a pamięcią urządzenia mobilnego, zaznacz wybrane pliki następnie kliknij 

kopiuj/przenieś 

 

 

 

Wybierz odpowiedni folder na pamięci wewnętrznej urządzenia mobilnego i wklej wybrane pliki, wyświetli 

się procentowy pasek postępu dla kopiowanych plików. 

 

 

 



Aby bezpiecznie odmontować pamięć USB, otwórz pasek powiadomień, i wybierz „Pamięć masowa”  

 

 

 

Możesz również skorzystać  z darmowego menadżera plików udostępnionego przez producenta PQI, 

pobierz aplikację PQI Connect + z GooglePlay i zainstaluj. Po podłączeniu pamięci do urządzenia mobilnego 

uruchom aplikację PQI Connect+ 

 

 

 



Ekran startowy PQI Connect + 

 

 

 

Okno aplikacji podzielone jest na dwie części, w dolnej części ekranu wyświetlone są zakładki które dzielą 

zawartości pamięci według typu pliku, natomiast na pozostała części ekranu wyświetlana jest lista plików z 

danej zakładki. 

 

Zawartość pamięci flash PQI Connect 201 

 
Wyświetlane są wszystkie pliki  

Zakładka obrazy 

 
Wyświetlane są tylko pliku obrazu 

 



Zakładka Muzyka 

 
Wyświetlane są tylko pliku muzyczne 

 

Zakładka Wideo 

 
Wyświetlane są tylko plik wideo 

Zakładka Mój Folder 

 
Dostęp do plików i folderów karty pamięci w 

urządzeniu mobilnym 

 

Funkcje 

 
Aplikacja umożliwia kopiowanie, przenoszenie 

plików pomiędzy pamięcią wewnętrzną a 

podłączoną pamięcią PQI Connect 

 

 



 

Gwarancja: 
Konsorcjum FEN Sp. z o.o. prowadzi serwis gwarancyjny produktów oferowanych w serwisie dealerskim www.fen.pl.  

Procedury dotyczące przyjmowania urządzeń do serwisu są odwrotne do kanału sprzedaży tzn.: w przypadku uszkodzenia 
urządzenia przez klienta końcowego, musi on dostarczyć produkt do miejsca jego zakupu. 

 

Skrócone zasady reklamacji sprzętu: 

Reklamowany sprzęt powinien być dostarczony w stanie kompletnym, w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym lub w 
opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogicznie do warunków 
zapewnianych przez opakowanie fabryczne. 

Szczegółowe informacje dotyczące serwisu można znaleźć pod adresem www.fen.pl/serwis 

Konsorcjum FEN współpracuje z Europejską Platformą Recyklingu ERP w sprawie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego. Lista punktów, w których można zostawiać niepotrzebne produkty znajduje się pod adresem 

www.fen.pl/download/ListaZSEIE.pdf 

 

Informacja o przepisach dotyczących ochrony środowiska 

Dyrektywa Europejska 2002/96/EC wymaga, aby sprzęt oznaczony symbolem znajdującym się na produkcie i/lub jego 
opakowaniu ("przekreślony śmietnik") nie był wyrzucany razem z innymi niesortowanymi odpadami komunalnymi. Symbol ten 
wskazuje, że produkt nie powinien być usuwany razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Na Państwu 
spoczywa obowiązek wyrzucania tego i innych urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych w wyznaczonych punktach odbioru. 
Pozbywanie się sprzętu we właściwy sposób i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla 
środowiska i zdrowia ludzkiego. W celu uzyskania szczegółowych informacji o usuwaniu starego sprzętu prosimy się zwrócić do 
lokalnych władz, służb oczyszczania miasta lub sklepu, w którym produkt został nabyty. 

Powyższa instrukcja jest własnością Konsorcjum FEN Sp. z o.o.  

 

 

 

 

 

 

 

Dział Wsparcia Technicznego 

Konsorcjum FEN Sp. z o.o. 

Kontakt: help@fen.pl   

http://www.fen.pl/
http://www.fen.pl/serwis
http://www.fen.pl/download/ListaZSEIE.pdf
mailto:help@fen.pl

