INSTRUKCJA OBSŁUGI
MINI DYKTAFON W OPASCE
SK070 (WR06) 8GB

1. Nagrywanie
Przed rozpoczęciem nagrywania upewnij się,że urządzenie jest naładowane.
1. Przesuń przycisk na pozycję ON
2. Dyktafon włączy się (zaświeci się czerwona dioda), następnie automatycznie rozpocznie się
nagrywanie (podczas nagrywania dioda świeci się na biało)
3. Aby zatrzymać nagrywanie, przesuń przycisk na pozycję OFF – dioda zgaśnie, a urządzenie
się wyłączy
Aby nagrywać podczas ładowania, uruchom nagranie
i podłącz dyktafon do komputera bądź ładowarki.

2. Odtwarzanie
Po podłączeniu dyktafonu do komputera,zostanie on wykryty jako dysk przenośny.
1. Podłącz dyktafon do komputera, upewnij się, że przycisk jest na pozycji OFF
2. Nagrania znajdują się w folderze /RECORD/

3. Ładowanie
Gdy dioda LED zacznie migać na czerwono lub nie sygnalizuje
pracy dyktafonu, prawdopodobnie rozładowaniu uległa bateria.
Urządzenie można ładować, podłączając je do portu USB komputera
lub innego urządzenia.
Podczas ładowania, czerwona dioda LED będzie migać,
a po naładowaniu zaświeci się na stałe.

4. Ustawienie czasu
W celu zmiany czasu urządzenia:
1. Podłącz dyktafon do komputera.

2. Wejdź do folderu SetUDiskTime
3. Uruchom plik SetUDiskTime(9x).exe
4. Data i czas zostaną zsynchronizowane z komputerem.

5. Dane techniczne
Wymiary

42x18x19mm

Waga

21g

Zasilanie

Akumulator 110mAh

Format nagrań

WAV

Bitrate

128kbps

Pamięć

8GB

Maksymalna długość nagrań

140 godzin

Czas ładowania

około 1h

Czas pracy

do 20h

6. Gwarancja
Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją dla zakupu konsumenckiego oraz 12
miesięczną gwarancją przy zakupie na firmę. Gwarancja nie obejmuje was i uszkodzeń
powstałych z winy użytkownika lub wskutek niewłaściwego użytkowania. Gwarancja nie
obejmuje również uszkodzeń mechanicznych, powstałych wskutek zalania oraz powstałych
wskutek używania akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.
Gwarancji nie podlegają materiały zużywalne, takie jak np. akumulator, gumowa opaska.

Prawidłowe usuwanie produktu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------–Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych razem z innymi odpadami komunalnymi.
Użyj oddzielnych punktów zbiórki odpadów.
–W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposób
bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu
użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni
skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej,
w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
–Opakowanie może być poddane recyklingowi.
–Gospodarstwo domowe pełni rolę w przyczynianiu się
do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego.
–Przestrzeganie zasad selektywnej zbiórki sprzętu ma
zapewnić właściwy poziom zdrowia ludzkiego i ochrony środowiska naturalnego.

Dystrybucja: Janserwis S.C. ul. 1905 roku 47 26-600 Radom tel. 48 360-24-83

