INSTRUKCJA OBSŁUGI
DYKTAFON CYFROWY
VR740

Opis klawiszy

I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:
Sprawdź: Czy przewód jest wpięty dokładnie w urządzenie, powinno być charakterystyczne
kliknięcie. Ładowanie - przed pierwszym użyciem należy naładować akumulatorek, ładując go
przez minimum 2-3h. Proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do komputera
poprzez port USB.
II SZYBKI START:
Nagrywanie dźwięku -aby rozpocząć nagrywanie głosu należy ustawić przełącznik w pozycję
„ON”. Dyktafon dzięki funkcji aktywacji dźwiękiem po włączeniu i wykryciu głosu automatycznie
rozpocznie nagrywanie. Zapali się czerwona dioda, zamiga kilka razy po czym zgaśnie co oznacza
rozpoczęcie nagrywania. Aby zakończyć nagrywanie należy zmienić przełącznik na pozycję
„OFF”, czerwona dioda zgaśnie a dźwięk zostanie zapisany.
Detekcja głosu (włączanie nagrywania po wykryciu głosu powyżej 40dB) – aby włączyć funkcje
VOX należy długo nacisnąć klawisz „+” i „-” aż czerwona lampka zamiga kilka razy.
III ODTWARZANIE NAGRAŃ MP3:
ABY ODTWORZYĆ NAGRANIA MP3, PRZED WŁĄCZENIEM DYKTAFONU
PODŁĄCZ SŁUCHAWKI PRZEZ WEJŚCIE SŁUCHAWKOWE.
2. Włączanie/ wyłączanie – Po podłączeniu słuchawek przełącz przycisk ON/OFF na pozycję ON

(zapali się czerwona dioda, następnie zgaśnie i zapali się niebieska dioda, która będzie migać,
urządzenie automatycznie rozpocznie odtwarzanie). Aby wyłączyć urządzenie należy przełączyć
przycisk ON/OFF w pozycję OFF (czerwona dioda zgaśnie, a urządzenie wyłączy się).
3. Głośniej/ciszej – aby podgłośnić dźwięk odtwarzanego dźwięku, naciśnij i przytrzymaj

przycisk PLUS. Aby przyciszyć dźwięk naciśnij i przytrzymaj przycisk MINUS.
4. Przełączanie nagrań – aby przełączyć dane nagranie naciśnij przycisk PLUS (aby wybrać

następne nagranie). Naciśnij przycisk MINUS, aby wybrać poprzednie nagranie.

IV INFORMACJE DODATKOWE:
Odczyt plików w komputerze - aby dokonać odczytu plików, należy podłączyć urządzenie
do portu USB komputera, używając przejściówki dołączonej do zestawu. System wykona
automatyczną
instalację urządzenia, żadne dodatkowe sterowniki nie są wymagane. Dyktafon zostanie wykryty
jako pamięć masowa. Należy wybrać odpowiedni plik, dwukrotnie kliknąć myszką , pobrać
zapisany plik z katalogu i zapisać na dysku komputera. Wybrane pliki są gotowe do odtwarzania.
Ładowanie - proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do komputera lub ładowarki
sieciowej. Urządzenie ma wbudowany wysokiej wydajności akumulator, który można
wielokrotnie ładować. Czas ładowania ok. 2-3 godzin.
Rozwiązywanie problemów:
Dyktafon nie działa mimo ładowania :
- należy sformatować pamięć urządzenia
- należy użyć innego portu USB
-sprawdź przewód czy został odpowiednio mocno wpięty w urządzenie
Specyfikacja techniczna:
Rodzaj bateri: Litowa
Format nagrań: WAV
Format dzwięku: MP3/WMA/WAV
Czestotliwość próbkowania dzięku: 48kHz
Kbps: 192kbps
Pamięć wewnętrzna: 8GB
Maksymalny czas nagrania: 8GB-120h
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