DYKTAFON CYFROWY
model: AK227A

INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. Informacje ogólne
Cyfrowy dyktafon z czytnikiem kart pamięci i automatycznym nagrywaniem po wykryciu dźwięku.
Cechy produktu:
•
•
•
•
•
•
•

Cyfrowy dyktafon z wejściem na karty microSD, dzięki który, dyktafon pozwala na zapis bardzo
dużej ilości godzin nagrań.
Bardzo prosty w obsłudze. Rozpoczęcie nagrywania jednym przyciskiem oraz system VOX który
automatycznie aktywuje nagrywanie po pojawieniu się dźwięku.
Możliwość odsłuchu nagrań dzięki wbudowanemu głośnikowi lub przez dołączone słuchawki.
Kompaktowe wymiary - zmieści się w kieszeni spodni. Świetny produkt do nagrywania wykładów,
spotkań, wywiadów. Dzięki niemu możesz nagrać kogoś bardzo dyskretnie.
Możliwość połączenia USB do ładowania dyktafonu oraz wysyłania i pobierania plików głosowych.
Duży wyświetlacz pozwoli na swobodne poruszanie się po menu dyktafonu.
Możliwość nagrywania rozmów telefonicznych poprzez włączenie się do linii telefonicznej za
pomocą zestawu dołączonego do urządzenia.

Specyfikacja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wbudowana pamięć: 256-512MB
Czytnik kart: microSD
Wbudowany głośnik, mikrofon
Radio
Wyświetlacz LCD
Funkcja odtwarzania muzyki
Wsparcie dla plików w formacie: MP3, PCM
Nagrywanie w czterech trybach jakości dźwięku 128, 64, 32 kbps
Funkcja nagrywania rozmowy telefonicznej.
Funkcja automatycznego rozpoczęcia nagrywania oraz zakończenia
Wbudowany akumulator litowy
Wskaźnik niskiego stanu baterii
Wymiary 80x32x11mm

W zestawie:
•
•
•
•
•
•
•

cyfrowy dyktafon
słuchawki
kabel USB
mikrofon zewnętrzny
kabel audio
adapter do nagrywania rozmów telefonicznych
kabel telefoniczny

2. Ładowanie/przenoszenie nagrań
Aby naładować akumulator dyktafonu należy ładować go z pomocą ładowarki sieciowej!
Podłączenie dyktafonu do portu USB komputera spowoduje automatyczne przejście do trybu komunikacji
(bez ładowania urządzenia)
Jeżeli do dyktafonu włożona jest karta microSD to po chwili dyktafon zostanie wykryty w systemie jako dysk
wymienny. Możesz przenieść nagrane dane na dysk komputera.

3. Użytkowanie
Dyktafon posiada trzy główne przyciski funkcyjne "REC" "STOP" "PLAY" Aby włączyć
nagrywanie wystarczy nacisnąć przycisk "REC" .Zakończenie nagrywania inicjujemy
naciskając przycisk "STOP",odtwarzanie dokonanego nagrania na wbudowanym głośniku - naciskamy
"PLAY".
System VOX: W ustawieniach włączyć (ON) funkcję MONITOR. Wyjść z ustawień i nacisnąć przycisk
nagrywania REC – dyktafon będzie nagrywał gdy wykryje dźwięki w otoczeniu i automatycznie pauzował
nagranie w przypadku ciszy.
Włączenie radia:
Z menu głównego wybrać RADIO MODE (aby przejść do menu głównego przytrzymać przycisk MENU)
Ustawienia radia:
Wcisnąć przycisk MENU i wybrać opcję NORMAL BAND (zatwierdzenie przyciskiem MENU)
Podłączyć słuchawki (antena) i wyszukać stacje radiowe (opcja AUTO SEARCH)
Jak przeszuka cały zakres zapisać wyszukanie (opcja SAVE)
Aby przechodzić na kolejne wyszukane stacje naciskać przyciski PLAY.
4. Uwagi i środki ostrożności
•
Urządzenie przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
•
Chroń urządzenie przed wilgocią i unikaj wstrząsów, kurzu, wysokich temperatur oraz
bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych, by uniknąć zakłóceń w pracy.
•
Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Powoduje to utratę gwarancji i możliwe jest też
zniszczenie urządzenia.
•
Po transporcie należy odczekać z uruchomieniem tak długo, aż urządzenie uzyska temperaturę
pokojową. W razie dużych wahań temperatury lub wilgotności może dojść na skutek kondensacji
do tworzenia się wilgoci, która z kolei może spowodować zwarcie
elektryczne.
deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl
IMPORTER: APTEL Adam Pawlak sp.j., http://www.hurtownia.aptel.pl

