
Dyktafon cyfrowy z funkcją VOX Auvisio REC-200 V2 (NX4800)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• dyktafon cyfrowy REC-200 V2

• instrukcja obsługi.

Dodatkowo wymagany: zasilacz USB.

Wymagania systemowe

Od Windowsa XP.

Dane techniczne

Akumulator litowo-jonowy 120 mAh, 3,7 V

Prąd ładowania 5 V DC

Czas pracy do 13 godzin

Czas nagrywania do 70 godzin

Pojemność pamięci 8 GB

Funkcja VOX Rozpoczyna nagrywanie od 50 dB

Format nagrywania WAV

Jakość nagrywania 192 kbps

Wymiary 68 x 20 x 8 mm

Waga 14 g

Szczegóły produktu

1. Pozycja OFF

2. Przełącznik

3. Pozycja ON

4. Końcówka USB

5. LED

6. Oczko
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Uruchomienie

• Ładowanie akumulatora

WSKAZÓWKA!

Przed pierwszym użyciem dyktafonu naładuj całkowicie akumulator.

1. Przesuń przełącznik w kierunku pozycji OFF.

2. Zdejmij zaślepkę ochronną i podłącz wtyczkę do odpowiedniego zasilacza USB.

3. Podczas ładowania dioda LED zaświeci się na  czerwono. Gdy akumulator będzie w pełni

naładowany, zaświeci się na niebiesko.

4. Odłącz dyktafon od zasilacza USB.

• Sformatuj pamięć USB

1. Przesuń przełącznik ww kierunku pozycji OFF.

2. Zdejmij zaślepkę ochronną i podłącz wtyczkę do portu USB w komputerze. Twój dyktafon

jest rozpoznawany jako dysk wymienny VOICE. W razie potrzeby poczekaj, aż sterowniki

urządzeń zostają zainstalowane.

3. Sformatuj dyktafon w FAT32.

• Ustaw datę i godzinę

1. Przejdź na stronę sklepu www.softbuy.eu. W wyszukiwarce na stronie sklepu wpisz numer

artykułu NX4800.

2. Kliknij na zakładkę „Pliki” i ściągnij plik „Oprogramowanie”.

3. Rozpakuj plik, a następne skopiuj pliki Hardware.dll i SET DISK TIME.exe do katalogu

głównego w dyktafonie.

4. Uruchom SET DISK TIME.exe w dyktafonie (kliknij dwukrotnie).

5. Kliknij w wyświetlonym oknie SetUDiskTime SetTime.

6. Kliknij OK w komunikacie.

7. Odłącz dyktafon z komputera.

8. Wyjmij urządzenie z komputera.
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WSKAZÓWKA!

Kroki 5 i 6 należy wykonać ponownie za każdym razem, gdy dyktafon jest podłączony

do komputera.

Użytkowanie

Nagrywanie dźwięku

WSKAZÓWKA!

Podczas nagrywania  dyktafonu nie wolno podłączać go ani do zasilacza USB, ani do

komputera.

1. Włącz  dyktafon  przesuwając  przełącznik  zasilania  w kierunku pozycji  ON.  Dioda LED

świeci się na czerwono przez około 10 sekund i gaśnie.

WSKAZÓWKA!

Upewnij się, że dyktafon nie jest narażony na wibracje podczas nagrywania. Może to

prowadzić do uszkodzenia plików.

2. Gdy hałas będzie o natężeniu powyżej 50 dB, nagrywanie rozpocznie się automatycznie.

Jeśli  poziom hałasu  nie  zostanie  przekroczony przez  kilka  sekund,  nagrywanie  zostanie

wstrzymane i nie zostanie wznowione, dopóki nie zostanie ponownie przekroczone. W ten

sposób przerwy między nagraniami są automatycznie ustawiane.

WSKAZÓWKA!

W  pamięci  USB  kolejność  nagrań  jest  automatyczna.  Zostanie  utworzony  folder

RECORD i VOICE. W folderze VOICE zapisywane są nagrania w formacie WAV. 

3. Zapisz  wszystkie  nagrania  wyłączając  dyktafon  przełącznikiem w kierunku  OFF.  Dioda

LED zaświeci się na krótko na czerwono i zgaśnie.
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WSKAZÓWKA!

Zapisany jest  tylko  jeden plik  nagrania.  Aby rozpocząć  nowy plik  nagrania,  należy

najpierw przesunąć przełącznik do pozycji OFF, a następnie z powrotem do pozycji ON.

Odtwarzanie nagrań

WSKAZÓWKA!

Odtwarzanie  dźwięku  wymaga  komputera  z  odpowiednim  systemem  operacyjnym

(Windows XP lub nowszym) i  odtwarzacza multimedialnego,  który może odtwarzać

pliki WAV (np. Windows Media Player lub VLC Media Player.

1. Przesuń przełącznik w kierunku pozycji OFF.

2. Zdejmij  zaślepkę  ochronną  i  podłącz  wtyczkę  do  portu  USB.  Twój  dyktafon  będzie

rozpoznany  jako  dysk  wymienny  VOICE.  W  razie  potrzeby  poczekaj,  aż  sterowniki

urządzeń zostaną zainstalowane.

3. Otwórz pamięć USB.

4. Otwórz foldery RECORD i VOICE.

5. Kliknij dwukrotnie plik, aby go odtworzyć.

Zarządzaj nagraniami

WSKAZÓWKA!

Przed podłączeniem dyktafonu do komputera upewnij się, że przełącznik znajduje się

w pozycji OFF. 

Nagraniami  można  zarządzać  na  komputerze  w  zwykły  sposób  (edycja,  zmiana  nazwy,

kopiowanie,przenoszenie, usuwanie itp.)

WSKAZÓWKA!

Okresowo twórz kopię zapasową nagrań na innym nośniku pamięci.

Pamięć masowa USB

Możesz użyć dyktafonu jako zwykłej pamięci USB. Otwórz pamięć USB na komputerze i stwórz

foldery, a następnie przechowuj potrzebne pliki.
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Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania

z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa podczas użytkowania.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Wszelkie  modyfikacje  i  naprawy  urządzenia  lub  akcesoriów  mogą  być  wykonywane

wyłącznie przez producenta lub osoby przez niego upoważnione.

• Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Produkt należy trzymać z dala od kurzu, brudu, wilgoci i wysokiej temperatury.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

• Należy zwrócić uwagę na prawo do nagrywania innych.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej

utylizacji  urządzenia  należy  skontaktować się  z  organizacją  odpowiedzialną  za zbiórkę  elektro-

odpadów w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności 

PEARL.GmbH  oświadcza,  że  produkt  NX4800  jest  zgodny  z  następującymi  aktualnymi

wytycznymi Parlamentu Europejskiego: 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych

niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz 2014/30/UE odnoszącej

się do kompatybilności elektromagnetycznej.
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