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1. Termékleírás 

2. Kezdetek 

• A berendezés bekapcsolásához nyomja le az ON/OFF gombot legalább 2 
másodpercig, amíg el nem kezd világítani a piros fényjelzés. Amint a berendezés 
bekapcsol automatikusan elkezd hangfelvételt készíteni. Hangfelvétel készítése 
alatt villog a kék fényjelzés. 

• A felvétel leállításához röviden nyomja meg az ON/OFF gombot. A felvétel 
elmentődik és a berendezés készenléti állapotba kerül (világít a piros fényjelzés). 
Ha 1 percig nem csinál a berendezéssel semmit a készenléti üzemmódban, 
akkor a berendezés automatikusan kikapcsol. 

• A hangrögzítő kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot legalább 2 
másodperc hosszan. 

3. Hangfelvétel rögzítése 

Hangrögzítést két módon kapcsolhatjuk be: 

1. A hangfelvétel rögzítése automatikusan elindul a berendezés bekapcsolását 
követően. 

2. Az ON/OFF gomb rövid megnyomásával amikor a berendezés készenléti 
üzemmódban van (világít a piros fényjelzés). 

Hangrögzítés alatt villog a kék fényjelzés. A hangrögzítés leállításához röviden 
nyomja meg az ON/OFF gombot. 
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4. A hangfelvétel minőségének kiválasztása 

A hangrögzítő kettő különböző minőségben képes rögzíteni: 

1. “Long time” - hosszú üzemidő, alacsonyabb hangminőség 

2. „High quality“ - rövidebb üzemidő, jó hangminőség 

A módok között a “Mode” gomb megnyomásával választhatunk amikor a 
berendezés készenléti üzemmódban van (világít a piros fényjelzés). 

Ha hangrögzítés folyamán a kék fényjelzés gyorsan villog, akkor a “High quality” 
mód van aktiválva.  
Ha a hangrögzítés folyamán a kék fényjelzés lassan villog, akkor a “Long time” mód 
van aktiválva. 

5. A felvételek lejátszása 
5.1 A felvételek kiválasztása és lejátszása  

A rögzített hangfelvételek automatikusan lejátszódnak ha csatlakoztassa a 
fülhalgatót a berendezéshez. A lejátszás folyamán világít a kék fényjelzés. A 
lejátszás megállításához nyomja meg röviden az ON/OFF gombot. A kék fényjelzés 
villog, majd a berendezés ismét készenléti üzemmódba kapcsol. 

A következő hangfelvétel kiválasztásához nyomja meg a “Vol-/Visszajátszás” vagy 
a “Vol+/Előrejátszás” gombot leállított módban. 

5.2 A felvételek tekertetése előre/hátra 

Az aktuálisan hallgatott felvétel előre vagy hátra tekeréséhez tartsa lenyomva a 
“Vol-/Visszajátszás” vagy a “Vol+/Előrejátszás” gombot.  

5.3 A hangerő beállítása 

A hangerő megváltoztatásához nyomja le gyorsan a “Vol-/Visszajátszás” vagy a 
“Vol+/Előrejátszás” gombot a lejátszás folyamán. 

6. Zene lejátszása 

Zene lejátszásához a hangfelvételek lejátszása közben nyomja meg a “Mode” 
gombot amivel átkapcsolja a berendezést a hangfelvételek lejátszásáról a zene 
lejátszására. Ez a funkció lehetővé teszi Önnek, hogy bármilyen, a berendezésre 
elmentett zenét hallgathasson. 

Ha vissza szeretne lépni a hangfelvételek lejátszásához akkor ismét nyomja meg 
röviden a “Mode” gombot. 

7. Idő beállítása 

Csatlakoztassa a berendezést számítógéphez egy USB kábel segítségével. A 
berendezés a számítógépen pendrive-ként jelenik meg. Nyissa meg a 
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SetUDiskTime mappát, és kattintson duplán a SetUDiskTime (9x) fájlra. Ezzel a 
hangrögzítőn szinkronizálódik az idő. 

8. Töltés 

Az elemet ajánljuk feltölteni mielőtt használni szeretné a berendezést. A 
hangrögzítőt csatlakoztassa számítógéphez vagy töltő adapterhez a mellékelt USB 
kábel segítségével. A töltés alatt villog a piros fényjelzés. A teljesen feltöltött 
elemeket a piros fényjelzés állandó világítása jelzi. A töltés hossza körülbelül 2 óra. 

9. Csatlakoztatás PC-hez 

Csatlakoztassa a berendezést számítógéphez kikapcsolt állapotban a mellékelt 
USB kábel segítségével. Ezt követően a hangrögzítő a számítógépen pendrive-
ként jelenik meg. 

Ezt követően Ön ugyanúgy dolgozhat a hangrögzítő memóriáján a fájlokkal mint 
egy átlagos pendrive-on. 

A rögzített hangfelvételek a RECORD mappában találhatóak. 

10. Paraméterek 

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat. 

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal 
semilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések 
megsértésével.

A felvétel kiterjesztése WAV, 128Kbps/1536Kbps
4GB-nyi adat felvételi hossza 128Kbps - kb. 70 óra, 1536Kbps - kb. 6 óra
Elem 3,7V 100mAh
Méretei 76x24x11 mm
Súlya 15g
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