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*Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją przed przystąpieniem do użytkowania
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Wstęp 

.1.LIN-IN/Zewnętrzny mikrofon   

2. Złącze słuchawkowe 

  3. Włącznik zasilania    

  4. USB port 

  5. Mikrofon     

 . 6. Zapisywanie nagrania 

7.M/Menu       

8. Play/     9. Przew/    10.DEL/Skasuj   

11.REC/Nagrywania  12. Stop       13. Następny   

14. Głoś-      .15. Zablokuj         16. Głoś+ 

17. Normal / Redukcja szumów         

Wskaźnik naładowania baterii 
1) Ekstremalnie niski 
2) Niski 
3) Połowa baterii 
4) Bateria naładowana maksymalnie 

Wskaźnik poziomu baterii znajduje się w prawym górnym rogu 
wyświetlacza LCD. 
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Podstawowe ustawienia 
■ Włączanie zasilania 
Włącz zasilanie za pomocę przycisku aby 
uruchomić urządzenie. 
W trybie uśpienia wystarczy wcisnąć I 
przytrzymać przycisk “ ”, aby automatycznie uruchomić menu  
■ Wyłączanie zasilania 
W trybie uśpienia naciśnij I przytrzymaj 
przycisk“ ” , wyświetlacz pokaże BYE 
a następnie zostanie uśpiony.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
■ Nagrywanie dźwięku poprzez wbudowany 
mikrofon 
W dowolnym momencie wciśnij przycisk “REC” aby rozpocząć 
automatyczne nagrywanie. Wciśnij przycisk “REC” ponownie aby 
zatrzymać nagrywanie i ponownie aby je wznowić.  
■ Nagrywanie dźwięku poprzez dodatkowy zewnętrzny mikrofon: 
Podłącz mikrofon do odpowiedniego złącza na obudowie a następnie 
wybierz źródło nagrywania w ustawieniach wybierając “Telephone 
recording” a nastepnie wciśnik przycisk “REC” aby rozpocząć 
nagrywanie. 
■ Ustawienia nagrywania 
Normalne nagrywanie/Dynamiczne nagrywania z redukcją 
szumów: Urządzenie posiada dwa tryby nagrywania dźwięku. 
“Dual-core dynamic noise reduction recording” i “Normal recording”. 
Przełacz na tryb Normal lub na Dynamic noise reduction aby wybrać 
odpowiednią opcję. 
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Format nagrywania: w ustawieniach nagrywania wciśnij “  lub 
” aby wybrać “Recording format” a następnie wciśnij przycisk 

“M” w menu aby wejść do ustawień; wyberz WAV lub MP3 format w 
zależności od preferencji I kliknij przycisk “M” aby zatwierdzić 
wybór. 
Jakość nagrywania: w ustawieniach nagrywania wciśnij “  lib 

” aby wybrać “Recording quality” a następnie wciśnij przycisk 
“M” w menu aby wejść do ustawień; wybierz jakość zgodnie z 
preferencjami I wciśnij przycisk “M” aby zatwierdzić wybór.  
Czułość mikrofonu: w ustawieniach nagrywania wciśnij przycisk 
“  lub ” aby wybrać odpowiednią czułość a następnie wciśnij 
przycisk “M” aby zatwierdzić wejście do ustawień; wybierz 
odpowiedni poziom czułości a następnie zatwierdź przyciskiem “M”  
Poziom redukcji szumów: w ustawieniach nagrywania wciśnij 
przycisk “  lub ” aby wybrać “Level of noise reduction” a 
następnie wciśnij przycisk “M” aby zatwierdzić wejście do ustawień; 
wybierz odpowiedni poziom redukcji szumów I wciśnij przycisk 
“ ” aby zatwierdzić wybór.  
Odtwarzanie 
■ Odtwarzanie muzyki: Po uruchomieniu urządzenia wejdź w 

odtwarzanie utworów I kliknij przycisk “MENU”, wybierz “ lub 
” aby wybrać odpowiedni utwór a następnie “ lub ” a 

następnie przycisk “ ” aby zatwierdzić wybór I uruchomić plik. 
■ Odtwarzanie nagranych dźwięków: w głównym menu wciśnij 

“  lub ” aby wybrać dynamiczną redukcję szumów a następnie 
przycisk “MENU” aby wejść do ustawień, wciśnij “  lub ” aby 
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wybrać odpowiedni plik a następnie przycisks “ ” aby zatwierdzić 
wybór I uruchomić plik. 
■Automatyczne wyłączenie urządzanie 
W trybie odtwarzania wciśnij przycisk “MENU” a następnie “  lub 

” I wybierz “Timed power-off”, wciśnij przycisk “MENU” aby 
zatwierdzić wybór a następnie ponownie przycisk “MENU”. Wciśnij 
“  lub ” aby wybrac czas automatycznego wyłączenia. Po 
dokonaniu zmian zatwierdź je przyciskiem “ ”.  


