
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΌ ΉΧΟΥ 8GB - 25 ΏΡΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΉΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν ξεκινήσετε την χρήση της συσκεύης φορτίστε την 4 ώρες για να είναι έτοιμη για χρήση.

1. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συσκεύης και καταγραφή: Χωρίς να συνδέσετε τα ακουστικά στην 
συσκεύη, μετακινείστε το κουμπί στο ''ΟΝ''.Θα ανάψει κόκκινο λαμπάκι.

Περιμένετε να αναβοσβήσει μερικές φορές και μόλις σβήσει τελείως η καταγραφή ήχου έχει αρχίσει.

Για να σταματήσετε την καταγραφή και να απενεργοποιήσετε την συσκεύη, μετακινείστε το κουμπί στο
''OFF''.Το κόκκινο λαμπάκι θα ανάψει και θα σβήσει.Αυτό σημαίνει οτι έχετε κλείσει την συσκεύη και η 
καταγραφή έχει αποθηκευτεί.

Εάν αφήσετε την συσκεύη να καταγράψει ήχο για 25 ώρες μέχρι να πέσει η μπαταρία της, μόλις πέσει οι 
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καταγραφές θα αποθηκευτούν αυτόματα.

2. Αναπαραγωγή αρχείων απο την συσκεύη: Για να μπορέσετε να ακούσετε τις καταγραφές που έχετε 
κάνει κατευθεία απο την συσκεύη, συνδέστε τα ακουστικά στο βύσμα, βάλτε την συσκεύη στο ''ΟΝ''
και μετά απο 2 δευτερόλεπτα αρχίζει απευθείας αυτόματα η αναπαραγωγή.Για να σταματήσετε την 
αναπαραγωγή, βάλτε την συσκεύη στο "OFF".

(Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την συσκεύη και σαν mp3 player γεμίζωντας την μνήμη της με 
αγαπημένα σας τραγούδια).

3. Για να πάτε στο επόμενο τραγούδι ή αρχείο που έχετε καταγράψει, έχοντας συνδέσει τα ακουστικά και 
εφόσον είναι ενεργοποιημένη η συσκευή στο "ΟΝ" πατήστε μια φορά το κουμπί "+" και για να δυναμώσετε 
την ένταση του ήχου πατήστε συνεχόμενα το κουμπί "+".

4. Για να πάτε στο προηγούμενο τραγούδι ή αρχείο που έχετε καταγράψει, έχοντας συνδέσει τα ακουστικά 
και εφόσον είναι ενεργοποιημένη η συσκευή στο "ΟΝ" πατήστε μια φορά το κουμπί "-" και για να 
χαμηλώσετε την ένταση του ήχου πατήστε συνεχόμενα το κουμπί "-".

5. Για να διαγράψετε, μεταφέρετε, αντιγράψετε ή αναπαράγετε τα αρχεία σας, με το USB καλώδιο που 
συμπεριλαμβάνετε στο σετ, συνδέστε την συσκεύη στον υπολογιστή ή λάπτοπ σας έχοντας την στο "OFF"
απενεργοποιημένη.

Θα αναγνωριστεί αυτόματα απο το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας σας φορητή μνήμη και απο 
εκεί μπορείτε να διαχειριστείτε τα αρχεία σας.

6. Τα προγράματα με τα οποία μπορείτε να αναπαράγετε τα αρχεία στον υπολογιστή ή λάπτοπ σας είναι απο 
τα πιο γνωστά όπως: VLC player, GOM player, BS player κ.α

7. Για να ρυθμίζετε την σωστή ημερομηνία και ώρα στα αρχεία που θα καταγράφετε, συνδέοντας την 
συσκεύη με τον υπολογιστή σας θα βρείτε ένα φάκελο με το όνομα "Time Synchronization Tool" και θα 
τον ανοίξετε.

Μέσα θα πατήσετε στο "SET DISK TIME" και έπειτα στο "Set Time". Αυτόματα θα πάρει την σωστή 
ημερομηνία και ώρα απο τον υπολογιστή σας και είναι έτοιμη.

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία 
Προς το προϊόν "Καταγραφικό ήχου 8GB - 25 ώρες καταγραφής" 
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