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Instrukcja obsługi dyktafon cyfrowy S27























Fabrycznie nowy
Aluminiowa obudowa
Wymiary: 9,2 cm x 3,5 cm x 1.2 cm
Waga zestawu: 80g
Kolor: biały
Wbudowana pamięć : 8gb
Zasilanie: wbudowany akumulator
Menu w języku polskim
Wyposażony w wyświetlacz LCD 1,44 "
Wbudowany mikrofon i głośnik ( możliwość odtwarzania nagrań bez użycia słuchawek )
Funkcja odtwarzania muzyki w formacie mp3 ( w zestawie słuchawki )
Odtwarzanie muzyki : powtórz wszystko , powtarzaj 1 , powtarzanie wyłączone
Equalizer : off , rock , funk , hip-hop , jazz , classical , elektronik ,
Wyłącznik czasowy : do 90 minut
Kabel USB do przesyłania i pobierania plików
Nagrywanie w formatach : mp3 lub WAV,
Szybkość transmisji : 512 kbp/s , 768 kbp/s , 1024 kbp/s , 1536 kbp/s
Czas pracy w zależności od trybu jakości nagrywania do 4200 minut
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Ustawienie jasności wyświetlacza
Kasowanie nagrań bezpośrednio z poziomu dyktafonu

Pierwsze uruchomienie :
Najpierw należy urządzenie naładować za pomocą dołączonego kabla podłączając do komputera lub ładowarki usb.
Aby włączyć urządzenie i przejść w stan czuwania przesuń wyłącznik on/off do pozycji on.
Na ekranie pojawi się menu które możemy przewijać za pomocą klawiszy up i down.
Dostępne menu :
MUZYKA – pozwala na używanie urządzenia jako odtwarzacza plików muzycznych.
Nagrania – pozwala na nagranie i użycie odtwarzacza jako dyktafonu
Czas nagrania i budzik pozwala na automatyczne ustawienie budzenia lub rozpoczęcia nagrywania
USTAWIENIA – ustawienia odtwarzania,
Aby wejść w menu używamy klawisza PLAY i aby wyjść z danego poziomu menu używamy klawisza znajdującego się z boku M
Aby rozpocząć nagrywanie naciskamy klaiszREC aby zakończyc naciskamy STOP
W celu regulacji głośności używamy klawisza vol + i vol Środki ostrożności
Temperatura działania: proszę używać w normalnych temperaturach i zapobiegać użyciu w zmiennych temp.
Wilgotność: proszę używać przy normalnej wilgotności. Nie wystawiać urządzenia na wilgoć lub na deszcz.
Nie wystawiaj urządzenia na działanie słońca lub innego silnego źródła światła. Może to spowodować uszkodzenie .
Wymagania czystości: proszę nie używać urządzenia w warunkach dużego zakurzenia. Urządzenie nie jest wodoodporne.
Proszę nie wrzucać urządzenia do ognia, może to spowodować eksplozję.

Środki ostrożności:
• Urządzenie nie jest wodoodporne
• Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie
słoneczne.
• Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
• Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
• Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
• Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty
zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i
elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych
oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania
tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.

