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Fabrycznie nowy
Wymiary: 10,6cm x 2,8cm x 1.3cm
Waga zestawu: 80g
Kolor: czarny , srebrny , różowy
Wbudowana pamięć : 8gb
Zasilanie: 2 x bateria AAA lub 2 akumulatory AAA (nie dołączone do zestawu)
Wyposażony w wyświetlacz LCD
Wbudowany mikrofon i głośnik ( możliwość odtwarzania nagrań bez użycia słuchawek )
Funkcja odtwarzania muzyki w formacie mp3 ( w zestawie słuchawki )
Kabel USB do przesyłania i pobierania plików
Wsparcie dla wielu formatów audio (MP3, WAV, ADPCN)
Szybkość transmisji 192 kb/s
4 tryby nagrywania
System VOR (automatycznie rozpoczyna nagrywanie gdy pojawia się dźwięk i zatrzymuje się gdy nie ma dźwięku)
Czas pracy w zależności od trybu jakości nagrywania do 576 godzin
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Przycisk HOLD - blokada wszystkich klawiszy
Regulacja głośności - 32 pozimy
Zapamiętuje 99 wiadomości głosowych

Pierwsze uruchomienie :
Najpierw należy zamontować w urządzeniu baterię lub akumulator AAA . Aby to zrobić zdejmij pokrywę z tyłu obudowy i
włóz baterie lub akumulatorki.
Aby włączyć urządzenie i przejść w stan czuwania naciśnij i przytrzymaj 2 sek przycisk play.
Urządzenie przejdzie w stan czuwania., na wyświetlaczu pojawi się ilość nagrań w pamięci. W czasie czuwania możemy
zmienić ustawienia urządzenia. Jeśli nie wykonamy żadnej czynności to urządzenie wyłączy się po 2 minutach bezczynności
Klawisz mode zmienia nam sposób nagrywania pomiedzy DVR lub MP3
Klawisz vol zmienia jakośc nagrania LP oznacza niższą jakość i dłuższy czas nagrywania oraz SP oznacza wyższą jakośc i
krótszy czas nagrywania. Oraz stan aktywacji głosem 00 oznacza aktywacja wyłączona i 01 oznacza aktywacja nagrania
głosem.
Klawisz hold służy do blokady wszystkich przycisków przed przypadkowym naciśnięciem.
Klawisz rec służy do rozpoczęcia nagrania i jego przerwania z możliwością ponownego wznowienia. Jeśli chcemy zakończyć
nagranie to po ponownym naciśnięciu klawisza rec kiedy nagrywanie jest zatrzymane naciskamy klawisz stop.
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.

