
Многофункционален цифров аудио рекордер

Преглед на функциите:

1. Запис с натискане само на едно копче.
2. Три записващи режима:

- LP - дълъг запис, за неопределено време, който прави файл в .act формат
- SP е запис с добро качество и гласово активиран запис, които записват файлове

във .wav формат
- HP е висококачествен запис, който се записва в .mp3 формат

3. Функция за прослушване на направения запис.
4. Възможност за включване директно в USB порта на компютър или лаптоп, без

необходимост от допълнителен USB кабел.
5. Запис на телефонни разговори.
6. Запис през външен микрофон.
7. Автоматична функция за продължаване на запис.
8. Опция за промяна на времето за запис.
9. Работи като музикален плейър.
10. Сигнализация за намаляло захранване /батерия/.
11. Вграден говорител.
12. Възможност да се използва като USB флаш памет.
13. Радио.
14. A-B повторения.
15. Вградена литиево-йонна батерия.

Предписания за поддръжка:

1. Ако не ползвате аудиорекордера го изключете от ключа on/off, като го постави в
положение off.

2. Когато сигнализацията за захранването се покаже на екрана, устройството
трябва да се зареди.

3. Прочетете инструкциите за употреба внимателно преди да започнете да
работите с устройството. Пазете от влага и дръжте далеч от открит огън или
отоплителни уреди.

4. Когато използвате аудиорекордера не го тръскайте силно, старайте се да
избягвате изпускане на земята. Не натискайте LCD екрана, в противен случай
може да повредите покритието му и нарушите неговата работа.

Външен вид и видове бутони

1. Бутон старт/стоп на записа

2. Меню/изтрий  /М/

3. Прослушване запис напред.



4. Прослушване запис назад.

5. Запис /REC/.

6. Увеличаване на звука. /+/

7. Намаляване на звука. /-/

8. Превключвател за вкл./изкл. /ON/OFF/

9. Жак за допълнителен микрофон.

10. Жак за включване на слушалки.

11. Дисплей.

12. USB изход.

13. Светлинен индикатор.

14. Вграден микрофон.

Функции



Вкл./изкл. на рекордера

- Включване – За да включите вашия цифров аудиорекордер, превключете ключа
ON/OFF на ON. След пет секунди дисплея ще светне, което е знак, че
устройството е включено. След това натиснте и задръжте за няколко секунди
бутона . В този случай на дисплея трябва да видите следното:

Ако през последното му използване сте записали файлове в режимите SP и LP, то
рекордера ще се установи в изчакващ /standby/ режим за започване на записване на
файл. Трябва да видите следното:

Ако към момента на включването, в рекордера няма записани файлове под SP и/или LP
режимите, то трябва да видите следното на дисплея:

- Изключване – За да изключите вашият цифров аудиорекордер след като сте
записали нужната ви информация с него, натиснете и задръжте за няколко
секунди бутона, докато на дисплея се изпише OFF. Рекордера е изключен.



Индикация за намаляващо захранване на устройството – Когато символа ,
мигащ се появи на дисплея на устройството, това значи, че е време да заредите
батерията на рекордера. Ако не го направите, след 30 секунди рекордера сам ще се
изключи. В случай, че правите запис, когато се появи този символ, и след това
рекордера сам се изключи поради невъзможност точно в този момент да заредите
батерията, то рекордера автоматично ще запише във вид на файл това, което сте
записвали до момента на изключването. След като изключи, батерията на рекордера
трябва да се зареди незабавно.

Запис с натискане на един бутон /стартиране-спиране/ - За да направите бърз запис,
трябва само да натиснете бутона REC. На дисплея трябва да се изпише REC. Това
означава, че рекордера е в SP режим. Светлинният индикатор започва да мига. Записа е
започнал. Когато искате да спрете записа, просто натиснете отново бутона REC.
Бележка: Записващият режим SP е режимът, който се стартира по подразбиране, когато
включите рекордера. По подразбиране се включва и гласовия активиран запис. Ето
защо, когато включите устройството, ако искате да записвате под друг режим, ще
трябва да направите нужните настройки.

Настройки на записващият режим – За да направите необходимите ви настройки за
записващият режим на устройството, трябва да натиснете бутона Menu, за да влезете в
главното меню. За да изберете режима, който искате, натиснете или бутона.
След като сте избрали режима, натиснете бутона „M”, за да потвърдите избора си. Ето
така трябва да изглежда дисплея, когато всеки един от режимите мига на него:

LP – е режим, който записва продължително време, като записаният файл е в .act
формат.

SP – е режим с добро качество на звука, и с включена гласова активация, записва във
.wav формат.

HP – е режим, записващ висококачествени файлове в mp3 формат.

По подразбиране, SP режима активира и гласовата активация на устройството, което
значи, че ако сте избрали този режим и оставите някъде рекордера, устройството при
засичането на глас или друг звук, ще стартира запис. Много важна функция е това, че
според това в каква среда се намирате вие и вашия рекордер, може да регулирате
чувствителността на гласовата активация.

Регулиране на гласовата активация на устройството - Според това в каква среда се
намирате вие може да регулирате гласовата активация на рекордера. Това става, като
след като сте включили в SP режим, натиснете бутона REC, за да започне записа, после
натискате отново REC бутона, за да спрете записа и започвате да си избирате стойност



на гласовата активация с и бутоните. Според нуждите си, имате възможност да
избирате измежду стойности от 0 до 4. След като сте избрали нужната ви стойност,
отново натиснете бутона REC, за да стартирате отново записа. По подразбиране
стойността, която се задава от устройството е 0. Това значи, че няма никакъв звук. И в
този случай на дисплея започва да мига надписа VOS. Ако няма зададен звук,
рекордера няма да се стартира сам. Ще си стои на пауза. При зададена стойност за звук,
той автоматично се включва и започва да записва. Ето как трябва да изглежда дисплея:

при пауза                          при запис

Внимание: Когато на дисплея се изпише FUL, това значи, че или дискът, на който се
записват файловете се е запълнил или захранването е малко. Ако причината е
запълнено дисково пространство, устройството започва да трие автоматично някои
стари записи, за да освободи място за новия, който правите в момента. Аудио
рекордера може да запише до 200 файла.

Внимание: Докато правите запис, в никакъв случай не превключвайте ключа ON/OFF в
OFF положение. Това би предизвикало загуба на всичко записано дотук или „забиване”
на самото устройство. Ако се случи последното, ще трябва да форматирате
устройството, с помощта на FAT система, която е вид файлова система, и която се
поддържа от всеки компютър. Само трябва да включите устройството посредством
неговия USB слот в компютъра си, след което в организатора на файловете, където ще
се появи устройството, кликвате с десния бутон на устройството и избирате „format”.
След форматирането, рекордера ще работи отново без проблем. За жалост файловете
ще са изгубени.

Записване на телефонни разговори –

1. Включете телефонната линия и свързващата линия на самият телефон в
разпределителния адаптер.

2. Включете края на кабела /line-in cable/ на устройството в адаптера, а другия край
в жака на устройството. Такъв кабел /line-in cable/ трябва да има в
комплекта, позволяващ ви да свържете рекордера с телефонната линия.



3. След това изберете подходящият режим за запис на рекордера, след което
натиснете бутона REC и започнете записа.

Записване посредством външен микрофон –

1. Включете външния микрофон в жака .
2. Включете рекордера и натиснете бутона REC, за да започне записа.

Запис на аудио посредством Line-in –

1. Единия край на line-in кабела се включва във външен аудио плеър /CD, mp3 и
др./, посредством своя аудио изход. В другия си край, кабела се включва в
жака на вашия аудиорекордер.

2. Изберете режима на записва на рекордера, както е описано в предните секции,
след това включете външния плейър и пуснете аудиото или музикалните
файлове, които искате да запишете. Аудиорекордера ще запише всичко, което се
свири от плейъра.

Функция за прослушване на записаните файлове - След като сте направили своя
запис, вие имате възможност да го прослушате с помощта на слушалки, за да
установите дали няма нежелани звукови ефекти, дали се чува качествено или ще има
нужда от нов запис. За хора, чийто звук не функционира добре, устройството има
възможност за настройка на звука.

Настройки на звука – За настроите звука на записвания файл, според нуждите си,
натиснете бутона REC, за да спрете започнатия запис, и натиснете VOLUME+ или
VOLUME - . Диапазона между който имате възможност да избирате е от 0 до 31. След
като приключите с настройките, натиснете отново REC и записа ще продължи.

Автоматично продължаване на записа - Ако след 4 часа на запис /колкото е
максимума продължителност на един запис/, ако не изключите устройството, то
продължава да записва, като обаче прави нов файл.

Прослушване на записите

Прослушване с един бутон – Спрете записа, който правите в момента. С натискането
само на един бутон - може да прослушате всичко записано до този момент.

Прослушване на LP и SP записи – Спрете записа, който правите в момента под режим
LP или SP и натиснете или бутона в главното меню, за да влезете в менюто
със записите VOS. Натиснете „М”. След това бутона, за да слушате записите. При
повторно натискане на бутона, може да спрете или паузирате записа.

Прослушване на HP записи – Бележка: HP файловете винаги са музикални файлове.
Ето защо, когато прослушвате музикални файлове, на дисплея винаги е изписано HP.



За да прослушате такъв файл, натиснете или бутона в главното меню и

изберете музикалното меню, което се изписва с . Натискате „М”, за да влезете в
подменюто. След това натискате или , за да изберете HP записите, които може
да сте направили от външен плейър, например. След което натискате бутона, за да
започне да свири. За пауза или спиране на записа, натискате отново бутона.

Настройки на звука – За да настроите звука, според вашите нужди, натиснете бутона
„ ”.

Избор на записи – Тъй като аудиорекордера не е като типичния плейър, вие трябва да
му кажете дали да продължи да свири файловете. Може да направите това с еднократно
натискане на за следващия файл, след като текущия вече е спрял, или с за
последния свирил. Продължителното натискане на или прехвърля съответно
напред или назад с няколко записа.

Настройки на дата и час:

В режим на изчакване натиснете или , за да направите настройки на текущите
час и дата. Трябва да изглежда така:

Натиснете „М”, за да влезете в менюто за време. След това с двата бутона и
изберете кое искате да настроите – часа или датата. Избраната част започва да мига.
Натиснете бутона, за да нагласите текущото време.

След като приключите с въвеждането на данните, аудиорекордера автоматично ще
приеме настройките и ще ги потвърди. Десет секунди след като сте ги въвели той се
връща в главното меню.



Проверка на час и дата на направените записи – За да проверите датата и часа, на
които са направени вашите вече записани файлове, вие трябва да ги качите на
компютъра си и с десен бутон на всеки от файла, и избор на „Properties” ще може да
направите проверката за:

- дата и час на създаване на файла /creation time/, което е времето когато е
започнал записа;

- дата и час на избиране /modified time/, е времето, когато записа е спрян;
- дата и час на приемане /access time/ е времето, когато файла е качен на

компютъра.

Музика

Установяване в музикален режим – За да включите устройството в  музикален
режим, трябва да натиснете или бутона. Аудиорекордера се установява в
изчакващ режим преди да се избере музикалния режим, както е показано:

След това натиснете „М”, за да влезете в изчакващ музикален режим:

Бележка: Ако няма никакви файлове, записани под HP режим в рекордера,
устройството автоматично ще ви прехвърли в главното меню след като натиснете „М”
бутона.

Стартиране/спиране на музикални файлове – След като сте в музикален режим на
устройството, и то има записани музикални файлове, за да стартирате трябва да
натиснете само бутона. За спирането на вече свирещия файл, натискате отново
същия бутон.

Настройки на звука – Правят се с бутона.



Избор на файл - Може да направите това с еднократно натискане на за следващия
файл, след като текущия вече е спрял, или с за последния свирил.
Продължителното натискане на или прехвърля съответно напред или назад с
няколко записа.

А-В повторение – Изберете секцията А-В: Натиснете бутона REC, когато започне да се
свири приетият откъс от файл за точка А. След това натиснете отново бутона REC, за
да спрете записа и да установите по този начин точка В. Това може и да е преди да
свърши записа. Така рекордера ще започне да повтаря запис от точка А до точка В.

Спиране на повторението – Ако не го спрете ръчно, рекордера спира да повтаря
записаната от А до В секция от вас, след третия път. За да го спрете ръчно, просто
натиснете бутоните REC или М и рекордера ще продължи със свиренето на текущия
файл.

Изтриване на файл – Ако искате да изтриете някой файл от рекордера, в спряно
положение, изберете файла, който искате да изтриете. Натиснете и задръжте за около 3
секунди „М”. Дисплея трябва да изглежда така след изтриването:

Ако наистина искате да го изтриете, натиснете „М” за потвърждение:

Внимание: Ако след като сте влезли в режим за изтриване, не предприемете никакви
последващи действия, след три секунди рекордера се връща в главното меню.

Внимание: Преди да предприемете изтриване на файлове, или форматиране, запишете
важните такива на флаш памет или на компютъра си.

FM Радио

В изчакващ режим на рекордера, натиснете или бутоните, за да изберете
режим FM радио, както е показано тук:



След това натиснете „М”, за да включите радио станция или да изберете такава:

Сканиране на станции – За да сканирате честотите за радио станции, натиснете

или бутона. За да сканирате наново всички станции, един от двата бутона се
натиска и задържа няколко секунди. В момента, в който рекордера открие радио
станция на дадена честота, той ще прекъсне сканирането и ще я включи.

Записване на станции – Ако не желаете да запишете откритата радио станция, трябва
отново да натиснете един от двата бутона, за да се продължи сканирането. В противен
случай, за да я запишете е необходимо да натиснете веднъж бутона REC. След като сте
записали всички желани от вас радио станции, може да натиснете бутона, за да ги
пуснете. Бутона REC се натиска по веднъж за всяка станция, например натискате
веднъж REC включва се „P01” /първата записана радио станция/, още веднъж REC и се
включва „P02” и т.н.

Изтриване на радио станции – Ако не желаете повече някоя радио станция да е
записана във вашия аудиорекордер, то вие може да я изтриете като след сте я
селектирали или в момента я слушате, натиснете „М”, и после отново „М”, за
потвърдите желанието си.

Връзка с компютър

За да включите аудиорекордера в компютър, използвайте USB слота, който се намира в
единия му край. Включвайки го в USB порта, на дисплея на устройството трябва да
видите следното:



Аудиорекордера притежава голямото предимство, че може да се използва и като
преносима флаш памет, благодарение на стандартния USB слот. Ако операционната ви
система е Windows ME/2000/XP или Vista, няма да имате нужда от драйвери при
включването му, защото всичките тези операционни системи имат вградени. Ако обаче
е Windows98 или по-стара, ще трябва да ги инсталирате. Драйвери има в диска, който е
включен в комплекта. Освен това рекордера може да презарежда батерията си и
посредством USB порта на компютъра.

Бележка: Докато прехвърляте данните си от рекордера на компютъра или обратно, в
никакъв случай не изключвайте рекордера, не го издърпвайте от USB порта. В
противен случай рискувате да загубите всичките си данни или да предизвикате
„забиване” на самия рекордер. Ако това се случи, форматирайте под файлова система
FAT.

Зареждане на батерия – За презаредите батерията на своя аудиорекордер, трябва да
включите самото устройство в адаптера за захранване. На единия край на адаптера има
USB слот, където се включва аудиорекордера. Другия край се включва в стандартен
контакт от електрическата мрежа. В нашата страна волтажа е 220V, но самият адаптер
поддържа захранване в диапазона 110V-250V. След като включите адаптера в
електрическата мрежа, светлинния индикатор на рекордера светва в непрекъсната бяла
светлина, а индикатора на адаптера – в червена. След като зареждането приключи,
индикатора на рекордера ще угасне, а тази на адаптера става жълта. На дисплея на
рекордера трябва да видите това:

Преди първото използване е необходимо батерията да се зареди повече от 6 часа.
Рекордера може да се зареди и през USB порта на компютъра. Докато това става
индикатора на рекордера свети в бяло, след което угасва. На дисплея отново се изписва
FUL.

Инсталиране на драйвери – За да инсталирате дравейрите за рекордера, ако вашата
операционна система е Windows 98 или по-стара версия, е нужно да сложите CD-то,
което ще намерите в комплекта, в CD-ROM-на на компютъра. След прочитането на
диска, трябва да се отвори прозорец с интерфейса, който ви води стъпка по стъпка към
инсталирането на драйверите. Изберете пътя за инсталираните драйвери. След което
натиснете бутона Next, за да стартирате инсталацията. След като интерфейса ви каже,
че успешно е инсталирал драйверите, затворете прозореца с бутона „Close”. Сега вече
може да използвате рекордера. Заедно с драйверите, на компютъра бива качен и
конвертор за .act файлове. За да го стартирате, следвайте

.



Конвертиране /преобразуване/ на .act файлове във .wav формат – Тъй като старите
операционни системи не поддържат .act файлове е необходимо те да бъдат
конвертирани във .wav формат. Това става посредством софтуера, инсталиращ се
заедно с драйвера.

1. Стартирайте „Sound Convert Tool” програмата, която може да отворите
посредством Старт менюто. След това натиснете бутона „Open”

2. Изберете файла с разширение .act, който искате да конвертирате:

3. Кликнете на бутона „Convert”, за да започне преобразуването на файловете

4. Този софтуер, освен че преобразува файлове от .act формат във .wav, може да
плейва файлове във .wav и mp3 формат.

Внимание: Преди да конвертирате файла от .act формат във .wav е добре да го
преименувате, защото в противен случай може да загубите оригинала. Ако има
вероятност да ви потрябва е добре да разполагате и него. Ако например искате да
конвертивате „REC001.ACT” във файл с .wav формат, ще трябва да го преименувате на



“REC002.ACT”. В противен случай, новият файл ще носи същото име и ще се
препокрие с оригинала. По подразбиране, новият файл ще се казва „REC001”.

Възникнали проблеми:

1. Не мога да включа аудиорекордера.

Проверете дали ключа „ON/OFF” се намира в позиция „ON’, ако е така, проверете дали
има достатъчно захранване. Ако не, ще трябва да заредите устройството преди да го
използвате.

2. Не чувам нито звук при прослушването на записаните си файлове.

Проверете дали правилно сте свързали слушалките. Настройте звукът на рекордера от
главното меню или проверете дали самият файл не е повреден. Това може да направите
като го качите на компютъра си и го стартирате с музикална програма. Ако е повреден
програмата ще сигнализира за проблем.

3. Рекордера понякога не записва.

Форматирайте рекордера под FAT файлова система, но преди да го направите,
съхранете важните файлове, които се намират на рекордера на памет или на компютъра
си.

4. Аудиорекордера заби и не реагира на командите от менюто

Форматирайте рекордера под FAT файлова система, но преди да го направите,
съхранете важните файлове, които се намират на рекордера на памет или на компютъра
си.

5. Не може да се свърже с компютър.

Ако сте под стара операционна система, от типа Windows 98/95 и др., проверете дали
сте си инсталирали драйверите, за да може да работите с аудиорекордер. Ако всичко с
операционната ви система е наред, тогава трябва да проверите дали връзката с
компютъра е установена правилно /рекордера включен ли е в USB порт, самият порт
дали работи и др./


	Многофункционален цифров аудио рекордер
	Преглед на функциите:
	Запис с натискане само на едно копче.
	Три записващи режима: 
	LP - дълъг запис, за неопределено време, който прави файл в .act формат
	SP е запис с добро качество и гласово активиран запис, които записват файлове 
	във .wav формат
	HP е висококачествен запис, който се записва в .mp3 формат
	Функция за прослушване на направения запис. 
	Възможност за включване директно в USB порта на компютър или лаптоп, без 
	необходимост от допълнителен USB кабел.
	Запис на телефонни разговори.
	Запис през външен микрофон.
	Автоматична функция за продължаване на запис.
	Опция за промяна на времето за запис.
	Работи като музикален плейър.
	Сигнализация за намаляло захранване /батерия/.
	Вграден говорител.
	Възможност да се използва като USB флаш памет.
	Радио.
	A-B повторения.
	Вградена литиево-йонна батерия.
	Предписания за поддръжка:
	Ако не ползвате аудиорекордера го изключете от ключа on/off, като го постави в 
	положение off.
	Когато сигнализацията за захранването се покаже на екрана, устройството 
	трябва да се зареди.
	Прочетете инструкциите за употреба внимателно преди да започнете да 
	работите с устройството. Пазете от влага и дръжте далеч от открит огън или 
	отоплителни уреди.
	Когато използвате аудиорекордера не го тръскайте силно, старайте се да 
	избягвате изпускане на земята. Не натискайте LCD екрана, в противен случай 
	може да повредите покритието му и нарушите неговата работа. 
	Външен вид и видове бутони
	1. Бутон старт/стоп на записа    
	2. Меню/изтрий  /М/
	3. Прослушване запис напред.  
	4. Прослушване запис назад.   
	5. Запис /REC/.
	6. Увеличаване на звука. /+/
	7. Намаляване на звука. /-/
	8. Превключвател за вкл./изкл. /ON/OFF/
	9. Жак за допълнителен микрофон.   
	10. Жак за включване на слушалки.  
	11. Дисплей.
	12. USB изход.
	13. Светлинен индикатор.
	14. Вграден микрофон.
	Функции
	Вкл./изкл. на рекордера
	Включване – За да включите вашия цифров аудиорекордер, превключете ключа 
	ON/OFF на ON. След пет секунди дисплея ще светне, което е знак, че 
	устройството е включено. След това натиснте и задръжте за няколко секунди 
	бутона  . В този случай на дисплея трябва да видите следното:
	Ако през последното му използване сте записали файлове в режимите SP и LP, то 
	рекордера ще се установи в изчакващ /standby/ режим за започване на записване на 
	файл. Трябва да видите следното:
	Ако към момента на включването, в рекордера няма записани файлове под SP и/или LP 
	режимите, то трябва да видите следното на дисплея:
	Изключване – За да изключите вашият цифров аудиорекордер след като сте 
	записали нужната ви информация с него, натиснете и задръжте за няколко 
	секунди   бутона, докато на дисплея се изпише OFF. Рекордера е изключен. 
	Индикация за намаляващо захранване на устройството – Когато символа  , 
	мигащ се появи на дисплея на устройството, това значи, че е време да заредите 
	батерията на рекордера. Ако не го направите, след 30 секунди рекордера сам ще се 
	изключи. В случай, че правите запис, когато се появи този символ, и след това 
	рекордера сам се изключи поради невъзможност точно в този момент да заредите 
	батерията, то рекордера автоматично ще запише във вид на файл това, което сте 
	записвали до момента на изключването. След като изключи, батерията на рекордера 
	трябва да се зареди незабавно.
	Запис с натискане на един бутон /стартиране-спиране/ - За да направите бърз запис, 
	трябва само да натиснете бутона REC. На дисплея трябва да се изпише REC. Това 
	означава, че рекордера е в SP режим. Светлинният индикатор започва да мига. Записа е 
	започнал. Когато искате да спрете записа, просто натиснете отново бутона REC. 
	Бележка: Записващият режим SP е режимът, който се стартира по подразбиране, когато 
	включите рекордера. По подразбиране се включва и гласовия активиран запис. Ето 
	защо, когато включите устройството, ако искате да записвате под друг режим, ще 
	трябва да направите нужните настройки.
	Настройки на записващият режим – За да направите необходимите ви настройки за 
	записващият режим на устройството, трябва да натиснете бутона Menu, за да влезете в 
	главното меню. За да изберете режима, който искате, натиснете   или   бутона. 
	След като сте избрали режима, натиснете бутона „M”, за да потвърдите избора си. Ето 
	така трябва да изглежда дисплея, когато всеки един от режимите мига на него:
	LP – е режим, който записва продължително време, като записаният файл е в .act 
	формат.
	SP – е режим с добро качество на звука, и с включена гласова активация, записва във 
	.wav формат.
	HP – е режим, записващ висококачествени файлове в mp3 формат.
	По подразбиране, SP режима активира и гласовата активация на устройството, което 
	значи, че ако сте избрали този режим и оставите някъде рекордера, устройството при 
	засичането на глас или друг звук, ще стартира запис. Много важна функция е това, че 
	според това в каква среда се намирате вие и вашия рекордер, може да регулирате 
	чувствителността на гласовата активация.
	Регулиране на гласовата активация на устройството -  Според това в каква среда се 
	намирате вие може да регулирате гласовата активация на рекордера. Това става, като 
	след като сте включили в SP режим, натиснете бутона REC, за да започне записа, после 
	натискате отново REC бутона, за да спрете записа и започвате да си избирате стойност 
	на гласовата активация с   и   бутоните. Според нуждите си, имате възможност да 
	избирате измежду стойности от 0 до 4. След като сте избрали нужната ви стойност, 
	отново натиснете бутона REC, за да стартирате отново записа. По подразбиране 
	стойността, която се задава от устройството е 0. Това значи, че няма никакъв звук. И в 
	този случай на дисплея започва да мига надписа VOS. Ако няма зададен звук, 
	рекордера няма да се стартира сам. Ще си стои на пауза. При зададена стойност за звук, 
	той автоматично се включва и започва да записва. Ето как трябва да изглежда дисплея:
	при пауза                          при запис
	Внимание: Когато на дисплея се изпише FUL, това значи, че или дискът, на който се 
	записват файловете се е запълнил или захранването е малко. Ако причината е 
	запълнено дисково пространство, устройството започва да трие автоматично някои 
	стари записи, за да освободи място за новия, който правите в момента. Аудио 
	рекордера може да запише до 200 файла.
	Внимание: Докато правите запис, в никакъв случай не превключвайте ключа ON/OFF в 
	OFF положение. Това би предизвикало загуба на всичко записано дотук или „забиване” 
	на самото устройство. Ако се случи последното, ще трябва да форматирате 
	устройството, с помощта на FAT система, която е вид файлова система, и която се 
	поддържа от всеки компютър. Само трябва да включите устройството посредством 
	неговия USB слот в компютъра си, след което в организатора на файловете, където ще 
	се появи устройството, кликвате с десния бутон на устройството и избирате „format”. 
	След форматирането, рекордера ще работи отново без проблем. За жалост файловете 
	ще са изгубени. 
	Записване на телефонни разговори – 
	Включете телефонната линия и свързващата линия на самият телефон в 
	разпределителния адаптер. 
	Включете края на кабела /line-in cable/ на устройството в адаптера, а другия край 
	в жака  на устройството. Такъв кабел /line-in cable/ трябва да има в 
	комплекта, позволяващ ви да свържете рекордера с телефонната линия. 
	След това изберете подходящият режим за запис на рекордера, след което 
	натиснете бутона REC и започнете записа.
	Записване посредством външен микрофон – 
	Включете външния микрофон в жака  .
	Включете рекордера и натиснете бутона REC, за да започне записа.
	Запис на аудио посредством Line-in – 
	Единия край на line-in кабела се включва във външен аудио плеър /CD, mp3 и 
	др./, посредством своя аудио изход. В другия си край, кабела се включва в   
	жака на вашия аудиорекордер.
	Изберете режима на записва на рекордера, както е описано в предните секции, 
	след това включете външния плейър и пуснете аудиото или музикалните 
	файлове, които искате да запишете. Аудиорекордера ще запише всичко, което се 
	свири от плейъра.
	Функция за прослушване на записаните файлове -  След като сте направили своя 
	запис, вие имате възможност да го прослушате с помощта на слушалки, за да 
	установите дали няма нежелани звукови ефекти, дали се чува качествено или ще има 
	нужда от нов запис. За хора, чийто звук не функционира добре, устройството има 
	възможност за настройка на звука. 
	Настройки на звука – За настроите звука на записвания файл, според нуждите си, 
	натиснете бутона REC, за да спрете започнатия запис, и натиснете VOLUME+ или 
	VOLUME - . Диапазона между който имате възможност да избирате е от 0 до 31. След 
	като приключите с настройките, натиснете отново REC и записа ще продължи.
	Автоматично продължаване на записа -  Ако след 4 часа на запис /колкото е 
	максимума продължителност на един запис/, ако не изключите устройството, то 
	продължава да записва, като обаче прави нов файл.
	Прослушване на записите
	Прослушване с един бутон – Спрете записа, който правите в момента. С натискането 
	само на един бутон -    може да прослушате всичко записано до този момент.
	Прослушване на LP и SP записи – Спрете записа, който правите в момента под режим 
	LP или SP и натиснете   или   бутона в главното меню, за да влезете в менюто 
	със записите VOS. Натиснете „М”. След това   бутона, за да слушате записите. При 
	повторно натискане на   бутона, може да спрете или паузирате записа.
	Прослушване на HP записи – Бележка: HP файловете винаги са музикални файлове. 
	Ето защо, когато прослушвате музикални файлове, на дисплея винаги е изписано HP. 
	За да прослушате такъв файл, натиснете   или   бутона в главното меню и 
	изберете музикалното меню, което се изписва с  . Натискате „М”, за да влезете в 
	подменюто. След това натискате   или  , за да изберете HP записите, които може 
	да сте направили от външен плейър, например. След което натискате   бутона, за да 
	започне да свири. За пауза или спиране на записа, натискате отново   бутона. 
	Настройки на звука – За да настроите звука, според вашите нужди, натиснете бутона 
	„ ”.
	Избор на записи – Тъй като аудиорекордера не е като типичния плейър, вие трябва да 
	му кажете дали да продължи да свири файловете. Може да направите това с еднократно 
	натискане на   за следващия файл, след като текущия вече е спрял, или с   за 
	последния свирил. Продължителното натискане на   или   прехвърля съответно 
	напред или назад с няколко записа.
	Настройки на дата и час:
	В режим на изчакване натиснете   или  , за да направите настройки на текущите 
	час и дата. Трябва да изглежда така:
	Натиснете „М”, за да влезете в менюто за време. След това с двата бутона   и   
	изберете кое искате да настроите – часа или датата. Избраната част започва да мига. 
	Натиснете  бутона, за да нагласите текущото време. 
	След като приключите с въвеждането на данните, аудиорекордера автоматично ще 
	приеме настройките и ще ги потвърди. Десет секунди след като сте ги въвели той се 
	връща в главното меню. 
	Проверка на час и дата на направените записи – За да проверите датата и часа, на 
	които са направени вашите вече записани файлове, вие трябва да ги качите на 
	компютъра си и с десен бутон на всеки от файла, и избор на „Properties” ще може да 
	направите проверката за:
	дата и час на създаване на файла /creation time/, което е времето когато е 
	започнал записа;
	дата и час на избиране /modified time/, е времето, когато записа е спрян;
	дата и час на приемане /access time/ е времето, когато файла е качен на 
	компютъра.
	Музика
	Установяване в музикален режим – За да включите устройството в  музикален 
	режим, трябва да натиснете   или   бутона. Аудиорекордера се установява в 
	изчакващ режим преди да се избере музикалния режим, както е показано:
	След това натиснете „М”, за да влезете в изчакващ музикален режим:
	Бележка: Ако няма никакви файлове, записани под HP режим в рекордера, 
	устройството автоматично ще ви прехвърли в главното меню след като натиснете „М” 
	бутона. 
	Стартиране/спиране на музикални файлове – След като сте в музикален режим на 
	устройството, и то има записани музикални файлове, за да стартирате трябва да 
	натиснете само   бутона. За спирането на вече свирещия файл, натискате отново 
	същия бутон. 
	Настройки на звука – Правят се с   бутона.
	Избор на файл - Може да направите това с еднократно натискане на   за следващия 
	файл, след като текущия вече е спрял, или с   за последния свирил. 
	Продължителното натискане на   или   прехвърля съответно напред или назад с 
	няколко записа.
	А-В повторение – Изберете секцията А-В: Натиснете бутона REC, когато започне да се 
	свири приетият откъс от файл за точка А. След това натиснете отново бутона REC, за 
	да спрете записа и да установите по този начин точка В. Това може и да е преди да 
	свърши записа. Така рекордера ще започне да повтаря запис от точка А до точка В. 
	Спиране на повторението – Ако не го спрете ръчно, рекордера спира да повтаря 
	записаната от А до В секция от вас, след третия път. За да го спрете ръчно, просто 
	натиснете бутоните REC или М и рекордера ще продължи със свиренето на текущия 
	файл. 
	Изтриване на файл – Ако искате да изтриете някой файл от рекордера, в спряно 
	положение, изберете файла, който искате да изтриете. Натиснете и задръжте за около 3 
	секунди „М”. Дисплея трябва да изглежда така след изтриването:
	Ако наистина искате да го изтриете, натиснете „М” за потвърждение:
	Внимание: Ако след като сте влезли в режим за изтриване, не предприемете никакви 
	последващи действия, след три секунди рекордера се връща в главното меню. 
	Внимание: Преди да предприемете изтриване на файлове, или форматиране, запишете 
	важните такива на флаш памет или на компютъра си. 
	FM Радио 
	В изчакващ режим на рекордера, натиснете   или   бутоните, за да изберете 
	режим FM радио, както е показано тук:
	След това натиснете „М”, за да включите радио станция или да изберете такава:
	Сканиране на станции – За да сканирате честотите за радио станции, натиснете   
	или   бутона. За да сканирате наново всички станции, един от двата бутона се 
	натиска и задържа няколко секунди. В момента, в който рекордера открие радио 
	станция на дадена честота, той ще прекъсне сканирането и ще я включи. 
	Записване на станции – Ако не желаете да запишете откритата радио станция, трябва 
	отново да натиснете един от двата бутона, за да се продължи сканирането. В противен 
	случай, за да я запишете е необходимо да натиснете веднъж бутона REC. След като сте  
	записали всички желани от вас радио станции, може да натиснете   бутона, за да ги 
	пуснете. Бутона REC се натиска по веднъж за всяка станция, например натискате 
	веднъж REC включва се „P01” /първата записана радио станция/, още веднъж REC и се 
	включва „P02” и т.н.
	Изтриване на радио станции – Ако не желаете повече някоя радио станция да е 
	записана във вашия аудиорекордер, то вие може да я изтриете като след сте я 
	селектирали или в момента я слушате, натиснете „М”, и после отново „М”, за 
	потвърдите желанието си. 
	Връзка с компютър
	За да включите аудиорекордера в компютър, използвайте USB слота, който се намира в 
	единия му край. Включвайки го в USB порта, на дисплея на устройството трябва да 
	видите следното:
	Аудиорекордера притежава голямото предимство, че може да се използва и като 
	преносима флаш памет, благодарение на стандартния USB слот. Ако операционната ви 
	система е Windows ME/2000/XP или Vista, няма да имате нужда от драйвери при 
	включването му, защото всичките тези операционни системи имат вградени. Ако обаче 
	е Windows98 или по-стара, ще трябва да ги инсталирате. Драйвери има в диска, който е 
	включен в комплекта. Освен това рекордера може да презарежда батерията си и 
	посредством USB порта на компютъра. 
	Бележка: Докато прехвърляте данните си от рекордера на компютъра или обратно, в 
	никакъв случай не изключвайте рекордера, не го издърпвайте от USB порта. В 
	противен случай рискувате да загубите всичките си данни или да предизвикате 
	„забиване” на самия рекордер. Ако това се случи, форматирайте под файлова система 
	FAT.
	Зареждане на батерия – За презаредите батерията на своя аудиорекордер, трябва да 
	включите самото устройство в адаптера за захранване. На единия край на адаптера има 
	USB слот, където се включва аудиорекордера. Другия край се включва в стандартен 
	контакт от електрическата мрежа. В нашата страна волтажа е 220V, но самият адаптер 
	поддържа захранване в диапазона 110V-250V. След като включите адаптера в 
	електрическата мрежа, светлинния индикатор на рекордера светва в непрекъсната бяла 
	светлина, а индикатора на адаптера – в червена. След като зареждането приключи, 
	индикатора на рекордера ще угасне, а тази на адаптера става жълта. На дисплея на 
	рекордера трябва да видите това:
	Преди първото използване е необходимо батерията да се зареди повече от 6 часа. 
	Рекордера може да се зареди и през USB порта на компютъра. Докато това става 
	индикатора на рекордера свети в бяло, след което угасва. На дисплея отново се изписва 
	FUL. 
	Инсталиране на драйвери – За да инсталирате дравейрите за рекордера, ако вашата 
	операционна система е Windows 98 или по-стара версия, е нужно да сложите CD-то, 
	което ще намерите в комплекта, в CD-ROM-на на компютъра. След прочитането на 
	диска, трябва да се отвори прозорец с интерфейса, който ви води стъпка по стъпка към 
	инсталирането на драйверите. Изберете пътя за инсталираните драйвери. След което 
	натиснете бутона Next, за да стартирате инсталацията. След като интерфейса ви каже, 
	че успешно е инсталирал драйверите, затворете прозореца с бутона „Close”. Сега вече 
	може да използвате рекордера. Заедно с драйверите, на компютъра бива качен и 
	конвертор за .act файлове. За да го стартирате, следвайте 
	  .
	Конвертиране /преобразуване/ на .act файлове във .wav формат – Тъй като старите 
	операционни системи не поддържат .act файлове е необходимо те да бъдат 
	конвертирани във .wav формат. Това става посредством софтуера, инсталиращ се 
	заедно с драйвера.
	Стартирайте „Sound Convert Tool” програмата, която може да отворите 
	посредством Старт менюто. След това натиснете бутона „Open”
	Изберете файла с разширение .act, който искате да конвертирате:
	Кликнете на бутона „Convert”, за да започне преобразуването на файловете
	Този софтуер, освен че преобразува файлове от .act формат във .wav, може да 
	плейва файлове във .wav и mp3 формат.
	Внимание: Преди да конвертирате файла от .act формат във .wav е добре да го 
	преименувате, защото в противен случай може да загубите оригинала. Ако има 
	вероятност да ви потрябва е добре да разполагате и него. Ако например искате да 
	конвертивате „REC001.ACT” във файл с .wav формат, ще трябва да го преименувате на 
	“REC002.ACT”. В противен случай, новият файл ще носи същото име и ще се 
	препокрие с оригинала. По подразбиране, новият файл ще се казва „REC001”. 
	Възникнали проблеми:
	Не мога да включа аудиорекордера. 
	Проверете дали ключа „ON/OFF” се намира в позиция „ON’, ако е така, проверете дали 
	има достатъчно захранване. Ако не, ще трябва да заредите устройството преди да го 
	използвате.
	Не чувам нито звук при прослушването на записаните си файлове.
	Проверете дали правилно сте свързали слушалките. Настройте звукът на рекордера от 
	главното меню или проверете дали самият файл не е повреден. Това може да направите 
	като го качите на компютъра си и го стартирате с музикална програма. Ако е повреден 
	програмата ще сигнализира за проблем.
	Рекордера понякога не записва.
	Форматирайте рекордера под FAT файлова система, но преди да го направите, 
	съхранете важните файлове, които се намират на рекордера на памет или на компютъра 
	си.
	Аудиорекордера заби и не реагира на командите от менюто
	Форматирайте рекордера под FAT файлова система, но преди да го направите, 
	съхранете важните файлове, които се намират на рекордера на памет или на компютъра 
	си.
	Не може да се свърже с компютър.
	Ако сте под стара операционна система, от типа Windows 98/95 и др., проверете дали 
	сте си инсталирали драйверите, за да може да работите с аудиорекордер. Ако всичко с 
	операционната ви система е наред, тогава трябва да проверите дали връзката с 
	компютъра е установена правилно /рекордера включен ли е в USB порт, самият порт 
	дали работи и др./

