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Това е едно практично устройство, което ви дава възможност да направите качествени записи на 
всеки мобилен телефон, което означава, че ще можете да прослушате какво и с кого е говорел 
даден човек от вашето обкръжение. Аудиорекордера записва и разговори по стационарен 
телефон, а също така елиминира или намалява околните шумове, което ви дава възможност да 
слушате без проблеми.  
 
Преди да започнете работа с многофункционалния уред, моля прочетете внимателно 
следващите страници. 
 
Предупреждение: 

1. Ако не използвате дълго време вашият аудиорекордер, по-добре го изключете. 
2. Пазете уреда от влага, запрашяване или висока температура, и определено не излагайте 

на открит огън. 
3. Старайте се да избегнете удари, когато работите с вашия аудиорекордер 
4. Не изключвайте по време на запис, тъй като освен, че ще загубите направения запис до 

този момент, има реална опасност от непоправима повреда. 
5. Сваляйте редовно направените записи на своя компютър, за да избегнете внезапен срив 

в софтуера на уреда, а оттам и загуба на данни. 
6. Не премахвате части от рекоредера или батерията. 

 
 
Основни функции преглед: 

1. Редукция на шум и запис с натискането само на едно копче. 
2. Запис на разговори по мобилен телефон, посредством блутуут. 
3. Приемане на разговори по мобилен телефон и повторно набиране на последния номер. 
4. Запис и възпроизвеждане на записа с едно копче. 
5. Четири записващи режима: 

- LP: Дълъг запис /32 kbps/ 
- SP: Запис с високо качество. /64 kbps/ 
- HQ: Запис с ултра-високо качество /128 kbps/ 
- SHQ: Супер високо качество на запис /192 kbps/ 

6. Таймер старт запис 
7. Гласово активиране на запис /VOS/VAR/ 
8. Запис с външен микрофон 
9. Запис на телефонни разговори 
10. Поддръжка на операции на 24 езика. 
11. Възможност за надграждане на паметта с TF карта-памет 
12. Защита с парола 
13. Настройка на записаните файлове. 
14. Настройка време 
15. Вградена презареждаме литиево-йонна батерия.  
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Външен вид: 
 

 
 
 
 
Операции:  
Вкл/изкл.  

− За да включите вашият аудиорекордер просто трябва да преместите ключето за 
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включване и изключване на страната, на която пише ON. Дисплея ще светне и рекордера 
е готов за работа. 

− За да го изключите повтаряте същото действие. Може да го изключите и под всяко едно 
състояние на инициализиране, като натиснете продължително бутона за превъртане 
напред или пък устройството само се изключва след като около две минути няма 
регистрирано никакво действие по него.  

 
Поставянето на TF картата: За да поставите допълнителната TF мемори карта, аудио рекордера 
трябва да е изключен. Поставете в слота за картата, който се намира в долната част на 
аудиорекордера. След като я поставите, включете устройството и задайте, че искате да я 
използвате /ако това е вашето желание/, като влезете в главното меню и оттам в подменюто 
card inserting. За да я извадите от гнездото й, трябва само да я натиснете надолу, отново в 
изключено положение на аудиорекордера. Картата трябва да излезе лесно. Аудиорекордера 
поддържа TF карти с капацитет от 128 MB до 8GB. 
 
Главно меню: 
За да влезете в главното меню на аудиорекордера, трябва само да натиснете копчето М, но в 
състояние на изчакване, за да се появят подменютата на главното меню: Record Mode, Bluetooth, 
Voice Mode, Music Mode, System Time, Setting Mode. 
 

− Record Mode: От главното меню, натиснете отстрани на аудиорекордера копчетата за 
напред/назад, за да селектирате подменюто Record Mode, след което натиснете копчето 
М, за да подтвърдите своя избор. Ако искате да се върнете в главното меню, натиснете и 
задръжте известно време копчето М отново. Трябва да видите следното: 

 
 
 

1. Режим на записване; 2. Сериен номер на файла; 3. Общ брой файлове; 4. Номерът на 
текущият файл; 5. Общото време на записаните файлове; 6. Време на настоящият записан 
файл; 7. Батерия оставаща; 8. Папка със записаните файлове; 9. Дата на записване на 
файла; 10. Меню на съхранение на файловете – карта и др.; 11. Идентификация на VAR; 
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12. Тип на записа; 13. Идентификация на шумовата редукция. 
 
 
Запис с натискането на един бутон: Натиснете бутона 
, за да стартирате записа. За целта обаче аудиорекордера  
трябва да е в паузирано положение или в момента да не снима.  
 
Редукция н шум с натискането на един бутон: За да стартирате тази функция, трябва само да 
натиснете копчето със стрелка нагоре. Изключването й става по аналогичен начин, с копчето със 
стрелка надолу.  
 
Пауза и съхраняване на записа: За да спрете и запишете даден запис, трябва само да натиснете 
копчето за спиране за записа, което е  

и после отново да натиснете копчето за старт на записа. При това действие аудиорекордера 
съхранява направения запис автоматично.  
 
Запис на монитор:  За да запишете нещо, което чувате в момента на монитор, просто трябва да 
нагласите звука от съотвените места, натискате копчето за запис и да слушате какво точно се 
записва с помощта на слушалката. 
 
Автоматично прекъсване на секции: Или когато стартирате да правите запис, устройството само 
прекъсва на даден интервал от време, за да запише записаното до момента, за да предпази 
записа от повреда или ако случайно свърши захранването. В случая нашия аудиорекордер ще 
спре настоящият запис и ще започне нов, след като е записвал три пълни часа.  
 
Меню запис: След като спрете записа, натиснете бутона М, за да влезете в менюто, от което да 
управлявате записите. С помощта на бутоните за напред и назад, можете да избирате 
настройките в менюто.  
 

− Стационарна папка /Local folder/: Или когато записаният файл се съхранява във 
вградената памет на аудиорекордера. 

− Card inserting menu: Налично е само след като поставите допълнителната карта памет и 
направените аудиозаписи се съхраняват на нея 

− Режим на запис: Съдържа два режима – AVR и нормален.  
AVR нива – от 1 до 31, като включва чувствителността и за VAR.  

− Тип на записа: SHQ 192K: HQ128K: SP64K: LP 32K 
− Избор на папка: Има три папки, в които може да се съхрани даден файл. A, B, C. Може да 

съхраните записаните файлове във всяка папка поотделно, но преди да сте стартирали 
самия запис.  

 
 
След като разгледахме всички опции, сега може да натиснете продължително бутона М, за да 
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излезете отново в главното меню, стъпка нагоре. За да промените параметрите, които ви 
изброихме, оперирате с бутоните за напред и назад и излизате от менюто.  
 
Телефонен запис:  

 
 
 
Може да направите аудиозапис на телефонен разговор, който се води по стационарния 
телефон. За целта свържете вашият аудиорекордер с телефона, както е показано на снимката, 
като устройството е необходимо да е изключено, за да се свърже правилно. След това може да 
го стартирате, за да започнете записа. 
 

− Bluetooth Mode – Натиснете бутоните със стрелките за напред и назад 

 
, за да изберете подменюто Bluetooth Mode. След това натиснете М, за да подтвърдите своя 
избор и да влезете в подменюто. На главното меню може да се върнете като отново натиснете 
М, продължително време. Трябва да видите следния екран: 
 

 
1. Режим bluetooth; 2. Сериен номер на текущия файл; 3. Общ брой файлове; 4. Номерът на 

текущият файл; 5. Общото време на записаните файлове; 6. Време на настоящият записан 
файл; 7. Батерия оставаща; 8. Папка със записаните файлове; 9. Дата на записване на 
файла; 10. Запис през bluetooth; 11. Меню за съхранение на файловете; 12. Тип на записа. 
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Връзка на мобилен телефон с аудиорекордера посредством bluetooth 
За да се свържете с вашия телефон посредством bluetooth и да направите запис, трябва само от 
аудиорекордера да натиснете бутона М и с бутоните със стрелките за напред и назад, да 
селектирате “Bluetooth Setting”. Натискате М, за да подтвърдите и отново с въпросните стрелки 
стартирате опцията блутуут, като трябва да застане на положението Bluetooth /on/, след това 
отново М, за да отворите функцията блутуут и трябва да се появи знака за свързване с блутуут. 
Трябва да направите и подобни настройки на своя телефон. За целта включете функцията 
bluetooth на него и потърсете Recorer, за да свържете своя телефон с аудиорекордера. Ако се 
изисква парола, въведете 0000, ако не – се свързвате директно.И на дисплея на телефона трябва 
да се появи знака за bluetooth.  
 
Приемане на разговори и набиране на номер: 

При дълго натискане на бутона  
устройството пренабира последния номер, а при кратко натискане – приема разговора. В този 
случай ще може да слушате човека от отсрещната страна посредством слушалките, които са част 
от комплекта. Освен това и от другата страна също могат да ви чуят, но само ако говорите на 
говорителя. Намалете или увеличете звука, ако се налага с бутоните с плюс и минус.  
 
- Mobile phone record -  По време на телефонен разговор по мобилния телефон, може да 
запишете всяка дума на отсрещната страна. За да направите това, натиснете бутона за запис  

, докато говорите, след което натиснете  

, за да паузирате записа и после отново натиснете копчето за стартиране на запис. Това действие 
автоматично ще спре записа и ще съхрани до тук проведения диалог в паметта на 
аудиорекордера. Записаните файлове автоматично се съхраняват в папката D.  
 
Bluetooth меню: 

− Стационарна папка /Local folder/ - Записаните файлове се съхраняват във вградената 
памет. 

− Card inserting menu /налично само след като поставите карта памет/ - Съхранява 
записаните файлове в допълнителната TF памет. 

− Настройка на bluetooth – включване или изключване на функцията 
− Приемане и автомтичен запис – включване или изключване на функцията. 
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- Voice Mode - Натиснете бутоните със стрелките за напред и назад 
 
, за да изберете подменюто Voice Mode. След това натиснете М, за да подтвърдите своя избор и 
да влезете в подменюто. На главното меню може да се върнете като отново натиснете М, 
продължително време. Трябва да видите следния екран: 

 
 
 
1. Режим voice mode; 2. Сериен номер на текущия файл и възпроизвеждане; 3. Общ брой 
файлове; 4. Номерът на текущият файл; 5. Общото време на записаните файлове; 6. Време на 
настоящият записан файл; 7. Circulate mode; 8. Оставаща батерия; 9. Папка за записване на 
файловете; 10. Меню; 11. Режим звукови ефекти; 12. Тип на записа. 
 
 
Възпроизвеждане с един бутон 
Записаните файлове имате възможност да прослушате веднага, като в режим на временно 
паузиран запис, натиснете бутона  

и записаното до момента ще може да бъде прослушано от вас. 
 
 
Възпроизвеждане/Пауза: 
Използвайте бутона  

за да стартирате или спрете възпроизвеждането на записан файл. 
 
Бързо прослушване напред/назад: 
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Както и при обикновените плеъри това става с копчетата за напред и назад / 

, които се натискат по веднъж за последния, следващия файл, а пък за бърз преглед напред или 
назад, може да натиснете продължително съответното копче.  
 
Настройки звук: 
Натискайте периодично бутоните с “+” и “-”, за да настроите според вашите желания звука.  
 
Повторение от точка А до точка В, маркер: 
Докато слушате даден запис, натиснете кратко копчето за стартиране на запис  

, маркирали сте точка А, след което отново го натиснете и вече имате подтвърдена и точка В. 
Рекордера започва да повтаря записаното между двете точки. За да спрете повторението, 
просто натиснете М. Автоматично повторението се отменя след третия път. 
 
Настройки плейър: Освен, че може да запишете даден разговор, с този аудиорекордер може да 
слушате и музика. За да зададете дадени настройки, трябва да влезете в съответното меню. 
Натиснете М, за да влезете в менюто, а после и с двете копчета за напред и назад, изберете 
желаната настройка. 
 
Repeat: Съдържа такива опции като Repeat Folder, Repeat All, Random Intro 
Equalizer: Natural, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, DBB 
 
Избор/Изтриване: Ако искате да изтриете даден файл от паметта на аудиорекордера или пък 
картата, трябва след като е спряно устройството да влезете в менюто, после да изберете меню: 
Local Folder, Card Inserting menu, Deleting Files, Delete All /изтрива всички файлове в папката/ 
Избирате даден файл, след това подтвърждавате с YES или NO. 
 
- Music Mode -  
Натиснете бутоните със стрелките за напред и назад 

 
, за да изберете подменюто Music Mode. След това натиснете М, за да подтвърдите своя избор и 
да влезете в подменюто. На главното меню може да се върнете като отново натиснете М, 
продължително време. Трябва да видите следния екран: 
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1. Режим music mode; 2. Информация за музикалния файл и възпроизвеждане; 3. Общ брой 
файлове; 4. Номерът на текущият музикален файл; 5. Общото време на записаните файлове; 6. 
Време на настоящият записан файл; 7. Circulate mode; 8. Оставаща батерия; 9. Play menu; 10. 
Equalizer mode; 11. Тип на музиката. 
 
 

- System Time: Натиснете бутоните със стрелките за напред и назад 
 
, за да изберете подменюто System Time. След това натиснете М, за да подтвърдите своя избор и 
да влезете в подменюто. На главното меню може да се върнете като отново натиснете М, 
продължително време. Трябва да видите следния екран: 

 
1. Година, месец, ден; 2. Час, минута, секунда. 

 
Натиснете бутоните със стрелките за напред и назад 

, за да изберете частта, която искате да промените. Тя ще започне да мига. След това с “+” или “-
” направете нужната настройка. Натиснете М, за да се върнете в главното меню. 
 
- Setting Mode - Натиснете бутоните със стрелките за напред и назад 
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, за да изберете подменюто System Time. След това натиснете М, за да подтвърдите своя избор и 
да влезете в подменюто. На главното меню може да се върнете като отново натиснете М, 
продължително време.  
 
Осветеност на екрана: От 0 до 60 секунди. 0 означава нормална осветеност, а 1 до 60 са 
секундите, за които ще свети дисплея, след което ще се изключи автоматично, за да спести 
захранване. 
 
Език: Китайски, Английски, Японски, Френски, немски, полски, руски и много други са езиците, 
измежду, които може да избирате. 
 
Изключване автоматично: За да запазите по-дълго време батерията на рекордера в работно 
положение, може да направите настройка, той да се изключва сам след определено време, 
когато няма установено действие. Имате възможност да избирате от 0 до 60. 0 означава, че 
опцията е изключена, а следващите цифри до 60 са секундите след които рекордера да се 
самоизключи.  
 
Контраст: От 0 до 15 може да осветявате екране. 
Информация за паметта: Тук виждате пълната памет и до момента използваната.  
 
Версия на фърмуера: Дата и версия, на софтуера инсталиран ви на рекордера.  
 
Настройки парола: По подразбиране устройството идва с парола 0000, която се изисква, 
включвайки го към компютъра. Ако искате обаче тя може да бъде сменена и да я знаете само 
вие. Така никой друг няма да има достъп до важни файлове. За целта със стрелките напред и 
назад може да изберете частта от 0000, която искате да смените и да въведете цифрата с “+” или 
“-”. Натиснете М и запазете настройката. 
 
Автоматичен запис: Може да направите настройка, която да стартира всеки ден, в определено 
време рекордера и да записва всеки звук, който се чува около него или по телефона.  
 
Рестартиране: За да върнете настройките по подразбиране, с които е дошло устройството, 
просто натиснете този бутон в менюто. 
 
Изход: Излизате към главното меню 
 
Свързване с компютър: Рекордера директно през своя порт USB се свърза с компютър. 
Поддръжа само Windows 2000/XP/Vista/7. Няма нужда от инсталация на драйвери. Използвайте 
като флаш памет, за да свалите файловете. 
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Зареждане батерия: Устройството може да се зареди през електрическата мрежа и през 
компютъра. През първото отнема 2-3 часа, за да се зареди напълно батерията, а през USB-то на 
компютъра – 3-4 часа. Свържете съответно зарядното или USB кабела, за да заредите вашият 
аудиорекордер по желания от вас начин. В процеса на зареждане светлинният индикатор мига, 
а когато батерията е напълно заредена, той угасва. Зареждането да става при изключен уред. 


