Ц ИФРОВ ТЕЛЕФ ОНЕН РЕК ОРДЕР

ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ
Записващо телефонно устройство Едно практично устройство, което спокойно може да използвате
като телефонен секретар. Или пък като вашите уши. Записва всеки телефонен разговор и ви
предоставя желаната информация в моментите, когато не сте си били у дома. Характеристики: 1.
Записва всички разговори автоматично 2. Лесно опериране, посредством LCD дисплей 3. Записва на

допълнителна карта-памет – SD/miniSD/TF 4. Поддържа записани файлове и MP3 музикални файлове,
както и ги възпроизвежда след това 5. Създава папки по дата, например 26 юли 2012 ще изглежда
като 20120726 6. На 1 GB от паметта може да се направят записи с продължителност от 35 часа.
Функции копчета:
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1. Запис 2. Възпроизвеждане (натиснете, прослушайте записания файл на рекордера, ако смятате, че
това, което чувате е достатъчно, просто натиснете още веднъж) 3. Автоматично или ръчно записване
4. Настройка на време 5. Възпроизвеждане/Пауза 6. Нагоре/Усилване звука 7. Назад/предишен файл 8.
Надолу/Намаляване звук 9. Следващ 10. Светлинен LED индикатор (зелен или червен) – Свети зелено,
докато се записва, а червено – когато записа е паузиран или някой отговаря на позвъняването на
телефона. Инструкции за свързване:
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1. Входна телефонна линия 2. Изходна телефонна линия 3. Слот за SD/MMC карта-памет 4. Аудио
изход 5. Вход за захранващ кабел Интерфейс операции: 1. Интерфейс по подразбиране
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2. Интерфейс при запис на разговор
Image not readable or empty
../../../../..https://spy.bg//userfiles/22.jpg

Кръглата черна точка означва, че в момента устройството записва, а когато се появят две успоредни
линии – е в пауза. Съответно квадрата ще означава, че записа е спрян. 00:00:08 е времето, което в
записало устройството. 18-18-18.wav означава, че записа е 18 секунди, 18 минути и е станал в 18 часа.
3. Възпроизвеждащ интерфейс
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Триъгълника означва, че в момента записа се възпроизвежда, а когато се появят две успоредни
линии – е в пауза. Съответно квадрата ще означава, че записа е спрян. 00:00:08 е времето, което в
записало устройството. 18-18-18.wav означава, че записа е 18 секунди, 18 минути и е станал в 18 часа.
Как да работим със записващото устройство? 1. Всяко едно обаждане се записва автоматично. 2.
За да запишете и възпроизведете разговора, който водите в момента: Докато водите разговор по
телефона, натиснете кратко копчето Replay, за да стартирате
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възпроизвеждане на разговора и да правите запис едновременно. Докато трае записа, ще виждате ,
докато краткото натискане на същото ключе ще спре записа и ще установи устройството в
интерфейса, който ви дава възможност да правите избор между различни функции. За да изберете
желаната папка, натиснете ключето за предишен или следващ, а после копчето за play/pause, за да
пуснете избрания файл от вас и ще видите това:
Image not readable or empty
../../../../..https://spy.bg//userfiles/23.jpg

Можете да споделите направения запис на разговора до момента с отсрещната страна, с която
говорите, като натиснете ключето Replay. Човека отсреща ще чуе разговора ви, както и вие. Ако
искате да прослушате определена част от записания разговор, просто натиснете ключа за следващ
или предишен, за бързо прехвърляне. 3. За по-ясен звук, докато слушате може да увеличите или
намалите звука с ключето upward или downward. 4. Настройка време: натиснете копчето “Tim set”, за

да въведете актуално време. Използвате копчетата upward/downward, за да въведете часовете. 5.
Прослушване на записан файл в режим на изчакване: натиснете еднократно Next или Previous, за да
изберете , след това натиснете ключа за play/pause, за да потвърдите
Image not readable or empty
../../../../..https://spy.bg//userfiles/25.jpg

7. За да излезете от менюто, докато се прави записа, натиснете отново Record ключето. 8. Изтриване:
Може да изтриете ненужен или нежелан файл, като в режим на изчакване натиснете Next или
Previous ключа и изберете, после натиснете Play/Pause и влизате в
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9. Папката, като оттам избирате файл, натискате и задържате дълго време ключа Auto&HM, след
което на дисплея трябва да се изпише delete file. Файлът е изтрит.
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