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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

DYKTAFON DŁUGOPIS V96 
 (w wyszukiwarce na dole strony wpisz kod 807) 

Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia. 

1) Należy chronić́ urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią̨ czy woda ̨. 

Wymienione czynniki mogą̨ być́ przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również̇ doprowadzić́ 

do jego uszkodzenia.  

2) Nie należy zdejmować́ obudowy urządzenia ani umieszczać́ w niej przedmiotów.  

3) Nie należy używać́ siły ani przedmiotów mogących doprowadzić́ do uszkodzenia urządzenia.  

4) Należy używać́ dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być́ 

przyczyną uszkodzenia sprzętu.  

5) Nie należy podejmować́ prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy 

skontaktować́ się̨ z autoryzowanym serwisem.  

6) Urządzenia powinny być́ instalowanie w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.  

7) Należy unikać kontaktu z substancjami oleistymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał 

kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należytą ostrożność;  

8) Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują̨ się̨ na stronie internetowej 

dystrybutora.  

9) Firma Nexus Jarosław Gaładyk zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną  

z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.  

10) Wszelkie testy i naprawy powinny być́ wykonywane przez wykwalifikowanych personel. Producent nie ponosi 

odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie 

grozi utratą gwarancji.  

11) Urządzenie powinno być́ przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym 

odpowiednią ochronnę przed wstrząsami mechanicznymi.  

12) Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i 

użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, 

jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC) 

 
 
De         Deklaracja zgodności UE 
             Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są oznaczone 

znakiem „CE”, co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych 
norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.  
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PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM: 

Ładowanie - przed pierwszym użyciem dyktafonu należy naładować akumulator, ładując go przez 

minimum 6h. Proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia przewodem Jack-USB z zestawu 

do komputera poprzez port USB lub zalecanie do ładowarki sieciowej 5V 1A. 

*Sprzęt nie informuje o w pełni naładowanej baterii 

Urządzenie posiada wbudowaną pamięć o pojemności 32GB.  

 

II SZYBKI START: 

 

1. Włączanie/ wyłączanie - aby włączyć dyktafon wystarczy obrócić „pierścień” w pozycję ON w lewą 

stronę. Dioda pod wsuwką zamiga kilku krotnie na czerwono po czym zgaśnie, oznacza to 

rozpoczęcie nagrywania. Aby wyłączyć należy przesunąć „pierścień” w prawo do pozycji OFF. Dioda 

zamiga i zgaśnie oznacza to zapis nagrania. 

 

II INFORMACJE DODATKOWE: 

3. Odczyt plików w komputerze - aby dokonać odczytu plików, należy podłączyć urządzenie 
przewodem JACK – USB do portu USB komputera ( dyktafon musi być WYŁĄCZONY). System wykona 
automatyczną instalację urządzenia, żadne dodatkowe sterowniki nie są wymagane. Dyktafon 
zostanie wykryty jako pamięć masowa, dysk z nagraniami będzie dostępny po wejściu w „mój/ten 
komputer”. 
 
UWAGA: PAMIĘTAJ BY PRZEWÓ JACK BYŁ WPIĘTY DO KOŃCA W DŁUGOPISIE, JEŻELI KOMPUTER 
NIE WIDZI URZĄDZENIA SPRAWDŹ INNY PORT USB I ODCZEKAJ DO 2 MINUT 
 
4. Odtwarzanie plików przez słuchawki – do portu JACK w długopisie podłącz dostępny adapter z 
przyciskami, następnie do portu włóż słuchawki. Pamiętaj aby sprzęt był przy tym wyłączony.  
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Gdy słuchawki wraz z adapterem są już w długopisie należy włączyć urządzenie, zacznie on migać na 
niebiesko i zacznie odtwarzać pliki muzyczne. 
 
Przełączanie do katalogu z nagranym plikiem dźwiękowym – aby przejść do swoich nagrań kliknij 
dwukrotnie przycisk MINUS na adapterze, zacznie odtwarzać się nagrany plik.  
 
Aby wybrać kolejny plik należy kliknąć przycisk PLUS, aby cofnąć przycisk MINUS. 
Głośniej lub ciszej : Należy przytrzymać przycisk PLUS długo , analogicznie MINUS by ściszyć.  
 
Aby wyłączyć odsłuch przez słuchawki należy wyłączyć urządzenie, odczekać chwilę i odpiąć adapter. 
 
5. Wysunięcie długopisu-  aby wysunąć wkład należy obrócić srebrny element u dołu, wysunie się 
wkład. Długopis piszę w kolorze czarnym. 
 
6. Rozwiązywanie problemów 
 
Dyktafon nie działa mimo ładowania lub pliki na komputerze nie dają się odsłuchać 

- należy sformatować pamięć wewnętrzna urządzenia  
- należy użyć innej ładowarki 
- sprawdź czy przewód jest odpowiednio wpięty i dyktafon jest wyłączony 
- należy użyć programu VLC PLAYER lub innego odtwarzacza ( Grove nie otwiera plików WAV ) 
- należy skontaktować się z nami 
 
 

 


