
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY VR GOLD
INSTRUKCJĘ W KOLOROWEJ WERSJI CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ NA  

WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL

(w wyszukiwarce na dole strony wpisz kod: 068)

http://www.kameryszpiegowskie.waw.pl/


Zalecenia bezpieczeństwa i
ostrzeżenia.

1. Należy chronić́ urządzenie przed działaniem promieni
słonecznych,  wysoką temperaturą,  wilgocią̨ czy wodą.  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 odpowiednia

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)

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. 



Cechy : 
- 4GB pamięci  

- Czas nagrywania:  
*Bardzo wysoka jakość (192 kbps) : 2760 minut  

*Wysoka jakość (128 kbps) : 3840 minut  
*Wysoka jakoś nagrywania głosu bez zniekształceń (64 kbps) : 8460 minut  

*Długie nagrywanie (32 kbps) : 16560 minut  
-  Funkcja aktywacji głosem ( VOR )  

- 7 trybów EQ: NOP, ROCK, POP, CLASS, SOFT, JAZZ i DBB  
-  Powtarzanie A-B : powtarzanie tylko części nagranego pliku  

-  Nagrywanie w formacie mp3  
- Języki do wyboru  

-  Funkcja usuwania  
- Wbudowany mikrofon  

- Częstotliwość nagrywania 20Hz-30Hz  
- Czas nagrywania do 20 godzin  

- Czas odtwarzania na słuchawkach do 13 godzin  
- Temperatura pracy od -5C do +40C  

- Wymiary 85x35x12mm  
-  Maksymalna moc 300 mW  

I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

Ładowanie - przed pierwszym użyciem dyktafonu należy naładować akumulatorek, ładując go przez 
minimum 3-4h. Proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do komputera poprzez port USB 
lub do ładowarki sieciowej 5V 1A.
Status baterii (3), (4)- funkcje mogą być ograniczone, należy naładować dyktafon



 1. Włączanie/wyłączanie:

Przełącznik znajduje się z prawej strony dyktafonu. Przesuń w górę, aby włączyć lub na dół 
aby wyłączyć urządzenie. Dyktafon posiada stan gotowości. Aby go włączyć lub wyłączyć należy  
przytrzymać przycisk PLAY przez 2 sekundy.

2. Główne menu:

Przy włączeniu dyktafonu pokaże się tryb „ Record Mode”. Poruszanie po menu za pomocą
przycisków UP i DOWN. Dostępne są opcje:

Nagrywanie     Odtwarzanie        Odtwarzanie muzyki        Ustawienia

Przyciskiem Menu potwierdzamy wybór menu.

Menu nagrywanie

3. Funkcja aktywacji głosem(VOR):
Kiedy wybrane jest menu nagrywanie, wciśnij przycisk Menu w celu aktywowania funkcji. Wciśnij
ponownie przycisk Menu, aby wybrać VOR i następnie przycisk UP lub DOWN, żeby „otworzyć” lub
„zamknąć” funkcję VOR. Zatwierdzamy wybór przyciskiem Menu.

4. Nagrywanie (Recording):
Kiedy wybrane jest menu nagrywanie, wciśnij przycisk REC, aby zacząć nagrywać. W trakcie
nagrywania dioda LED świeci na czerwono. Na wyświetlaczu pokazuje się, która numeryczna
sekwencja jest nagrywana oraz czas nagrywania.

5. Pauza/ Stop nagrywania
-Naciśnij przycisk REC w trakcie nagrywania, aby zastopować lub kontynuować nagrywanie. Dioda
LED to zasygnalizuje.
- Naciśnij przycisk Stop, by zakończyć i zapisać nagranie
Aby wyjść z menu nagrywania wciśnij przycisk Menu przez 2 sekundy. Dyktafon wyjdzie do głównego
menu.



Menu odtwarzania



6. Wybieranie pliku:
Gdy menu odtwarzanie lub odtwarzanie muzyki jest wybrane, na początku wyświetla ostatnio
nagrywane pliki lub muzykę.
- Przed lub w trakcie odtwarzania wciśnij przycisk UP lub DOWN, aby wybrać dany plik
- Wciśnij przycisk Menu 2 razy, aby otworzyć lokalny folder. Wyświetlą się dostępne pliki w formie
listy znajdujące się w folderze. Przyciskami UP lub DOWN wybieramy plik i przyciskiem Menu
zatwierdzamy.

7. Odtwarzanie (Playback):
Wciśnij przycisk PLAY aby zacząć odtwarzanie

8. Szybkie przewijanie w przód/tył:
- w trakcie odtwarzania pliku przytrzymaj przycisk DOWN, aby przewinąć do przodu. Puść by
kontynuować odtwarzanie
- w trakcie odtwarzania przytrzymaj przycisk UP, aby przewinąć do tyłu. Puść by kontynuować.

9. Głośność (Volume):
Przed lub w trakcie odtwarzania wciśnij przycisk Vol+ lub Vol- aby pogłosić lub zciszyć. Głośność daje
się regulować w 32 stopniach.

10. Pauza/ Stop odtwarzania:
- Wciśnij przycisk Play podczas odtwarzania, aby zastopować lub kontynuować odtwarzanie
- Wciśnij przycisk Stop, aby zatrzymać odtwarzanie

11. Opcje powtarzania (Repeat options):
W trakcie odtwarzania wciśnij przycisk Menu i wybierz ustawienia „Repeat”. Wciśnij ponownie
przycisk Menu, aby wejść do ustawień. Następnie przycisk UP lub DOWN, aby wybrać następujące
opcje:
- Normalne odtwarzanie (NOR)
- Powtarzanie pojedynczego pliku (ONE)
- ROOT w celu pojedynczego odtwarzania wszystkich plików wyłącznie w jednym trybie ( nagrania lub
muzyka)
- RT_A w celu powtarzania wszystkich plików z folderu w jednym trybie
- ALL w celu powtarzania wszystkich plików z dwóch trybów
- Losowe (RAND) w celu odtwarzania losowych plików w jednym trybie
- INTR, aby odtworzyć jedynie pierwsze 10 sekund wszystkich plików w jednym trybie
Wybór opcji zatwierdzamy przyciskiem Menu.

12. Powtarzanie A-B:
W trakcie odtwarzania wciśnij przycisk DEL/A-B, aby wejść do funkcji:
- jedno naciśnięcie- oznaczenie „A” zostanie wybrane. Naciśnij ponownie, żeby wybrać zaznaczenie
„B”
- póżniej plik będzie powtarzany od oznaczenia A do B
- aby zresetować zaznaczenia naciśnij przycisk DEL/A-B
- aby kontynuować normalne odtwarzanie wciśnij przycisk Menu

13. Ustawienie EQ (EQ settings):
W trakcie odtwarzania wciśnij przycisk Menu i wybierz ustawienia „Equalizer”. Wciśnij przycisk Menu,
aby wejść do ustawień equalizera i później za pomocą przycisków UP i DOWN można wybierać
następujące opcje EQ:
- Naturalny (NOR)
- Rock (ROCK)
- Pop (POP)



- Klasyczny (CLAS)
- Łagodny (SOFT)
- Jazz (JAZZ)
- Dynamiczny bas (DBB)
Przyciskiem Menu zatwierdź wybór EQ.

14. Usuwanie plików (Deleting files):
Wybierz plik do usunięcia korzystając z przycisków UP i DOWN i wciśnij DEL/A-B. Wyświetli się
podpowiedź „Delete file”. Uzywając UP lub DOWN wybierz Tak( Yes) lub Nie (No). Przyciskiem Menu
zatwierdź wybór
- aby usunąć wszystkie pliki, wciśnij przycisk Menu i wybierz „Delete all”. Potwierdź przyciskiem
Menu.

15. Wyjście z trybu odtwarzania:
Aby wyjść z trybu odtwarzania plików przytrzymaj przycisk Menu przez 2 sekundy. Dyktafon wróci do
głównego menu.

16. Ustawienia (Settings): 
Kiedy włączone jest menu ustawienia wciśnij przycisk UP lub DOWN, aby poruszać się po menu.
Przyciskiem Menu wchodzimy do danej opcji.

17. Typy nagrywania ( Record type):
Są 4 typy jakości nagrywania do wybrania. Przyciskiem UP lub DOWN można wybrać następujące
opcje:
- SHQ/ Bardzo wysoka jakość (192 kbps)
- HQ/ Wysoka jakość (128 kbps)
- SP/ Wysoka jakoś nagrywania głosu bez zniekształceń (64 kbps)
- LP/ Długie nagrywanie (32 kbps)
Przyciskiem Menu zatwierdzamy wybraną jakość nagrywania.

18. Podświetlenie ( Backlight):
Ustaw jasność podświetlenia dla wyświetlacza LCD za pomocą przycisków UP lub DOWN. Zatwierdź
przyciskiem Menu

19. Język ( Language):
Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby wybrać jeden z języków i zatwierdź przyciskiem Menu.

20. Wyłączanie zasilania (Power Off):
Pod tą opcją są dwie funkcje:
- „Off timer” służy do ustawienia bezczynności czasu. Regulacja w 10 minutowych odstępach od 10
do 60 minut za pomocą UP i DOWN. Zatwierdzenie przyciskiem Menu. Po ustalonym czasie dyktafon
przechodzi w stan czuwania. Przytrzymanie przycisku Play przez 2 sekundy „budzi” dyktafon.
- usypianie „Steep time” regulacja w odstępach 10 minutowych od 10 do 120 minut za pomocą UP i
DOWN. Zatwierdzenie przyciskiem Menu. Przytrzymanie przycisku Play przez 2 sekundy „budzi”
dyktafon.

21. Kontrast (Contrast):
Regulacja kontrastu dla wyświetlacza za pomocą przycisków UP i DOWN. Regulacja 15 stopniowa.
Zatwierdzenie przyciskiem Menu.

22. Informacje o wolnej pamięci ( Memory status):
Pokazuje informację o wolnej pamięci w procentach. Przycisk Menu, aby wyjść
23. Wyjście ( Exit):
Naciśnij przycisk Menu, aby powrócić do głównego menu.



III INFORMACJE DODATKOWE:

4. Odczyt plików w komputerze - aby dokonać odczytu plików, należy podłączyć dyktafon do 
portu USB komputera. System wykona automatyczną instalację urządzenia, żadne dodatkowe 
sterowniki nie są wymagane. Kamerka zostanie wykryta jako pamięć masowa. Należy wybrać 
odpowiedni plik, dwukrotnie kliknąć myszką , pobrać zapisany plik z katalogu i zapisać na 
dysku komputera. Wybrane pliki są gotowe do odtwarzania.

5. Ładowanie - proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do komputera lub ładowarki 
sieciowej. Urządzenie ma wbudowany wysokiej wydajności akumulator, który można wielokrotnie 
ładować. Czas ładowania ok. 3-4 godzin.


