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I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM: 

Ładowanie– przed pierwszym użyciem dyktafonu należy naładować akumulator,  

ładując go przez ok. 5h. Proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia przez port USB do :  

- Portu USB w komputerze poprzez dołączony przewód USB 

- Do ładowarki sieciowej USB takiej jak od telefonu o mocy max 1-2A 5V  

(podłączenie do mocniejszej uszkodzi sprzęt, ładowarka nie jest elementem zestawu) 

Dyktafon posiada wskaźnik baterii na ekranie 

II SZYBKI START: 

 

1. Włączanie/ wyłączanie – aby włączyć urządzenie należy przesunąć suwak ON/OFF na pozycję ON 

w górę, po chwili powinien zapalić się ekran wraz z menu. 

Aby wyłączyć urządzenie należy przesunąć suwak ON/OFF na OFF w dół, ekran zgaśnie. 

 

Pamiętaj by włożyć kartę SD do dyktafonu, sprzęt obsługuje karty od 2 GB do 32 GB, wybrana karta 

zależna jest od ilości nagranych plików. Kartę SD należy włożyć w slot na kartę SD, napis karty 

należy skierować w kierunku pleców dyktafonu.  ( bez karty sprzęt nie będzie funkcjonował ) 

 

Kartę należy docisnąć w dyktafonie w celu zapięcia slotu, będzie słyszalny charakterystyczny KLIK. 

Aby ją wyjąć trzeba ją wcisnąć aby slot puścił kartę. 

 

2. Nagrywanie – aby rozpocząć szybkie nagrywanie wystarczy przesunąć SUWAK REC na pozycje REC 

w górę. Na ekranie zostanie odliczony czas nagrania.  

 

Aby zakończyć nagrywanie i zapisać nagrany plik należy przesunąć SUWAK REC do dołu, w ciągu kilku 

sekund nagranie się zapisze. 

 

UWAGA : PAMIETAJ BY WYKONAĆ CZYNNOŚĆ ZAPISU NAGRANIA SUWAKIEM REC, WYŁĄCZENIE 

SPRZĘTU PRZEZ SUWAK ON/OFF NIE ZAPISZE NAGRANIA AUTOMATYCZNIE.  

 

ZMIANA TRYBU PRACY ORAZ URUCHOMIENIE NAGRYWANIA NA DETEKCJĘ 

GŁOSU VOR/VOS 

W celu zmiany trybu pracy rejestracji należy na włączonym urządzeniu z podświetlonym ekranem 

wybrać opcję funkcyjną poprzez przycisk M, kliknij kilka razy aby przejść do następnej opcji. 

 

Wyświetli się opcja : 

 

REP   – WYBÓR REJESTRACJI  

- ALL   – REJESTRACJA W PĘTLI ZAPISU 

- (1)  – REJESTRACJA BEZ PĘTLI ZAPISU 

 

Zmianę trybów wykonujemy przyciskiem zmiany przełączenia nagrań poprzez kliknięcie góra – dół, na 

ekranie przeskoczy nam ustawienie z ALL na (1) oraz w drugą stronę.  

 

Aby zatwierdzać wybór należy kliknąć przycisk PLAY  
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Wybór oświetlenia ekranu: 

 

LED ON  - Włączone podświetlenie ekranu  

LED OFF - Wyłączone podświetlenie ekranu 

 

Aby zatwierdzać wybór należy kliknąć przycisk PLAY 

 

 

TRYB NAGRYWANIA Z DETEKCJĄ GŁOSU: 

 

VOR ON  - Tryb detekcji włączony 

VOR OFF  - Tryb detekcji wyłączony 

 

Zmianę trybów wykonujemy przyciskiem zmiany przełączenia nagrań poprzez kliknięcie góra – dół, 

na ekranie przeskoczy nam ustawienie z VOR ON na VOROFF, oraz w drugą stronę. 

 

Aby zatwierdzać wybór należy kliknąć przycisk PLAY 

 

PODŁĄCZENIE ZEWNĘTRZNEGO MIKROFONU: 

 

Dyktafon wyposażony jest w slot JACK na mikrofon zewnętrzny, który można podpiąć do urządzenia. 

Mikrofon nie jest elementem zestawu lecz jeżeli posiadasz własny to możesz go podłączyć do sprzętu 

w celu zmiany jakości nagrań czy wykorzystania.  

 

W ustawieniach należy przełączyć tryb pracy z mikrofonu wbudowanego w urządzenie na mikrofon 

zewnętrzny.  

 

W celu zmiany trybu pracy rejestracji należy na włączonym urządzeniu z podświetlonym ekranem 

wybrać opcję funkcyjną poprzez przycisk M, kliknij kilka razy aby przejść do następnej opcji. 

 

Line-in  – OFF oznacza nagrywanie mikrofonem wbudowanym 

Line-in   – ON  oznacza nagrywanie mikrofonem zewnętrznym 

 

Aby zmienić tryb wykonujemy to zgodnie z poprzednimi wyborami trybów przez przycisk zmiany 

nagrań góra – dół. 

 

Aby zatwierdzać wybór należy kliknąć przycisk PLAY 

Funkcja ta może posłużyć również jako zewnętrzny rejestrator do sprzętów innego typu jak np. 

podsłuchy sejsmiczne czy inne sprzęty z wejście mikrofonowym jack. 

 

Gdy posiadasz sprzęt tj, podsłuch sejsmiczny możesz podpiąć dyktafon przez wejście mikrofonowe 

do gniazda słuchawkowego w podsłuchu sejsmicznym poprzez przewód JACK-JACK i wybrać opcję 

nagrywania. 
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ODSŁUCHIWANIE NAGRAŃ Z URZĄDZENIA ORAZ ICH KASOWANIE BEZ 

KOMPUTERA 

 
Nagrania z urządzenia możesz odsłuchać poprzez słuchawki lub bezpośrednio z wbudowanego 

głośnika na dyktafonie.  

 

W celu odsłuchu na słuchawkach wystarczy wpiąć słuchawki w port słuchawkowy i odtworzyć 

nagranie poprzez kliknięcie przycisku PLAY. 

 

W celu odsłuchu bezpośredniego przez dyktafon wystarczy odtworzyć nagranie poprzez kliknięcie 

przycisku PLAY gdy słuchawki nie są podpięte.  

 

PRZEŁĄCZENIE NAGRANIA: < – > 

 

Aby przełączyć odtwarzane nagranie na kolejne należy kliknąć przycisk przełączania nagrań w górę 

 

Aby cofnąć do poprzedniego należy kliknąć przycisk przełączania nagrań dwukrotnie szybko, 

przyciśnięcie jednorazowo wróci do nasłuchu nagrania od początku. 

 

KASOWANIE NAGRAŃ 

 

Aby nagranie skasować należy wybrać nagranie które chcemy usunąć a następnie kliknąć przycisk z 

ikoną kosza ( na prawym boku dyktafonu ), po wybraniu kosza na ekranie wyświetli się komunikat z 

napisem DELL, jest to zapytanie czy kasować plik, jeżeli chcesz skasować potwierdź informację 

przyciskiem PLAY. Plik zostanie skasowany. 

 

Nagrania można też kasować poprzez komputer jak z każdej pamięci przenośnej. 

 

Zmiana trybu pracy na odtwarzacz plików MP3. 

 

Aby wykorzystać dyktafon jako odtwarzacz muzyki, możesz to zrobić w łatwy sposób.  

 

Gdy wgrasz swoje utwory na pamięć karty SD i włączysz urządzenie, wystarczy przytrzymać długo 

przycisk M. Dyktafon przełączy się na tryb odtwarzacza MP3. Aby wrócić do trybu dyktafony 

ponownie przytrzymaj przycisk M. 

 

Rozwiązywanie problemów  

- Sprawdź czy karta włożona jest prawidłowo oraz posiada odpowiednią pojemność 

- Sprawdź czy karta nie jest za szybka, zalecane są karty wolniejsze do pracy z urządzeniem 

- Sprawdź czy sprzęt jest naładowany  

- Sprawdź czy nie dyktafon nie jest wyciszony maksymalnie, przycisk głośności + by podgonić 

- Pliki z karty możesz zgrać na komputer jeżeli chcesz je zachować.  

- Skontaktuj się z nami 
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Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia. 

 

 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.  

 Nie należy zdejmować́ obudowy urządzenia ani umieszczać́ w niej przedmiotów.  

 Nie należy używać́ siły ani przedmiotów mogących doprowadzić́ do uszkodzenia 

urządzenia.  

 Należy używać́ dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania 

może być́ przyczyną uszkodzenia sprzętu.  

 Nie należy podejmować́ prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki 

należy skontaktować́ się ̨ z autoryzowanym serwisem.  
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 Urządzenia powinny być́ instalowanie w miejscach zapewniających ich odpowiednią 

wentylacje ̨.  

 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;  

 Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują̨ się ̨ na 

stronie internetowej dystrybutora.  

 Firma Nexus Jarosław Gaładyk zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną 

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

 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.  

 Urządzenie powinno być́ przechowywane oraz transportowane w oryginalnym 

opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronnę przed wstrząsami mechanicznymi.  

 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.  

 

 

 


