
Інструкція користувача 
Зовнішній вигляд та кнопки: 

 

Огляд функцій: 

 Стереозапис з подвійним HD мікрофоном

 Програвання запису, програвання музики,  функція «закладка»

 Можливість обрати три сцени запису

 Запис буде збережений, навіть при раптовому вимкненні пристрою

 Можливість обрати формат запису MP3 та PCM 

 Зменшення шуму під час запису

 Блокування паролем, блокування кнопок

 Таймер запису



 Черга запису

 Одна копка запису, одна кнопка відтворення

 Активування запису голосом(VOR/VOS), можливість обрати рівень

 Вбудований динамік

 Підтримка 28 мов 

 Контроль запису, автоматична перерва секцій

 Передача даних та зарядження за допомогою USB, запис та зарядка 

одночасно

Дії: 

 Увімкнення/ Вимкнення

 Увімкнення:

      Натисніть кнопку “  ”, екран засвітиться, це означає, що диктофон 

вмикається. 

Довгим натисканням кнопки “  ” увімкніть диктофон, коли він в 

умовах м’якого відключення. 

 Вимкнення：

Натисніть кнопку “ ”,екран вимкнеться, це означає, що диктофон 

вимикається. 

Коли диктофон увімкнений, довго натикайте кнопку “  ” , щоб 

увімкнути режим м’якого відключення. 

Примітка: «м’яке відключення» означає не вимикати через 

кнопку “  ”, але на екрані немає відображення. 



 Головне Меню

Коли диктофон увімкнеться ,на дисплеї відобразяться іконки 

головного меню（натисніть кнопки “ ” для відповідного вибору 

меню）: 

 

 

 

 

 

 Режим запису

 Запис

Після увімкнення пристрою  та натискання кнопки  “  ”,пристрій почне 

записувати, ви можете призупинити запис, натиснувши кнопку “ ”. 

Натисніть кнопку “ ” для збереження файлу. 
 

Після запису впродовж двох годин, диктофон автоматично зберігає файл та 

починає наступний запис.  

 

 Відтворення записів

Після запису та збереження файлів, їх можна відтворити 

безпосередньо натисканням кнопки “ ” . Екран дисплею буде 

відображати як показано нижче: 



 
 

Відтворення、Пауза: 

Натисніть кнопку “ ” для початку відтворення запису, натисніть 

знову, щоб призупинити. 

Вибір запису, швидке перемотування вперед/назад 

У режимі відтворювання, коротким натиском кнопки “ ” 

перемикання до попереднього або наступного файлу. Довгим 

натиском кнопки “  ” для швидкого перемотування назад/вперед. 

Регулювання гучності 

       У режимі відтворювання, натискайте кнопки “+/-” для регулювання       

гучності. 

 Повторення 

У режимі відтворювання, натискайте кнопки “A-B”, потім з’явиться 

значок "A-B" на екрані і одночасно підтвердити початкову точку  "A", 

натисніть знову кнопку “A-B” для підтвердження кінцевої точки "B". 

Диктофон почне повторювати від точки A до B, натисніть кнопку знову 

для скасування. 

 

Налаштування відтворення 

У режимі відтворювання, натисніть кнопку “M” , щоб увійти у меню 

відтворення. Натисніть кнопку “ ” для вибору підменю: 

Закладки, Режим програвання, Налаштування повтору, Змінне 

швидке відтворювання, Видалення файлу, Видалити все. 

Натисніть кнопку  “  ” , щоб увійти у меню вище, потім натисніть



            “ ” кнопку для встановлення параметрів та знову натисніть 

кнопку “  ” для підтвердження або натисніть кнопку “ ” , щоб 

повернутися. 

 
 

 Меню запису

Натисніть кнопку “  ” для вибору режиму Записів у головному 

меню, та натисніть копку “ ”, щоб увійти. Буде список функцій як 

показано нижче : 

Бібліотека записів: оберіть записаний файл та відтворіть його.  

Формат запису:оберіть формат запису MP3 або PCM  

Якість запису: оберіть швидкість передачі бітів 

Сцена запису: оберіть відповідну сцену запису  

Активування запису голосом: (VOR/VOS) рівень коригування 1-9 

Зменшення шуму: увімкніть/вимкніть функцію зменшення шуму  

Контроль гучності: налаштування рівня гучності 1-31 

Автозапис: налаштування запису за таймером 

Каталог зберігання: оберіть папку для зберігання записів 

Натисніть кнопку “  ” для входу у меню вище, після натисніть 

кнопку       “ ” або кнопку “+/-” для встановлення параметрів та 

знову натисніть кнопку “ ” для підтвердження або натисніть кнопку 

 для повернення. 

 
 Режим Музика

Натисніть кнопку “ ” у головному меню для вибору режиму 



Музика. Натисніть кнопку “  ” для входу у режим Музика та 

побачите список файлів, знову натисніть кнопку “ ” button для 

вибору музики та натисніть кнопку  “ ” для відтворення： 

 

Метод роботи такий самий, як і відтворення записів. 

 Налаштування

Натисніть кнопку “ ” у головному меню для вибору режиму 

Налаштування, натисніть кнопку “  ”  для входу, натисніть кнопку “

 ” для виходу з режиму налаштувань. 

 Дата та час

 Налаштування вимкнення

Енергозбереження: у режимі очікування, пристрій автоматично вимкнеться 

після встановлення часу. 

Встановити таймер сну :Пристрій автоматично вимкнеться після 

встановлення часу. 

 Налаштування дисплею

Яскравість:Встановіть яскравість дисплею екрана.  

Таймер підсвічування:встановіть час для вимкнення екрану. 

 Мова

 Встановлення паролю

Натисніть кнопку “+/-” , щоб обрати частину, яку хочете 

налаштувати, натисніть кнопку “ ” для вибору номера. Після 

натисніть кнопку “ ” для збереження та виходу. 



Після успішного встановлення паролю, пароль з’являється при 

увімкненні диктофону або підключенні до ПК. 

 Місце на диску

 Форматування пристрою

 Інформація про програвач

 Заводські налаштування

Під вищенаведеним меню, натисніть кнопку “ ” для входу, 

натисніть кнопку “  ” або кнопку “+/- ” для встановлення 

параметрів, потім натисніть кнопку    “ ” для підтвердження або 

натисніть кнопку “  ” для повернення. 

 З’єднання з ПК

Із вбудованим полімерним літієвим акумулятором,  диктофон 

можна використовувати як USB флеш диск та автоматично заряджати 

при приєднанні до комп’ютера. Зарядка припиниться через 3-4 

години, коли диктофон повністю зарядиться. При повністю 

зарядженому акумуляторі, час безперервного запису становить: 

приблизно 75 годин при швидкості передачі бітів 32 Кбіт/с 

приблизно 55 годин при швидкості передачі бітів 64 Кбіт/с  

приблизно 35 годин при швидкості передачі бітів 128 Кбіт/с  

приблизно 72 години при швидкості передачі бітів 512 Кбіт/с  

приблизно 70 годин при швидкості передачі бітів 768 Кбіт/с  

приблизно 38 годин при швидкості передачі бітів 1536 Кбіт/с 

(MP3 : 32 Кбіт/с /64 Кбіт/с /128 Кбіт/с , PCM : 512 Кбіт/с /768 Кбіт/с 

/1536 Кбіт/с) 



Натисніть кнопку “ ” для роз’єднання USB під час зарядки, 

таким чином запис та зарядка можливі одночасно. 

Після закінчення роботи, відключіть USB безпечно, 

натиснувши значок USB-пристрою в правій нижній частині робочого 

столу, а потім відключіть USB від ПК. 

 

 Заходи безпеки:

Щоб уникнути нещасних випадків, перед початком роботи 

прочитайте уважно Посібник користувача. 

1.  Не тримайте диктофон у місцях з високою температурою, 

вологістю та високим вмістом пилу. 

2.  Обережно поводьтесь з диктофоном, уникаючи сильних ударів та 

падіння. 

3. Регулярно зберігайте файли на комп’ютері, щоб уникнути втрати 

даних, що можуть бути викликані неправильною експлуатацією або 

поломкою пристрою. 

4.   Ми не несемо відповідальності за помилки запису, викликані 

неправильною експлуатацією або пошкодженням пристрою. 

5. Не розбирайте та не замінюйте внутрішні деталі самостійно. 

Перед відправкою на ремонт створіть резервні копії файлів. Ми не 

несемо відповідальності за втрату інформації, спричинену технічним 

обслуговуванням. 

6.  Ми не несемо відповідальність за запис без дозволу третьої сторони.



7. Ми прагнемо забезпечити повноту посібника. Якщо з технічних 

або  інших причин зміст не співпадає з пристроєм, приміть диктофон 

за стандартний. 

 Технічні характеристики 
 

 
 

розмір：100.7мм*34.5мм*12.5мм вага：96г 

Живлення：Полімерний акумулятор 3.7В 450мА/год 

Швидкість запису:32 Кбіт/с /64 Кбіт/с /128 Кбіт/с /512 Кбіт/с /768 Кбіт/с /1536 Кбіт/с 

Час запису 4 Гб：290год/145год/72год/18год/12год/6год 

Час запису 8 Гб：583год/291год/145год/36год/24год/12год 

Час запису 16 Гб: 1166год/582год/290год/72год/48год/24год 

Час запису 32Гб：2306год/1150год/575год/144год/96год/48год 

Система：Windows2000/XP/7/8/10/Android 
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