ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ
ALISTEN X 2

Η ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΘΥΡΑ USB ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΟΥΜΕ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.
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ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
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1. “+” Πλήκτρο : Επόμενη εγγραφή ή τραγούδι/Αύξηση ήχου (πατήστε και κρατήστε
πατημένο)/κουμπί μείωσης θορύβου
2. “-” Πλήκτρο : Κουμπί αναπαραγωγής (PLAY)/Μείωση ήχου (πατήστε και κρατήστε
πατημένο) / Αυτόματη εγγραφή
3. Διακόπτης τροφοδοσίας (ON/OFF)
4. USB / Φόρτιση / Είσοδος ακουστικών
5. Ενδεικτική λυχνία LED
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ΟΔΗΓΙΕΣ
Τροφοδοσία ON/OFF: Μετακινήστε τον διακόπτη στο ON για να αρχίσει η εγγραφή και στο OFF
για να σταματήσει.
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Πώς να κάνετε εγγραφή: Μετακινήστε τον διακόπτη στο ON. Το ενδεικτικό φωτάκι LED θα γίνει
κόκκινο και θα αναβοσβήσει 3 φορές και αμέσως η συσκευή θα αρχίσει να καταγράφει.
Σημείωση: Η συσκευή δεν μπορεί να κάνει εγγραφή αν είναι συνδεδεμένα τα ακουστικά.
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Πώς να σώσετε ένα αρχείο ηχογράφησης
Όταν ηχογραφείτε γυρίστε τον διακόπτη τροφοδοσίας στο OFF, το ενδεικτικό λαμπάκι θα γίνει
κόκκινο και θα αναβοσβήσει μία φορά πριν σβήσει εντελώς, κατόπιν το αρχείο εγγραφής θα σωθεί
αυτόματα.
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Πώς να αναπαράγετε ένα γραμμένο αρχείο / αναπαραγωγή αρχείου μουσικής
Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θύρα τους και γυρίστε τον διακόπτη στο ON, η συσκευή θα γυρίσει
στη λειτουργία αναπαραγωγής και θα μπορείτε να ακούσετε τις ηχογραφήσεις σας..
Πατήστε το κουμπί “ - “ για να ακούσετε ένα τραγούδι σε μορφή MP3.
Σημείωση: Η συσκευή μπορεί να παίξει ηχογραφημένα ή αρχεία μουσικής, μόνο όταν είναι
συνδεδεμένα τα ακουστικά, επίσης μπορείτε να δείτε, να αναπαράγετε, να αντιγράψετε ηχογραφήσεις
ή αρχεία μουσικής όταν είναι συνδεδεμένη σε Υπολογιστή (PC).
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Πως θα αναπαράγετε το επόμενο μουσικό κομμάτι ή μια ηχογράφησή σας
Καθώς παίζει στη λειτουργία αναπαραγωγής πατήστε το κουμπί “ + ” και θα παίξει την επόμενη
εγγραφή ή μουσικό κομμάτι
ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ ΗΧΟΥ: Πατήστε καθώς παίζει κάποιο κομμάτι παρατεταμένα το πλήκτρο “+”
για να αυξήσετε την ένταση, ή το πλήκτρο “ - ” για να μειώσετε την ένταση.
Φόρτιση
Τοποθετήστε τον διακόπτη στο OFF και συνδέστε τη συσκευή σε ένα τροφοδοτικό ή σε έναν
Υπολογιστή για να φορτίσει. Το ενδεικτικό λαμπάκι θα αναβοσβήνει μέχρι να γίνει πλήρης φόρτιση.
Σημείωση: Πάντα να έχετε τον διακόπτη στο OFF όταν φορτίζει.
Εξάλειψη θορύβων
Βάλτε τον διακόπτη στο ON, κατόπιν πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “+” μέχρι το
κόκκινο λαμπάκι σβήσει εντελώς. Αυτό θα ενεργοποιήσει την εξάλειψη θορύβων.

Αυτόματη ηχογράφηση
Βάλτε τον διακόπτη στο ON, κατόπιν πατήστε το κουμπί “ - ” μέχρι το κόκκινο λαμπάκι κλείσει
εντελώς, αυτό θα ενεργοποιήσει την αυτόματη ηχογράφηση.
Έτσι όταν κάποιος δυνατός ήχος προκύψει στον περιβάλλοντα χώρο, η συσκευή θα αρχίσει
αυτόματα την ηχογράφηση.
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Πώς να σβήσετε ένα αρχείο ηχογράφησης
Καθώς παίζει το αρχείο πατήστε και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα πλήκτρα “ + ” και “ - ”
Έτσι ενεργοποιείται η λειτουργία διαγραφής αρχείων και το ενδεικτικό λαμπάκι γίνεται βιολετί
(Μώβ).
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Διαγραφή ενός αρχείου: Πατήστε το πλήκτρο + ή – ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία διαγραφής
αρχείων το ενδεικτικό λαμπάκι θα γίνει μπλέ και θα αναβοσβήνει γρήγορα.
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Διαγραφή όλων των αρχείων: Στη λειτουργία διαγραφής πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα + και –
για να διαγράψετε όλα τα αρχεία. Το ενδεικτικό λαμπάκι τα γίνει κόκκινο και θα αναβοσβήνει
γρήγορα.
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Σημείωση: Για να αποφύγετε ανεπιθύμητη διαγραφή αρχείων καλύτερα να διαγράφετε αρχεία μέσω
του υπολογιστή.
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Γρήγορα Μπροστά-Πίσω
Βάλτε τον διακόπτη στο ON και συνδέστε τα ακουστικά και συνδέστε τα ακουστικά, το λαμπάκι θα
γίνει κόκκινο, πατήστε και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα το “ + ” και το “ - ” μέχρι το λαμπάκι να
γίνει μπλε ή βιολετί και να αναβοσβήνει. Σε αυτή τη λειτουργία αν πατήσετε το “ + ” πάει γρήγορα
μπροστά και αν πατήσετε το “ - ” πάει γρήγορα πίσω.
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Φορτίζοντας καθώς γίνεται εγγραφή
Βάλτε τον διακόπτη στο ON και συνδέστε το καλώδιο USB πατήστε και κρατήστε πατημένα
ταυτόχρονα το “ + ” και το “ - ” μέχρι το λαμπάκι να σβήσει τότε η συσκευή θα κάνει ηχογράφηση
ενώ φορτίζει.
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Για να παρακολουθείτε ακούγοντας συγχρόνως αυτό που ηχογραφείτε
Βάλτε τον διακόπτη στο ON (σιγουρευτείτε ότι τα ακουστικά δεν είναι συνδεδεμένα) πατήστε και
κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα το “ + ” και το “ - ” μέχρι το λαμπάκι να σβήσει, μετά συνδέστε τα
ακουστικά μπορείτε να ακούτετη τρέχουσα εγγραφή.
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Έλεγχος αν γίνεται εγγραφή
Καθώς γίνεται εγγραφή πατήστε ταυτόχρονα το “ + ” και το “ - ” αν το λαμπάκι γίνει κόκκινο και
αναβοσβήσει μια φορά η διαδικασία εγγραφής είναι σε εξέλιξη.
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Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
Βάλτε τον διακόπτη στο OFF κατόπιν συνδέστε τη συσκευή στο PC κάντε δεξί κλίκ στην εικόνα της
συσκευής και πατήστε το format disk και έτσι θα επανέλθουν οι εργοστασιακές ρυθμίσεις.
Προδιαγραφές
Τύπος μπαταρίας : Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου
Τύπος αρχείων ηχογράφησης : WAV
Υποστηριζόμενα αρχεία μουσικής : MP3, WMA, WAV
Χρόνος φόρτισης : Περίπου 1-2 ώρες
Μέγεθος μνήμης : 8 GB
Μέγιστος χρόνος εγγραφής :
12 ώρες
Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής : 6 ώρες

