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UR-12 
Καταγραφικό Ήχου 

 

 
 
 
Λειτουργίες: 
 
Άνοιγμα -Power ON : Πιέστε το μπουτόν ON/OFF για 1 δευτερόλεπτο. Το ενδεικτικό LED 
γίνεται κόκκινο και μετά από περίπου 3 δευτερόλεπτα γίνεται μπλε και αναβοσβήνει. 
Κλείσιμο - Power OFF: Πιέστε για τρία δευτερόλεπτα το μπουτόν ON/OFF. Το κόκκινο LED 
αναβοσβήνει γρήγορα τρείς φορές πριν κλείσει το καταγραφικό. 
Εγγραφή - Record: Το καταγραφικό θα αρχίσει να καταγράφει αυτόματα όταν το ανοίξουμε και 
δεν έχουν συνδεθεί τα ακουστικά. Το μπλέ LED αναβοσβήνει κατά την διάρκεια της εγγραφής. 
Πιέζουμε το μπουτόν ON/OFF για να σταματήσουμε την εγγραφή και να σώσουμε το αρχείο. 
Πιέζουμε ξανά για να αρχίσει εκ νέου η εγγραφή. 
Με το διακόπτη MODE επιλέγουμε τον τρόπο (ποιότητα) εγγραφής. Προς τα αριστερά  είναι σε 
Long Time Recording (32Kbps) και 560 ώρες,  ενώ προς τα δεξιά σε υψηλή ποιότητα εγγραφής 
(384Kbps) και μικρότερη χρονική διάρκεια έως 48 ώρες. 
Το καταγραφικό αυτόματα σώνει το αρχείο κάθε 4 ώρες συνεχούς καταγραφής και συνεχίζει την 
εγγραφή του επόμενου αρχείου. 
Αναπαραγωγή:  
α. Με τα ακουστικά: εισάγεται το ακουστικό αφού πρώτα ανοίξετε το καταγραφικό. Το 
τελευταίο αρχείο θα αρχίσει να παίζει αυτόματα. Με τον διακόπτη MODE μπορείτε να επιλέξετε 
μεταξύ αρχείων μουσικής ή ήχου. Πιέστε ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ/ΕΝΤΑΣΗ ΠΑΝΩ για να επιλέξετε 
το προηγούμενο αρχείο ή πιέστε και κρατήστε πατημένο για να αυξήσετε την ένταση. 
Πιέστε ΕΠΟΜΕΝΟ/ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΤΩ για να επιλέξετε το επόμενο αρχείο ή πιέστε και κρατήστε 
πατημένο για να μειώσετε την ένταση. 
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β. Στον Υπολογιστή: Συνδέστε το καταγραφικό στον υπολογιστή και επιλέξτε το αρχείο που 
θέλετε να ακούσετε. 
Ρύθμιση της ώρας: Συνδέστε το καταγραφικό στον υπολογιστή. Στο εικονίδιο του, βρείτε το 
αρχείο "SetUDisk Time (9X).exe" και κάντε διπλό κλίκ σ αυτό. Η ώρα του καταγραφικού θα 
συγχρονιστεί με την ώρα του υπολογιστή σας. 
 
Φόρτιση: Συνδέστε το καταγραφικό στον υπολογιστή σας. Όταν φορτίζει το LED αναβοσβήνει 
κόκκινο. Όταν φορτίσει πλήρως το LED παραμένει συνέχεια αναμμένο.  Σε πλήρη φόρτιση 
μπορεί να κάνει εγγραφή έως 25/30 ώρες.  
 
Σημείωση: Όταν πέσει η μπαταρία το LED αναβοσβήνει κόκκινο. Θα πρέπει να σταματήσετε 
την εγγραφή και να φορτίσετε την μπαταρία του έγκαιρα. 
 
Για λοιπές πληροφορίες και τεχνικά χαρακτηριστικά δείτε το Αγγλικό εγχειρίδιο χρήσης. 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για όλα τα καταγραφικά USB ισχύει ότι και στα USB memory stick. Θα πρέπει 
πριν την εξαγωγή να γίνεται "ασφαλής αποσύνδεση".  
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