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Καταγραφικό Ήχου
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- Εγγραφή : Βάλτε τον διακόπτη ON/OFF στην θέση ΟΝ (προς την θύρα USB). Το
Led θα ανάψει για λίγο κόκκινο και μετά θα γίνει μπλέ. Θα αναβοσβήσει 5 φορές και
μετά θα σβήσει. Το καταγραφικό θα αρχίσει καταγραφή αυτόματα με την ανίχνευση
του ήχου.
- Μετά από 4 ώρες εγγραφής το καταγραφικό θα σώσει αυτόματα ότι έχει καταγράψει
και θα συνεχίσει να καταγράφει το επόμενο αρχείο.
STOP εγγραφής: Κατά την διάρκεια της εγγραφής βάλτε τον διακόπτη στην θέση
OFF (προς τον κρίκο). Θα σταματήσει την εγγραφή και θα σώσει αυτόματα το
αρχείο.
Αναπαραγωγή: Με τον διακόπτη στην θέση OFF συνδέστε το καταγραφικό στον
υπολογιστή.
Προσοχή: Το καταγραφικό πρέπει να είναι κλειστό (Διακόπτης στην θέση OFF)
για να μπορέστε να δείτε τα αρχεία στον υπολογιστή.
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Έλεγχος πλαστών χαρτονομισμάτων: Πιέστε το Μπουτόν για να ανάψει η λυχνία
υπερύθρων
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Ρύθμιση ώρας: Συνδέστε το καταγραφικό στον υπολογιστή και δημιουργήστε ένα
αρχείο "txt" μέσα στον φάκελο RECORD. To Format και το περιεχόμενο του αρχείου
πρέπει να περιέχουν τον χρόνο, την μέρα και την ώρα π.χ. 20171014094500, σημαίνει
14 Οκτωβρίου 2017 στις 9 και 45.

ch

Φόρτιση: Συνδέστε το καταγραφικό στον υπολογιστή (μην χρησιμοποιείτε άλλους
φορτιστές) για να φορίστε την μπαταρία του. Όταν το ενδεικτικό LED γίνει κόκκινο
και αναβοσβήνει, σημαίνει ότι φορτίζει. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση το LED θα
μείνει μόνιμα αναμμένο κόκκινο. Θα μπορεί να καταγράψει έως 40 ώρες εάν είναι
πλήρως φορτισμένο.
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Σημείωση: Εάν το LED αναβοσβήνει κόκκινο κατά την διάρκεια της εγγραφής,
σημαίνει ότι η μπαταρία εξαντλήθηκε και θέλει φόρτιση. Συνδέστε το στον
υπολογιστή. Το καταγραφικό μπορεί να φορτίζει και να καταγράφει συγχρόνως. Σε
αυτή την θέση όμως το εικονίδιο του Αφαιρούμενου δίσκου (USB Stick) δεν θα
φαίνεται στον υπολογιστή.
Για περισσότερες οδηγίες και πληροφορίες ανατρέξτε στο Αγγλικό εγχειρίδιο χρήσης

