
www.cenix.com.tr

Kullanici Kilavuzu

VR-W240E/F/G/H

D
ig

ita
l R

e
c
o
rd

e
r



Pratik Rehberz

Açma

Kapama

Ses

Kayýt

Kaydý Bitirme

Kaydý Durdurma

Çalma

Çalmayý Bitirme

Çalmayý Durdurma

Dosya Silme

Klasör Silme

Dosya Taþýma/Arama

Klasör Seçme

Pause/Hear/Power

Pause/Hear/Power

+       -
VOL

-
Rec/Stop

-
Rec/Stop

Pause/Hear/Power

4

Play/Stop

4

Play/Stop

Pause/Hear/Power

-
ERASE ERASE

ERASE ERASERec/Stop

Menu

Bir kez kýsa 

Bir kez uzun 

Kýsa / Uzun.

Bir kez kýsa 

Bir kez kýsa 

Bir kez kýsa 

Bir kez kýsa 

Bir kez kýsa 

Bir kez kýsa

Kýsa / Uzun.

Bir kez kýsa Bir kez uzun 

Bir kez kýsa Bir kez kýsa

Bir kez kýsa Bir kez kýsa

-

7 8

-

7 8



içindekilerzGüvenlik Önlemleriz

Yürürken ve araba kullanirken, (güvenliginiz için) 

kullanmayin

Çok yüksek sesle dinlemeyin.Yoksa,isitmenizde soruna 

yol açabilir.Tekrar sesi kontrol edin

Eger cihazda isiya bagli herhangi bir 

degisiklik veya duman olursa,hemen 

pilleri çikarin

Cihazi,uçakta veya elektronik cihazlarin 

kullaniminin yasak oldugu yerlerde 

kullanmayin.

Güvenlik Talimatlarý 
Dikkat edilmesi gereken hususlar 
Ürün Özellikleri(Önlemler) 
Parçalarin isimleri 
LCD'nin Açiklamasi 
Kullanmadan Önce
"Pili yerlestirme 
"98 Sürücüsünü Yedekleme 
"TTS destegi(Koruyucu)destegi 
"Açma/Kapama 
"Tus Fonksiyonu 
Kayit 
MP3 Çalma 
Dosyalari Tarama 
Dosya silme 
Kayit Fonksiyonlari 
"Kayit Kontrol 
"Kayit Durdurma 
"Kayitlarýn Eklendigi indeks
"Kalan zamani Kontrol etme
Çalma Fonksiyonlari 
"Ses Kontrol 
"Durdurma
"Devam etme 
"Tarama ve Oynatma 
"Kalan Zamani Kontrol etme
Diger Fonksiyonlar 
"Klasör Açma 
"Kayit Modunu Seçme 
"Sese Duyarli Kayit Sistemi
"Onarim fonksiyonu 
Kulaklik Fonksiyonu 
USB arayüz 
Harici Bir Cihaza Baglanma 
Telefondan Kayit 
Ariza Tespiti 
Tus Menüleri 
Teknik özellikler 
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Dikkat Edilmesi Gereken
Durumlar

Cihazi Kullanirken Dikkat edilmesi gereken durumlar:

- Yüksek sýcaklikta (40 üzeri) 
Havalandirmasi az veya kapali

 yerlerde (araç içerisinde)

- Asiri nemli yerlerde
(nem orani%75 üzeri) 

- Manyetik kartlarla ayni yerde kullanmayin.
(Manyetik alandan zarar görebilir.)

- Kimyasallarý kullanarak temizlemeye 
çalismayin. (Alkol,benzin,tiner…vs)

- Pilleri çocuklarin erisemeyecigi yerlerde 
muhafaza edin.

- Cihaz üzerine bir sey düsürmeyin ve 
cihazi yere düsmelerden koruyun.

- Cihazin ekranini sert bir etkiden koruyun.

Önlemler

Pil Kullanýrken Dikkat Edilecek Hususlar

- Alkalin bir pil kullandiginizdan emin olun.    - Isiya maruz birakmayin,açmaya 
                                                                                               çalismayin.Yoksa,cihazda hasara veya
                                                                                               fonksiyon bozukluguna yol açabilir,

- Yeni bir pil ile eski bir pili birlikte kullanmayin.    - Ram,anahtar gibi metalleri pillerle 
                                                                                                        ayni yere koymayin.Yoksa, sürtünme
                                                                                                       den dolayi yangina neden olabilir.

- Pilleri yerlestirirken kutuplarinin(+/-)
dogru oldugundan emin olun.

- .Pilleri çocuklarin ve erisemeyecegi 
yerlerde muhafaza edin.

- Cihazi uzun bir süre kullanmayacaksaniz 
pilleri çýkardiginizdan emin olun.

UYARI...

Elbisenize veya teninize elektrolit bulastigi zaman 
hemen temiz su ile yikayiniz. Eger teniniz acirsa
emin olmak için doktora basvurunuz

Gözünüze elektrolit bulastigi zaman gözünüzü 
ovmayin, hemen temiz su ile yikayin.Emin olmak I
çin hemen doktora basvurun
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Cihazi Kullanirken Dikkat edilmesi gereken durumlar:

Önlemler Belirgin Özellikleriz
a. küçük boyutlu
ince ve portatif tasarim tasimanizda kolaylik saglar

b. Flash hafiza
Güç kesildiginde bile bütün kayitlari hafizada tutar.

c. Otomatik kapama.
eger herhangi bir tusa basilmaz ise otomatik olarak kapanir

d.Kayit seçenegi
HQ, SP ve LP kayit seçeneklerinin arasinda, kayit yapmaniza olanak saglar.

e.uzun süreli kayit
SP veya LP seçeneginde,uzun süreli ses kayit imkani saglar.

f- Onarim fonksiyonu
kayit esnasinda güç kesintisi meydana gelirse, öncesinde yapilan kayitlara 
ulasilmasini saglar

g. Sese bagli kayit sistemi
Sesli bir mesaji ve diger gerçek sesleri kaydeder.,

h.Çalarak tarama
Her bir mesajin sadece 5 saniyesini sirayla çalar.

i.Harici giris/çikis baglantilari.
Baska bir cihazla uyumlu bir seklide kayit yapmaniza olanak saglar.

l.telefon kaydi
telefon konusmalarini kaydedebilirsiniz

k. Kulaklik fonksiyonu
Kulaklik kullanildiginda yapailan kayitlari daha net dinlersiniz

kolay klassör/dosya yönetimi

- Eger cihaziniz isinirsa veya duman
cikarirsa pilini cikariniz.

Ucak gibi elektronik esyalarin
kullaniminin yasak oldugu yerlerde

kullanmayin

Herhangi bir kazaya sebebiyet
vermemek için arac kullanirken

kullanmayiniz.

Yukses ses dinlemeyin.
isitme kaybina sebeb olabilir.

''cihazi açmaya çalismayiniz’
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LCD Açiklamasiz

ÜST

Parca isimleriz

Harici Mikrofon
Dahili Mikrofon

Kulaklik Girisi

El ipi Girisi

Ses

Pause / Power
Menu
Dosya silme

LCD
Çalma / Durdurma
Kayit / Durdurma

Arama

Pil Kapagi

Usb Girisi

Kilit

ÖN SaÐ

ARKA SOL

USB TÝP              NORMAL TÝP

Dosya

Kayit Secenegi

Dosya Numarasi

Calma yada 
Kayit Zamani

Kalan Hafiza

VOS

Pil Durumu

Kayit

Çalma

Tus Kilidi

Yeterli Hafiza                     Yetersiz Hafiza
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1- pil kapagina hafifçe bastirip ok yönünde hareket ettirin

2- Pil kapagini açin ve 2 tane AAA alkalin tip pili , pil yuvasina yerlestirin  

3-sonra kapagi yerine yarlestirin.

1- Pilleri, cihazi kapattiktan  sonra degistirin.

2- Kutuplarin (+, -) dogru oldugundan emin olun. 

3- Eski ve yeni pilleri beraber kullanmayin.

Dolu            Az Kullanilmis         Cok Kullanilmis             Bos

""LO BATT" yazisi yeterli miktarda pil ömrü 
kalmadigi zaman ekranda belirir

NOT

Kullanmadan Önce Kullanmadan Önce

-  Pil ömrü, kullandiginiz pil ve seçtiginiz ses seviyesi ile orantilidir. 

-  Sarj edilebilir piller dinlenme zamani dikkate deger bir derecede

 yükseltir. 
-  Pilin daha iyi kullanimi için, cihazi açtiktan sonra 1 dakika 

kullanmazsaniz cihaz otomatik olarak  kapanir.
-  Cihazi kullanmadiginiz zamanlarda HOLD tusunu "ON" pozisyonuna

getirin, bu sekilde tuslarin gereksiz yere kullanimindan kaynaklanacak 
pil kaybini önlemis olursunuz.

NOT

Pil Yerlestirme Pil isaretleri

Pil ömrü

pil               kaydetme                çalma                 çalma
(hoparlör ile)                 (kulaklýk ile)

YK :15 s
DK: 15.5 s

YK :9 s
DK: 10 s

YK :20 s
DK: 24 s

AAA
Alkaline
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zKullanmadan Öncez

98 sürücüsünü yükleme;
- Windows 98 veya 98SE kullanildigi takdirde, cihazla beraber aldiginiz CD'den 
98 sürücüsünü yükleyin.CD'yi yerine yerlestirdikden sonra "SETUP EXE" dosyasini
"WIN98" klasöründe bulun ve tiklayin.Yükledikten sonra ,bilgisayarinizi yeniden baslatin.

Dikkat;
Var olan dosyalarý sildikten sonra,yeni mesajlar
kaydedildigi zaman dosyalari ayarlamaya 
dikkat edin,özellikle dosya numaralarina.

Lcd de Gorulen           Bilgisayardaki 

01
02
03
04
05
06
-
-

000-Voice.mp3
001-Voice.mp3
002-Voice.mp3
003-Voice.mp3
004-Voice.mp3
005-Voice.mp3

-
-

Örnek olarak; var olan iki dosyayý silip, üzerine yeni bir mesaj kaydedildigi 
zaman(001-voice.mps, 002-voice mp3)
Yukarida gördügünüz gibi, dosya ismi 006-voice.mp3 den baslamýd fakat 
002-voice.mp3,003-voice.mp3 ve 006-voice mp3 siralamasindan baslar.

Kullanmadan Önce

TTS destegi nedir?
TTS (text  -   To  -  spech ) sistemi bir teknoloji söyleki ,bilgisayarindaki yazili
bilgilerin yerini dogal insan sesi alabilir.

Kurulum
Cd yi bilgisayariniza yerlestirip kurabilirsiniz.

Bilgisayari yeniden baslat
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TTS Ped'in düzenlenmesi

1  Yeni           2 Aç         3 Kaydet        4 Kes         5 Kopyala
      6 Yapistir       7 Secenekleri oynat           8 Uretim      9 Yazdir
10 Yardim      11 Oynat     12 Duraklat     13 Durdur      14 Ileriye    
      15 Geriye

"daha fazla detay için yardim (help) kullaniniz.

Kullanmadan Önce Kullanmadan Önce

Açma / kapama 

1-HOLD tusunu OFF  konumuna getirin
2-PAUSE tusuna kisa bir süre ,
bir kez basarak açin.
3-PAUSE tusuna uzunca bir süre ,
bir kez basarak kapatin.

Eger cihazda herhangi bir islem yapilmazsa 1 dakika sonra
 kendi kendine otomatik olarak kapanir.
HOLD ON seçeneginde , "HOLD" ekranda belirir ve
açilmasini engeller.
REC/STOP veya PLAY/STOP tuslarindan birine kisa bir 
süre basmak suretiyle cihaz açilir

NOT

TUS FONKSYONLARI
PLAY / STOP            oynatma ve durdurma
REC / STOP             kayit etme ve durdurma
FW
REW
VOLUME
HEAR /PAUSE
HOLD
MENU
ERASE

ileri alma
geri alma
ses kontrol 
kulaklik , oynatma / kayit duraklat , açma / kapatma
tus kilidi
klasörleri , ayarlari seçmeye yarar
silme

4(   )  : 

-(   )  : 
(      )  : 
(      )  : 

(         )  : 
(   )  : 

(         )  : 
(   )  : 
(   )  : 

13 14

4
4
4



Mp3 ÇalmazKayit Yapmaz
Konusma veya sesleri kaydeder.

1-HOLD tusunu OFF durumuna getirin.
2-Cihazi açin
3-REC / STOP tusuna kisa olarak bir kez basip 
kayda baslayin.
4-REC / STOP tusuna kisa süreli bir kez daha 
basip kaydi sonlandirin. 

Kayit Klasörü 
Kayit Türü
Geçerli islem
Kayitli Dosya Sayisi
Devam Eden Kayit Süresi
ilerleme Göstergesi

Eger kaydedilen dosya  2 saniyeden az ise ,  kaydedilmez.

Kayit süresince ,ses kontrolü devre disi kalir.
Eger bir klasördeki dosya sayisi 100'den fazla ise ekranda 
"FULL" yazisi belirir ve kayit devre disi kalir. Baska bir 
klasöre geçip , yeni kayit yapin.

Kayit zamani sona erdiginde , ekranda "FULL" isareti 
belirir ve kayit devre disi kalir.( Açiklamalara bakiniz)

NOT

! UYARI
Kayitta hatayla karsilasmamak için test kayitlari 
yapmanizi tavsiye ederiz.

"Cihazin üzerindeki hoparlörlerden veya kulaklik kullanarak , mp3 lerinizi 
dinleyebilirisiniz. 

1-HOLD tusunu OFF pozisyonuna getiriniz.
2-Çalmak  üzere dilediginiz kadar sayida dosya veya klasör seçebilirsiniz.
3-"VOLUME" dügmesini kullanarak ,sesi kontrol edebilirsiniz.
4-"PLAY / STOP tusuna kisa süreli bir kez basarak , seçili  dosyayi 
çalabilirsiniz.
5-"PLAY / STOP" tusuna tekrar kisa süreli basarak çalan parçayi
 durdurabilirsiniz.

Çalinacak Klasör
Çalma Seçenegi
Çalinmis Dosya  Sayisi
Çalma Zamani ( ilerleme zamani )
Ýlerleme Göstergesi 

- MP3 dosyalarinin yüksek sesle dinlemeyiniz. 
Yoksa isitmenize zarar verebilir

- Düsük sesle baslayin , ve daha sonra uygun 
seviyeye ayarlarin.

! UYARI
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Kayitli Sesleri SilmezTasima / Tarama / Dosya Secmez

FF / REW tuslarini kullanarak aramaya baslayabilirsiniz veya dosya seçebilirsiniz.
- Önceki veya sonraki dosyaya ilerleme ,Oynatma esnasinda FF / REW 
tusuna uzun bir süre basiniz.
- Dosya tarama : oynatma esnasinda FF / REW tusuna uzun bir süre basiniz.

"Kaydedilmis olan 5. dosyanin 4. cüsünün 30. dakikasindan itibaren kayitli sesleri 
dinleme istediginiz zaman.
oCihaz herhangi bir islem içinde olmadigi zamanda FF / REW tusuna kisa bir süre 
basarak  4. dosyaya geliniz.
oPLAY tusuna basiniz.
FF / REW tusuna uzun bir süre basarak hizla hareket etmesini saglayin.
Hizli ileri / hizli geri , siz tusa bastiginiz sürece devam eder. 30. dakikaya 
geldigi zaman , tusa basmayi birakin. Çalmaya sizin durdugunuz yerden 
baslayacaktir.

Kayit cihazindaki sesleri siler 
Bir dosyayi silme
LCD ekraninda görülen geçerli dosyayi silme
Bir dosya silindikden sonra , dosya numaralari azalir

Örnek;3 numarali dosya silindigi zaman

silmeden
önce

sildikten
sonra

4 numarali dosya 3 numarali dosyanin yerine otomatik olarak tasinir

- FF/REW tusuyla silinecek dosyayi seçin.
- ERASE tusuna 3 saniyeden fazla basiniz

     < 1 numarali dosyayi silin>

"ERASE" yazisi ekranda yanip- sönmeye basladigi zaman ,dosyayi silmek 
için ERASE tusuna bir defa olmak üzere kisa süreli basin

NOT;
"Ekraninda "ERASE" yazisi gözükdükden sonra 10 saniye içerisinde herhangi 
bir tusa basilmaz ise ,"ERASE" fonksiyonu otomatik olarak devreye girer

! UYARI Silinen dosyaya tekrar ulasilamaz.Kararinizdan 
emin oldukdan  sonra silme islemini gerçeklestirin.
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zDosya Silmez

Bir klasördeki bütün dosyalari silme
Bir klasördeki bütün kayitli dosyalari siler

1- Cihazin uygulamasiz halinde MENU ve REW/FF tuslarinin her ikisi de 

kullanarak dosya seç.

2- ilk olarak ERASE tusuna bastiktan sonra REC/STOP tusuna 2 saniyeden fazla 
bas

3- "ALL ERASED" mesaji led ekraninda yanip sönemeye basladigi zaman, klasördeki
bütün dosyalari silmek için sadece "ERASE" tusuna bir defa kisa bir süre basili 
tutun.

Silinen Dosyalara tekrar ulasilmaz. 
Kararinizdan emin olduktan sonra silme 
islemini gerçeklestirin! DÝKKAT

"Format:
1.baska bir uygulamanin olmadigi durumda ERASE tusuyla 
beraber REC/STOP tusuna 5 saniyeden fala bir süre basin .Ekrandaki  
ALL ERASE yazisi  ALL CLEAR olarak degistigi zaman , sadece ERASE 
tusuna kisa süreli oalrak bir kez  daha basin ,
böylelikle  A,B,C,D klasörlerindeki bütün bilgi 
dosyalari silinecektir

Dosya Silme

silinen bir mesaja daha sonra tekrar ulasilamaz . 
FORMAT seçeneginde ,kilitli dosyalar dahil 
bütün bilgiler silinecektir.! UYARI
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zKayit Fonksiyonlariz

 Kayit Denetimi

Ses kayitlarini kulaklik kullanarak sesleri duyarak kaydeder. 
Kulakligi Cihazdaki kulaklik girisine yerlestirin.

Kayit Duraklatma

Kaydi geçici olarak durdurur.
1-PAUSE/HEAR tusuna bir kez kisarak basin
2-PAUSE/HEAR tusuna kayda bir kere daha baslamak 
için kisa olarak bir kez daha basin

Kayit Fonksiyonlari

Toplam kayit indeksi

Silinmesi için belirlenen kayitli dosyalara indeks numarasi-dosya numarasi
ekler.

FF tusuna kayit esnasinda basiniz, kaydedilen dosyanin dosya numarasi 
arttirilir ve otomatik olarak saklanir.

FF tusuna basarak 1. dosyadan baslayarak 30 dakikalik bir kaydin üzerine, 
30 dakikalik bir kayit daha yapildigi zaman, seslerin 30 dakikasi 1 numarali 
dosyaya diger 30 dakikasi 2 numarali dosyaya kaydedilir.

Kalan zamani kontrol etme

Geri kalan kesin kayit zamanini gösterir
1-PAUSE/HEAR tusuna bir kez uzun süreli basiniz.
2-Devam eden kayit modunda, ne kadar daha kayit yapilabilecegi ekranda 
10 saniye süreyle belirir.

Not

Ne kadar daha kayit yapilabilecegini sadece kayit yaptiginiz esnada 
kontrol edebilirsiniz.

Cihaza hiçbir islem yapilmadigi esnada, hafiza kapasitesinin ne kadar 
daha kayit yapmaya müsait oldugu  ekraninda gösterilir.

21 22
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zCalma Fonksiyonlariz

Ses kontrol

VOLUME tusu kullanilarak ses kontrolü yapilir.Ses araligi 
0 ve 20 arasindadir.

Duraklat

Geçici bir süre çalmayi durdurur.
1.PAUSE/HEAR tusuna çalma esnasinda kisa süreli 
bir kez basin.
2.PAUSE/HEAR tusuna kisa süreli bir kez 
daha basarak çalmaya devam edin

NOT:
Cihaz duraklatildikdan sonra herhangi bir islem yapilmaz ise, 

cihaz otomatik olarak   kapanir.

Yeniden baslamak

Çalma esnasinda PLAY/STOP tusuna basip, çalmayi durdurdugunuz 
yerden yeniden yine PLAY/STOP tusuna basarak çalmaya devam eder

NOT:
PLAY/STOP tusuna basarak durdurdugunuz yerden sonra 

herhangi bir baska tusa basilirsa, dosya tekrar çalmaya baslar

Kayitli dosyalar yüksek sesle dinlenilmez,
yoksa isitme sorunlarina yol açabilir
Düsük br ses seviyesinden baslayip,daha sonra 
uygun bir ses seviyesine geçilir.

! DÝKKAT

Tarama ve dinleme

Her bir dosyanin ilk 5 saniyesi sirasiyla çalar.
1.Cihazda herhangi bir islem yapilmadigi zaman 
PLAY/STOP tusuna 1 saniyeden fazla basilir
2.Ekranda "SCAN" yazisi belirir ve sirayla 
kayitli dosyalar ilk 5 saniyesi sirasiyla çalar.
3.PLAY/STOP tusuna bir kez kisa süreli basildiginda 
tarama baslar.                             

Kalan zamani kontrol etme

-Ekranda ne kadar çalma süresi kaldigini gösterir
-Çalma esnasinda PAUSE/HEAR tusuna bir kez,uzun süre basilir,
o esnada dosyanin kalan çalma süresi ekranda belirir,

NOT:
Ne kadar çalma süresinin kaldigini ancak çalma esnasinda 

kontrol edebilirsiniz.

Calma Fonksiyonlari
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zDiger Fonksiyonlarz

- Kayitlarin sakli oldugu yerleri gösterir(açikca belirtir)

1.cihazda baska bir islem yapilmadigi zamanda 
MENÜ tusuna bir kez kisa süreli basilir

2.FF/REW tusu kullanilarak dosya seçilir
    Tusa her basmada klasör sirayla A-B-C-D olarak degisir.

Diger Fonksiyonlar

- Kayit türünü seçme

istege bagli olarak uygun bir sekilde kayit yapabilirsiniz.
1-Cihazda hiçbir islem yapilmadigi esnada MENÜ tusuna kisa süreli iki defa basilir

2-FF/REW tsuna basilarak,HQ,SP,veya LP den biri seçilir.
  

HQ mode:Yüksek kaliteli kayit seçenegi
SP mode:Normal kaliteli kayit seçenegi
LP mode: Düsük kaliteli kayit seçenegi

 NOT
"HQ seçenegi, LP seçeneginden daha kaliteli kayit imkâni saglar.
Kayit zamani mümkün olan en fazla kayit süresi anlamina gelir. 
Eger HQ seçenegiyle,1 numarali dosyaya mümkün olan en fazla kayit 
süresini sonuna kadar kullanarak kayit yaptiktan sonra, daha fazla 
kayit yapilamaz ve tekrar kayit yapmak için kayitli dosyalar silinmelidir.

- Sese duyarli kayit sistemi
Sadece ses alindigi zaman ,kayit yapmaya baslayarak hafiza kullanimini azaltir
1.Cihazda herhagi baska bir islem yapilmadigi esnada 
"MENÜ" tusuna kisa süreli üç defa basilir.

2.FF/REW tusu kullanýlarak "ON" veya "OFF" seçilir

  

Not
 VOS ON seçenegindeki pil harcamasi, diger seçeneklerle aynidir.

- Onarim Fonksiyonu:
 
Eger pil biterse veya pil cihazdan çikarsa ,LCD ekraninda 
"REPAiR" yazisi belirir , cihazý tekrar çalistirdiginizda öncesinde 
yaptiginiz kaydin icerigi cihazda korunur.

NOT:
Daha öncesinde kayit yapilmis ise, REPAIR(onarim)zamanýda o nispetle uzun 
veya kisa olur. Onarim islemi sürerken "REPAIR" yazisi LCD ekranýnda görülür.
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zKulaklik Fonksiyonuz USB Arayüz

Düsük sesi , daha net duymaya yardimci olmak için kullanilabilir.
Kulaklik seçenegini faaliyete geçirir

1.Kulaklik,kulaklik girisine takilir

2.Hiçbir islem yapilmadigi esnada PAUSE/HEAR tusuna 
1 kez kisa süreli basilir

Kulaklik kullanirken , ses çok fazla açilmaz
Fazla ses isitme kaybina yol açabilir.! UYARI

Ses kontrol

VOLUME tusu kullanilarak ses kontrol edilir
      

Kulaklik seçeneginden çikma

PUSE/HEAR tusuna kisa süreli bir kez basiniz.

NORMAL TiP
Kayit cihazini ses kablosu ile bilgisayariniza baglayarak, ikisi arasinda bilgi alisverisi 
yapabilirsiniz.

1-Bilgisayardan kayit cihazina
2-Kayit cihazindan bilgisayara

USB Tipi
Kayit cihazinizi bilgisayariniza USB kablosuyla baglayarak, aralarinda bilgi 
alisverisi yapabilirsiniz.

Cihaz bilgisayara bagliyken ekranda"PC LiNK" yazisi belirir

SB arabirim fonksiyonu, sadece ses kayit cihazinin gücü yeterli iken 
uygulanir.

Mikrofon Terminali

Kulaklýk Terminali

1- Bilgisayardan ürüne
2-Üründen bilgisayara

Kulaklýk Terminali

Mikrofon Terminali
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zHarici Cihaz Baglamaz Harici Cihaz Baglama

- Harici mikrofon kullanarak kayit yapmak

Harici bir mikrofonu cihazin mikrofon girisine taktiktan sonra, daha rahat kayit yapilir 
ve ses kaynagina daha yakin olunur.Bu sekilde daha net kayit yapma imkanina 
kavusulur.

Harici bir aygittan kendi ses kayit cihazina kayit yapacaginiz zaman .
-harici bir cihazdan ,ses kayit cihazina kayit yapabilirsiniz.

1.Harici cihazin kulaklik çikisi ile ses kayit cihazinin mikrofon girisini ses iletim 
kablosu ile birbirine baglayiniz
2.Harici cihazin sesini uygun bir seviyeye ayarlayiniz.
Harici cihazin sesi çok yüksek olursa, kaydettiginiz sesi dinlerken , ses sizi 
rahatsiz edici gelebilir.
3.Harici cihazin çalma''PLAY'' tusuna basin ve daha sonra ses kayit cihazinin kayit
"RECORD" tusuna basin.

Harici Mikrofon

Mikrofon Girisi

Kulaklik Girisi

Mikrofon Girisi

Not;
Ses mono seçeneginde kaydedilir.

Kayit durumu bir kulaklik kullanarak kontrol edebilirsiniz.

Kayit cihazinizdan baska bir cihaza kayit yapma durumunda
 ses kablosunu kayit cihazinin kulaklik girisine ve diger cihazin 
mikrofon girisine baglayin ve ses kayit cihazinin Play/ Stop tusuna, 
diger cihazin Rec tusuna basin.(Kaydi test edin ses seviyesini 
ses kayit cihazinin Volume tuslari ile kontrol edebilirsiniz

Kulaklýk Terminali

Ses Kablosu
Muzik Seti

Harici Giriþ
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zTelefon Kaydiz Sorunlar-Cozumler

Telefon kaydi için adaptörü ve kabloyu asagida sekilde görüldügü gibi baglayin.
Telefon kayitlarini kaydetmek için REC/STOP tusuna basin

  NOT:
Eger telefon konusmalarini VOS ON seçeneginde kaydederseniz,cihaz
görüsme esnasinda çalisir,diger zamanlarda bekleme  durumuna geçer.

! UYARI
Telefon hattina bir çok telefon baglanirsa, 

karsilikli konusan kisilerin sesleri, düsük sesde 
kaydedilir.bir hatta bir telefon baglanmasini tavsiye ederiz.

Belirti Sebep Yapilmasi gereken islem 

Pilin bitip bitmediðini 

kotrol edin 

Pili yenisiyle deðistirin Lcd ekraninda hiç bir sey 

görünmüyorsa 

Kutuplarin Doðru olup 

olmadiðini kontrol edin 

Kutuplarin doðru olup 

olmadiðindan emin olun 

HOLD tusunun ON 

durumunda olup 

olmadiðini kontrol edin 

HOLD tusunu off 

pozisyonuna ayarlayin 

Hafizanin dolu olup 

olmadiðini kontrol edin 

Gereksiz kayitlari silin 

(18 ile 20 arasi sayfaya 

bakin) 

Kayit yapmiyorsa 

Pilin bitip bitmediðini 

kontrol edin 

Pili yenisiyle deðistirin 

HOLD tusunun ON 

durumunda olup 

olmadiðini kontrol edin 

HOLD tusunu off 

pozisyonuna ayarlayin 

Kayit cihazinda kayit olup 

olmadiðini Kontrol edin 

Ses kayit numaralarini 

tekrar gözden geçirin 

oynatma Yapmiyorsa 

Pilin bitip bitmediðini 

kontrol edin 

Pili yenisiyle deðistirin 

Sesin seviyesinin “0”olup 

olmadiðini kontrol edin 

Sesi kontrol edin Hoparlörden sen 

gelmiyorsa 

Kulakliði kontrol edin Kulakliði çikarin 

Sesin seviyesinin “0”olup 

olmadiðini kontrol edin 

Sesi kontrol edin Kulaklikdan ses gelmiyorsa 

Kulakliðin düzgün ve 

doðru bir sekilde 

takildiðini kontrol edin 

Kulakliði doðru ve düzgün 

takin 

Ekranda”ERROR” isareti 

belirir ve hiçbir tus 

çalismazsa 

Bilgisayara baðli(format) 

atildiði esnada USB 

kablosunun baðli olup 

olmadiðini kontrol edin 

Kayit cihazina format 

etin(20. sayfaya bakin) 

 

       Telefon

Ses Kablosu Harici Microfon Giriþi

Telefon hat adaptörü

Duvardaki Giriþ

       Telefon
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zz Ozelliklerr

Çalma Durdurma Tara ve çal

Kaydediyor Kaydetmeyi
durdur

1 Dosya Sil Bütün 
dosyalarý sil

Açma-Kapama Çalma-durdurma Kaydetme ve çalma
süresi kontrol

Dosya Seçme Mod Seçme VOS Seçme

Dosya Tarama

Tus Menuleri

Çalma-durdurma
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