
Instructiuni de utilizare Reportofon Stick USB, model BST-SU001 
 
 
Caracteristici: 

 
- Interfata USB 2.0 
- Memorie 4GB sau 8GB 
- Functie inregistrare 
- Functie de stick memorie USB 
- Procesare sunet DSP 
- Compresie dinamica a sunetului 40dB 
- Permite inregistrarea in timp ce se incarca 
- Incarcare prin mufa USB de la calculator 
- Se poate incarca de la priza sau de la bricheta auto 
   prin intermediul unor incarcatoare optionale 
- Autonomie: 3-4 ore (din acumulatorul propriu) 
- Timp de incarcare: 2-3 ore 

 
 
 
 
 

Incarcare: 
Dupa cumparare reportofonul trebuie incarcat timp de minim 5-6 ore inainte de utilizare, avand 
intrerupatorul pe pozitia OFF. Incarcarea se poate face atat de la de la mufa USB a calculatorului sau 
laptopului, cat si de la priza sau de la bricheta auto prin intermediul unor incarcatoare USB optionale. 
Nota: Reportofonul trebuie incarcat periodic, minim o data pe luna. In caz contrar acumulatorul intern se 
descarca profund si nu mai poate fi incarcat. Acumulatorul nu face obiectul garantiei, fiind considerat 
consumabil. 
 
Inregistrare: 
Pentru a inregistra se trece intrerupatorul in pozitia ON. Se aprinde LED-ul rosu de semnalizare timp de 
circa 5 secunde, dupa care, la stingerea LED-ului incepe inregistrarea.  
Oprirea inregistrarii se face trecand intrerupatorul pe pozitia OFF. 
NOTA: Pentru inregistrari de foarte lunga durata cu reportofonul cuplat la alimentare (alimentator priza 
sau auto cu iesire USB) trebuie ca inceperea 
inregistrarii sa se faca inainte de conectarea 
la sursa de alimentare. Pentru alimentare de 
la laptop sau PC trebuie ca, dupa inceperea 
inregistrarii sa se dea “EJECT” din 
Windows Explorer (vezi imaginea alaturata). 
 
Redarea inregistrarilor: 
Pentru a asculta sau a prelucra inregistrarile se cupleaza reportofonul la calculator prin interfata USB. Nu 
este necesara instalarea unui driver, aparatul este identificat de calculator ca orice stick uzual de memorie.  
Inregistrarile sunt in format .wav si pot fi redate cu Sound Recorderul sau Media Playerul din Windows. 
NOTA: pentru eliminarea portiunilor de liniste recomandam prelucrarea fisierelor cu ajutorul unnui editor 
de sunet care are functia Delete Silence (de ex. WavTrim, FlexiMusic WaveEditor, EZ Audio Editor). 
 
Functionarea ca stick memorie USB: 
Reportofonul poate functiona ca un stick normal de memorie USB, cu capacitatea de 4GB. Pentru a fi 
folosit cu acest rol intrerupatorul trebuie sa fie pe pozitia OFF. 
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