
 
Instructiuni Recorder USB cu Player 
 
 
BUTOANE 
 
ON/OFF - Pornit / Oprit 
REC/KEEP - Inregistrare / Oprire inregistrare si salvarea inregistrarii 
MODE - Comuta modul de lucru: Inregistrare / Redare sau Music Player 
PLAY/PAUSE - Face trecerea de pe redare pe pauza, atat in timpul 
inregistrarii, cat si pe perioada redarii inregistrarilor sau muzicii 
UP - Tasta de trecere la inregistrarea urmatoare 
DOWN - Tasta de trecere la inregistrarea anterioara 
VOL+ - Reglarea volumului (mai tare) 
VOL- - Reglarea volumului (mai incet) 
 
 
INCARCARE 
 
Inainte de pornirea aparatului, acesta trebuie incarcat minim 2-3 ore de la orice mufa USB. Incarcarea este 
semnalizata prin aprinderea succesiva a celor 4 LED-uri din partea inferioara. 
Daca cele 4 LED-uri clipesc simultan pe timpul functionarii, aparatul este descarcat si necesita reincarcare. 
 
FUNCTIONARE 
 
Se porneste aparatul din butonul ON/OFF. In acest moment LED-ul RECORDER se aprinde, indicand initializarea 
aparatului. Dupa cateva secunde se aprinde LED-ul REC-PLAY, care arata ca aparatul se afla in stand-by (in 
asteptare). 
 
Pentru inregistrare se trece butonul REC/KEEP pe pozitia REC. LED-ul REC se aprinde indicand inceperea inregistrarii. 
Pe perioada inregistrarii LED-ul REC clipeste. Se poate opri temporar inregistrarea cu butonul PLAY/PAUSE. 
 
Pentru oprirea si salvarea inregistrarii se trece butonul REC/KEEP pe pozitia KEEP. 
 
Pentru ascultarea inregistrarilor se pune casca in conectorul jack si se apasa pe butonul PLAY/PAUSE. LED-ul REC-
PLAY clipeste pe perioada redarii. Trecerea la inregistrarea urmatoare sau anterioara se face prin apasarea scurta pe 
butoanele UP sau DOWN. Reglarea volumului auditiei se face din butoanele VOL+ sau VOL-. Se recomanda sa se 
actioneze butonul VOL+ pentru cresterea intensitatii auditiei daca inregistrarea este slaba sau facuta la distanta 
foarte mare de aparat. 
 
Pentru ascultarea muzicii se apasa scurt butonul MODE. LED-ul MUSIC-PLAY clipeste, iar muzica se aude in casti. Se 
poate opri temporar redarea muzicii cu butonul PLAY/PAUSE. Trecerea la melodia urmatoare sau anterioara se face 
prin apasarea scurta pe butoanele UP sau DOWN. 
 
Aparatul se opreste trecand butonul ON/OFF pe pozitia OFF. 
 
CONECTARE LA CALCULATOR 
 
Redarea inregistrarilor se poate face si pe calculator, prin conectarea aparatului la mufa USB a PC-ului, folosind orice 
player audio, de ex. Media-Player-ul din Windows. Fisierele cu extensia WAV se gasesc in directorul RECORD, avand 
numele RECxxx.WAV. La conectarea la PC se aprinde LED-ul cu semnul conexiunii USB. 
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