
 

 

 

Manual Reportofon Digital Profesional 850 Hr 

 

1.Specificatii Tehnice 

 Memorie: 8GB 

 Ecran LCD 

 Difuzor incorporat 

 Funcția de redare muzică 

 Ecran LCD 128x64 

 Diferite limbi 

 Indicație de înregistrare 

 Funcția de control de sunet (VOR) disponibila 

 7RQ moduri: NOP, ROCK, POP, CLASSOL, SOFT, Jazz și DBB 

 Alimentare: 2 x baterii AAA (nu sunt incluse) 

 Indicator pentru nivelul redus de energie al bateriei 

 Temperatura de lucru: 0 ~ 40 ° C 

 Culoare: negru 

 

 

2.Caracteristici 

 Înregistrarea și redarea pe butoane separate: un buton de înregistrare si unul pentru redare 

 Sistem VOR: activare vocala (începe automat înregistrarea atunci când există sunet și intra in 

pauza atunci când nu există nici un sunet.) 

 Patru moduri de înregistrare: 

 "SP00" pentru înregistrare vocala de înaltă calitate, fără a denatura. 

 "LP00" pentru înregistrare de lungă durată 

 "SP01 VOICE" pentru înregistrare de înaltă calitate cu activare vocala 

 "LP01 VOICE" pentru înregistrare de lungă durată cu activare vocala 

 Înregistrare convorbire telefonică 

 Se conecteaza reportofonul la telefonul prin adaptorul inclus si se poate înregistra o conversație 

telefonică 

 Suport format audio multiple, cum ar fi MP1, MP2, MP3, WAV. 

 Suporta formate de muzică MP3, WMA, ASF, WAV. 

 !Pentru setarea modurilor cu Activare Vocala(SP01;LP01) dupa selectare se apasa tasta 

MODE, dupa care se blocheaza cu butonul mode! 

 !Nu este nevoie de driver USB! 

 

 



 

 

3.Descrierea Butoanelor si Functiile Acestora 

1.Butonul PLAY/PAUSE  se foloseste la pornirea aparatului 

si pentru redarea inregistrariilor sau a fisierelor MP3. 

2.Butonul Recorder(REC)  se foloseste pentru  

a incepe iregistrarea audio. 

3.Butonul STOP se foloseste la oprirea   inregistrarilor 

4.Butoanele UP/DOWN(Next/Backward) se folosesc 

pentru navigare sus/jos  si selectarea fisierelor dorite. 

5.Butonul HOLD(Lock Key) prin activarea sa nu mai  

permite efectuarea altor comenzi.(Blocheaza comenzile). 

6.Butoanele VOL+/VOL-(Volume up/Volume Down)  

7.Butonul MODE(Mode switch) se foloseste  pentru a  

selecta tipul fisierelor (DVR este cel cu inregistrarile), 

(MP3 este cel cu muzica). 

3.Modul de Operare 

Din momentul in care este dotat cu 2 baterii (AAA) reportofonul se va porni automat si va intra 
in meniul principal. Daca nu se efectueaza nici o comanda timp de cateva minute el se opreste 
automat pentru a nu consuma bateriile. 

Pentru activarea reportofonului se tine apasat 2-3 secunde butonul PLAY/PAUSE, aparatul va 
intra in meniul principal de unde se pot efectua inregistrari sau redare de fisiere cu inregistrari, 
fisiere MP3. Selectarea fisierelor se face prin butonul MODE care are 2 optiuni DVR si MP3, 
pentru a alege fisierul dorit se folosesc butoanele UP/DOWN pentru navigare sus/jos si pentru 
redare fisier prin butonul PLAY/PAUSE  care se foloseste  si la pauza. 

Pentru a face o inregistrare din meniul principal se apasa scurt butonul  REC unde se va aprinde  un LED 
cu lumina de culoare rosie din acel moment reportofonul incepe sa inregistreze, pentru a opri 
inregistrarea se apasa scurt butonul STOP inregistrarea va fi salvata automat. Pentru redare fisierului se 

selecteaza modul DVR prin butonul MODE de unde se cauta inregistrarea cu butoanele UP/DOWN 

si se reda prin butonul PLAY/PAUSE. Se procedeaza la fel si pentru selectarea si redarea fisierelor  MP3. 

Pentru a sterge manual o inregistrare se selectarea tinand apasat butonul MODE pana apare 
sub numar (ex.05) ONE dupa care se apasa tasta PLAY/PAUSE. Pentru a sterge toate fisierele cu 
inregistrari se procedeaza la fel doar ca din tastele UP/DOWN selecteaza ALL apoi PLAY/PAUSE. 

Transferul de date se face prin conexiunea la PC sau Laptop prin cablul de date care vine la 
pachet cu reportofonul, acesta este recunoscut ca  si un stick de memorie. 

Functiile SP/LP se activeaza din modul DVR se selecteaza prin tastarea butoanelor VOL+/VOL-  


