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Budowa urządzenia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gniazdo słuchawek 

Mikrofon 

Wyświetlacz 

Menu 
Głośność + 

Poprzedni 

MicroUSB 

Głośnik 

Przycisk 

nagrywania 

Powrót 

ON/OFF, odtwórz 

Następny 

Głośność - 

Otwór na smycz 

Gniazdo zewn. mikrofonu 
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Najważniejsze funkcje 
 

• Nagrywanie w wysokiej jakości 1536 Kbps 

• Nagrywanie jednym przyciskiem, odtwarzanie 

jednym przyciskiem 

• 3 sceny nagrywania do wyboru 

• Możliwość zabezpieczenia hasłem – chroń pliki 

• Funkcja blokady przycisków  

• Nagrywanie czasowe, nagrywanie aktywowane 

głosem 

• Obsługa 23 języków 

• Monitor nagrywania 

• Automatyczny podział na segmenty 

• Przesyłanie danych przez USB oraz ładowanie 

• Wbudowane głośniki wysokiej jakości 

• Nagrywanie zewnętrznym mikrofonem 
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Włączanie 

Naciśnij przycisk  przez 2 sekundy. Dyktafon 

wyświetli ekran powitalny i włączy się. 

Kiedy dyktafon jest włączony, przytrzymaj przycisk 

, dyktafon wyświetli ekran pożegnalny i wyłączy 

się. 

Po włączeniu dyktafonu, zostanie wyświetlone 

główne menu: 
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Nagrywanie 

Nagrywanie jednym przyciskiem 

Po włączeniu, przesuń suwak REC w górę, by 

rozpocząć nagrywanie.  

Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk . 

Przesuń suwak REC w dół, by zakończyć i zapisać 

nagranie. 

 

1 Numer nagrania 5 Nazwa nagrania 

2 Stan baterii 6 Długość bieżącego pliku 

3 Format nagrania 7 Pozostały czas nagrania 

4 Jakość nagrania   
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Po 2 godzinach dyktafon automatycznie zapisze 

nagranie i rozpocznie kolejne. 

Nagrywanie z zewnętrznego mikrofonu 

Podłącz zewnętrzny mikrofon do odpowiedniego 

gniazda dyktafonu. 

W celu nagrywania, posługuj się instrukcjami 

dotyczącymi nagrywania jednym przyciskiem. 

Uwaga: zewnętrzny mikrofon nie jest częścią 

zestawu. 

Menu nagrywania 

Użyj przycisków strzałek, by wybrać opcję Record z 

menu głównego i kliknij , by zatwierdzić. 

Zostanie wyświetlone menu opcji nagrywania: 

Break points Pozwala na ustawienie punktu 

wznowienia odtwarzania nagrania. 

Recording 

library 

Biblioteka nagranych plików. 

Naciśnij , by odtworzyć plik. 
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REC bit rate Jakość nagrania (bitrate) 128 / 512 

/1536 Kbps 

VOR set Poziom funkcji wykrywania dźwięku 

(1-9, im większy poziom, tym 

nagrywane dźwięki muszą być 

głośniejsze, w przeciwnym wypadku 

nagranie zostanie zatrzymane. O 

działaniu funkcji informuje ikona 

VOS podczas nagrywania.) 

Recording 

scene 

Wybór sceny nagrywania (Spotkanie 

/ normalne / długi dystans). 

Monitor set Włącza/wyłącza funkcję 

monitorowania nagrywania (po 

podłączeniu słuchawek, można 

usłyszeć dźwięk rejestrowany przez 

mikrofon). 

Timer 

recording 

Ustawia nagrywanie według 

harmonogramu czasowego. 

Użyj przycisków strzałek, by poruszać się pomiędzy 

opcjami i , by zatwierdzić. Aby cofnąć, naciśnij 

przycisk . 
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Odtwarzanie nagrań 

Po zakończeniu i zapisaniu nagrania, można je 

odtworzyć klikając przycisk . 

Naciśnij  przez 2 sekundy podczas odtwarzania, 

by zablokować wszystkie przycisk oprócz REC. 

Naciśnij przycisk przez 2 sekundy ponownie, by 

odblokować przyciski. 

Kontrola odtwarzania: 

Naciśnij , aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij 

ponownie, by wznowić. 

Kliknij przycisk strzałki, by przejść do poprzedniego 

lub następnego nagrania. Przytrzymaj przycisk 

strzałki, by przewinąć. 

Użyj przycisków +/-, by zmienić głośność. 
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Kliknij przycisk M, by przejść do menu odtwarzania: 

Replay Odtwórz ponownie 

Repeat Powtarzaj 

Tempo rate Tempo odtwarzania 

Recordings library Biblioteka plików 

Delete file Usuń plik 

Delete all Usuń wszystko 

Użyj przycisków strzałek, by poruszać się pomiędzy 

opcjami i , by zatwierdzić. Aby cofnąć, naciśnij 

przycisk . 

Tryb muzyki 

Wybierz tryb muzyki (Music) z 

głównego menu i kliknij , by 

zatwierdzić. Naciśnij  

ponownie, by odtwarzać.  

Kontrole odtwarzania są tożsame z trybem 

odtwarzania nagrań. 
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Ustawienia 

Wybierz opcję ustawień (Settings) z głównego menu 

i zatwierdź , aby wyświetlić menu ustawień: 

System Time Ustawienia czasu systemu. 

Backlight Podświetlenie ekranu. 

Power off Czas automatycznego 

wyłączenia urządzenia. 

Contrast Kontrast ekranu. 

Language Język menu. 

Pass-word Pozwala na ustawienie hasła 

urządzenia (wymaganego przy 

włączaniu dyktafonu oraz 

podłączaniu do PC). 

Format Device Formatuje pamięć urządzenia. 

Memory Info Informacje nt. pamięci. 

Firmware version Wersja fimrware. 

Factory Reset Przywraca ustawienia fabryczne. 
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Ładowanie  

Urządzenie może służyć jako dysk przenośny. Po 

podłączeniu do komputera, bateria będzie 

ładowana – potrzeba ok. 2-3h, by naładować ją do 

pełna podczas połączenia z PC. 

Po pełnym naładowaniu baterii, pozwala ona na 

następującą liczbę godzin pracy: 

• Ok. 110h dla bitrate 128 Kbps 

• Ok. 100h dla bitrate 512 Kbps 

• Ok. 75h dla bitrate 1536 Kbps 

Naciśnij przycisk  podczas ładowania, aby 

umożliwić funkcję ładowania i nagrywania w tym 

samym czasie. 

Uwaga: należy korzystać jedynie z ładowarki 

zestawowej DC5V 500mA. Inne ładowarki mogą 

uszkodzić urządzenie. 
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Uwagi  

W celu uniknięcia wypadków, zapoznaj się z 

instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania. 

1. Nie umieszczaj urządzenia w miejscu o wysokiej 

temperaturze, zapyleniu lub wilgotności. 

2. Używaj urządzenia z ostrożnością unikając 

kolizji lub upadków. 

3. Wykonuj kopie zapasowe regularnie, aby 

uniknąć utraty danych możliwej przez błędne 

użytkowanie lub uszkodzenie urządzenia. 

4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody 

wynikające z błędnego użytkowania lub 

uszkodzenia urządzenia. 

5. Jeśli urządzenie przestanie działać, naciśnij  

przez 15 sekund, by je zresetować. 

6. Nie należy demontować lub wymieniać 

wewnętrznych części dyktafonu samodzielnie. 

Wykonuj kopie zapasowe przed oddaniem do 
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serwisu. 

7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za 

nagrywanie osób bez ich zgody. 

Specyfikacja 

Wymiary 102.5 x 37 x 11 mm 

Waga 40g 

Pamięć  8GB 

Bit rate 128 / 512 / 1536 Kbps 

Max. czas nagrywania 

w pamięci 8 GB 

144 / 36 / 12 h 

Obsługa systemu Windows 

2000/XP/7/8/10/Android 

Pojemność baterii 500 mAh 
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Informacje 

Gwarancja 

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją dla 

zakupu konsumenckiego oraz 12-miesięczną gwarancją 

przy zakupie na firmę. Gwarancja nie obejmuje wad 

i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika lub wskutek 

niewłaściwego użytkowania. Gwarancja nie obejmuje 

również uszkodzeń mechanicznych, powstałych wskutek 

zalania oraz powstałych wskutek używania akcesoriów 

innych niż dołączone do zestawu.  

Gwarancji nie podlegają materiały zużywalne, takie jak 

np. akumulator. 

Serwis urządzenia dokonywany jest w siedzibie 

dystrybutora lub w miejscu przez niego wskazanym. 

Wadliwe działanie lub uszkodzenie sprzętu należy 

zgłaszać w punkcie zakupu lub u dystrybutora. 

Kontakt mailowy do dystrybutora:  

sprzedaz@luxury-goods.pl 

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie 

ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających 

z niezgodności towaru z umową.  
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Ostrzeżenie 

Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają 

materiały, komponenty i substancje, które mogą być 

niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze 

zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzenia 

elektrycznymi i elektronicznymi) nie postępuje się 

właściwie. 

Urządzenia elektryczne i elektroniczne są 

zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na 

śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że 

urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny 

być wyrzucane razem z innymi odpadami 

domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.  

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, 

gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia 

elektryczne i elektroniczne do stanowisk recyklingu 

bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie 

mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje 

znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta. 
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Uproszczona deklaracja zgodności 

Firma Hnsat Industrial (H.K.) Limited. niniejszym 

oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z 

zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi 

postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU. Pełny 

tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod 

adresem: www.luxury-goods.pl/do-pobrania 

Importer: 

Luxury-Goods.pl s. c. 

Ul. Warszewicza 20 

30-698 Kraków 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luxury-goods.pl – autoryzowany dystrybutor 

dyktafonów DVR-818 
 


