
Dyktafon cyfrowy z bluetooth  

VR837 4GB - instrukcja użycia 
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Główne Menu 
W trybie czuwania, naciśnij i przytrzymaj przycisk M,  żeby wejść do głównego menu. Na ekranie 
wyświetli się następujący obraz: 
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Tryb nagrywania [Record Mode] 

Naciskając  przyciski /  w głównym menu wybierz tryb nagrywania [Record Mode]. Naciśnij 
przycisk „M”, żeby potwierdzić swój wybór. Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk „M”, jeżeli 
chcesz powrócić do głównego menu. Ekran trybu nagrywania wygląda jak poniżej: 
 

 
 

1. Tryb nagrywania 7. Stan naładowania akumulatora 
2. Nazwa pliku 8. Folder plików z nagraniami 
3. Liczba plików 9. Data pliku 
4. Numer bieżącego pliku 10. Przechowywanie pliku 
5. Całkowity czas nagrywanych plików 11. Wskaźnik aktywowacji dźwiękiem 
6. Czas trwania nagrania w bieżącym pliku 12. Jakość nagrywania 

Nagrywanie za pomocą jednego przycisku 

Naciśnij przycisk , żeby rozpocząć nagrywanie. 

Wstrzymywanie i zakończenie nagrywania 
Naciśnij przycisk , żeby wstrzymać nagrywanie. Naciśnij ponownie przycisk , żeby je wznowić. 

Naciśnij przycisk  , aby zakończyć nagrywanie i zapisać nagranie do pliku. 

Monitorowanie podczas nagrywania 
Po zakończeniu nagrywania, użyj przycisków „+” oraz „ - ‘‘ w celu dostosowania głośności w 
zależności od potrzeb. Następnie rozpocznij nagrywanie z opcją monitorowania poprzez naciśnięcie 

przycisku . Korzystając ze słuchawek możesz słuchać tego co i z jaką jakością w tej chwili 
nagrywasz. 

Automatyczne przerwanie sekcji 
Po nagrywaniu przez pełne 3 godziny, automatycznie dalsze nagranie będzie zapisywane do 
nowego pliku. 
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Menu nagrywania 
Naciśnij przycisk „M”, żeby przejść do trybu menu. Naciskając przyciski lub  wybierz 
następujące opcje: 
1. Local folder: zapisywanie nagrań do wbudowanej pamięci. 
2. Card (domyślnie po włożeniu karty): zapisywanie nagrań do karty microSD 
3. Record Mode: tryb nagrywania: aktywowane dźwiękowo [VAR] , normalne [Normal] 
AVR Adjust: 1-31, dostosowuje czułość VAR. Czym mniejsza wartość VAR, tym   
tym czułość niższa. Gdy VAR zostanie aktywowany, ikona „VOS” będzie migać. 
4. Record type: wybór jakości nagrania:  SHQ 192K (najwyższa) , HQ 128K, SP 64K, LP 32K (najniższa) 
5. Folder Select: Wybór folderu zapisu danych: A, B, C                 
 
Naciśnij przycisk „M” żeby wejść do każdego z powyższego podmenu. Naciskając przyciski lub 

, ustaw odpowiedni parametr i naciśnij ponownie przycisk „M”, żeby powrócić do głównego 
menu.   
 

Tryb Bluetooth [Bluetooth Mode]   
 
Naciskając przyciski lub w głównym menu wybierz tryb Bluetooth [Bluetooth mode]. Naciśnij 
przycisk „M”, żeby potwierdzić wybór. Jeżeli chcesz powrócić do głównego menu ponownie naciśnij 
i przytrzymaj przycisk „M”. Ekran w trybie Bluetooth wygląda następująco: 

 
 
1. Ikona trybu Bluetooth 7. Stan naładowania akumulatora 
2. Nazwa pliku 8. Folder zapisu nagrań 
3. Liczba plików 9. Data pliku 
4. Numer aktualnego pliku 10. Nagrywanie Bluetooth 
5. Całkowity czas nagrań 11. Zapis do zewnętrznej pamięci 
6. Czas aktualnego nagrania 12. Jakość nagrania 
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Połączenie z telefonem za pomocą Bluetooth 
Przesuń przełącznik BLUETOOTH do pozycji . Na ekranie wyświetli się ikona: . 
Włącz funkcję Bluetooth w swoim telefonie i następnie znajdź urządzenie o nazwie HNSAT. Połącz 
swój telefon z urządzeniem HNSAT. Naciśnij 0000, jeżeli wymagane jest hasło. Po uzyskaniu 
połączenia na ekranie ikona zmieni się na: . 
 

Odbieranie i nawiązywanie rozmowy telefonicznej 
Naciśnij i przytrzymaj przycisk , żeby nawiązać, lub naciśnij krótko przycisk , żeby odebrać 
rozmowę. Możesz słuchać drugiej strony rozmowy przez słuchawkę. Druga strona rozmowy może 
słuchać twojego głosu, jeżeli mówisz do dyktafonu. Poprzez naciskanie przycisków „+” lub „–‘’ 
dostosuj głośność. 

Nagrywanie rozmowy telefonicznej 

Naciśnij przycisk , żeby rozpocząć nagrywanie rozmowy. Naciśnij przycisk , żeby wstrzymać 
nagrywanie i naciśnij ponownie przycisk , żeby je wznowić. Żeby zakończyć nagrywanie i zapisać 

nagranie do pliku, naciśnij przycisk . 

Tryb głosowy [Voice Mode] 
Naciskając przycisk lub w głównym menu wybierz tryb głosowy [Voice Mode]. Naciśnij 
przycisk „M”, żeby potwierdzić wybór. Jeżeli chcesz powrócić do głównego menu ponownie naciśnij 
i przytrzymaj przycisk „M”, żeby powrócić do głównego menu.  Ekran trybu głosowego wygląda 
następująco: 
 
 

 
 

1. Ikona trybu głosowego 7. Tryb cykliczny 
2. Nazwa pliku 8. Stan naładowania akumulatora 
3. Liczba plików 9. Folder zapisu nagrań 
4. Numer aktualnego pliku 10. Zapis do zewnętrznej pamięci. 
5. Całkowity czas nagrań 11. Rodzaj efektu dźwiękowego 
6. Czas aktualnego nagrania 12. Jakość nagrywania. 
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Odtwarzanie za pomocą jednego przycisku 
Naciśnij przycisk, żeby rozpocząć odtwarzanie aktualnego nagrania. 

Wstrzymanie/wznowienie 
Naciśnij przycisk , żeby wstrzymać odtwarzanie. Naciśnij ponownie przycisk , żeby je wznowić. 
 
 

Przewijanie nagrania do przodu/tyłu 
Naciśnij przycisk , żeby odtwarzać poprzedni plik. Naciśnij przycisk , żeby odtwarzać kolejny 
plik. Naciśnij i przytrzymaj lub , żeby przewinąć nagranie do przodu/tyłu. 

Regulacja głośności 
Naciskając przycisk „+” lub „-” odpowiednio dostosuj głośność odtwarzania. 

Powtarzanie od punktu A do B 

Naciśnij przycisk , żeby potwierdzić punkt „A” i następnie naciśnij ponownie przycisk , żeby 
potwierdzić punkt „B”. 
Dyktafon będzie powtarzał odtwarzanie od punktu A do B. Naciśnij przycisk „M” lub , żeby 
zakończyć powtarzanie. Powtarzanie zostanie zakończone automatycznie po przejściu 3 cykli. 

Ustawienia odtwarzania 
Naciśnij przycisk „M”, żeby wejść do menu odtwarzania. Naciskając przycisk lub wybierz 
odpowiedni element ustawień: 
 
Repeat [Powtarzanie]: Normal [normalne], Repeat All [powtarzaj wszystko], Random [losowe], 
Intro Equalizer [Korekcja]: Natural, Pop, Classic, Soft, Jazz, DBB   
 
Naciśnij przycisk „M”, żeby wejść do wybranego podmenu. Naciskając przycisk lub , ustaw 
wybrany parametr. Naciśnij ponownie przycisk „M”, żeby powrócić do głównego menu. 

Usuwanie plików 
Naciśnij przycisk „M”, żeby przejść do trybu menu. Naciskając przycisk lub , wybierz 
następującą ścieżkę: 
Local Folder/Card -> Delete files-> Delete all files (usunięcie wszystkich plików w folderze). 
Naciskając przycisk  lub , wybierz odpowiednią opcję „YES/NO”, następnie naciskając 
przycisk „M”, potwierdź swój wybór. 

Tryb muzyczny [Music mode] 
Naciskając przycisk lub , w głównym menu, wybierz tryb muzyczny [Music Mode]. Naciśnij 
przycisk „M”, żeby potwierdzić swój wybór. Jeżeli chcesz powrócić do menu, ponownie naciśnij i 
przytrzymaj przycisk „M”. Ekran trybu muzycznego wygląda jak poniżej:   
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1. Ikona trybu muzycznego 7. Tryb cykliczny 

2. Nazwa pliku 8. Stan naładowania akumulatora 

3. Liczba plików 9. Menu odtwarzania 

4. Numer aktualnego pliku 10. Rodzaj equilazera 

5. Całkowity czas nagrań 11. Rodzaj pliku 

6. Czas aktualnego nagrania  

 
Obsługa przebiega tak samo jak w trybie głosowym. 

Czas systemowy [System time] 
Naciskając przycisk lub , w głównym menu, wybierz czas systemowy [System time]. Naciśnij 
przycisk „M”, żeby potwierdzić wybór. Ekran będzie wyglądał następująco: 

 
 1. Data : RR-MM-DD 
 2. Godzina: Minuta: Sekunda 
 
Naciskając przycisk lub , wybierz parametr, który chcesz zmienić. Wybrany parametr po 
wybraniu zacznie migać. Wtedy za pomocą przycisków „+” oraz „-”,dostosuj wybrany parametr 
czasowy. Następnie naciśnij przycisk „M”, żeby powrócić do głównego menu. 
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Tryb Ustawień [Setting mode] 
 
Naciskając przyciski lub w głównym menu wybierz tryb ustawień [Setting mode]. Naciśnij 
przycisk „M”, żeby potwierdzić wybór. Jeżeli chcesz powrócić do głównego menu to ponownie 
naciśnij i przytrzymaj przycisk „M”. 

Podświetlenie [Backlight] 
0 – 60. 0 - jest to normalne podświetlenie. Możesz dostosować czas podświetlenia od 1 do 60 
sekund. Podświetlenie automatycznie się wyłączy po ustawionym czasie. 

Język [Language] 
 Do wyboru są następujące języki: uproszczony chiński, tradycyjny chiński, angielski, japoński, 
koreański, francuski, niemiecki, włoski, duński, portugalski, hiszpański, szwedzki, irlandzki, polski, 
rosyjski, turecki, hebrański, thal, węgierski, rumuński, arabski, grecki, indonezyjski.     

Kontrast [Contrast] 
Dostosuj kontrast ekranu w zakresie 0 – 15 

Informacje o pamięci [Memory info] 
Wyświetla informacje o całkowitej i używanej pamięci. 

Wersja firmware [Firmware Version] 
Data i wersja firmware 

Ustawienie hasła [Password set] 
„0000” oznacza, że wymagane jest hasło przy podłączeniu dyktafonu z komputerem. Naciskając 
przycisk lub  
wybierz cyfrę hasła, którą chcesz zmienić. Wybrana cyfra będzie migać, naciśnij więc „+” lub „-”, 
żeby ją zmienić. Następnie naciśnij przycisk „M”, żeby zapisać zmiany i powrócić do głównego 
menu. Po ustawieniu hasła, dyktafon będzie żądał jego wpisania przy podłączeniu do PC. 

Automatyczne nagrywanie [Auto Record] 
1. Nagrywanie (on/off) 
2. Cykl nagrywania [Record cycle] 
 
Naciśnij przycisk „M”, żeby wejść do ustawień cyklu nagrywania: 
 
Jednokrotnie [One Time]: rozpocznij nagrywanie o ustalonym czasie. (Naciśnij lub , żeby 
wybrać miesiąc, 
                                                naciśnij „+” lub „-”, żeby wybrać dzień) 
Codziennie [Every Day]: nagrywaj automatycznie codziennie zgodnie z ustawionym czasem 
Co tydzień [Weekly]: nagrywaj automatycznie co tydzień zgodnie z ustawionym czasem 
Naciśnij przycisk „M”, żeby potwierdzić swój wybór. Naciśnij przycisk , żeby powrócić do 
głównego menu. 
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3. Czas nagrywania [Record time] 
 
Wybierz czas rozpoczęcia i zakończenia nagrywania. 
Naciśnij lub , żeby wybrać parametr, który chcesz zmienić. Zaznaczony parametr będzię migał. 
Za pomocą przycisków „+” oraz „-” dostosuj czas. Następnie naciśnij przycisk „M”, żeby powrócić 
do głównego menu. 
 
Uwaga! 
Funkcja nagrywania aktywowanego czasowo jest dostępna, tylko gdy akumulator nie jest 
rozładowany i tylko wtedy, gdy przełącznik jest w pozycji „ON” 

Podłączenie do komputera 
Po podłączeniu do komputera dyktafon może służyć jako dysk wymienny. Jednocześnie po 
podłączeniu do PC akumulator urządzenia jest automatycznie ładowany. Ładowanie do pełna trwa 
około 3- 4 godziny. 
 
Uwaga: 
Przesuń przełącznik ON/OFF przed ładowaniem. Wtedy komputer może dokładnie rozpoznać 
aktualny stan akumulatora. 

Rozwiązywanie problemów 

 

Problem Przyczyny Rozwiązania 

Dyktafon nie może się włączyć Akumulator jest wyczerpany Naładuj akumulator 

Dyktafon nie nagrywa Akumulator jest bliski 
wyczerpania lub pamięć jest 
zapełniona 

Naładuj akumulator 
Usuń niektóre pliki 

Plik z nagraniem jest 
nieodczytywany 

Czas nagrywania jest mniejszy niż 
jedna sekunda 
Plik jest uszkodzony 

Nagrywaj dłużej niż 1 
sekundę 
Usuń uszkodzony plik 

Brak dźwięku podczas 
odtwarzania plików 

Niski stan akumulatora 
Sprawdź czy słuchawka jest 
poprawnie podłączona 
Sprawdź czy głośność nie jest 
minimalna 

Naładuj akumulator 
Wyjmij słuchawkę 
Dostosuj głośność 

Brak dźwięku w słuchawce Sprawdź czy słuchawka jest 
poprawnie podłączona 
Sprawdź czy głośność nie jest 
minimalna 

Wyjmij słuchawkę 
Dostosuj głośność 
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Specyfikacja techniczna 

• Wymiary 93mm x 31mm x 14mm 
• Waga: 38 g/81 g 
• Wewnętrzny akumulator 3,7V 380mAh             
• Czas nagrywania: 17 godzin 
• Pamięć Flash:  2GB do 8GB 
• Możliwość instalacji dodatkowej pamięci mikro SD  od 128MB do 8GB 
• Próbkowanie: 

• LP 32Kbps, 
• SP64Kbps, 
• HQ128Kbps, 
• SHQ192Kbps 

• Czas nagrywania: 
• 2GB   LP 140 godzin/SP 70 godzin /HQ 35 godzin /SHQ 23 godzin 
• 4GB   LP 283 godzin/SP 141 godzin /HQ 70 godzin/SHQ 47 godzin 
• 8GB   LP 555 godzin/SP 277 godzin/HQ 138 godzin/SHQ 92 godziny 

• System operacyjny WIN98/Me/2000/XP/Vista/7 
• Format odtwarzanej muzyki MP3 WMA 
• Format nagrywania MP3 
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