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Короткий посібник експлуатації 

1. Ввімкнення/вимкнення 

(1) Для ввімкнення: натисніть та утримуйте кнопку “Play” протягом 3-5 
секунд, поки дисплей не почне працювати.  

(2) Для вимкнення: у режимі очікування, натисніть та утримуйте кнопку 
“Play” протягом 3-5 секунд, поки дисплей не погасне. 

Примітка: В режимі паузи чи зупинки, якщо протягом 5 хвилин з 
диктофоном не проводились жодні дії, він автоматично вимкнеться, для 
економії заряду батареї. 
 

2. Початок запису/Зупинка запису (Збереження) 

(1) Початок запису: переведіть перемикач з положення “Save” (внизу) в 
положення “Record” (вгорі), для того, щоб негайно почати запис звуку. 
Дана функція працює навіть у вимкненому режимі, тому можна розпочати 
запис одним рухом, не включаючи для цього сам пристрій. 

(2) Зупинка/збереження запису: переведіть перемикач з положення 
“Record” (вгорі) в положення “Save” (внизу) під час процесу запису, для 
того, щоб зупинити його та зберегти отриманий файл. 

(3) Пауза: натисніть кнопку “Play” під час процесу запису, після чого 
таймер на екрані зупиниться, тим самим інформуючи про паузу. Щоб знову 
продовжити запис натисніть на кнопку “Play”, після чого відлік часу буде 
продовжено. 

3. Відтворення 

(1) Відтворення запису: натисніть “Play” в режимі записування, щоб 
відтворити поточний записаний файл.  
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(2) Відтворення музики: натисніть “Play” в музичному режимі, щоб 
відтворити музичний файл.  

I. Попередження 

★ Не форматуйте даний пристрій за допомогою компютера чи 
телефона, оскільки файли можуть бути втрачені чи пошкоджені. 

★ Якщо ви не будете використовувати диктофон протягом довгого 
часу, то його варто повністю вимкнути та заряджати, щонайменше, 
один раз на кожних 3 місяці.  

★ Не використовуйте пристрій у надто жарких, холодних, вологих та 
пильних місцях/приміщеннях.  

★ Пристрій не захищений від попадання води та вологи, тому варто 
не занурювати та не мочити його, оскільки він може вийти з ладу, 
що не є гарантійним випадком. 

★ Робоча температура: від -5°C до 40°C. Уникайте екстримальних 
температур. 

★ Не кидайте диктофон, не тисніть на корпус та не кладіть надто 
важкі предмети на нього, щоб уникнути пошкоджень.  

★ Негайно зарядіть диктофон, якщо індикатор показує “ ”, або 
якщо він автоматично вимкнувся від нестачі заряду батареї.  

 

II. Особливості 

● Цифровий запис звуку у HD якості; 
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● Вбудована оболонка з литого під тиском цинкового сплаву має високу 
міцність та стійкість; 

● Функціонал годинника; 

● Підтримка ввімкнення та вимкнення запису одним натиском; 

● Записані файли можливо видалити на самому диктофоні, без підключення 
до сторонніх пристроїв; 

● Чутливий мікрофон з великою відстанню вловлювання звуку; 

● A-B повторення; 

● Функція моніторингу, для відтворення у навушниках звуку в реальному 
часі; 

● Голосове управління; 

● Вбудований високоякісний динамік; 

● Вбудований літієвий акумулятор; 

● MP3 відтворення; 

● Шифрування паролем; 

● Підтримка різних мов для управління; 

● Пришвидшене та заповільнене відтворення. 

 

III. Зовнішній вигляд 
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1. Меню (Menu) 

2. Ввімкнення/Вимкнення/Відтворення/пауза (Play) 

3. Дисплей 

4. Запис/Збереження (Rec/Save) 

5.Попередній файл / Гучність + (Prev) 

6. Наступний файл / Гучність – (Next) 

7. Регулювання гучності (Volume) 
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8. Порт для навушників 3.5мм 

9. Порт MicroUSB 

10. Слот для карт пам’яті 

11. Мікрофон 

 

IV. Інстукція з користування 

1. Базові операції (в будь-якому пункті меню, при натисканні на кнопку 
“Menu” ви повернетесь до попереднього пункту) 

1.1 Зарядка 

Даний диктофон живиться від вбудованого літієвого акумулятора. Коли 
індикатор показує “ ”, це означає, зо акумулятор розряджено.  Для 

зарядки використовується кабель MicroUSB-USB, який потрібно 
підключити до комп’ютера чи адаптера. Повна зарядка займає близько 3 
годин. Після завершення індикатор відображатиме повний заряд.  

Примітка: для зарядки потрібно використовувати лише адаптери та засоби, 
які відповідають вказаним вимогам, щоб уникнути пошкодження: 

 Вхідна напруга: AC110~240V  50/60HZ  Max:100mA 

 Вихідна напруга: DC5V - 500mA (USB) 

 

1.2 Режим запису та музичний режим 

(1) Натисніть та утримуйте “Menu” для того, щоб перемикатись між 
режимами роботи.  
(2) Видалення файлів:  в обох режимах для того, щоб увійти до меню, 
потрібно поставити відтворення запису чи музики на паузу, після чого 
натиснути кнопку "Menu". Переміщайтесь по меню за допомогою кнопок 
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“Next” та “Prev” та обирайте файл, який потрібно видалитиЮ або ж 
можливо видалити усі одразу. Щоб підтвердити вибір натисніть “Play”, а 
щоб повернутись назад - “Menu”.  

 

1.3 Пауза  
Для паузи використовується кнопка “Play”, а для продовження відтворення 
потрібно натиснути її знову.  

 

1.4 Попередній файл/Наступний файл та Пришвидшене 
відтворення/Швидке зворотє відтворення 
В режимі відтворення натисніть “Next”, щоб перейти до наступного файлу, 
або “Previous”, щоб перейти до попереднього. Натисніть та утримуйте 

“Next” під час відтворення, щоб для пришвидшеного відтворення, а для 
пришвидшеного зворотнього відтворення файлу утримуйте “Previous”.  

 

1.5 Налаштування гучності 
Натисніть “Volume” для того, щоб увімкнути панель регулювання гучності. 
Для збільшення звуку натискайте “Next”, а для його зменшення - 
“Previous”. Гучність може регулюватись за рівнями від 0 до 31. 

 

1.6 Циклічне відтворення 
Під час відтворення файлу натисніть “Menu”, щоб відкрити список 
налаштуваннь відтворення. Щоб активувати циклічне відтворення зайдіть у 
пункт “Repeat” та оберіть з декількох варіантів: “Repeat Folder” (циклічне 
повторення папки файлів), “Repeat All” (циклічне повторення всіх файлів), 
“Random” (відтворення файлів в випадковому порядку), “Normal” 
(повернутись до звичайного відтворення) та “Single” (повторення одного 
файлу).  
 

1.7 Звукові ефекти 

Під час відтворення файлу натисніть “Menu”, щоб відкрити список 
налаштуваннь відтворення. Щоб активувати звукові ефекти зайдіть у пункт 
“Equalizer” та оберіть з декількох варіантів: “Natural” (Звичайний), “Rock” 
(Рок), “Popular” (Поп), “Classic” (Класика), “Gentle” (М'яке звучання), “Jazz” 
(Джаз) та “Bass” (Бас.  
 

1.8 Повторення відрізка запису 
Під час відтворення файлу натисніть “Menu”, щоб відкрити список 
налаштуваннь відтворення. Щоб активувати повторення відрізка зайдіть у 
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пункт “Repeat Mode”, після чого ви повернетесь у звичайний режим 
відтворення, але зверху мигатиме індикатор з буквою “A”. Щоб встановити 
початкову точку відрізка, в потрібний момент натисніть на “Next”. Після 
цього почне мигати бувка “B”. Щоб встановити кінцеву точку потрібно 
знову натиснути “Next” і відтворення відбуватиметься чітко в межах між 
точками “A-B”. Для того, щоб вийти з даного режиму потрібно натиснути 
“Next”. 

 

2. Налаштування запису   
 
Щоб увійти до налаштувань запису, натисніть та утримуйте під час паузи 
кнопку “Volume”, та оберіть пункт “Record Setting”.  

 

2.1 Місце зберігання 
Встановіть картку пам’яті та увійдіть в пункт “Storage position”. Там 
зможете обрати куди завантажуватимуться всі наступні файли: у вбудовану 
пам’ять чи на зовнішній носій. За замовчуванням, якщо картка на присутня, 
усі файли зберігатимуться у пам’яті пристрою. 
 

2.2 Формат запису 
Увійдіть в пункт “Record Format” та за допомогою кнопок “Previous” і 
“Next” переміщайтесь між можливими варіантами форматів (WAV та MP3).  

 

2.3 Бітрейт запису 

Увійдіть в пункт “Set Rec Bitrate” та за допомогою кнопок “Previous” і 
“Next” оберіть відповідний тип бітрейту (Бітрейт для MP3 формату: 32kbps, 

64kbps,128kbps, 191kbps;  Бітрейт для WAV формату: 512kbps, 768kbps, 
1024kbps, 1536kbps, 3072kbps).  
 

2.4 Налаштування чутливості 
Увійдіть в пункт “Sensitivity” та за допомогою кнопок “Previous” і “Next” 
переміщайтесь між рівнями чутливості (від Рівня 1 до Рівня 13).  

 

2.5 Збереження відрізками 
Увійдіть в пункт “Rec Divide” та за допомогою кнопок “Previous” і “Next” 
оберіть на які відрізки будуть розбиватись всі записи (від 0 до 240 хвилин).  

 

2.6 Функція моніторингу 
Увійдіть в пункт “Recording Monitor” та за допомогою кнопок “Previous” і 
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“Next” увімкніть або вимкніть режим моніторингу (якщо функція 
моніторингу увімкнена, підключіть навушники через які ви будете бути 
записаний звук в реальному часі).  
 

2.7 Запис при детекції звуку  
Увійдіть в пункт “Tracklever Select” та за допомогою кнопок “Previous” і 
“Next” увімкніть або вимкніть запис за голосом. Після ввімкнення даного 
режиму, при включенні запису, він почнеться лише тоді, коли диктофон 
виявить звук, а коли звук зупиниться, то запис теж стоятиме на паузі до 
появи нового джерела звуку.  
 

2.8 Запис за часом 
Увійдіть в пункт “Auto Record” та за допомогою кнопок “Previous” і “Next” 
увімкніть або вимкніть запис за часом. Після активації даної функції, 
потрібно налаштувати час, коли запис почнеться та його тривалість.  
 

3. Системні налаштування 

Щоб увійти до системних налаштувань, натисніть та утримуйте в будь-
якому режимі кнопку “Volume”. 
 

3.1 Активація та дезактивація паролю 

У системних налаштуваннях оберіть пункт “Password Switch” та за 
допомогою кнопок “Previous” і “Next” увімкніть або вимкніть пароль.  

3.2 Зміна паролю 

У системних налаштуваннях оберіть пункт “Password Modify” та введіть 
старий пароль і встановіть новий (пароль за замовчуванням 0000). 

3.3 Системний час 

У системних налаштуваннях оберіть пункт “System Time” у якому 
відображений час, який на даний момент встановлено на диктофоні. Для 
того, щоб змінити його, скористайтеся кнопкою “Volume”, щоб 
переміщатись між роком, місяцем, днем, годинами, хвилинами та 
секундами. Підтвердити вибір можна натиснувши кнопку “Play”.  

 



Інструкція GS-R84 

 10 

3.4 Таймер підсвічування екрану 

У системних налаштуваннях оберіть пункт “Backlight Timer” у якому 
можна обрати таймер екранного підсвічування: завжди увімкнено, 30 секунд, 
20 секунд або 10 секунд.  

3.5 Мова 

У системних налаштуваннях оберіть пункт “Language” у якому можна 
обрати мову системи: Китайська, Англійська, Німецька, Іспанська, 
Французька, Італійська, Нідерландська, Польська, Португальська, Російська, 
Турецька та інші.  

3.6 Налаштування автоматичного вимкнення 

У системних налаштуваннях оберіть пункт “Shutoff Set” у якому можна 
обрати тип вимкнення між повним автоматичним вимкненням та редимом 
сну за таймером зі встановленим часом.  

3.7 Налаштування контрасту зображення  

У системних налаштуваннях оберіть пункт “Contrast Adjustment” у якому 
можна регулювати контрастність екрану (від 0 до 12).  

3.8 Об’єм накопичувача 
У системних налаштуваннях оберіть пункт “Disk Space” у якому 
відображається вільне місце на диску та його загальну місткість. 

 

3.9 Інформація про систему 

У системних налаштуваннях оберіть пункт “Player Information” у якому 
відображається поточна версія прошивки та дата встановлення.  

 

3.10 Відновлення до заводських налаштувань 
У системних налаштуваннях оберіть пункт “Factory Settings” у якому 
можна обрати між пунктами “No” (Ні) або “Yes” (Так). Якщо обрати “Yes” 
(Так), то пристрій буде повністю відновлено до заводських налаштувань і 
всі дані з нього буде втрачено. Увага: перед скиданням пристрою до 
заводських налаштувань варто зберегти копії всіх важливих файлів.  

3.11 Вихід 



Інструкція GS-R84 

 11 

Останній пункт в системних налаштуваннях - “Exit”. Обравши його, ви 
просто повернетесь до звичайного режиму відтворення, покинувши 
системні налаштування. 

 

V. Підключення до комп’ютера (якщо диктофон успішно 
підключено до комп’ютера, то він не зможе записувати у 
даний момент) 
Підключіть один кінець кабелю USB до інтерфейсу USB диктофона, а 
інший кінець - до інтерфейсу USB комп’ютера. При підключенні вийміть 
зовнішній носій, щоб уникнути втрати даних. 

 

 
 
 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не заряджайте даний диктофон від мобільних 

зарядних пристроїв з силою струму більше 1А та функцією швидкої 
зарядки Fast Charging або Quick Charging (Samsung та інших 
виробників), так як дані зарядки дають на виході замість необхідних 5 
вольт підвищену напругу 9 або 12 вольт. Від такого зарядного 
пристрою диктофон з великою імовірністю може згоріти, що не 
являється гарантійним випадком! 
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Технічні характеристики 

Розмір 90*27*11mm 

Дисплей 96X64 

USB MICRO  5PIN  USB2.0 

Об’єм пам’яті 4GB – 64GB 

Акумулятор 3.7V/250MA polymer lithium battery  

Підтримувані музичні 
формати 

MP3 8KHz–48KHz   8Kbps–
320Kbps 

Формати запису 

MP3  32Kbps     64Kbps     

128Kbps  192Kbps 

WAV  
512kbps    768kbps    

1024kbps 
1536kbps   3072kbps 

Навушники 

Макс.Вихід 2X20MW(16ohm) 

Частота 

response 

20Hz to 20KHz 

Сигнал/Шум >90dB 

Збої  0.05% 

Робоча температура -5°C до 40°C 

Мови 

Китайська, Англійська, Німецька, Іспанська, 
Французька, Італійська, Нідерландська, 
Польська, Португальська, Російська, Турецька 
та інші. 

Підтримувані 
операційні системи 

Windows 98 Second 

Edition/MillenniuMEdition/2000/XP/ Windows 

7/Mac 

 


