
Business Recorder – obsługa klawiatury 
Instrukcja dla uŜytkownika (pełna instrukcja obsługi BR zawiera opis konfiguracji podłączonego do 
LAN komputera, którym jest de facto Business Recorder.) 
 

1.1 Wprowadzenie 
Klawisze są pogrupowane w odpowiednie sekcje, ponad to część z nich zawiera opisy 
 
 

 
 

1.1.1 Recorder keys (klawisze magnetofonu) 

Na rysunku widać klawisze nagrywania (sekcja numer 8 na rysunku). 
 
Klawisze te działają tak samo jak w kaŜdym innym magnetofonie. Jedynym specyficznym 

klawiszem jest  - jego znaczenie zostanie wyjaśnione później. 
 

 
 

1.1.2 Klawisze funkcyjne 
Część klawiszy jest takŜe dostępna na pilocie. 
Business Recorder posiada takŜe klawisze funkcyjne do szybkiego uruchamiania wybranych 
funkcji: 
 

  wybieranie trybu pracy - dyktafon 
 

  wybieranie trybu pracy - konferencyjny 
 

  dodanie wybranego nagrania do listy odtwarzania lub wyświetlenie listy 



 

  wywołanie menu konfiguracyjnego Business Recorder 
 

  dodanie wybranego nagrania do listy USB lub wywołanie listy USB 
 

  dodanie wybranego nagrania do listy CD lub wywołanie listy CD 
 

  wyświetlenie zawartości CD 
 

  usuwanie wybranej pozycji 
 
 

1.1.3 Przyciski kontekstowe 
Podczas pracy z Business Recorder wyświetla on dostępne aktualnie opcje. Opcje te są wyświetlane 
powyŜej przycisków kontekstowych (numer 1 na obrazku). Naciskając stosowny przycisk wybierasz 
odpowiadającą mu opcję widoczną na ekranie. 
 

TUE 23 MAY 2006 14:13:30.MP3 
TUE 23 MAY 2006 10:20:12.MP3 
TUE 23 MAY 2006 08:30:40.MP3 
OK       DOWN      UP       RETURN 

 

       █████       ▓▓▓▓▓        █████        █████ 

 
W powyŜszym przykładzie widać menu przeszukiwania nagrań. Dostępne są w nim opcje OK, 
DOWN, UP oraz RETURN. W przypadku naciśnięcia przycisku kontekstowego opisanego w danym 
momencie jako DOWN, przejdziemy do następnego nagrania na liście. 
 

TUE 23 MAY 2006 14:13:30.MP3 
TUE 23 MAY 2006 10:20:12.MP3 
TUE 23 MAY 2006 08:30:40.MP3 
OK       DOWN      UP       RETURN 

 

       ▓▓▓▓▓       █████         █████        █████ 

 
JeŜeli naciśniemy przycisk odpowiadający OK zostaną wyświetlone szczegóły nagrania 
 

TUE 23 MAY 2006 10:20:12.MP3 
DURATION 01:12:30 
BITRATE 192KBPS 
EMAIL     CD       USB      RETURN 

 

       ▓▓▓▓▓       █████        █████       █████ 

 
Przy nagraniu Business Recorder zawsze proponuje nam następujące funkcje dostępne za pomocą 
klawiszy kontekstowych: EMAIL, CD, USB oraz QUIT. JeŜeli np. Naciśniesz EMAIL, to Business 
Recorder wyświetli kolejne menu, które będzie umoŜliwiało wysłanie nagrania. 
 
 
 
 
 



1.1.4 Klawisze numeryczne 

Klawisze numeryczne (numer 5 na rysunku) pozwalają na wpisywanie danych (takich jak np. 
cyfry czy teŜ litery) w taki sam sposób jak odbywa się to w telefonie komórkowym. MoŜe być to np. 
adres e-mail czy teŜ parametry konfiguracji urządzenia, tak jak chociaŜby jego adres IP.  Wyjątek 

stanowi klawisz wyszukiwania , który jest specjalnym klawiszem funkcyjnym. 
 

 
 

1.1.5 Kontrola głośności 
Kontrola głośności (numer 10 na rysunku) pracuje tak jak w kaŜdym innym urządzeniu. Przyciski 
głośności są dostępne takŜe na pilocie zdalnego sterowania. 
 

1.2 Nagrywanie i odtwarzanie 
Rejestrator moŜe pracować w dwóch trybach – dyktafon oraz konferencja. Przed rozpoczęciem 
nagrywania naleŜy wybrać odpowiedni tryb pracy.  
 

• Aby rozpocząć nagrywanie naciśnij  .  

• Aby zatrzymać nagrywanie naciśnij  . 

Podczas nagrywania moŜesz nacisnąć  aby czasowo zawiesić rejestrację. Po ponownym 
naciśnięciu tego samego klawisza nagrywanie będzie kontynuowane w ramach tego samego pliku, 
dodatkowo zostanie oznaczone tzw. Bookmarkiem  
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