INSTRUKCJA OBS£UGI
v.1.0

LunARU-1fd
(LunARU-3)

Autonomic Recording Unit
Autonomiczna Jednostka Rejestruj¹ca

WSTÊP
Autonomiczny Rejestrator LunARU-1FD (LunARU-3) umo¿liwia rejestracjê
sygna³ów audio (w paœmie 100Hz-20kHz) oraz ultradŸwiêków z pasma 15kHz 125kHz dziêki wbudowanemu modu³owi detektora ultradŸwiêkowego typu Frequency Division z funkcj¹ zachowania pierwotnej amplitudy sygna³u.
Na wbudowanym zmodyfikowanym rejestratorze YAMAHA PR7 dokonywany
jest jednoczesny dwukana³owy zapis obu sygna³ów - w kanale prawym jest rejestrowany sygna³ audio, zaœ w kanale lewym - przetworzony przez modu³ detektora sygna³ ultradŸwiêkowy, którego wyjœciowa czêstotliwoœæ jest dziesiêciokrotnie mniejsza od sygna³u ultradŸwiêkowego. Np.: mikrofon odbiera sygna³ echolokacyjny nietoperza o czêstotliwoœci 40kHz, wiêc w lewym kanale zarejestrowany zostanie sygna³ o czêstotliwoœci 4kHz. W prawym kanale nie zarejestruje siê
¿aden sygna³, poniewa¿ 40kHz le¿y poza zakresem typowej rejestracji w formacie mp3 u¿ywanym przy d³ugoterminowych zapisach.
Kana³ prawy zarejestruje natomiast sygna³y socjalne nietoperzy (czêsto maj¹ce
czêstotliwoœæ ni¿sz¹, nie mieszcz¹c¹ siê w czêstotliwoœciowym paœmie detekcji
w detektorach ultradŸwiêkowych) oraz inne s³yszalne ludzkim uchem dŸwiêki, np.
innych zwierz¹t.
Chc¹c zarejestrowaæ w prawym kanale tak¿e ultradŸwiêki powy¿ej 20kHz nale¿a³oby u¿ywaæ formatu WAV-PCM oraz wy¿szej ni¿ 44.1kHz czêstotliwoœci próbkowania np. 96kHz co umo¿liwi rejestracjê bezpoœredni¹ w prawym kanale sygna³ów do ok 47-48kHz.
Rejestrator LunARU-1FD (LunARU-3) ze standardowym (4,6Ah) pakietem akumulatorów typu Li-Ion o napiêciu znamionowym 7,4V umo¿liwia rejestracjê sygna³ów o czasie ³¹cznym do ok. 250h (ok. 10,5 doby nagrañ) oraz maksymalnie
do ok. 2600h (111 dób czuwania) - czasy te liczone s¹ zamiennie wiêc np. przy
rejestracji tylko w nocy 12h/dobê mamy czas pracy ³¹cznie z czuwaniem przez
okres ok. 20 dób, przy pracy 6h/dobê - czas pracy to ok. 32 doby.
Z powiêkszonym pakietem akumulatorów np. 6,9Ah - czasy te rosn¹ o ok. 50%
a wiêc np.:
- ³¹czny maksymalny czas ci¹g³ego zapisu - do ok. 16 dób
- ³¹czny maksymalny czas czuwania - do ok. 5,5 miesi¹ca
- dla zapisów 12h/dobê - ³¹czny czas pracy do ok. 1 miesi¹c
- dla zapisów 6h/dobê - ³¹czny czas pracy do ok. 2 miesi¹ce.
UWAGA: Pakiety akumulatorowe zasilaj¹ce rejestrator o powiêkszonej pojemnoœci (6,9Ah) zbudowane z 6 ogniw 2,3Ah wymagaj¹ powiêkszenia obudowy (zmiana wieka obudowy na g³êbsze). Pakiety akumulatorów o powiêkszonej pojemnoœci zbudowane z 4 ogniw 3,3Ah nie wymagaj¹ powiêkszania obudowy.
W razie potrzeby zmiany objêtoœci obudowy mo¿liwe jest równie¿ zastosowanie
wieka wykonanego z przezroczystego tworzywa (skontaktuj siê z Producentem).

Budowa rejestratora LunARU-1FD v2
(LunARU-3)
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1 - Obudowa hermetyczna
2 - Gniazdo œruby mocuj¹cej
3 - Od³¹czany mikrofon ME-3X
4 - Pakiet akumulatorów Li-Ion
5 - Zmodyfikowany rejestrator
Yamaha PR7
6 - Z³¹cze akumulatora
7 - Wtyk przewodu sygna³owego
8 - Bateria zegara rejestratora
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9 - W³¹cznik zasilania
10 - Gniazdo karty pamiêci
11 - Zegar steruj¹cy (programator)
12 - Kontrolki sterowania
13 - Zaœlepka blokuj¹ca rejestrator
(wystêpuje tylko w wersji z mniejsz¹/
ni¿sz¹ obudow¹)
14 - Uchwyt akumulatora
15 - Gniazdo mikrofonu
16 - Uchwyt pakietu akumulatorowego

Przygotowanie rejestratora do pracy
1. Odkrêciæ œruby mocuj¹ce wieko obudowy wkrêtakiem krzy¿owym (w razie braku wkrêtaka
krzy¿owego mo¿na u¿yæ wkrêtaka p³askiego)
2. Wy³¹czyæ zasilanie g³ównym wy³¹cznikiem (9)
3. Wyj¹æ pakiet akumulatorów Li-Ion (4) z uchwytu (16) i od³¹czyæ wtyk pakietu z gniazda zasilaj¹cego (6)
4. W wersji rejestratora z ni¿sz¹ obudow¹ - wyj¹æ zaœlepkê rejestratora (13) i przesun¹æ rejestrator Yamaha PR7 w kierunku, który wskazuje strza³ka na poni¿szym zdjêciu:

UWAGA: W przypadku rejestratora z powiêkszon¹ obudow¹ zaœlepka blokuj¹ca
jest umocowana do górnej pokrywy zaœ rejestrator YAMAHA PR7 jest zamocowany wy¿ej, dziêki czemu u³atwiony jest dostêp do gniazda karty pamiêci bez koniecznoœci demontowania rejestratora z gniazda - nale¿y wówczas pomin¹æ punkty
od 4 do 10.

5. Rejestrator nale¿y wysun¹æ z uchwytu znajduj¹cego siê w dolnej czêœci
spodniej œcianki obudowy rejestratora:

6. Od³¹czyæ wtyk przewodu sygna³owego (7) z gniazda "MIC/LINE IN" (drugie
gniazdo od góry) rejestratora Yamaha PR7:

7. Rejestrator jest pod³¹czony jeszcze przewodem steruj¹cym do p³ytki bazowej jednak
dostêp do gniazda karty pamiêci (10) nie wymaga od³¹czania przewodu steruj¹cego.
8. Wymieniæ kartê pamiêci micro-SD (micro-SDHC) wciskaj¹c j¹ do gniazda (10)
- karta pamiêci ma byæ w³o¿ona zgodnie z poni¿szym zdjêciem:(napisy na karcie
powinny byæ od strony spodu rejestratora):

9. W zale¿noœci od potrzeby mo¿na wymieniæ tak¿e bateriê (8) lub akumulator podtrzymuj¹cy zasilanie wewnêtrznego zegara w rejestratorze zwracaj¹c uwagê na biegunowoœæ (+ na dole - na górze). Zalecane s¹ baterie alkaliczne dobrej jakoœci lub
akumulatory o rozmiarze AAA (R-03). W przypadku zastosowania akumulatora - zalecany jest typ Ni-MH o ma³ym wspó³czynniku samoroz³adowania (LSD - Low SelfDischarge) np. Sanyo Eneloop, Varta/Tronic Ready-to-use itp.
10. Pod³¹czyæ wtyk sygna³owy (7) do gniazda MIC/LINE IN i wsun¹æ rejestrator spowrotem w uchwyt i zablokowaæ zaœlepk¹ (13) przed wysuniêciem.
11. Pod³¹czyæ wtyk na³adowanego pakietu akumulatorów Li-Ion do gniazda zasilaj¹cego (6) i umieœciæ pakiet w uchwycie (16) w ten sposób, aby przewód zasilaj¹cy skierowany by³ w kierunku prawej œcianki bocznej, po czym u³o¿yæ przewód pomiêdzy pakietem a obudow¹ tak, aby nie wystawa³ ponad obudowê pakietu.
12. Ustawiæ na zegarze steruj¹cym (11) tryb MANUAL OFF przyciskiem "M/A" (tryb
MANUAL OFF bêdzie wyœwietlany na dole wyœwietlacza LCD zegara steruj¹cego,
tryby zmieniaj¹ siê w pêtli w kolejnoœci: MANUAL ON -> AUTO -> MANUAL OFF ->
AUTO -> MANUAL ON ->... itd.)

13. Pod³¹czyæ mikrofon (3) zwracaj¹c uwagê na odpowiednie dopasowanie widocznego
na poni¿szych zdjêciach wg³êbienia we wtyku i pasuj¹cego do niego miejsca we wtyku:

14. Po w³o¿eniu wtyku mikrofonu do gniazda nale¿y dokrêciæ pierœcieñ mocuj¹cy
mikrofon do gniazda (15):

Programowanie timera
WSTÊP
1. Timer posiada 8 programów ON/OFF
2. Prze³¹cznik 12/24h
3. Prze³¹cznik czas letni/czas zimowy
4. 16 kombinacji ustawieñ programatora:
- MO (Poniedzia³ek)
- TU (Wtorek)
- WE (Œroda)
- TH (Czwartek)
- FR (Pi¹tek)
- SA (Sobota)
- SU (Niedziela)
- MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU
- MO, TU, WE, TH, FR
- SA, SU
- MO, TU, WE, TH, FR, SA
- MO, WE, FR
- TU, TH, SA
- MO, TU, WE
- TH, FR, SA
- MO, WE, FR, SA
PRZYGOTOWANIE:
1. Jeœli timer nie wyœwietla ¿adnych cyfr na wyœwietlaczu - wcisn¹æ przycisk RST
zaostrzonym przedmiotem np. koñcówk¹ d³ugopisu lub zapa³k¹
2. Jeœli nadal na wyœwietlaczu nie widaæ ¿adnych cyfr, mo¿e to oznaczaæ, ¿e wewnêtrzny akumulator timera jest roz³adowany. Aby go na³adowaæ z pakietu akumulatorów Li-Ion nale¿y w³¹czyæ zasilanie rejestratora w³¹cznikiem g³ównym (9)
i pozostawiæ rejestrator w³¹czony przez kilka-kilkanaœcie godzin. Po tym czasie
jeœli nadal na wyœwietlaczu LCD nie wyœwietla siê godzina - mo¿na ponownie
zresetowaæ timer przyciskiem RST.
3. Timer jest gotowy do programowania.
USTAWIANIE AKTUALNEJ GODZINY:
1. Wcisn¹æ i przytrzymaæ przycisk TIME, jednoczeœnie wcisn¹æ przycisk DAY
a¿ do wyœwietlenia siê aktualnego dnia tygodnia. Nastêpnie wcisn¹æ przycisk HR,
a nastêpnie MIN i ustawiæ aktualny czas.
2. Puœciæ oba przyciski. Dzieñ tygodnia i godzina zosta³y ustawione.

PROGRAMOWANIE:
1. Wcisn¹æ na chwilê przycisk PRG. Teraz ustawiamy godzinê w³¹czenia
2. Wcisn¹æ przycisk DAY aby ustawiæ dzieñ lub dni tygodnia. Ustawiæ czas za
pomoc¹ przycisków HR i MIN
3. Wcisn¹æ ponownie przycisk PRG, aby zakoñczyæ wprowadzanie godziny i dni
w³¹czenia. Przechodzimy do ustawiania godziny wy³¹czenia - powtórz punkt 2.
4. Wcisn¹æ ponownie przycisk PRG, aby zakoñczyæ wprowadzanie godziny i dni
wy³¹czenia. Przechodzimy do ustawiania kolejnego dniai godziny w³¹czenia powtórz punkt 2 oraz punkt 3.
5. Po zakoñczeniu ustawieñ, wcisn¹æ przycisk TIME - teraz programator jest gotowy
do u¿ycia.
PRZYK£AD:
Aby rejestrator w³¹cza³ siê codziennie o 18:15, a wy³¹cza³ o 22:15 ->
a. Wcisn¹æ przycisk PRG, na wyœwietlaczu LCD pojawi siê 1_ON
b. Wciskaæ przycisk DAY, a¿ na LCD pojawi siê "MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU"
c. Wciskaæ przycisk HR, a¿ na LCD pojawi siê 18:00 lub 6 PM
d. Wciskaæ przycisk MIN, a¿ na LCD pojawi siê 18:15 lub 6:15 PM
e. Wcisn¹æ ponownie przycisk PRG, na LCD pojawi siê 1_OFF
f. Powtórzyæ punkty c. oraz d. a¿ do wyœwietlenia siê 22:15 lub 10:15 PM
g. Wciœniêcie przycisku RCL spowoduje zatrzymanie programu, ponowne wciœniêcie
RCL - uruchomi program.
Nale¿y upewniæ siê czy ustawione programy nie pokrywaj¹ siê nawzajem.
USTAWIANIE FUNKCJI MANUAL ON / AUTO / MANUAL OFF:
1. Wcisn¹æ przycisk M/A aby ustawiæ jeden z trzech trybów
2. W trybie MANUAL ON oraz MANUAL OFF programator w³¹cza lub wy³¹cza rejestrator nie uwzglêdniaj¹c zaprogramowanych godzin i dni pracy
3. W trybie AUTO programator steruje prac¹ rejestratora zgodnie z zaprogramowanymi dniami i godzinami pracy
FUNKCJA 12/24h
Aby prze³¹czyæ siê pomiêdzy trybem 12h / 24 nale¿y wcisn¹æ jednoczeœnie przyciski
TIME i PRG
FUNKCJA CZASU LETNIEGO
1. Wcisn¹æ jednoczeœnie przyciski TIME oraz M/A w trybie AUTO.
Na wyswietlaczu pojawi siê napis SUMMER
2. Timer przestawi siê na czas letni
3. Aby przejœæ na czas zimowy nale¿y przycisn¹æ oba przyciski ponownie
UWAGA. Pon a³adowaniu wewnêtrznego akumulatora w timerze mo¿e on pracowaæ
bez zasilania z pakietu Li-Ion przez ok. 100h. Po w³¹czeniu zasilania prze³¹cznikiem
g³ównym (9) -akumulator timera jest do³adowywany

DODATEK A - USTAWIENIA REJESTRATORA YAMAHA PR7
Wewnêtrzny rejestrator YAMAHA PR7 jest zmodyfikowany w sposób umo¿liwiaj¹cy sterowanie i zasilanie z zewn¹trz poprzez z³¹cze steruj¹ce znajduj¹ce siê pod rejestratorem.
Po w³¹czeniu rejestratora YAMAHA PR7 nale¿y ustawiæ go do pracy. Mo¿na to zrobiæ przytrzymuj¹c wciœciêty klawisz HOME na klawiaturze rejestratora w dowolnym momencie niezale¿nie od programatora, pod warunkiem, ¿e jest w³¹czone zasilanie w³¹cznikiem (9) oraz
pod³¹czony jest na³adowany pakiet akumulatorowy). W tym celu nale¿y wcisn¹æ przycisk
REC SET (prawy dolny srebrny przycisk na klawiaturze rejestratora).
Po kolei wybieramy czarnymi przyciskami "+"(AD/DEL) i "-"(REPEAT), wchodzimy w edycjê
srebrnym przyciskiem ENTER i ustawiamy przyciskami "+"(AD/DEL) i "-"(REPEAT) tryby:
1. "MP3, PCM" - wybieramy "MP3", po czym wciskamy czarny (prawy) przycisk ">" i wybieramy bitrate (128, 192 lub 320 kbps),
2. "SD" - wybieramy "Sd" (w przypadku wyboru "Int" - nagrania bêd¹ dokonywane w pamiêci wbudowanej w rejestrator YAMAHA PR7, nie na karcie pamiêci!)
3. "PRC" (pre-recording) - wybieramy OFF
4. "HPF" (high pass filter) - wybieramy ON (w celu odfiltrowania szumów i zak³óceñ pochodz¹cych z powiewów wiatru lub innych niskoczêstotliwoœciowych zak³óceñ)
5. "DYN" - wybieramy "OFF"
6. "EXT" - wybieramy "LInE" (aby nagrywaæ z wejœcia liniowego, nie zaœ z wbudowanych
w rejestrator YAMAHA PR7 mikrofonów!)
POZIOM ZAPISU
Aby ustawiæ poziom zapisu - po w³¹czeniu rejestratora YAMAHA PR7 nale¿y wcisn¹æ srebrny przycisk REC LEVEL na klawiaturze rejestratora i czarnymi przyciskami "+"(AD/DEL)
i "-"(REPEAT) ustawiæ poziom 18/60 (lub 20/60 a nawet 22/60 w przypadku bardzo cichych
sygna³ów do rejestracji). Ponowne wciœniêcie przycisku REC LEVEL - powrót do menu g³ównego.
PO ZAKOÑCZENIU PROGRAMOWANIA
Po ustawieniu daty i godziny wewnêtrznego zegara w rejestratorze YAMAHA PR7 oraz po
zaprogramowaniu godzin i dni pracy (nagrywania) nale¿y wy³¹czyæ rejestrator przytrzymuj¹c ok. 3 sekundy przycisk HOME na klawiaturze rejestratora i prze³¹czyæ timer (11) w tryb
"AUTO" przyciskiem M/A. G³ówny w³¹cznik zasilania (9) musi pozostaæ w³¹czony.
Rejestrator LunARU-1FD v2 (LunARU-3) jest gotowy do pracy, mo¿na zamkn¹æ obudowê
i dokrêciæ 4 œruby mocuj¹ce wkrêtakiem krzy¿owym lub p³askim. Œruby mocuj¹ce nale¿y
dokrêciæ tak, aby uzyskaæ szczelne zamkniêcie obudowy (brak szczelin pomiêdzy doln¹
czêœci¹ obudowy a pokryw¹.
Rejestrator LunARU mo¿na zamontowaæ np. na pniu drzewa za pomoc¹ elastycznych linek
z uchwytami do³¹czonych do zestawu..

£¥CZNY CZAS ZAPISU W ZALE¯NOŒCI OD POJEMNOŒCI KARTY PAMIÊCI:
Recording
mode
WAV - PCM
WAV - PCM
MP3
MP3
MP3

Bitrate/
Sample Rate
16bit/44.1 kHz
16bit/96 kHz
128 kbps
192 kbps
320 kbps

8 GB
12h 36min
5h 50min
5d 19h
3d 20h
2d 7h

16 GB
25h 11min
11h 34min
11d 13h
7d 17h
4d 15h

32 GB
47h
22h 8min
23d 3h
15d 10h
9d 6h

W przypadku zapisów ci¹g³ych dla karty pamiêci o pojemnoœci 32GB i dwutygodniowym
czasie rejestracji nale¿y ustawiæ tryb MP3 i bitrate 192kbps. Przy cotygodniowej wymianie
lub zgrywaniu karty pamiêci mo¿na ustawiæ bitrate 192 lub 320kbps (wy¿sza jakoœæ nagrañ)

DODATEK B - ZASILANIE
Rejestrator LunARU-1FD/LunARU-3 mo¿e byæ zasilany z pakietów akumulatorowych zbudowanych z ogniw Li-Ion lub Li-Po typu 18650 w konfiguracji 2S/2P lub 2S/3P (4 lub 6 ogniw).
Pakiety ró¿ni¹ siê pojemnoœci¹ lecz posiadaj¹ identyczne napiêcie znamionowe (7,4V) gdy¿
zbudowane s¹ z szeregowo po³¹czonych dwóch sekcji po 3,7V (2S)
Do ³adowania pakietów s³u¿y do³¹czona do zestawu ³adowarka umo¿liwiaj¹ca ³adowanie ró¿nych standardowych pakietów w konfiguracjach 2S lub 3S (lewe lub prawe gniazdo).
Pakiety zasilaj¹ce rejestrator LunARU-1FD/LunARU-33 nale¿y ³adowaæ w nastêpuj¹cy sposób:
- pod³¹czamy wtyk pakietu akumulatorów do lewego gniazda (patrz¹c od góry i zgodnie z napisami na ³adowarce) nie pod³¹czonej jeszcze do sieci ³adowarki:

prowadnice

UWAGA: Wtyk nale¿y w³o¿yæ do gniazda ³adowarki zgodnie z polaryzacj¹.
Da siê go w³o¿yæ tylko w jednym kierunku, umo¿liwiaj¹ to widoczne od góry wtyku dwie prowadnice.

- pod³¹czamy ³adowarkê do sieci energetycznej.
Rozpocznie siê proces ³adowania sygnalizowany zaœwieceniem siê kontrolek Cell1 i Cell2
na kolor czerwony. Koniec ³adowania poszczególnych sekcji zasygnalizowany bêdzie zmian¹
koloru kontrolek na zielony.
W przypadku zastosowania zasilania zewnêtrznego (pod³¹czenie zewnêtrznego zasilacza,
akumulatora, panela s³onecznego ze sterownikiem) oraz u¿ycia pakietu Li-Ion jako zasilanie
podtrzymuj¹ce wskazane jest ³adowanie pakietu co okreœlony czas (np. co 1-3 miesi¹ce) w
³adowarce sieciowej - wyposa¿ona jest w balancer, który równomiernie ³aduje obie sekcje,
co "przywraca" pakiet do optymalnego stanu na³adowania w razie wyst¹pienia ewentualnych
ró¿nic poziomu na³adowania poszczególnych sekcji przy u¿yciu do³adowywania z zewnêtrznego zasilania, jeœli by nie posiada³o ono wbudowanego uk³adu balancera.
Rejestrator LunARU-1FD/LunARU-3 mo¿e pracowaæ w ró¿nych konfiguracjach zasilania:
- z u¿yciem pakietów akumulatorowych Li-Ion instalowanych wewn¹trz obudowy rejestratora
- z pod³¹czonym zasilaczem/akumulatorem zewnêtrznym
- z pod³¹czonym wewnêtrznym pakietem akumulatorów jednoczeœnie z pod³¹czonym zasilaczem lub panelem s³onecznym. W takim uk³adzie wewnêtrzny pakiet akumulatorów s³u¿y
jako zasilanie awaryjne lub magazyn energii na okres braku energii z panela s³onecznego.
Wymagane jest wówczas aby zasilacz (lub zewnêtrzny akumulator) lub panel s³oneczny
wyposa¿ony by³ w sterownik ograniczaj¹cy pr¹d i napiêcie do³adowuj¹ce wewnêtrzny pakiet
akumulatorów Li-Ion (- skontaktuj siê z Producentem).

WSKAZÓWKi KOÑCOWE:
Jeœli wbudowany rejestrator Yamaha PR7 by³ pozbawiony zasilania (roz³adowana bateria podtrzymuj¹ca)
lub rejestrator by³ od³¹czony od gniazda steruj¹cego - po ponownym w³¹czeniu zresetuje siê jego wewnêtrzny zegar i przed rozpoczêciem pracy nale¿y ustawiæ aktualny rok, miesi¹c, dzieñ miesi¹ca i czas pos³uguj¹c siê przyciskami + i - (powy¿ej i poni¿ej przycisku ENTER na klawiaturze rejestratora Yamaha PR7)
i zatwierdzaj¹c/przechodz¹c do nastêpnej funkcji przyciskiem ENTER. Dziêki temu zarejestrowane nagrania bêd¹ mia³y odpowiadaj¹c¹ im datê i czas zakoñczenia nagrania/pliku mp3 (lub wav).
Podczas pracy rejestratora napiêcie pakietu akumulatorów jest stale monitorowane i w przypadku wykrycia spadku napiêcia pakietu do wartoœci ok. 5,5V (2,75V/ogniwo) zapis zostanie zatrzymany, wewnêtrzny
rejestrator YAMAHA PR7 zostanie wy³¹czony i pozosta³a elektronika rejestratora LunARU zostanie uœpiona (przejœcie w stan bardzo niskiego poboru pr¹du) w celu ochrony akumulatorów Li-Ion przed nadmiernym roz³adowaniem. Przejœcie w stan uœpienia lub wykrycie zbyt niskiego napiêcia zasilania zasygnalizowane zostanie trzykrotnym zaœwieceniem siê diody LO-BAT.

DANE TECHNICZNE:
Zasilanie ............................ pakiety akumulatorów Li-Ion 7,4V (2S/2P) 4,6Ah lub 6,6Ah lub 6,9Ah (2S/3P)
Zasilanie zewnêtrzne ....................................................................................................... (patrz dodatek B)
Pobór mocy podczas zapisu (przy Uz=7,4V) ...................................................................................135mW
Pobór mocy podczas czuwania (Uz=7,4V) .....................................................................................12,5mW
Formaty zapisu ............................................................................... WAV-PCM/16-24bit/44.1-96kHz/stereo
MP3/16bit/44.1kHz/stereo
Maksymalny czas ci¹g³ego zapisu w trybie WAV-PCM/256kHz ...................................... do ok. 67h 20min*
Maksymalny ³¹czny czas zapisu w trybie WAV-PCM/44.1kHz ................................................. do ok. 200h*
Maksymalny ³¹czny czas zapisu (dla pakietu Li-Ion 4,6Ah) ..................................................... do ok. 250 h
(dla pakietu Li-Ion 6,9Ah) ..................................................... do ok. 370 h
Maksymalny czas czuwania .................................................................... od ok. 2600h do ponad 4000h*/**
Dopuszczalny zakres temperatur pracy ..................................................................................... -10...+45°C
Rejestrowany zakres czêstotliwoœci [+/- 20 dB] .................................................................. 30 Hz -125 kHz
Odstêp od zak³óceñ .................................................................................................................... min. 56 dB
Obs³ugiwane karty pamiêci ...................................................................................... micro SD, micro SDHC
Mo¿liwoœæ zaprogramowania timera ...................................................... do 8 programów na dobê / tydzieñ
* - w zale¿noœci od pojemnoœci karty pamiêci (patrz: tabelka w DODATKU A)
** - w zale¿noœci od pojemnoœci akumulatora, a tak¿e od temperatury otoczenia, w niskich temperaturach pojemnoœæ
akumulatorów spada
UWAGA: Zalecane karty pamiêci powinny spe³niaæ wymogi minimum klasy 4 (prêdkoœæ ci¹g³ego zapisu 4MB/sek)
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