
 

 

 

Manual de Instruções 

Gravador de Voz Digital KP-8004 

           

MAN KP-8004 REV A – 12/07/2016 

Considerações： 

1. Primeiramente agradecemos por adquirir o Gravador de Voz Digital Knup 

KP-8004. 

2. Por favor, leia este manual antes de utilizar, para certificar-se que o 

procedimento de instalação e utilização está correto. Faça sempre o 

back-up de seus dados. A Knup não se responsabiliza pela perda de dados  

devido à utilização incorreta ou em desacordo com este manual de 

instruções. 

3. A função deste dispositivo é gravar e reproduzir áudio. A Knup não é 

responsável legal sobre o conteúdo das gravações, assim como sua 

reprodução ou divulgação. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Função dos botões: 

 

1：Gravar                 10：LED Indicador de gravação         

2：Parar Gravação                11：Display LCD             

3：Avançar Faixa                          12：Alto-falante 

4：Retroceder Faixa                        13：Porta USB        

5：Trava de segurança                      14：Compartimento de pilhas 

6：Aumentar Volume                       15：Saída Áudio     

7：Diminuir Volume                        16：Saída para Fones de Ouvido 

8：Modo de Funções                       17：Microfone externo 

9：Reproduzir / Pausar                     18：Microfone embutido 

 

 

 Instalação da bateria 

 

Funções básicas：  

● Modo Principal  

                

Reproduzir Música   Gravar        Configuração       Excluir 

                                 de Função        

 

 



 

 Utilização das teclas com dupla função 

Alguns botões possuem dupla função. Neste manual, pressionar ou manter 

pressionado o botão possuem funções diferentes. 

1. Pressione o botão: Apertar e soltar o botão para executar a função. 

2. Manter pressionado: Pressione o botão e segure até que seja exibida a mensagem 

referente à função que está sendo executada. 

Operações Básicas： 

 Ligar a Alimentação 

1. Abra a tampa do compartimento de pilhas, conforme a indicação da flecha p

ara a direita, insira as pilhas de acordo com os polos positivo e negativos in

dicados. Feche a tampa da bateria de acordo com o sentido da flecha. 

2. Mantenha pressionada a tecla "Play / Pause", o display irá mostrar "ON" e d

epois solte. O gravador vai entrar em "modo de gravação". 

 Desligar a alimentação 

1. Em Modo de espera, mantenha pressionada a Tecla "Play / Pause" e o dispositivo 

será desligado automáticamente. No entanto, para manter o gravador desligado por 

longos períodos de tempo, recomendamos que remova as pilhas. 

2. Enquando estiver gravando com a bateria fraca, existe a possibilidade do dispositivo 

desligar se não for recarregado, perdendo o áudio sem armazenar na memória 

interna. 

 Gravação 

1. Configurar Modo de Gravação: Após ligar, o gravador entrará 

automaticamente no modo de gravação. Pressione "VOL +" ou "VOL -" para 

escolher o modo de gravação padrão ("SP 00") ou modo de controle de voz 

("SP 01"). Pressione o botão "MODE" para confirmar. 

2. Iniciar gravação: Mantenha pressionado o botão "Play / Pause" para entrar 

no modo de gravação, pressione a tecla "REC" para iniciar a gravação. 

Durante a gravação o LED vermelho estará ligado e a indicação “REC” será 

exibida no visor indicando que a gravação está em andamento. 

3. Pausar a gravação: Durante a gravação, pressione a tecla "Play / Pause" 

para pausar a gravação e o LED ficará piscando. A indicação “REC” no canto 

superior vai parar de se mover. Para retomar a gravação, pressione a tecla 

"Play / Pause" novamente. 

4. Salvar Gravação: Durante a gravação, pressione a tecla "STOP" e será 

exibido a informação "SAVE". Entre no modo de espera,  pressione o 

botão "Play / Pause" para reproduzir o arquivo de gravado. 

 



 

      

Standard Mode  Voice Control Mode   Start Recording  Pause Recording 

 Save Recording    

● Deletar Arquivo 

1. Deletar um arquivo: Em modo standby, mantenha pressionado o botão "MODE" 

para entrar em "DELETE STATUS" e a tela exibirá "ONE". Pressione o botão "Play / 

Pause" para confirmar que deseja apagar o arquivo. 

2. Deletar todos os arquivos: Em modo standby, mantenha pressionado o botão 

"MODE" para entrar em "DELETE STATUS" e a tela exibirá "ONE". Utilize os botões 

"UP" ou "DOWN" para selecionar a função "DELETE ALL" e pressione "PLAY / Pause" 

para confirmar a ação e apagar todos os arquivos. 

3. Cancelar função Excluir: Ao escolher a opção de excluir, pressione a tecla "MODE" 

para cancelar e automaticamente retornará para a tela anterior. 

 

                                  

    Deletar um arquivo         Deletar Todos         Cancelar Delete 

 

AVISO: Deletar todos os arquivos vai excluir permanentemente todos os 

arquivos e não poderá ser restaurado. Certifique-se antes de excluir e 

mantenha sempre a cópia dos arquivos importantes. Durante o processo 

de exclusão dos arquivos, não desligue a fonte de alimentação ou os 

arquivos de dados poderão ser danificados.  

    PLAY / PAUSE / STOP 

Em modo de gravação ou tocador de música, pressione “Play / Pause” para 

iniciar a reprodução, pressione novamente para fazer uma pausa e 

pressione pela terceira vez para parar. O gravador ficará em modo standby. 

●  Anterior / Próximo - Retroceder / Avançar 

Na reprodução de música ou gravação, pressione "UP" ou "DOWN" para 

alterar para o próximo arquivo ou o arquivo anterior respectivamente. 

Mantenha pressionada a tecla "UP" e "DOWN" para avançar ou retroceder. 



 

●  Alterar entre Música / Arquivo Gravado 

Em modo “Play/Pause” pressione “MODE” para alternar entre o arquivo de música e 

o arquivo gravado. Em modo música, pressione a Tecla “MODE” para alterar 

automaticamente para o arquivo gravado. Pressione “Play/Pause” para reproduzir ou 

pausar o áudio gravado. EM modo arquivo gravado, pressione “Play/Pause” para 

reproduzir ou pausar o áudio. 

 Ajustando o Volume 

No modo de reprodução (música ou gravação), pressione o botão "VOL +" ou "VOL -" 

para ajustar o volume no nível desejado. Após o ajuste, pressione o botão "MODE" 

para salvar e sair. Após 10 segundos inoperante, o gravador irá salvar o modo atual e 

sair automaticamente. 

 Configuração de Reprodução 

No modo de reprodução, pressione a tecla "MODE" para entrar em configuração 

manual (Modo de som, modo de repetição, modo de cópia), pressione "UP" ou 

"DOWN" para escolher o seguinte. 

1. Modo Qualidade de som (EQ): No modo de reprodução, pressione a tecla "MODE" 

para entrar no modo “EQ” e utilize as teclas "DOWN" ou "UP" para selecionar entre 

as opções: 00 (Normal), 01 (Pop Music), 02 (Rock Music), 03 (Jazz), 04 (Classic). Após 

10 segundos inoperante, o gravador irá salvar o modo atual e sair automaticamente. 

                                     

     Normal      Pop Music      Rock        Jazz        Classic 

2. Modo de Repetição: No modo de reprodução, pressione a tecla "MODE" 

para entrar no modo “EQ” e utilize a tecla "MODE" novamente para 

selecionar a opção "REPEAT". Utilize as teclas "UP" ou "DOWN" para 

selecionar entre as opções “Repetir todos” e “Repetir a faixa atual”. 

Reproduzir na ordem (sem ícone na tela) será a configuração padrão. Após 

10 segundos inoperante, o gravador irá salvar o modo atual e sair 

automaticamente. 



 

                         

 Play in order     Repeat all        Repeat single 

3. Configuração de Repetição A-B: No modo de reprodução, pressione a tecla "MODE" 

para entrar no modo “EQ”, pressione "MODE" novamente para entrar no modo de 

repetição, pressione a tecla "MODE" novamente para entrar em “A-B REPEAT MODE”. 

Agora "A-" será exibido na tela. Pressione "UP" ou "DOWN" para selecionar a 

configuração. Quando o ponto de partida estiver em "A-", o LED indicador para de 

piscar. Pressione “UP”/”Down” para escolher o ponto final "B" para de piscar. Iniciar 

a repetição. Pressione "UP" ou "DOWN" pela terceira vez para cancelar esta 

definição de repetição e retomar a reprodução normal. Você também pode 

pressionar a tecla "MODE" para retomar o modo de reprodução normal. Após 10 

segundos inoperante, o gravador irá salvar o modo atual e sair automaticamente.  

                           

        Setting at A point       Setting A-B        Start repeating 

 Modo de Bloqueio: 

Em caso de problemas durante a utilização do produto, mova o botão 

“HOLD” para cima (cadeado fechado) para bloquear o gravador. O display 

exibirá "HOLD" durante 3 segundos e retornará à tela atual. O gravador fica 

inutilizável se pressionar qualquer tecla no modo de bloqueio.  Para 

desbloquear as funções do gravador, mova o botão "HOLD" para baixo. 

 Configuração de Gravação Line-In  

1. Conecte a entrada Line-in, escolha entre CD Player, Gravador, ou DVD e 

então pressione o botão Gravar para iniciar a gravação. 

2. Gravação com Microfone Externo: Conectando à entrada Line-in, é 

possível utilizar o gravador igual a qualquer outro sistema de gravação com 

microfone externo. 

3. Gravação por Telefone: Através da porta Line-In, conecte com o microfone 

do telefone e utilize da mesma forma que o gravador externo informado  



 

 

                           (Veja Fig. 1).    

● Conectando ao Computador 

1. Conecte uma extremidade do cabo USB ao gravador e à porta USB do computador.  

2. Utilize o procedimento normal para remover o dispositivo sempre que necessário. 

3. Se o modo USB estiver disponível, pressione a tecla "MODE" para mudar para MP3 e 

você pode reproduzir, gravar ou executar outra função. 

4. Ao conectar o dispositivo no computador em modo cartão de memória, você pode 

salvar suas músicas favoritas ou fazer upload e download de arquivos. (Use função 

de cópia). Durante a transferência de dados não desconecte ou desligue o gravador, 

uma vez que isso acarretará na perda dos dados. 

 

                    Technical Specification 

Item Specification 

Capacidade  8GB    

Tempo de Gravação  140hs    

Quantidade de Arquivos 999 

Formato de Gravação MP3 

Taxa de Compressão 128Kbps 

Frequência： 20KHz 

Consumo durante Gravação 40mA ~ 45mA 

Potência Máx. de consumo 35mW 

Formato Música Suportado MP3, WMA, WAV 

Tela Display Segment (Broken Code) Screen  

 Potência Total de Saída (L) 10mW + (R) 10mW (32Ohm) 

  

Entra-

das 

Exter-

nas 

Microfone 3.5 Pie Stereo Hole 

Microfone Externo 3.5 Pie Stereo Hole 

Entrada USB PC Interface USB1.1/USB2.0 FULL Speed 

Alto-falante interno 800mW 



 

Tipo do Alto-falante Interno Dinâmico, 20mm, 4ohm 

Tipo do Microfone Interno Microfone Dinâmico 

Relação Sinal/Ruído 90dB 

Alimentação 2 Pilhas AAA 

USB Input Rated 

Voltage/Power Factor 

5Vdc 300Mah - 5Vdc 1000Mah 

Armazenamento Interno Memória Flash Embutida 

Temperatura de Operação -40℃～60℃ 

Dimensões 16 × 32 × 116 mm (C x L x A) 

 

 

 


