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Bluetooth-os telefonok automatikus infokommunikációs beszédrögzítése 

Fejbeszélő adatforgalmának rögzítése a mobiltelefonok és a számítógép között létesített Bluetooth 
kapcsolat közvetítésével. 

• Bármely Bluetooth funkcióval rendelkező mobiltelefon: mobiltelefon hívások (GSM) 

• Android és iOS: Skype, Viber, WhatsApp, Messenger, Telegram, Signal, Zoom stb. 

1. Csatlakoztassuk a csomagban kapott Blutetooth dongle-t a számítógéphez, ezt a Windows felismeri és 
automatikusan telepíti. 

2. Csatlakoztassuk azt a Bluetooth Headset-et, amellyel a beszélgetéseket folytatni szeretnénk. A 
Headset-et alapértelemezett Lejátszóeszköznek állítsuk be a Windows-ban. Erre azért van szükség, 
mert az ABSONIC program csak a Windows alapértelemezett lejátszó eszközét tudja rögzíteni. 

2.1. Beállítása Windows7-ben 

2.1.1. A Tálcán található hangszóró ikonra történő jobb kattintás után a Lejátszóeszközök parancsra 

kattintva érhetjük el. 

 

2.1.2. A felugró ablakban keressük meg azt az eszközt, amelyen a rögzíteni kívánt szoftver hangját 

halljuk, majd jobb egérgombbal kattintás után kattintsunk a Beállítás alapértelmezett 

eszközként parancsra. 

 

2.2. Beállítása Win10-ben 
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2.2.1. A Tálcán található hangszóró ikonra történő jobb kattintás után a Hangbeállítások 

megnyitása parancsra kattintva érhetjük el. 

 

2.2.2. A megjelenő ablakban a Kimeneti eszköz kiválasztása alatt keressük meg azt az eszközt, 

amelyen a rögzíteni kívánt szoftver hangját halljuk, majd bal egérgombbal kattintsunk rá. 

 

2.3. Amennyiben más verziószámú Windows-t használ és nem találja ezt a beállítást, akkor kérje 
informatikus közreműködését. 

3. A Headset-et alapértelemezett Rögzítőeszköznek állítsuk be a Windows-ban. Erre azért van szükség, 

mert a BlueSoleil szoftver csak a Windows alapértelemezett lejátszó eszközét tudja használni. 

3.1. Beállítása Win7-ben 

3.1.1. A Tálcán található hangszóró ikonra történő jobb kattintás után a Rögzítőeszközök 
parancsra kattintva érhetjük el. 
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3.1.2. A megjelenő ablakban keressük meg a Headset mikrofonját, majd jobb egérgombbal történő 
kattintás után kattintsunk a Beállítás alapértelmezett eszközként parancsra. 

 

3.2. Beállítása Windows 10-ben 

3.2.1. A Tálcán található hangszóró ikonra történő jobb kattintás után a Hangbeállítások 

megnyitása parancsra kattintva érhetjük el. 

 

3.2.2. A megjelenő ablakban a Bemenetnél válasszuk ki a Headset mikrofonját. 

 

3.3. Amennyiben más verziószámú Windows-t használ és nem találja ezt a beállítást, akkor kérje 
informatikus közreműködését. 
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4. BlueSoleil szoftver telepítése: megrendelés után letölthető weblapunkról a BlueSoleil szoftver, amely 
az okostelefonon folytatott beszélgetések számítógépen történő hangrögzítéséhez szükséges. 

4.1. Letöltés és a ZIP fájl kicsomagolása után indítsuk el a setup.exe fájlt. 

4.2. Figyelmeztető ablakban kattintsunk a Futtatás gombra. 

4.3. Nyelvválasztó ablakban válasszuk ki a használni kívánt nyelvet, majd kattintsunk az OK gombra. 

4.4. A következő ablakban figyelmeztet a telepítő, hogy a BlueSoleil szoftver telepítése fog következni, 
kattintsunk Next gombra. 

4.5. El kell fogadnunk a BlueSoleil licence szerződési feltételeit, válasszuk ezt a lehetőséget, majd 
kattintsunk a Next gombra. 

4.6. A következő ablakban felajánlja a program, hogy telepítsük a BlueSoleil cPhone alkalamzást. Az 
ABSONIC szoftvernek erre nincs szüksége, kivehetjük a pipát, majd kattintsunk a Next gombra. 

4.7. A következő ablakban felajánl egy telepítési könyvtárat a telepítő, melyet a Change gombra 
kattintással meg lehet változtatni, de nem feltétlneül szükséges, majd kattintsunk a Next gombra. 

4.8. A következő ablakban kattintsunk az Install gombra és elindul a telepítés, ami néhány percig is 
tarthat. 

4.9. A telepítés utáni ablakban kattintsunk a Finish gombra. 

4.10. Ezután figyelmeztet a szoftver, hogy újra kell indítani a számítógépet.  

4.11. Indítsuk el a BlueSoleil szoftvert, és a tőlünk megkapott Licence kódot másoljuk be a 
mezőbe amikor kéri a szoftver, majd kattintsunk az OK gombra.  

4.12. A számítógép újraindulása után a tálca jobb oldalán a felfelé mutató nyílra kattintva 
keressük meg a Bluetooth szimbólumot, majd jobb egérgombbal történő kattintás után 
kattintsunk a Turn on Bluetooth parancsra. Ekkor a Bluetooth szimbólum kék színre vált. 

 
5. Beállítások az ABSONIC szoftverben – Bluetooth eszköz és ABSONIC csatlakoztatása 

5.1. kattintsunk a Beállítások (1.nyíl) / Vezérlő és távközlési vonalak-eszközök beállításai (2.nyíl) 
parancsra.  
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5.1.1. A Belső csatlakoztatású távközlési adapterek között válasszuk ki a Bluetooth interfészt (3. 
nyíl), írjuk be a Megnevezését (4. nyíl), majd kattintsunk a Hozzáadás gombra (5. nyíl). 

 
5.1.2. Ekkor megjelenik a jobb oldali listában a felvett Bluetooth eszköz (6. nyíl) és aktív állapotba 

kerül (7. nyíl). 
5.1.3. Kapcsoljuk be a telefonunkon a Bluetooth kapcsolatot, majd ellenőrizzük, hogy látható-

e/felderíthető-e az eszköz más eszközök számára. Ezt minden telefonon másképpen lehet 
megtenni. 

5.1.4. Kattintsunk az Eszközök keresése (8.nyíl) gombra. 
5.1.5. Ekkor bekerülnek a közelben lévő Bluetooth eszközök a Bluetooth eszközök listába, keressük 

meg azt az eszközt (okostelefont), amelyhez csatlakozni szeretnénk (9. nyíl). 
5.1.6. Írjunk be egy tetszés szerinti PIN kódot az ABSONIC felületén (10. nyíl) 
5.1.7. Kattintsunk a Párosítás gombra (12. nyíl) 

5.1.7.1. Amennyiben Windows 7 vagy 2008 szervert használunk, a telefon kérni fogja ezt a 
PIN kódot, írjuk be és nyomjuk meg az OK gombot. 

5.1.7.2. Windows 10 esetén nem fogja kérni a telefon a PIN kódot a párosításhoz. 
5.1.8. A számítógépen és a telefonon is el kell fogadni a párosítást OK gomb megnyomásával. 
5.1.9. A Bluetooth eszköz szolgáltatásainál válasszuk ki (ha lehet) a Handsfree szolgáltatást (12. 

nyíl), majd kattintsunk a Csatlakozás gombra (13. nyíl). 
5.1.10. Kattintsunk az Alkalmaz gombra (14. nyíl). 
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6. Indítsuk újra az ABSONIC szoftvert. 
7. Automata hangrögzítés beállításai ABSONIC szoftverben 

7.1. Kattintsunk a Beállítások (1.nyíl) / Automatikus felvételkészítési beállítások (2. nyíl) parancsra. 
7.2. Felvételi forrásnak állítsuk be a Headset mikrofonját. (3. nyíl) 
7.3. Kattintsunk a Hozzáadás gombra. (4. nyíl) 
7.4. Válasszuk ki a Külső eszközzel vezérelt felvételkészítésnél a felvett Bluetooth eszközt. 
7.5. Adjuk meg a Kazettát, ahol tárolni szeretnénk a felvételeket. 
7.6. Adjuk meg a felvételek bázisnevét (7. nyíl), ez lehet pl a telefonszám vagy az Alkalmazás neve (pl 

Skype), ami a későbbi keresését segítheti. 
7.7. Válasszunk Felvételi minőséget (8. nyíl), ajánlott a Diktafon SP minőség választása. 
7.8. Válasszuk ki a felvétel Formátumát (9. nyíl):  

7.8.1. AB2: saját, védett, digitális, tömörített hangformátum, kis tárhelyigénnyel 
7.8.2. WAV: általánosan ismert és használt hangformátum nagyobb tárhely igénnyel 

7.9. Legyen kipipálva a Hangkimenet rögzítése (10. nyíl). 
7.10. Kattintsunk a Mentés gombra (11. nyíl). 
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8. Kommunikációs beszélgetések hangrögzítése 
8.1. Kattintsunk a Felvételek készítése több hangforrásból funkcióra (1. nyíl). 
8.2. Kattintsunk a Felvételkészítés bekapcsol gombra (2.nyíl) és az okostelefonon folytatott minden 

kommunikációs alkalmazáson folytatott beszélgetések automatikusan felvételezésre kerülnek. 
8.3. A Felvételkészítés kikapcsol gombra kattintva (3.nyíl) pedig leáll a beszélgetések automatikus 

felvételezése. 

 
9. Amennyiben a fenti beállításokhoz igényli, úgy vegye igénybe informatikus közreműködését 


