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                                 Auto Call Recorder 2016 

नमस्कार, 

तंत्रस्नेही ममत्रानो..! 

आपण  प्रत्येक कॉल रेकॉर्ड केला पाहिजे आहण त्यातील मित्वपणूड व आवश्यक कॉल रेकॉर्ड 

जतन करून ठेवायला िवेत. 

उदा.एखाद्याला आपण तंत्रज्ञान हवषयक कािी माहिती हवचारली, एखाद्याचा मोबाईल क्रमांक 

हवचारला,एखादी कृती हवचारली तर ती माहिती रेकॉर्ड करून सेव्ि ठेवायला िवी म्िणजे 

िव्या त्या वेळेस हकंवा समजली नसेल तर पनु्िा ऐकता येईल. 

कॉल रेकॉहर्िंग साठी प्ले स्टोर वर अनेक apps आिते.त्यातील Three in one अशा एका 

app ची आज आपण मामहती घेऊ. 

Three in one म्हणण्याच ंकारण या app मध्य ेआह े

★ Auto Call Recorder - HD  Call Recorder 

★ Mobile  Locator- Get Caller Details 

★ Contacts Backup 

म्िणनू वापरता येईल. 

Appच ेनाव :- 

      Auto Call Recorder 2016 



Size:- 

              फक्त   3.70 MB 

Link:- 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.autocallrecorder 

 

1) वरील मलंक टच करा व app इन्सस्टॉल करा. 

2) app ओपन केल्यानंतर वरील आडव्या बार वर Recording, Setting, Mobile 

Locator व Contacts Backup ह ेऑप्शन चार मिसतील. 

★ Recording 

या मध्ये आपले प्रत्येक कॉल रेकॉर्ड िोऊन सेव्ि िोतील. 

फक्त िव्या त्या कॉल लॉग ला टच करा हवहवध ऑप्शन येतील. 

पाहिजे तो कॉल रेकॉहर्िंग ऐकू शकता, नको असलेलं हर्हलट करता येईल, रेकॉहर्िंग हललप 

whats app वर share दखेील करता येईल. 

★ SETTING 

 सेमटंग वर टच करून कॉल रेकॉडड संबधी ची पणूड सेमटंग मिलेली आह.े 

उदा Time, Duration, Location, Auto Delete इ संबधी सेहटंग चेंज करू शकतो. 

या app मधील खास बाब म्िणजे Password Protection िोय. 

यातनू इतरांनी आपले कॉल्स ऐकू नये म्िणनू पासवर्ड ठेवता येईल 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.autocallrecorder


★ Mobile Locator 

 यातनु कोणत्याही मोबाईल क्रमांक  service provider व location याची मामहती ममळेल. 

टच करा व 10 अंकी नंबर इन्सटड करा व टॅ्रक वर टच करा.कॉल लॉग्स मधनू दखेील नंबर 

इन्सटड करु शकता त्यासाठी 📂 वर टच करा. 

★ Contacts Backup 

यातनू एका टच मध्ये आपल्या मोबाईल मधील सेव्ि कॉन्टॅलट चा पणूड बॅकअप घेऊन कॉन्टॅलट 

सेव्ि करता येतील व िव्या त्या वेळेस export करता येतील.त्यासाठी backup वर टच करा , 

बॅकअप घेण्यास सरुु िोईल.सेव्ि बॅक उप फाइल चे लोकेशन म्िणजे फाइल कुठे सेव्ि झाली ते 

पण माहिती हर्स्प्ले िोईल. 

आह ेना Three In One अस app...! 

चला तर मग लगचे इन्सस्टॉल करा व एक अँप मधनू तीन मवमवध app ची कामे करा. आमण 

इतरांना सांगायला मवसरू नका. 

                                  धन्यवाद 
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