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Návod k obsluze
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1. Vzhled a tlačítka

1 – Indikační LED / Mikrofon, 2 – USB / slot na SD kartu, 3 – Otvor na
poutko, 4 – Spínač napájení

2. Důležité pokyny
Abyste  předešli  chybným  krokům,  před  použitím  si  pozorně  přečtěte  tuto
uživatelskou příručku.

1. Diktafon  nemá  interní  flash  paměť,  před  použitím  vložte  SD
kartu. Před vložením SD karty, nebo jejím vyjmutím, se ujistěte,
že je diktafon vypnutý.

Věnujte prosím pozornost správnému zasunutí SD karty dle 
obrázku.
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2. S přístrojem by se mělo zacházet opatrně, silně s ním netřeste a
vyvarujte se pádu.

3. Aby se  předešlo  riziku  ztráty  dat,  které  může být  způsobeno
chybným zacházením, nebo rozbitím přístroje, zálohujte prosím
pravidelně data v počítači.

4. Neneseme odpovědnost za selhání záznamu v důsledku chybné
obsluhy nebo poškození přístroje.

5. Když  zařízení  přestane  během  provozu  fungovat,  zkuste
opakovaně vypnout a zapnout spínač napájení. 

6. Nerozebírejte  a  neopravujte  přístroj  sami.  Před  případnou
opravou  přístroje  si  soubory  zálohujte.  Společnost  není
odpovědná za ztrátu informací a dat způsobenou údržbou nebo
jinými důvody.

7. Neneseme odpovědnost za právní spory vzniklé kvůli záznamu
bez souhlasu jiné osoby.

3. Návod k obsluze

Zapnutí záznamníku “ON” 

Posuňte Spínač napájení do polohy Zapnuto.  Červená kontrolka
se rozsvítí a poté zhasne. Poté 5x blikne modrá kontrolka a vypne
se.  Začne  se  nahrávat  hlas  rychlostí  192  Kbps  (VOS-Voice
Activated  Recording  =  Nahrávání  aktivované  hlasem =  záznam
běží pouze tehdy, když je v okolí diktafonu nějaký zvuk). 
Zařízení  automaticky  uloží  zaznamenané soubory  vždy  po  4
hodinách  nepřetržitého  nahrávání  a  poté  začne  nahrávat  další
soubor.

Vypnutí záznamníku “OFF”

Posuňte  Spínač  napájení  do  polohy  Vypnuto.  Kontrolka  blikne,
zhasne a zaznamenaný soubor se automaticky uloží.
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Přehrávání záznamů

Pro přehrávání záznamů připojte přístroj k PC. 

Upozornění: 
Přistupovat k vyměnitelnému disku lze až po vypnutí zařízení.

Po připojení diktafonu k USB počítače bude diktafon identifikován
jako  vyměnitelný  disk.  Nahrané  záznamy  jsou  ve  složce  *:\
RECORD\VOICE. 
Se  záznamy  pracujete  pomocí  správce  souborů  jako  s  každým
jiným souborem (kopírování, mazání, přesunutí, přehrání). 

Nastavení času

U tohoto  diktafonu  nelze  podobně  jako  u  jiných  výrobků  stejné
kategorie nastavit datum a čas záznamu. 

Připojení k PC / Dobíjení

Připojte  záznamník  k  počítači  nebo  k  zařízení  s  funkcí  OTG
(záznamník je ve stavu Vypnuto).
Nabíjejte,  dokud  červená kontrolka nepřestane blikat  a  nezačne
svítit. Pro plné nabití je zapotřebí asi 1,5 hodiny. Baterie pak vydrží
maximálně přibližně 24 hodin.

Pokud  červená kontrolka  stále  bliká  během  nahrávání,  pak  to
znamená, že baterie není dostatečně nabitá. Dobijte zařízení. 

Lze nahrávat a nabíjet současně.

Požadavek na nabíječku: DC5V 500mA.
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4. Technické specifikace

   

5. Pokyny k baterii

Nerozebírejte ani neopravujte baterii, mohlo by to způsobit explozi
baterie nebo únik kapaliny. Záruka se nevztahuje na rozebranou,
opravenou nebo mechanicky poškozenou baterii.

Při  nesprávné  manipulaci  je  při  výměně  baterie  nebezpečí
výbuchu, jelikož baterie obsahuje škodlivé látky.

Aby nedošlo k nehodě, věnujte pozornost následujícím bodům:

 Novou baterii může poskytnout pouze naše společnost.
 Chraňte baterii před ohněm.
 Nevkládejte baterii do vody ani ji nevystavujte dešti.
 Nerozebírejte baterii.
 Nerozřezávejte baterii.
 Nezkratujte baterii. 
 Udržujte baterii mimo dosah dětí.
 Vyvarujte se pádu baterie.
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Rozměry： 49.5 mm x 20.5 mm x 9.3 mm Hmotnost: 10g

Napájení： Polymerová baterie 3.7V 120mAh

Formát záznamu: WAV,192Kbps

Doba záznamu：

4GB: cca 47 hodin

8GB: cca 94 hodin

16GB: cca 188 hodin

32GB: cca 376 hodin

Podporovaný 
operační systém： Windows 2000/XP/ 7/8/10/Android

Vnitřní paměť： 4GB—64GB



Nevyhazujte baterii  tak,  jak to děláte s jinými odpady.  Dodržujte
místní zákony nebo zásady.

Udržujte baterii při pokojové teplotě a nabijte ji na 30% - 50%.

Nepoužívejte  vysoce  výkonnou  nabíječku,  například
rychlonabíječku, která by mohla zkrátit životnost baterie.

Pokud  nebudete  záznamník  delší  dobu  používat,  doporučujeme
baterii  nabíjet jednou za půl roku, aby nedošlo k jejímu úplnému
vybití.

6. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně 

lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel 

nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito 

předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či

jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás 

kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.
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