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1. Popis zařízení: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přístroj           Ovladač        

  

 

2. Obsah balení: 

 

• Profesionální digitální diktafon Q11 

• Sluchátka 

• Napájecí kabel USB – mikroUSB 

• Ovladač 

 

 

Důležitá upozornění:  

1) Před prvním použitím přístroj plně dobijte. Hlavní spínač dejte do polohy „OFF“ a 

připojte přiloženým USB kabelem k portu PC nebo nabíječce. Při nabíjení bliká 

červená LED. Po nabití svítí modře.  

2) Pro přenos dat do PC používejte přiložený originální kabel USB – mikroUSB. 

Jiný nemusí správně fungovat.  

3) Před začátkem přehrávání zapojte ovladač do zdířky USB a následně sluchátka 

do ovladače.  

 

3. Obsluha 

a) Záznam 

Start záznamu 

Odpojte ovladač i sluchátka, posuňte Hlavní vypínač do polohy „ON“.  Krátce se rozsvítí 

modrá, poté asi 15s červená LED, 3x blikne a zhasne. Přístroj začne nahrávat asi po 5s 

po zapnutí záznamu.  
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Uložení záznamu 

Hlavní vypínač posuňte do polohy „OFF“. Červená LED se krátce rozsvítí a záznam se 

uloží. Přístroj se vypne.  

 

Poznámka:  

Během záznamu nepřipojujte přístroj k PC, jinak by se záznam poškodil.  

 

 

b) Přehrávání 

Přehrávání 

Zapojte do zdířky USB Ovladač a do něj zapojte sluchátka. Přepněte Hlavní spínač do 

polohy „ON“.  

 

Přepínání mezi hudbou/nahranými záznamy 

Krátce stiskněte tlačítko „M“.  

 

Nastavení hlasitosti 

Během přehrávání dlouze stiskněte „+“ pro zvýšení, nebo „-“ pro snížení hlasitosti.  

 

Přepínání mezi skladbami 

Během přehrávání krátce stiskněte „+“ pro předchozí nebo „-“ pro následující skladbu 

(záznam).  

 

c) Synchronizace času 

Pro nastavení času v diktafonu ho připojte k počítači. Dbejte, aby byl Hlavní spínač v 

poloze „OFF“. Diktafon se načte jako vyměnitelný disk s názvem VOICE.  

Otevřete adresář s názvem Time Synchronization Tool. V něm je soubor SET DISK 

TIME.exe. Dvojitým klikem myši na tento soubor ho spustíte. Vyskočí vám okénko:  
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Klikněte na SetTime a datum a čas diktafonu je tímto okamžikem synchronizován s 

Vaším PC.  

 

Poznámka: 

Pokud byste potřebovali formátovat vnitřní paměť diktafonu, tak si zálohujte adresář 

Time Synchronization Tool a následně ho nahrajte zpět do diktafonu. Jinak ztratíte 

možnost budoucí synchronizace času.  

 

 

 

d) Rozšířené funkce 

1) Pauza 

Během přehrávání stiskněte dlouze „M“. Červená a modrá LED střídavě blikají. 

Pro pokračování přehrávání stiskněte krátce „M“.  

 

2) Mazání souborů 

Během pauzy stiskněte dlouze „-“ dokud nezačne blikat fialová LED. Uvolněte „-“ 

a jste v režimu mazání. Můžete volit mezi následujícími třemi operacemi: 

 

1. Stiskněte krátce „M“ pro vymazání aktuální nahrávky (bliká modrá LED). 

2. Stiskněte dlouze „M“ pro smazání všech nahrávek (bliká červená LED). 

3. Stiskněte krátce „+“ pro opuštění režimu mazání.  

  

  Poznámka: operace mazání se vždy vztahují na aktuální stav přehrávání   

  (hudba/záznamy). 

 

  

 3) Nahrávání aktivované hlasem 

 

  Zapnutí nahrávání aktivovaného hlasem je při nepřipojených sluchátkách po  

  restartu při zapnutí nahrávání signalizováno 5x bliknutím modré LED na konci  

  startovní sekvence signalizačních LED.    

 

  

1. Zapnutí nahrávání aktivovaného hlasem 

Během pauzy stiskněte dlouze „M“. Modrá LED několikrát rychle zabliká.  

2. Vypnutí nahrávání aktivovaného hlasem 

Během pauzy stiskněte dlouze „M“. Červená LED několikrát rychle zabliká. 
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 4) Úsporné nahrávání (šetří paměť, nízké vzorkování záznamu) 

 

  Zapnutí úsporného nahrávání je při nepřipojených sluchátkách po restartu při  

  zapnutí nahrávání signalizováno 5x bliknutím červené LED na konci startovní  

  sekvence signalizačních LED. 

 

  1. Zapnutí úsporného nahrávání 

   Během pauzy stiskněte dlouze „+“. Modrá LED několikrát rychle zabliká. 

  2. Vypnutí úsporného nahrávání 

   Během pauzy stiskněte dlouze „+“. Červená LED několikrát rychle zabliká.  

 

 

 5) Rychlý posun vpřed a vzad (vyžaduje restart) 

 

  Zapojte sluchátka. Hlavní spínač dejte do polohy „ON“. Stiskněte „+“ a držte  

  dokud nezačne přehrávání. Pro rychlý posun vpřed následně stiskněte a držte  

  „+“, pro rychlý posun vzad stiskněte a držte „-“. V tomto módu nelze ovládat  

  hlasitost.  

 

  Pro opětovnou možnost ovládání hlasitosti je nutný restart.  

  

Přehledná tabulka rozšířených funkcí  

 

 

 

 

 

 

 

Dlouze stiskni „M“ 

Pauza 

 

 

 

Dlouze stiskni „-“ 

Mód mazání  

Krátce stiskni „M“ 

Smazání souboru 

 

Dlouze stiskni „M“ 

Smazání všech souborů  

 

Krátce stiskni „+“ 

Opuštění módu mazání 

Dlouze stiskni „M“ 

 

Dlouze stiskni „M“ 

Zapnutí nahrávání aktivovaného hlasem 

 

Vypnutí nahrávání aktivovaného hlasem 

Dlouze stiskni „+“ 

 

Dlouze stiskni „+“ 

Zapnutí úsporného záznamu 

 

Vypnutí úsporného záznamu 

Krátce stiskni „M“ Opuštění režimu Pauza.  
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Technické specifikace 

 

Maximální výstupní výkon 

sluchátek 

9 mW, 32 Ohm 

WMA bitrate 32 kbps, 384 kbps 

Frekvenční rozsah 20 Hz – 20 kHz 

Odstup signálu od šumu 90 dB 

Pracovní teplota -40°C až +60°C 

Operační systém Windows 98/ME/2K/XP/7/8/10/Linux6.2/Mac os 10 

Formát záznamu  WAV 

Formát pro přehrávání hudby MP3/WMA/WAV 

Kapacita paměti 8 GB 

Doba záznamu 96 hodin 

Baterie Polymer-Lithiová 

 

 

4. FAQ – často kladené otázky 

 

Stále nejde nahrávat. 

Připojte zařízení k PC. Zazálohujte důležité soubory a adresář Time Synchronization 

Tool na PC. Vyformátujte zařízení. Pokud problém setrvává, je možné, že je virová 

infekce v PC, která se přenáší do diktafonu. Vyzkoušejte spolupráci diktafonu s jiným 

počítačem.  

 

Indikační LED jsou stále zhasnuté, nebo svítí jinak, než je v návodu. 

Nastavte zařízení do továrního stavu. Připojte zařízení k PC. Zazálohujte důležité 

soubory a adresář Time Synchronization Tool. Proveďte rychlé formátování zařízení a 

následně nahrajte zpět adresář Time Synchronization Tool.  

 

Žádná reakce po připojení k PC. 

Vyzkoušejte jiný vstup USB, jiný kabel (doporučujeme použít přiložený originální), 

případně jiný PC.  

 

Sluchátka jsou připojena, ale nemohu spustit přehrávání. 

Zapojte sluchátka. Hlavní přepínač dejte do polohy ON. Poté, co zhasnou LED, 

přepněte ho do polohy OFF. Poté se rozsvítí červená LED a hlavní přepínač dejte opět 

do polohy ON. Přehrávací mód by měl být spuštěn.  
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5. 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. 


