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Nejtenčí propiska s diktafonem  

 

Návod k obsluze 

  

  

  

  

  

  

  

 

http://www.spyobchod.cz/nejtenci-propiska-s-diktafonem/
http://www.spyobchod.cz/nejtenci-propiska-s-diktafonem/
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Hlavní výhody produktu:  

• Volitelná kvalita nahrávání  

• Volitelné nahrávání detekcí zvuku  

• Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání  

1. Specifikace produktu  

 a) 

Kuličková náplň  

b) Kryt náplně  

c) Otočná část (slouží pro vysunutí/zasunutí náplně)  

d) Hlavní tělo propisky  

e) Přepínač ON/OFF pro nahrávání  

f) Mikrofon  

g) Jack konektor pro dálkové ovládání a nabíjení  

h) LED dioda (nabíjení/nahrávání) – opačná strana propisky  

i) Dálkové ovládání  

j) Sluchátka  
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Dálkové ovládání  

  

1. Jack  

2. Přepínač Mode  

3. Tlačítko Stop/OFF  

4. Tlačítko Play  

5. Ovládání hlasitosti  

6. Tlačítko zpět  

7. Tlačítko vpřed  

8. Sluchátkový jack  

  

2. Obsah balení  
  

• Propiska – diktafon  

• Dálkové ovládání  

• USB datový/napájecí kabel  

• Sluchátka  

• Anglický návod  

  

  

3. Nabíjení baterie  

  
• Přístroj má vestavěnou nabíjecí baterii  

• Před prvním použitím doporučujeme baterii plně nabít  

• Nabíjení zahájíte tak, že přístroj ve vypnutém stavu připojíte pomocí dodávaného 

kabelu k PC  

• Zelená dioda začne svítit  

• Zelená dioda začne blikat, jakmile bude přístroj plně nabit (cca po 3 hodinách)  

  

Pozn: V případě, že po připojení nezačne dioda svítit, připojení opakujte.   
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• Kapacita baterie se během času pomalu snižuje. Pokud chcete tento proces maximálně 

zpomalit, snažte se používat přístroj až do úplného vybití baterie. Následně ho plně 

nabijte  

• Aktuální stav baterie si můžete na přístroji orientačně ověřit následovně:  

o Přístroj vypněte a připojte dálkové ovládání o Stav 

baterie zobrazí LED dioda – MODE, a to takto  

Zbývající kapacita baterie  LED dioda – MODE  

Více než 60%  Zelená dioda zasvítí nepřerušovaně  

30% - 60%  Zelená dioda zabliká  

Méně než 30%  LED dioda nesvítí  

  

  

  

4. Nahrávání  

Přístroj může být použit jak pro nepřerušované nahrávání, tak pro nahrávání detekcí zvuku 

(VOR).  

  

4.1 Nahrávání jako běžní diktafon  

  

• Nahrávání zahájíte tak, že posuňte přepínač ON/OFF směrem dolů. Nahrávání bude 

spuštěno automaticky do 5 s  

  

  

  

• Pokud je baterie vybita, nebo je zaplněna paměť, či je v přístroji již nahráno 99 

souborů, přístroj nahrávání nespustí. Uvedený stav oznámí zvuková signalizace  

(zvyková signalizace je slyšitelná pouze v případě, že máte připojena sluchátka  

• Pokud je nepřetržité nahrávání delší než 5 hodin, přístroj vytvoří každých 5 hodin nový 

soubor   

• Nahrávání zastavíte posunutím přepínače ON/OFF směrem nahoru  

  

4.2 Nahrávání detekcí zvuku/hlasu - VOS  
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• Přístroj umožňuje nahrávat pouze v případě, kdy se v jeho okolí vyskytne nějaký hluk 

nebo hlas, což samozřejmě šetří místo v paměti, ale především zásadním způsobem 

prodlouží výdrž přístroje na jedno nabití baterie  

• Nahrávání detekcí zvuku (VOS) spustíte následovně:  

o Nejprve uveďte přístroj do tzv. STOP módu, stisknutím tlačítka Stop na 

dálkovém ovladači  

o Následně stiskněte tlačítko Mode (M) po dobu cca 3s, dokud se nerozsvítí LED 

dioda   

o Poté stiskněte tlačítko Stop  

o VOS mód je tímto nastaven, pokud jste vše provedli správně, LED dioda bliká 

o Nahrávání detekcí zvuku následně aktivujete stiskem tlačítka Mode po dobu 

3s  o Modrá dioda zhasne a přístroj se nachází v módu VOS, přístroj je 

nastaven, po odpojení dálkového ovladače již postupujte shodně jako při 

běžném nahrávání  

o Pokud se následně v jeho okolí vyskytne zvuk/hlas, pak začne přístroj 

automaticky nahrávat   

o Nahrávání se přeruší, pokud zvuk utichne o Nastavení zrušíte opakováním 

identického nastavení  

o Zjištění, v jakém módu se právě propiska nachází, je jednoduché. Stačí připojit 

dálkové ovládání a stisknout po dobu 3s tlačítko Mode (M). Pokud dioda začne 

blikat, propiska je v módu VOS. Pokud bude dioda svítit, u propisky je 

nastaven běžný nepřerušovaný nahrávací mód  

o Barvy LED diod signalizují kvalitu použitého nahrávacího módu:  

▪ XHQ   - modrá LED  

▪ HQ     - zelená LED  

▪ LP    - červená LED  

  

4.3 Nastavení nahrávacích módů – kvalita nahrávání  

  

• K propisce připojte dálkové ovládání a stiskněte po dobu cca 3s tlačítko Menu (M)  

• LED dioda bude svítit nebo blikat, dle aktuálně nastaveného nahrávacího módu  

• Mezi módy kvality nahrávání se budete pohybovat vždy jedním stiskem tlačítka   

• Módy po sobě následují takto: SHX (modrá) – HQ (zelená) – LP (červená)  

• Uložení vybrané volby dosáhnete opětovným stiskem tlačítka Menu (M) po dobu cca  

3s  

Upozornění:  



SHX trading s.r.o  Stránka 6  

  

Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nahraných dat z přístroje. Důležité soubory si 

proto ukládejte např. na vašem PC.  

  

5. Přehrávání záznamů  
  

• Pokud si chcete přehrávat záznamy přímo z přístroje, je třeba nejprve připojit dálkové 

ovládání  

• Následně:  

o Přístroj vypněte přepínačem ON/OFF o 

Hlasitost nastavte na maximum o Stiskněte 

tlačítko přehrávání   

o Jakmile začne přístroj přehrávat záznam, 

upravte hlasitost o Opětovným stiskem tlačítka 

 přehrávání zastavíte o Přehrávání vypnete 

stiskem tlačítka Stop   

• Soubory si samozřejmě můžete přehrávat i po připojení přístroje ve vypnutém stavu k 

vašemu PC. V takovém případě se přístroj chová jako běžný flash disk. K připojení 

používejte kabel dodávaný společně s přístrojem.  

  

6. Práce se soubory  
  

• Nahranými soubory můžete listovat pomocí dálkového ovládání v módu Stop, stiskem 

tlačítek Vpřed  a Zpět   

• Vyhledávání konkrétního soubor provedete tak, že v módu Stop stiskněte po dobu cca 

3s tlačítko  . Přístroj přehraje 5s ze záznamu. V případě, že si vybraný soubor 

chcete přehrát až do konce opětovně stiskněte krátce tlačítko .  

• Pokud chcete přeskočit na první, resp. poslední záznam, pak při přehrávání stiskněte a 

podržte tlačítka , resp. .  

• Vyhledávací módy – na přístroji lze použít následující vyhledávací módy:  

  Počet pípnutí  Použití tlačítka    Použití tlačítka    

Mód 1  1x  Přesun na předchozí 

záznam  

Přesun na následující 

záznam  

Mód 2  2x  Vrátí přehrávání o 

20 s zpět  

Posune přehrávání o 

20 s dopředu  

Mód 3  3x  Vrátí přehrávání o 2 

min zpět  

Posune přehrávání o 2 

min dopředu  
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• Do příslušného módu se dostanete příslušným počtem stisků tlačítka Mode na 

dálkovém ovládání. Potvrzení, že byl aktivován příslušný mód je doprovázeno výše 

uvedeným počtem pípnutí.  

• Mazání souborů – pokud chcete smazat některý soubor, postupujte následovně:  

o Soubor, který chcete smazat, si nejprve najděte a začněte přehrávat o 

Následně stiskněte po dobu 3s tlačítko Stop  o Ozve se pípnutí a část 

souboru bude přehrána  

o Pokud si soubor skutečně přejete vymazat, potvrďte volbu krátkým 

stiskem tlačítka , v případě, že vybraný soubor mazat nechcete 

stiskněte jakékoliv jiné tlačítko pro zrušení volby  

Pozn: Smazaný soubor již nelze zpětně vyvolat, důležité soubory doporučujeme zálohovat 

např. na PC.  

  

Upozornění:  

Pokud používáte dálkové ovládání, přístroj se „tváří“ jako by byl ve vypnutém stavu (přepínač 

ON/OFF je v poloze OFF), nicméně není to tak. Budete-li tedy chtít přístroj skutečně vypnout, 

je třeba, aby dálkové ovládání bylo odpojeno.    

  

  

7. Specifikace přístroje  

Doba nahrávání do kapacity paměti   256MB až 33 hod, 1GB až 140 hod  

Max. počet nahraných souborů  99  

Doba nabíjení  Cca 2,5 hod  

Výdrž na baterii  Nepřetržité nahrávání - 12 hod 

Přehrávání – 8 hod  

Baterie  Li-on 3,7V, 190 mA  

Nahrávání detekcí pohybu (VOS)  Ano  

Rozměry  Průměr 11,4 x 133,5 mm  

Váha  18g  
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 Budeme rádi, pokud budete věnovat pozornost i naši dalším produktům v kategorii Digitální 

diktafony  

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.  

http://www.spyshops.cz/digitalni-diktafony/
http://www.spyshops.cz/digitalni-diktafony/
http://www.spyshops.cz/digitalni-diktafony/
http://www.spyshops.cz/digitalni-diktafony/
http://www.spyshops.cz/digitalni-diktafony/

