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Diktafon ve formě flash disku MQ-U300 

Návod k obsluze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt na dodavatele 

SHX Trading s.r.o. 

V Háji 15, Praha 7, 170 00 

e-mail: podpora@spionazni-technika.cz  

https://www.spionazni-technika.cz/p/diktafon-ve-forme-flash-disku-mq-u300


  
www.spionazni-technika.cz 2 

 

1. Specifikace produktu 

 

 

1. Uzávěr  

2. Vlastní tělo diktafonu  

3. Přepínač nahrávacích módů  

4. USB konektor  

5. LED dioda  

6. Mikrofon 

 

 

2. Nabíjení baterie 

• Přístroj má vestavěnou nabíjecí baterii  

• Před prvním použitím doporučujeme baterii plně nabít 

 • Nabíjení zahájíte tak, že přístroj ve vypnutém stavu (přepínač módů je ve 

střední poloze) přes USB port k PC  

• Žlutá dioda začne nepřerušovaně svítit 

 • Žlutá dioda začne blikat, jakmile bude přístroj plně nabit (cca po 2-3 hodinách) 

Pozn: V případě, že po připojení nezačne dioda svítit, připojení opakujte. 

• 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: 

o Přístroj nesmí být připojen k PC  

o Stav baterie zobrazí LED dioda, a to takto 
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3. Nahrávání 

 

• Nepřetržité nahrávání zahájíte tak, že posuňte přepínač směrem k symbolu .  

• Nahrávání bude spuštěno automaticky co 5 s  

• Nahrávání detekcí zvuku zahájíte posunutím přepínače do polohy Pokud je 

následně zaznamenám zvuku, nahrávání se spustí během 5s  

• Pokud není přístrojem déle jak minutu zachycen žádný zvuk, přístroj uloží 

záznam a přepne se do pohotovostního módu  

• V případě, že přepnete přepínač do střední polohy, záznam bude uložen 

 

 

 

 

 

Upozornění: 

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

soubory si proto ukládejte např. na vašem PC. 
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4. Připojení k PC 

• Pokud chcete pracovat s nahranými soubory, postupujte zcela identicky, 

jako by to byl běžný flash disk 

• Přístroj je třeba připojit ve vypnutém stavu (přepínač ve střední poloze)  

• Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk a nyní již můžete se soubory 

provádět stejné operace jako s běžným flash diskem  

• Pro přehrávání souborů postačí jakýkoliv přehrávač kompatibilní s vaším 

PC 

 

5. Reset a formátování přístroje 

• Pokud přístroj přestane reagovat (např. při nabíjení nesvítí dioda ani po 

několika minutách), řešením může být jeho resetování  

• Reset proveďte tak, že opatrně zatlačíte ostrým předmětem do resetovacího 

otvoru 

 

• Formátování přístroje provádějte při zasunutí přístroje do PC pomocí příslušné 

funkce vašeho operačního systému. Po dokončení formátování se přístroj 

nastaví do továrního módu. Všechny soubory budou vymazány. 

 

6. Závislost doby nahrávání a doby pohotovosti při použití VOR 

funkce 

 

• Extrémní hodnoty jsou buď 15 hodin nahrávání nebo 25 dní pohotovosti  

• Příklad: pokud je funkce VOR využívána jak na nahrávání, tak pohotovost, 

vydrží přístroj např. 10 dní, pokud nahraje celkem 9 hodin záznamu, apod. 



  
www.spionazni-technika.cz 5 

 

7. Specifikace přístroje 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

8. Závěrečná ustanovení 
 

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 jiné 

používání musí být se souhlasem této společnosti. 

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete 

informovat na našem e-mailu: podpora@spionazni-technika.cz 


