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Propiska se špičkovým diktafonem  

 

Návod k obsluze 

  

  
   

Hlavní výhody produktu:   

• SHQ kvalita nahrávání   

• Výdrž na baterii až 10 hodin nepřetržitého nahrávání   

• Špičková kvalita provedení propisky   

http://www.spyobchod.cz/propiska-se-spickovym-diktafonem/
http://www.spyobchod.cz/propiska-se-spickovym-diktafonem/
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1. Specifikace produktu   

   

  

a) Kuličková náplň   

b) Kryt náplně   

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

d) Prstenec   

e) Tělo propisky   

f) Přepínač ON/OFF   

g) Mikrofon   

   

2. Nabíjení baterie   

• Přístroj má vestavěnou nabíjecí baterii   

• Před prvním použitím doporučujeme baterii plně nabít   

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

USB portu k PC   

• Dioda začne svítit   

• Jakmile bude baterie nabita dioda začne blikat (cca 2,5 – 3 hodiny)   

  

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 následovně:   
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a) Přístroj vysuňte z USB portu, případně přepněte přepínač ON/OFF do polohy  ON   

b) Stav baterie zobrazí LED dioda, a to takto   

  

Zbývající kapacita baterie       LED dioda – MODE   

Více než 70%         Dioda zasvítí nepřerušovaně   

30% - 70%           Dioda zabliká   

Méně než 30%         Dioda nesvítí   

   

3. Nahrávání   

   

• Přístroj může být použit jak pro nepřerušované nahrávání   

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

spuštěno automaticky do 7 s   

   

  

   

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

souborů, přístroj nahrávání nespustí   

• Nahrávání zastavíte posunutím přepínače ON/OFF směrem nahoru   

  

  

  

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. Přehrávání záznamů   

   

• Soubory lze přehrávat po připojení přístroje ve vypnutém stavu k vašemu PC   

• V takovém případě se přístroj zobrazí jako vyměnitelný disk, a poté se chová jako  

běžný flash disk   

• Nahrané soubory se ukládají do souboru VOICE a lze je přehrát v každém běžném  

MP3 přehrávači   

• Pokud přestane přístroj reagovat, proveďte jeho reset zasunutím ostrého předmětu do  

resetovacího otvoru po dobu několika sekund   

  

• Další možností opravy, pokud přístroj nereaguje, jak má je jeho zformátování.  

Formátování proveďte pomocí příslušné funkce vašeho operačního systému po  

připojení přístroje k USB vašeho PC (formátování smaže všechny uložená data na  

vyměnitelném disku)   

   

5. Specifikace přístroje   
Doba nahrávání do kapacity paměti    2GB 32 hod   

Max. počet nahraných souborů     99   

Doba nabíjení         Cca 2,5 – 3 hod   

Výdrž na baterii Nepřetržité nahrávání   10 hod   

Baterie           Li-on 3,7V, 190 mA   

Kvalita nahrávání         SHQ, bit rate 128 kbps, mono   

Rozměry           Průměr 14,4 x 134 mm   

Váha            28g   
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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.   


