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Mini diktafon WR-16 s praktickým klipem 
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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/mini-diktafon-wr-16-s-praktickym-klipem
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1. Popis produktu 

 

 

2. Rychlý začátek 

Podržte tlačítko ON/OFF (cca 2s) dokud se nerozsvítí červená dioda. Jakmile je 

diktafon v zapnutém stavu automaticky spustí nahrávání zvuku (bliká modrá dioda). 

Pro zastavení nahrávání stiskněte krátce tlačítko ON/OFF. Rozsvítí se červená dioda 

a diktafon se nachází v pohotovostním stavu. Pokud během 1 minuty nestisknete 

žádné tlačítko, diktafon se automaticky vypne. 

Diktafon také lze vypnout dlouhým podržením tlačítka ON/OFF (cca2s).   

 

3. Nahrávání 

Nahrávání audia se dá zpustit dvěma způsoby: 

1. Nahrávání audia se spustí automaticky po zapnutí diktafonu. 

2. Krátkým stisknutím tlačítka ON/OFF z pohotovostního módu. 

Během nahrávání bliká modrá dioda. Nahrávání audia ukončíte krátkým stiskem 

tlačítka ON/OFF 
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4. Volba kvality nahrávky 

Diktafon může nahrávat ve dvou kvalitativních módech:  

1. „Long time“ – dlouhá výdrž baterie, nižší kvalita záznamu 

2. „High quality“ – vysoká kvalita záznamu, nižší výdrž   

Jednotlivé módy kvality, lze změnit z pohotovostního stavu krátkým stisknutím 

tlačítka Mode.  

Pokud během nahrávání bliká modrá dioda rychle je nastaven mód „High quality“. 

Pokud dioda bliká pomalu, nahrává diktafon v kvalitě „Long time“ 

 

 

5. Přehrávání 

5.1 Přehrání nahrávky a výběr záznamu 

Nahrávky jsou automaticky přehrávány po zasunutí sluchátek do diktafonu. Během 

přehrávání svítí modrá dioda.  Pro zastavení přehrávání stiskněte krátce tlačítko 

ON/OFF. Modrá dioda se rozbliká a diktafon se nachází v pozastaveném stavu.  

Pro výběr další nahrávky stiskněte krátce tlačítko „Vol-/Přehrání zpět“ nebo 

„Vol+/Přehrání vpřed ” z pozastaveném stavu.  

 

5.2 Přetočení nahrávky dozadu/dopředu 

Pro přetočení poslouchané nahrávky držte dlouze tlačítko „Vol-/Přehrání“ zpět nebo 

„Vol+/Přehrání vpřed“.  

 

5.3 Nastavení hlasitosti 

Pro nastavení hlasitosti stiskněte krátce tlačítko „Vol-/Přehrání“ zpět nebo 

„Vol+/Přehrání vpřed“ během přehrávání. 
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6. Přehrání hudby 

Pro přehrání hudby stiskněte během přehrávání audio nahrávek (bod5.1) tlačítko 

Mode. Tímto tlačítkem se dostanete do přehrávače hudby, který Vám umožní přehrát 

veškerou hudbu, kterou si do diktafonu nahrajete.  

Pokud si přejete návrat do přehrávače nahrávek, stiskněte opětovně, krátce tlačítko 

Mode. 

 

7. Nastavení času 

Připojte diktafon pomocí USB kabelu k PC.  Po připojení přístroje k PC se po chvíli 

přístroj zobrazí jako vyměnitelný disk. Otevřete složku SetUDiskTime a klikněte 2x na 

soubor SetUDiskTime (9x). Tím diktafon synchronizuje čas s Vaším PC.  

 

8. Nabíjení 

Baterii doporučujeme dobít dříve, než začnete produkt používat. Produkt připojte 

pomocí dodávaného napájecího kabelu k PC nebo síťovému adaptéru.  Během 

nabíjení bliká červená dioda. Plné nabití je signalizováno nepřetržitým svícením 

červené diody. Doba nabíjení je cca 2 hodiny. 

 

9. Připojení diktafonu k PC 

Přistroj připojujte k PC přes USB kabel výhradně ve vypnutém stavu. Po připojení 

přístroje k PC se po chvíli přístroj zobrazí jako vyměnitelný disk.  

Nyní můžete využívat všech funkcí jako u běžného flash disku, tj. kopírování, 

mazání, přesouvání souborů. Pokud budete přístroj odpojovat od PC, vždy použijte 

funkci bezpečného odebrání hardware.  

Nahrané audio nahrávky jsou umístěny ve složce RECORD.  
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10. Specifikace 

Formát záznamu WAV, 128Kbps/1536Kbps 

Doba nahrávání při kapacitě 4GB 128Kbps cca 70 hodin 

1536Kbps cca 6 hodin 

Baterie 3,7V 100mAh 

Rozměry 76x24x11 mm 

Váha 15g 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

11. 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 


