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Rychlý průvodce  

1) Normální nahrávání: zatlačte tlačítko ON/OFF do polohy ON pro zahájení 

nahrávání (rozsvítí se bílá LED dioda, poté 3x blikne červená LED dioda a 

poté zhasne),  

2) Hlasové nahrávání: připojte k zařízení pomocí adaptéru sluchátka. Na 

sluchátkách podržte tlačítko + nebo – a zároveň zatlačte tlačítko ON/OFF do 

polohy ON, tlačítko na sluchátku nepouštějte, dokud nezhasne LED dioda na 

zařízení, poté začne hlasově aktivované nahrávání,  

3) Vypnutí a uložení záznamu: zatlačte tlačítko ON/OFF do polohy OFF, 

nahrávání se ukončí a záznam se automaticky uloží, (blikne červená LED 

dioda, poté blikne 3x bílá LED dioda a zařízení se vypne).  

  

  

  

  

Podrobný manuál   

  

1. Obsah balení  
  

• Náramek s diktafonem  

• Uživatelský manuál  

• USB  

• Sluchátka  

• Adaptér na sluchátka  

  

  

2. Popis produktu  
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3. Funkce zařízení  
  

  

Nahrávání / ukládání záznamů  

  

a) Normální nahrávání: zatlačte tlačítko ON/OFF do polohy ON pro zahájení 

nahrávání (rozsvítí se bílá LED dioda, poté 3x blikne červená LED dioda a 

poté zhasne),  

b) Hlasové nahrávání: připojte k zařízení pomocí adaptéru sluchátka. Na 

sluchátkách podržte tlačítko + nebo – a zároveň zatlačte tlačítko ON/OFF do 

polohy ON, tlačítko na sluchátku nepouštějte, dokud nezhasne LED dioda na 

zařízení, poté začne hlasově aktivované nahrávání,  

c) Úsporné nahrávání:   1) Vypnutí a uložení záznamu: zatlačte tlačítko ON/OFF 

do polohy OFF, nahrávání se ukončí a záznam se automaticky uloží, (blikne 

červená LED dioda, poté blikne 3x bílá LED dioda a zařízení se vypne),  

2) Automatické přerušení: nahrávání se automaticky uloží každých 30 minut.  

  

Přehrávání  

  

a) Přehrávání hudby: připojte sluchátko s mikrofonem k rekordéru pomocí 

adaptéru pro sluchátka. Držte stisknuté tlačítko PLAY/PAUSE mezi tlačítky + 

a - na sluchátkách a současně zatlačte tlačítko ON/OFF na pozici ON. 

Nepouštějte tlačítko PLAY/PAUSE dokud nezačne hrát hudba.  

b) Přehrávání nahraných souborů: vámi nahrané soubory si můžete zpětně 

přehrát v PC po připojení zařízení pomocí přiloženého USB. Naleznete jej ve 

složce „VOICE“, kterou najdete v interní paměti zařízení.  

c) Pro přepnutí mezi nahrávkami stiskněte krátce tlačítko + či -.  

d) Pro zesílení/zeslabení hlasitosti podržte dlouze tlačítko +/- během přehrávání 

nahrávky.   

  

LED signalizace  

  

• Spuštění – červená a bílá dioda svítí  

• Vypnutí/slabá baterie – červená a bílá dioda 3x zablikají  

• Nahrávání – červená dioda jednou rychle 3x zabliká   

• Detekce nahrávání – bílá dioda svítí, červená 3x rychle zabliká a pak se 

obě najednou vypnou  

• Spuštění nahrávání – červená dioda bliká  

• Pauza nahrávání – červená dioda svítí  

• Přehrávání hudby – bílá dioda bliká  

• Pauza přehrávání hudby – bílá dioda svítí • Plná paměť – červená i bílá 

dioda rychle blikají 10x, poté se zařízení vypne  

• Nabíjení – červená a bílá led dioda blikají  

• Plně nabito – červená a bílá dioda svítí  

• Přenos dat přes USB – červená a bílá dioda střídavě blikají  
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4. Nastavení data a času  
  

Připojte zařízení pomocí přiloženého USB kabelu, do vstupu pro sluchátka a poté jej 

připojte k PC.   

Otevřete program „SetUDiskTime(9X)“, který naleznete v interní paměti zařízení. 

Čas a datum se automaticky nastaví, podle vašeho PC.  

  

 
  
  
  
  

5. Nabíjení   
  
Připojte zařízení pomocí přiloženého USB kabelu k PC. Bliká-li bílá LED dioda, 

zařízení se nabíjí, při plném nabití svítí červená LED dioda.  

  

  

  

  

  

6. Specifikace  
  

Rozměry zařízení  42x18x9mm  

Hmotnost zařízení  21g  

Formát nahrávek  WAV, 192Kbps  

Podporovaný operační systém pro PC  Windows 200/XP/Vista/7/8  

Kapacita interní paměti (dle modelu)  4GB – 16 GB  

Baterie  3.7V 110mAh  

Doba nahrávání na jedno nabití  až 20h při plném nabití  

  

Doba nahrávání do zaplnění kapacity  

  

4GB: cca 47 hodin  

8GB: cca 94 hodin  

16GB: cca 188 hodin  
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7. Závěrečná ustanovení  
  

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie 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.  

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné 

používání musí být se souhlasem této společnosti.  

https://www.spyobchod.cz/digitalni-diktafony/
https://www.spyobchod.cz/digitalni-diktafony/

