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Rychlý průvodce
a) Chcete-li zahájit nahrávání, vložte do zařízení micro SD kartu, zapněte
zařízení pomocí tlačítka ON/OFF přibližně 2 vteřiny, zelená LED dioda se
rozsvítí a poté 5x zabliká - zařízení začne automaticky nahrávat,
b) Chcete-li se ujistit, zda zařízení nahrává, stačí stisknout 1x tlačítko ON/OFF.
Pokud se zelená LED dioda rozbliká, zařízení nahrává,
c) Zařízení vypnete opětovným stisknutím tlačítka ON/OFF po dobu přibližně 2
vteřin.

Podrobný manuál
1.

Obsah balení
•
•
•
•
•
•

Uživatelský manuál
Rekordér
Baterie
USB kabel
Micro SD adaptér
Instalační CD

2.

Popis produktu

3.

Nabíjení

Rekordér je dodáván s interní dobíjecí baterií. Pokud diktafon používáte poprvé nebo
jste ho dlouho nepoužívali, je potřeba baterií plně nabít. Diktafon nabijete pomocí
přiloženého USB kabelu nebo síťového adaptéru.
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4.

Zapojení zařízení

Chcete-li zahájit nahrávání, vložte do zařízení micro SD kartu, zapněte zařízení
pomocí tlačítka ON/OFF přibližně 2 vteřiny, zelená LED dioda se rozsvítí a poté 5x
zabliká - zařízení začne automaticky nahrávat,
Chcete-li se ujistit, zda zařízení nahrává, stačí stisknout 1x tlačítko ON/OFF,
pokud se zelená LED dioda rozbliká, zařízení nahrává,
Zařízení vypnete opětovným stisknutím tlačítka ON/OFF po dobu přibližně 2
vteřin.

5.

Zpětné přehrávání

Pro zpětné přehrání nahraných souborů, vypněte zařízení pomocí tlačítka ON/OFF a
vyjměte paměťovou kartu.
Paměťovou kartu vložte pomocí přiloženého adaptéru do PC. V interní složce
naleznete nahranné soubory.

6.

Nastavení zařízení

Pro nastavení zařízení vložte do PC instalační CD a vložte micro SD kartu
z diktafonu přes čtečku do PC. Otevřete program dict.exe a nastavte vámi
požadované parametry. Poté kliknutím na ikonku „save configuration file“, tím
vytvoříte konfigurační soubor, který je potřeba uložit na micro SD kartu.

.
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a) Hlasová aktivace VOX: je-li tento režim aktivní, rekordér začne nahrávat,
jakmile úroveň zvuku překročí předem stanovenou hranici,
b) Upozornění mezi nahrávkami: po zapnutí režimu hlasové aktivace, lze nastavit
způsob oddělování nahrávek v aktuálním souboru. Všechny nahrávky budou
v aktuálním souboru rozděleny pípnutím nebo jiným zvukem,
c) Citlivost přepínače hlasového záznamu: v zařízení můžete nastavit prahovou
hodnotu hlasového spínače. Čím je vyšší zvolená citlivost, tím více tichých
zvuků je rozpoznáno,
d) Automatické zapnutí/vypnutí úrovně záznamu: po aktivaci této funkce budou
hlasité zvuky oslabeny a tiché naopak zesíleny. To umožní automatické
vyrovnání hladiny zvuku,
e) Nastavení pevného posilování úrovně záznamu: doporučené hodnoty jsou:
0dB, +6dB a +12 dB,
f) Nastavení velikosti nahraných souborů: čím menší je velikost souborů, tím
menší je čas jejich otevření,
g) Volba vzorkovací frekvence: možné hodnoty jsou 8 kHz, 16 kHz, 24 nebo 32
kHz. Vyšší hodnota frekvence = vyšší kvalita snímaného zvuku, ale čas
hlasového záznamu je menší,
h) Rozlišení zvuku: rekordér může zaznamenávat ve třech formátech: 16 bitů
pod kompresí u-law, 16 bitů bez komprese, 20 bitů bez komprese. Použití
komprese u-law umožňuje podstatně prodloužit dobu záznamu a snížit
spotřebu paměti na kartě,
i) Zapnutí/vypnutí záznamníku
j) Nastavení aktuálního času a data: chcete-li použít současný systémový čas,
zaškrtněte políčko „System time“, pro manuální změnu odstraňte zaškrtnutí,
k) Zapnutí/vypnutí práce s časovačem: chcete-li aktivovat nahrávání v určitých
okamžicích a po určitou dobu, je třeba zaškrtnout políčko „Working as per
alarm clocks“ nebo individuálně nastavenými budíky. Je nutné nastavit
množství budíků, den měsíce a doby aktivace, stejně jako dobu trvání
záznamu, po které se záznamník vypne a bude čekat na aktivaci dalšího
budíku.
V režimu „Cyclic alarm“ zaznamenává zařízení každý den ve stejnou dobu.

7.

Specifikace

Rozměry zařízení
Hmotnost zařízení
Formát nahrávek
Maximální kapacita paměťové karty
Doba nabíjení baterie
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28x22,5x9,7mm
16g
WAV
32GB
3h
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8.

Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie
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: info@spyobchod.cz
www.spyobchod.cz
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