Digitální diktafon DVR-616
Návod k obsluze
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Rychlý průvodce
1) Připojte zařízení pomocí USB k PC a nabijte zařízení,
2) Pro začátek nahrávání přesuňte tlačítko „nahrávání“ do vrchní polohy,
zařízení se zapne a začne automaticky nahrávat,
3) Nahrávání pozastavíte krátkým stisknutím tlačítka „přehrávání“, pro uložení
nahrávky přesuňte tlačítko „nahrávání“ do spodní polohy.

Podrobný manuál
1. Obsah balení
•
•
•
•
•

Digitální diktafon DVR-616
USB napájecí/datový kabel (klasické USB – USB-C)
Propojovací kabel (3,5 jack – 3,5 jack)
Sluchátka
Uživatelský manuál v angličtině

2. Popis produktu

3. Nahrávání
Pro začátek nahrávání přesuňte tlačítko „nahrávání“ do vrchní polohy, zařízení se
zapne a začne automaticky nahrávat.
Nahrávání pozastavíte krátkým stisknutím tlačítka „play/pause“, pro uložení
nahrávky přesuňte tlačítko „nahrávání“ do spodní polohy.
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4. Režim přehrávání
V režimu přehrávání si můžete přehrávat hudbu, nahrané soubory a také provádět
nastavení zařízení. Přesuňte tlačítko „ON/OFF“ do vrchní polohy, po zapnutí zařízení
se na obrazovce zobrazí hlavní menu.

a) Recording - Nahrávky
1) Záznamová knihovna: zde naleznete všechny nahrané soubory, otevřete
stisknutím tlačítka „play/pause“. V průběhu přehrávání nahrávek, můžete
nastavit opakování např. pro poslech důležité informace. Stačí stisknout
tlačítko „A-B opakování“. Prvním stisknutím nastavíte začátek (na displeji se
rozbliká písmeno A) druhým stisknutím nastavíte konec (na displeji se rozbliká
písmeno B). Nahrávka se nyní bude opakovat, ve stanovém časovém
rozhraní. Opětovným stisknutím tlačítka „A-B opakování“ opakování zrušíte,
2) Formát nahrávek: zařízení disponuje dvěma nahrávacími formáty, a to MP3
nebo PCM,
3) Kvalita nahrávek: 32kbps, 64kbps, 128kbps,
4) Nahrávací scéna:
5) Redukce hluku: redukci hluku můžete vypnout či zapnout,
6) Automatický záznam: zde můžete automatiky záznam zapnout/ vypnout,
nastavit dobu spuštění, dobu ukončení a také možnost opakování (jednou
nebo denně),
7) Úložiště: zde si vyberete, do jaké složky se budou nahrávky ukládat.
Ve stavu přehrávání stiskněte tlačítko „menu (M)“ pro vstup do nabídky přehrávání.
(režim opakování, oběhový režim, rychlost přehrávání, vymazání nahrávky).
V nabídce se pohybujte tlačítky „předchozí“ a „další“, po nastavení parametrů znovu
stiskněte tlačítko „play/pause“ pro potvrzení.
Všechny nahrávky si můžete zpětně přehrát i po připojení k PC, v interní složce
zařízení.
b) Music - Hudba
Pro spuštění hudby vyberte z hlavního menu možnost music, hudba se začne
automaticky přehrávat.
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c) Setting - Nastavení
1) Datum a čas: v nabídce se pohybujte tlačítky „předchozí“ a „další“, po
nastavení parametrů znovu stiskněte tlačítko „play/pause“ pro potvrzení,
2) Nastavení vypnutí: zde můžete nastavit čas, kdy zařízení šetří energii a vypne
displej nebo čas kdy se zařízení automaticky samo vypne,
3) Nastavení displeje: zde nastavíte jas a časovač posvícení,
4) Jazyk: zařízení disponuje českým jazykem,
5) Kód zařízení: zde zapnete/vypnete kód pro zařízení a nastavíte číselnou
kombinaci,
6) Místo na disku: zde naleznete informace o celkové kapacitě zařízení a volném
místě k nahrávání,
7) Informace o zařízení,
8) Tovární nastavení: zde smažete veškeré nastavení zařízení a uvedete jej do
továrního nastavení.
V nabídce se pohybujte tlačítky „předchozí“ a „další“, po nastavení parametrů znovu
stiskněte tlačítko play/pause“ pro potvrzení.

5. Nabíjení
Zařízení disponuje vestavěnou baterii, před prvním použitím je zapotřebí zařízení
plně nabít pomoc USB kabelu připojením k PC nebo napájecímu adaptéru. Zařízení
se nabíjí přibližně 3-4 hodiny.

6. Specifikace
Rozměry zařízení
Hmotnost zařízení
Formát nahrávek
Záznamová rychlost
Podporovaný operační systém pro PC
Baterie
Doba nahrávání dle záznamové rychlosti
4GB
8GB
16GB
32GB

www.spyobchod.cz

100.7x34,5x12,5mm
96g
MP3 / PCM
32Kbps/64Kbps/128Kbps/
512Kbps/768Kbps/1536Kbps
Windows 200/XP/7/8/10/Android
3.7V 450mAh
290h/145h/72h/18h/12h/6h
583h/291h/145h/36h/24h/12h
1166h/582h/290h/72h/48h/24h
2306h/1150h/575h/144h/96h/48h
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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.
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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