Prendive diktafon hosszú üzemidővel
Használati útmutató

A szállító elérhetősége:
SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu
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Az eszköz fő előnyei:

•

Kedvező ár
Akár 16 óra folyamatos felvételt is kibír
Minimális méretek (65 x 19 x 8mm)

1.

Felvétel be- és kikapcsolása

•
•

a) Csústassa a gombot az ON pozícióba, a fényjelzés pirosan felvillan, maj

kéken kezd világítani
b) A diktafon elkezdi a felvételt
c) A felvételt leállíthatja ha a gombot az OFF pozícióba csúsztatja, a kék
fényjelzés elalszik , a felvétel elmentődik.
2.

Külső memóriakártya

A diktafont használhatja mint pendrive
Elősször kapcsolja ki a diktafont
A diktafont csatlakoztasa a PC-hez
A PC felismeri az eszközt pendrive-ként
Most már használhatja az eszközt mint pendrive, másolhat rá fájlokat vagy
kitörölhet róla fájlokat
e) A diktafon eltávolításához használja a Hardver biztonságos eltávolítása
funkciót. Ellentétes esetben megkockáztatja a diktafon memóriájának
sérülését.
a)
b)
c)
d)

Megjegyzés: Ha számítógépe elősszöt nem találja a diktafont mint
“Cserélhető lemez”, próbálja újra csatlakoztatni, vagy használjon másik USB
bemenetet.
3.

Töltés
•
•
•

•

4.

A diktafont kikapcsolás után csatlakoztasa a PC-hez.
A töltés folyamán piros fényjelzés villog. Ha a diktafon feltöltött a piros
fényjelzés folyamatosan fog világítani.
A diktafonnak lítiumos akumulátorja van, ennek köszönhetően töltés
közben is használható. Ne feledje azonban, hogy a gyártó azt ajánja hogy
az első töltés az akumulátor teljes lemerülése után következzen be.
A töltés ideje 120 – 150 percig tart. A töltésre használhat AC/USB 5V
adapter (nem része a csomagnak)

Néhány tipp a befelyezéshez
•
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A diktafont ne használja poros és nedves környezetben.Diktafon
nepoužívejte v prašném a mokrém prostředí.
www.spystore.hu

•
•
•
•

Kerülje a diktafon használatát magas hőmérsékleten
Diktafont használt közben ne mozgassa, mivel ez csökkenti a felvétel
minőségét
Mindig készítsen biztonsági másolatot, főleg abban az esetben ha meg
szeretné reklamálni a diktafont
A szállító nem vállal felelőséget a diktafonon található adatokért
reklamáció esetén.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.
Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal
semilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések
megsértésével.
Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az
info@spystore.hu e-mail címen.
3. oldal

www.spystore.hu

