Citlivý diktafonem s aktivací hlasem
Návod k obsluze

Kontakt na dodavatele
SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3, 141 00 Praha 4
Tel: 244 472 125
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1. Zapnutí a vypnutí diktafonu
▪
▪

Diktafon se zapíná a vypíná páčkou ON/OFF po jeho straně
Do hlavního menu vyskočíte dlouhým podržením čudlíku "M".

2. Nastavení kvality záznamu
▪
▪

V nahrávacím módu stikněte "M" a vstupte do menu a najeďte na položku
"RECORD TYPE" a vyberte požadovanou kvalitu.
Zde je seřazení od nejlepší po nejhorší: SHQ, HQ, SP, LP.

3. Nastavení zapnutí/vypnutí aktivace hlasem
▪
▪
▪

V nahrávacím módu stiskněte čudlík "M", kterým otevřete menu.
Vyberte "Setting select" a potvrďte čudlíkem "M".
Vyberte "AVR" pro automatickou aktivaci hlasem nebo "Normal set" pro
manuální aktivaci.

4. Nastavení citlivosti automatické aktivace hlasem
▪
▪

V nahrávacím módu stiskěnte čudlík "M" a otevřete menu.
V menu nalistujte položku AVR level a nastavte si požadovanou citlivost.

5. Použití automatické aktivace hlasem
▪

▪

Pokud máte nastaven diktafon v AVR módu, tak stikskněte čudlík REC.
Nyní je aktivace hlasem aktivovaná a ve chvíli, kdy úroveň hluku v okolí
překročí nastavenou hranici, tak diktafon začne nahrávat.
Jakmile hluk skončí, tak diktafon nahrávat přestane a čeká, až bude
nastavená hranice hluku opět překročena

6. Přehrávání záznamu
▪

Stikněte čudlík PLAY/STOP, čímž přepnete diktafon do módu přehrávání.
Pomocí šipek po straně listujte mezi jednotlivými záznamy. Stisknutím
čudlík PLAY/STOP přehrajete záznam.

▪

Pomocí čudlík + a - po pravé straně diktafonu nastavíte hlasitost
přehrávání.
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7. Obsah balení
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Profesionální digitální diktafon s MP3 a FM rádiem
Sluchátka
Externí mikrofon
Audio kabel
Telefonní kabel
Nabíječka

8. Závěrečná ustanovení
Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.
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 jiná forma
šíření musí být se souhlasem této společnosti.
Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí
výše uvedených údajů.
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