Digitální diktafon MQ-U400N
Návod k obsluze

Kontakt na dodavatele
SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, Praha 7, 170 00
Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz
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Rychlý průvodce
1) Připojte zařízení pomocí USB konektoru k PC nebo napájecímu adaptéru a
nabijte jej,
2) Pro začátek nahrávání otočte přepínač nahrávání ve směru hodinových
ručiček – rozsvítí se LED dioda cca na 5 vteřin a poté začne zařízení
automaticky nahrávat,
3) Pro zastavení nahrávání otočte přepínač zpět, nahrávání se zastaví a
nahrávka se automaticky uloží do paměti. Nahrávky se ukládají ve formátu
MP3,
4) Nahrané soubory naleznete po připojení zařízení do PC ve složce VOICE.

Podrobný manuál
1. Obsah balení
•
•

Uživatelský manuál
Digitální diktafon MQ-U400N

2. Popis produktu

a) Držák
b) Tělo
c) Mikrofon

d) Přepínač nahrávání
e) USB
f) LED dioda

3. Nabíjení
Zařízení disponuje vestavěnou nabíjecí baterii.
Pro nabíjení zařízení, uchopte zařízení za tělo a otočte držák proti směru hodinových
ručiček, po oddělení vložte zařízení pomocí USB portu do PC nebo do napájecího
adaptéru. Po připojení se rozsvítí se LED dioda a zařízení se začne nabíjet, je-li
zařízení plně nabito, LED dioda začne blikat.
TIP: plné nabití baterie trvá přibližně 2 hodiny
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4. Signalizace baterie
Při spuštění nahrávání nebo po odpojení zařízení z napájecího adaptéru indikuje
LED dioda stav baterie.
Status
Stav baterie

Zhasnuta dioda
0-30%

Blikající dioda
30-70%

Svítící dioda
70-100%

5. Nastavení
Nastavení data a času
1) Připojte zařízení k PC a spusťte program „Time Setup“, který naleznete
v interní paměti zařízení,

2) Po otevření programu, se čas a datum automaticky nastaví podle vašeho PC,
pro uložení do zařízení stiskněte tlačítko start.

TIP: Dojde-li k úplnému vybití baterie, nastavení se vymaže a je potřeba jej provést
znovu.
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Nastavení kvality zvuku
Kvalitu zvuku nastavíte v programu „Time Setup“. Změnu provedete v kolonce
„Mode (Record Quality)“.

Nastavení hlasitosti zvuku
Hlasitost zvuku nastavíte v programu „Time Setup“. Změnu provedete v kolonce
„SVOS Level“.

-2
Hlasitý
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-1
...

VOS Level
0
Základní

+1
...

+2
Tichý
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6. Nahrávání
Pro začátek nahrávání otočte přepínač nahrávání ve směru hodinových ručiček –
rozsvítí se LED dioda cca na 5 vteřin a poté začne zařízení automaticky nahrávat.
Pro zastavení nahrávání otočte přepínač zpět, nahrávání se zastaví a nahrávka se
automaticky uloží do paměti. Nahrávky se ukládají ve formátu MP3.
Nahrané soubory naleznete po připojení zařízení do PC ve složce VOICE.

Zařízení také umožňuje dlouhý interval nahrávání. Pro dlouhé nahrávání je zapotřebí
připojit zařízení pomocí UBS portu k PC nebo napájecímu adaptéru. Po dobu
nahrávání bude LED dioda blikat v intervalu 5 sekund.

7. Specifikace
Paměť
Doba záznamu

XHQ
HQ
Maximální počet nahrávek
Baterie
Délka nabíjení
Výdrž baterie
Provozní teplota
Provozní vlhkost
Rozměry
Hmotnost
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4GB
72h
144h

8GB
16GB
144h
288h
288h
576 h
9,999
3.7V, Li-Polymer 230mAh
2h
HQ – až 15h / XHQ – až 13h
0 - 40°C
20 – 80%
14,4 x 75 mm
16,5 g
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8. 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
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