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1. Zobrazení přístroje
1.1 Popis zařízení
1. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí
2. Konektor pro připojení sluchátek
3. Mikrofon
4. Konektor pro připojení externího mikrofonu
5. Červená dioda (značící nahrávání)
6. Zelená dioda (nabíjení)
7. Modrá dioda (zapnutí)
8. Tlačítko pro nahrávání / mazání
9. Přehrávání / Pauza
10. Hlasitost + / Dopředu
11. Hlasitost - / Dozadu
12. Ovládání vibrací (Zap. / Vyp.)
13. Krytka mini USB
14. Zap. / Vyp. VOX detekce
15. Mini USB konektor
16. Nastavení citlivosti VOX detekce (H - vysoká, L nízká)

2. Rychlý start
• Zařízení zapněte dlouhým stiskem tlačítka [1] (svítí modrá dioda). Stejně se zařízení i
vypíná – modrá dioda zhasne.
• Nahrávání spustíte/zastavíte krátkým stiskem tlačítka [8] (červená dioda).

3. Podrobný návod
3.1 Nabíjení
1. Propojte vypnuté zařízení s počítačem. Bude svítit zelená dioda.
2. Nabíjení trvá 3-4 hodiny a po dobití dioda zhasne.
3.2 Kontinuální nahrávání
1. Dlouhým stiskem tlačítka [1] zařízení zapněte (cca 3 vteřiny). Po sedmi vteřinách dioda
ještě 3x zabliká a zařízení se bude nacházet ve standby módu.
2. Nahrávání spustíte/zastavíte krátkým stiskem tlačítka [8] - probíhající nahrávání
signalizuje červená dioda.
3.3 Nahrávání na základě detekce hluku (VOX)
1. Pod krytkou USB konektoru se nachází také malý posuvník. Ten je třeba přepnout do
polohy ON (tj. blíže k mini USB konektoru).
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2. Po přepnutí posuvníku je možné také nastavit citlivost postranním [16] (H - vysoká, L nízká - doporučená pro detekci na vzdálenost 2-3 metrů).
3.4 Nahrávání pomocí mikrofonu ve sluchátku
1. Připojte sluchátko s mikrofonem do line-in konektoru [4].
2. Takto snadno lze nahrávat např. telefonní hovor, aniž byste musel použít hlasitý hovor
přes reproduktor. Přiložte telefon klasicky k uchu, ve kterém máte vložené sluchátko
s mikrofonem.
3. Nahrávání spustíte/zastavíte klasicky tlačítkem na diktafonu [8].
3.5 Propojení s pevnou linkou
1. Pomocí přístroje lze nahrávat telefonní komunikaci
přes pevnou telefonní linku.
2. Zařízení zapojte podle schématu vpravo.
3. Nahrávání se poté spouští klasickým způsobem
na diktafonu. Lze používat i mód detekce hluku VOX.
3.6 Přehrávání pořízených záznamů
1. Připojte sluchátka do příslušného konektoru [2].
2. Zařízení zapněte a stiskněte tlačítko přehrávání [9].
3. Stisknutím a následným podržením tlačítek [10] a [11]
je možné ovládat hlasitost přehrávání.
4. Přeskakovat mezi nahrávkami lze krátkým stisknutím
tlačítek ovládajících hlasitost.
3.7 Stahování záznamů
1. Stahování záznamů je možné přes PC.
2. Způsob je obvyklý – propojte zapnuté zařízení
kabelem. Zobrazí jako vyměnitelný disk.

4. Specifikace
Paměť 4GB

Doba nahrávání cca 30 hodin

Signalizační vibrace a diody

Doba provozu při detekci hluku 80 hodin

AGC mikrofon

Sluchátka pro přehávání v balení

Formát nahrávek mp3

Rozměry 96 x 29 x 15

800 mAh baterie

Hmotnost 42 g
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5. Doporučení a FAQ
5.1 Doporučení
• Produkt nabíjejte vždy s vloženou SIM kartou
5.2 FAQ
• Při volání na GSM odposlech se hlásí jako dočasně nedostupný
o Zkontroluje, zdali má SIM karta vypnuté PIN, zdali je aktivní a zdali js správně
vložena v GSM odposlechu – při správném vložení musí dioda zablikat

6. Závěrečná ustanovení
Budeme rádi, pokud věnujete pozornost i našim dalším produktům z 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.
Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na
našem emailu info@spyobchod.cz
Tento návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiné
rozmnožování podléhá schválení touto společností.
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