Digitální diktafon UR-29
Návod k obsluze

Kontakt na dodavatele
SHX Trading s.r.o.
Hrusická 3, Praha 4–141 00
Tel: 244 472 125
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Podrobný manuál

1. Obsah balení
•
•
•

Uživatelský manuál
Rekordér
Sluchátka

2. Popis

3. Zapnutí/vypnutí zařízení
Stiskněte ON/OFF přibližně na 2 vteřiny, rozsvítí se červená kontrolka.

4. Režim záznamu
Zařízení začne automaticky nahrávat, když zapnete zařízení bez vložení sluchátek. Při
nahrávání bliká modrá kontrolka. Stisknutím tlačítka „Mod“ během pořizování záznamu
můžete přepnout režim záznamu z kontinuálního na hlasovou detekci (VOS). Výchozí
kvalita nahrávání 192 kb/s se změní na kvalitu 512 kb/s.
Zařízení automaticky uloží záznam po 4h nepřetržitém záznamu a poté začne nahrávat
další soubor.
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5. Zpětné přehrávání
Přehrávání se automaticky spustí, jakmile vložíte do zařízení sluchátka. Stisknutím
tlačítka „Mode“ přepnete ze záznamu na hudbu. Mezi nahrávkami přepínáte stisknutím
tlačítka „Zpět“ nebo „Další“

6. Nastavení data a času
Připojte zařízení k PC, vytvořte nový textový dokument ve složce Record a uložte jej.
Textový dokument musí obsahovat datum a čas ve formátu: 20191016125030 (rok,
měsíc den, hodina, minuta a vteřina)

7. Nabíjení
Připojte zařízení k PC nebo k zařízení s funkcí OTG. Zařízení bude plně nabito, jakmile
přestane blikat červená kontrolka a začne plynule svítit. Zařízení se plně nabije cca za
1,5h.

8. LED kontrolky
Zapnutí zařízení = bude svítit červená kontrolka
Vypnutí zařízení = modrá a červená kontrolka 1x blikne
Paměť je plná = modrá kontrolka blikne 10x a poté se změní na červenou a bude
plynule svítit
Slabá baterie = červená kontrolka bude blikat

9. Specifikace
Hmotnost zařízení
Rozměry zařízení
Formát nahrávek
Doba nahrávání

Podporovaný operační systém
Baterie
Nahrávání
Nabíjecí adaptér
Podporovaný operační systém
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26g
43mm x 58mm x 14mm
WAV 192 kbs / 512 kbs
4GB – cca 47h / 18h
8GB – cca 94h / 36h
16GB – cca 188h / 72h
32GB – cca 376h / 144h
Windows 2000/XP/vista/7/8/10/Android
3.7V 180mAh
VLC Player/SMPlayer
1min cca 20mb
5V/2A
Android / IOS
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10.

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 jiné používání
musí být se souhlasem této společnosti.
Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete
informovat.
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