Diktafon Lawmate AR-300
Návod k obsluze

Kontakt na dodavatele
SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3, Praha 4 – 141 00
Tel: 244 472 125
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Podrobný manuál
1. Obsah balení

2. Popis produktu
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3. Nabíjení
•
•
•
•

Vysuňte koncovku klíče, pod kterou je konektor micro USB (A).
K diktafonu ve vypnutém stavu připojte USB napájecí kabel.
Poté kabel připojte k PC nebo napájecímu adaptéru. (B)
Během nabíjení svítí zelená dioda. Plné nabití je signalizováno zhasnutím této
diody.

4. Nahrávání
•
•
•

Pro začátek nahrávání podržte tlačítko „ON/OFF“ po dobu 3 vteřin. Modrá
dioda 3x zabliká a zařízení začne nahrávat.
Nahrávání vypnete dlouhým (3s) podržením totožného tlačítka. Modrá dioda
5x zabliká a zařízení se vypne.
Pro ověření nahrávání stiskněte krátce tlačítko ON/OFF. Pokud dioda jednou
blikne, zařízení nahrává.

.

5. Stažení a přehrání nahrávek z PC
•
•
•

Pomocí dodávaného USB kabelu propojte přístroj s PC
Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk
Nyní již můžete přehrávat uložené soubory a dále využívat stejné funkce jak
na běžném flash disku (kopírování, mazání, apod.)
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6. Nastavení data a času
1.

Připojte zařízení k PC a otevřete kořenový adresář

2.

Klikněte pravým tlačítkem a vyberte Nový

3.

Textový dokument pojmenujte „time“ (tak, aby se soubor jmenoval

Textový dokument

settime.txt)
4.

Datum vložte ve formátu „ROK.MĚSÍC.DEN

HODINA:MINUTA:VTEŘINA“)
Pokud je dnešní datum 13.4.2017 a je tři čtvrtě na 4 odpoledne, vložíte do
souboru (bez uvozovek): „2017.04.13 15:45:00“
5.

Vložte paměťovou kartu do zařízení a zapněte ho.

6.

Úspěšné nastavení času poznáte tak, že při příštím propojení s PC se

Vámi vytvořený soubor na paměťové kartě nebude nacházet.

7. Režim přehrávání
•
•
•

Připojte sluchátka k zařízení přes konektor micro USB (A).
Dlouze podržte tlačítko ON/OFF a zařízení začne automaticky přehrávat.
Pro výběr následující či předchozí nahrávky stiskněte krátce tlačítko 6 či 7.
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8. Specifikace
Paměť
Formát nahrávek
Výdrž baterie
Podporovaný operační systém pro PC
Baterie
Doba nabíjení
Doba do zaplnění paměti

4Gb
MP3
7 hodin
Windows 200/XP/7/8/10
3.7V 110mAh
30-40min
18 hodin nahrávek

9. 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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