Diktafon se vzdáleným odposlechem a
výdrží až 100 dní
Návod k obsluze

Kontakt na dodavatele:
SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00
Tel: 244 472 125
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1.

Popis produktu

1 - Mikrofon
2 – MicroUSB port
3 – Signalizační dioda pro nahrávání
4 – Slot pro SIM kartu
5 – Mikrofon
6 – Signalizační dioda pro odposlech
7 – Přepínač na aktivaci diktafonu
ON/OFF

2.
•
•
•
•
•

Nabíjení baterie
Přístroj má vestavěnou nabíjecí baterii
Před prvním použitím doporučujeme baterii plně nabít
Nabíjení zahájíte tak, že přístroj ve vypnutém stavu (přepínač je v levé poloze)
připojíte přes USB kabel k PC či napájecímu adaptéru.
Červená dioda (3) začne nepřerušovaně svítit
Červená dioda (3) začne blikat, jakmile bude přístroj plně nabit (cca po 2-3 hodinách)

Pozn. V případě, že po připojení nezačne dioda svítit, připojení opakujte.
•

•

Kapacita baterie se během času pomalu snižuje. Pokud chcete tento proces maximálně
zpomalit, snažte se používat přístroj až do úplného vybití baterie. Následně ho plně
nabijte
Aktuální stav baterie si můžete na přístroji orientačně ověřit zapnutím přístroje:
o Přístroj nesmí být připojen k PC
o Stav baterie zobrazí LED dioda (3), a to takto
Zbývající kapacita baterie
Více než 70%
30% - 70%
Méně než 30%
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Během 5s dioda zasvítí
Dioda během 5s zabliká
LED dioda nesvítí
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3.

GSM odposlech

•

Do slotu (4) vložte SIM kartu s vypnutým PIN kódem (postup vypnutí PIN kódu
naleznete v návodu na svůj telefon), signalizační led dioda (6) několikrát zabliká a
jakmile zhasne je odposlech připraven k použití.
Zařízení je vybaveno zvukovým čidlem, které umožňuje maximální úsporu baterie.
Pokud není v okolí zaznamenán hluk nad 45db zařízení je uspané.
Chcete-li si poslechnout co se právě děje ve sledovaném prostoru, stačí pouze zavolat
na telefonní číslo SIM karty vložené uvnitř odposlechu, a během následujících
několika vteřin budete spojeni, a budete moci poslouchat zvuky z okolí štěnice.

•
•

Pozn.: Pokud více než 3 minuty štěnice nezaznamená hluk, tak se uspí a nebude se na ni
možné dovolat. Když zaznamená hluk překračující 45dB, tak se opět probere.

UPOZORNĚNÍ: Při vkládání SIM karty, dávejte pozor na správné ukotvení. Při špatném
ukotvení, může dojít v přístroji ke zpříčení karty, která může poškodit kontakty. Toto
poškození nebude uznáno při reklamaci.

3.1Aktivace/deaktivace zpětného volání
•

Zpětné volání aktivujete zasláním SMS ve tvaru 1111. Volání deaktivujete zasláním
SMS ve tvaru 0000.

3.2 Nastavení citilivost
•

Citlivost detekce zvuku nastavíte pomocí SMS příkazů. Tvar SMS je následující
číslo# . Číslo udává citlivost aktivace. Citlivost lze zvolit na stupnici 30-100, kdy 30
udává nejnižší citlivost a 100 nejvyšší.
Příklad SMS příkazu:
83#

4.

Nahrávání

•

Nahrávání s detekcí zvuku
Nahrávání detekcí zvuku zahájíte posunutím přepínače (7) do polohy ke středu
zařízení. Pokud je následně zaznamenám zvuk, nahrávání se spustí během 5s
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•
•
•

Pokud není přístrojem déle jak minutu zachycen žádný zvuk, přístroj uloží záznam a
přepne se do pohotovostního módu
V případě, že přepnete přepínač do krajní polohy, záznam bude uložen.
Zařízení vypnete posunutím páčky ON/OFF do krajní polohy.

Upozornění:
Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nahraných dat z přístroje. Důležité
soubory si proto ukládejte např. na vašem PC.

5. Připojení k PC – přehrání nahrávek
•
•
•
•

Pokud chcete přehrávat nahrané soubory, připojte přístroj přes USB kabel k PC
Přístroj je třeba připojit ve vypnutém stavu (přepínač v levé poloze)
Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk a nyní již můžete se soubory provádět stejné
operace jako s běžným flash diskem
Pro přehrávání souborů postačí jakýkoliv přehrávač kompatibilní s vaším PC

6. Nastavení zařízení
•
•
•

Připojte zařízení k PC
Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk
Po otevření disku, otevřete soubor Time setup
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•

Zobrazí se Vám následující menu, kde lze nastavit kvalitu nahrávání, citlivost detekce
a čas

1 – Kvalita zvuku
2 – Název zařízení
3 – Nastavení citlivosti v detekci zvuku
4 – Aktuální čas
5 – Tlačítko start

•
•

Po nastavení všech parametrů klikněte na Start
Proveďte testovací nahrávku – tím je nastavení hotovo.
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7. Parametry

8. FAQ – často kladené dotazy:
„Nemůžu se na zařízení dovolat“
Zkontrolujte, zda je karta aktivní a není zamčena PIN kódem.
„Nastavil jsem čas, ale přestal se mi zobrazovat“
Čas je nutné nastavit znovu po každém vybití.
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9. Závěrečná ustanovení
Budeme rádi, pokud věnujete pozornost i našim dalším produktům v sekci 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.
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