Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů
na smartphonech včetně iPhone
Návod k obsluze

Hlavní výhody produktu:




Přístroj lze použít jako běžný diktafon
Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů
Nahrávání detekcí zvuku, a to i při použití při nahrávání hovorů
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Upozornění:
Diktafon používá čtyřdílný jack konektor. Proto dříve než začnete používat tento přístroj
k nahrávání hovorů z vašeho telefonu, ověřte sluchátkový jack, který váš telefon používá.

1.

Specifikace produktu

2.

Obsah balení
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3.








Nabíjení baterie
Přístroj má vestavěnou nabíjecí baterii
Před prvním použitím doporučujeme baterii plně nabít
Nabíjení zahájíte tak, že přístroj ve vypnutém stavu připojíte pomocí dodávaného
kabelu k PC
Zelená dioda začne svítit
Zelená dioda začne blikat, jakmile bude přístroj plně nabit (cca po 3 hodinách)
Pokud se baterie úplně vybije, ozve se zvuková signalizace, záznam se uloží a přístroj
se vypne
Pokud je baterie plně nabita může přístroj nepřetržitě nahrávat po dobu 20 hodin, či
přehrávat po dobu 18 hodin

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 následovně:
o Přístroj vypněte a připojte dálkové ovládání
o Stav baterie zobrazí LED dioda – MODE, a to takto

Zbývající kapacita baterie
Více než 70%
30% - 70%
Méně než 30%

4.

LED dioda – MODE
Zelená dioda svítí déle než 5s
Zelená dioda 5s bliká
LED dioda nesvítí

Nahrávání

Přístroj může být použit jak pro nahrávání, jako běžný diktafon, tak pro nahrávání
telefonních hovorů.

4.1 Nahrávání jako běžní diktafon


Nahrávání zahájíte tak, že posuňte přepínač ON/OFF směrem nahoru. Nahrávání bude
spuštěno automaticky co 5 s
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Pokud je baterie vybita, nebo je zaplněna paměť, či je v přístroji již nahráno 99
souborů, přístroj nahrávání nespustí. Uvedený stav oznámí zvuková signalizace
(zvyková signalizace je slyšitelná pouze v případě, že máte připojena sluchátka
Pokud je nepřetržité nahrávání delší než 5 hodin, přístroj vytvoří každých 5 hodin
nový soubor
Nahrávání zastavíte posunutím přepínače ON/OFF směrem dolů

4.2 Nahrávání detekcí zvuku/hlasu - VOR




Přístroj umožňuje nahrávat pouze v případě, kdy se v jeho okolí vyskytne nějaký hluk
nebo hlas, což samozřejmě šetří místo v paměti, ale především zásadním způsobem
prodlouží výdrž přístroje na jedno nabití baterie
Nahrávání detekcí zvuku (VOR) spustíte následovně:
o Nejprve uveďte přístroj do tzv. STOP módu, stisknutím tlačítka Stop na
dálkovém ovladači
o Následně stiskněte tlačítko Mode (M) po dobu cca 3s dokud se nerozsvítí
modré dioda
o Poté stiskněte tlačítko Stop
o VOR mód je tímto nastaven, pokud jste vše provedli správně, modrá LED
dioda bliká
o Nahrávání detekcí zvuku následně aktivujete stiskem tlačítka Mode po dobu 3s
o Modrá dioda zhasne a přístroj se nachází v módu VOR, přístroj je nastaven, po
odpojení dálkového ovladače již postupujte shodně jako při běžném nahrávání
o Pokud se následně v jeho okolí vyskytne zvuk/hlas, pak začne přístroj
automaticky nahrávat, PWR/REC LED dioda bude svítit
o Nahrávání se přeruší, pokud zvuk utichne, PWR/REC LED dioda bude blikat

4.3 Nahrávání telefonních hovorů


Vypnutý přístroj zasuňte do sluchátkového konektoru vašeho smartphonu, tak aby
směřoval na obrazovku (viz. obrázek)
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Přístroj zapněte posunem přepínače ON/OFF směrem nahoru
Pokud nyní začnete telefonovat nebo přijmete hovor, bude tento hovor nahrán na
přístroj
Pokud si předem na přístroji nastavíte mód VOR dle bodu 4.2, bude se nahrávání
spouštět automaticky při zachycení zvuku

Pozn:
Pokud máte přístroj ve vypnutém stavu připojen k vašemu smartphonu přes sluchátkový jack,
lze běžně uskutečnit telefonát. Vzhledem k vypnutí přístroje nebudou však hovory nahrávány.
Před použitím přístroje ověřte rozmístění jednotlivých funkcí na vašem sluchátkovém jacku.
Pokud je rozložení shodné s iPhonem, je váš telefon s přístrojem kompatibilní (týká se většiny
běžných smartphonů).
Upozornění:
Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nahraných dat z přístroje. Důležité soubory si
proto ukládejte např. na vašem PC.

5. Přehrávání záznamů



Pokud si chcete přehrávat záznamy přímo z přístroje, je třeba nejprve připojit dálkové
ovládání
Následně:
o Přístroj vypněte přepínačem ON/OFF
o Hlasitost nastavte na maximum
o Stiskněte tlačítko přehrávání
o Jakmile začne přístroj přehrávat záznam upravte hlasitost
o Opětovným stiskem tlačítka



přehrávání zastavíte

o Přehrávání vypnete stiskem tlačítka Stop
Soubory si samozřejmě můžete přehrávat i po připojení přístroje ve vypnutém stavu
k vašemu PC. V takovém případě se přístroj chová jako běžný flash disk. L připojení
používejte kabel dodávaný společně s přístrojem.

6. Práce se soubory


Nahranými soubory můžete listovat pomocí dálkového ovládání v módu Stop, stiskem
tlačítek Vpřed
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Vyhledávání konkrétního soubor provedete tak, že v módu Stop stiskněte po dobu cca
3s tlačítko

. Přístroj přehraje 5s ze záznamu. V případě, že si vybraný soubor



chcete přehrát až do konce opětovně stiskněte krátce tlačítko
.
Pokud chcete přeskočit na první, resp. poslední záznam, pak při přehrávání stiskněte a



podržte tlačítka
, resp.
.
Vyhledávací módy – na přístroji lze použít následující vyhledávací módy:

Mód 1

Počet pípnutí
1x

Mód 2

2x

Mód 3

3x





Použití tlačítka
Přesun na předchozí
záznam
Vrátí přehrávání o
20 s zpět
Vrátí přehrávání o 2
min zpět

Použití tlačítka
Přesun na následující
záznam
Posune přehrávání o
20 s dopředu
Posune přehrávání o 2
min dopředu

Do příslušného módu se dostanete příslušným počtem stisků tlačítka Mode na
dálkovém ovládání. Potvrzení, že byl aktivován příslušný mód je doprovázeno výše
uvedeným počtem pípnutí.
Mazání souborů – pokud chcete smazat některý soubor, postupujte následovně:
o Soubor, který chcete smazat, si nejprve najděte a začněte přehrávat
o Následně stiskněte po dobu 3s tlačítko Stop
o Ozve se pípnutí a část souboru bude přehrána
o Pokud si soubor skutečně přejete vymazat, potvrďte volbu krátkým stiskem
tlačítka , v případě, že vybraný soubor mazat nechcete stiskněte jakékoliv
jiné tlačítko pro zrušení volby

Pozn: Smazaný soubor již nelze zpětně vyvolat, důležité soubory doporučujeme zálohovat
např. na PC.

Upozornění:
Pokud používáte dálkové ovládání, přístroj se „tváří“ jako by byl ve vypnutém stavu
(přepínač ON/OFF je v poloze OFF), nicméně není to tak. Budete-li tedy chtít přístroj
skutečně vypnout, je třeba, aby dálkové ovládání bylo odpojeno.
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7. Specifikace přístroje
Kvalita nahrávání
Doba nahrávání do kapacity paměti
Max. počet nahraných souborů
Doba nabíjení
Výdrž na baterii
Baterie
Rozměry
Váha

64 kbps, 22,05 Hz, mono
4GB = 144 hod
99
Cca 2,5 hod
Nepřetržité nahrávání - 20 hod
Přehrávání – 18 hod
Li-on 3,7V, 290 mA
69x29x7,2 mm
25g

Budeme rádi, pokud věnujete pozornost dalším výrobkům ze sekce 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 podpora@spyshops.cz
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