Flash disk s diktafonem a dlouhou
výdrží
Návod k obsluze

Hlavní výhody přístroje:




Příznivá cena
Výdrž až 16 hodin kontinuálního nahrávání
Minimální rozměry (65 x 19 x 8mm)
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1. Zapnutí a vypnutí nahrávání
a) Posuňte tlačítko do polohy ON, dioda zabliká červeně, a poté začne svítit modře
b) Diktafon začne nahrávat
c) Nahrávání zastavíte posunem tlačítka do polohy OFF, modrá dioda zhasne a
záznam se uloží.

2. Externí disk
Diktafon může být použit také jako externí disk s kapacitou interní paměti.
Nejprve diktafon vypněte
Diktafon připojte do PC
Pod Můj Počítač se diktafon objeví jako Vyměnitelný disk
Nyní můžete používat všechny vlastnosti vyměnitelného disku, tj. kopírování,
přesouvání či mazání souborů
e) Pro odpojení diktafonu zásadně použijte funkci Bezpečného odebrání hardware. V
opačném případě riskujete poškození paměti diktafonu
a)
b)
c)
d)

Pozn: Pokud Váš počítač napoprvé “nenajde“ nově připojený Vyměnitelný disk,
zkuste diktafon připojit znovu, případně použijte jiný USB port.

3. Nabíjení






Vypnutý diktafon připojte přes USB port do PC.
Během nabíjení bliká červená dioda. Je-li diktafon plně nabitý, červená dioda
začne svítit nepřerušovaně.
Diktafon je vybaven lithiovou baterií bez paměťového efektu a může tak být
dobíjen během používání. Mějte však na paměti, že pro maximální využití
kapacity baterie výrobce doporučuje prvních pět nabíjecích cyklů provést z
úplného vybití diktafonu.
Nabíjecí čas se pohybuje mezi 120 - 150 minutami. Pro nabíjení můžete použít
také AC/USB 5V adaptér (není součástí balení).

4. Pár tipů na závěr




Diktafon nepoužívejte v prašném a mokrém prostředí. Vyvarujte se také
používání diktafonu při vysoké teplotě;
Při použití diktafonu se vyvarujte přílišných vibrací, při současném nahrávání a
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neopatrné manipulaci může být nahrávka výrazně znehodnocena;
Důležitá data si vždy zálohujte, stejně tak učiňte, pokud budete diktafon
reklamovat. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za data ponechaná na
diktafonu v reklamačním řízení;

Budeme rádi, pokud navštívíte naši sekci 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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