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1. Popis přístroje

1 - Řemínek na hodinky
2 - Tlačítko vpřed
3 - Tlačítko vzad
4 - Reproduktor
5 - Otvor na sluchátka
6 - Vestavěný mikrofon
7 - Tlačítko mode (M)
8 - On/Off tlačítko
9 - Obrazovka

2. Základní nastavení
2.1 Zapnutí přístroje
1. Přístroj zapnete přidržením On/Off tlačítka (8) po dobu 2 vteřin. Stejným způsobem
můžete přístroj i vypnout.
2. Na obrazovce nyní můžete vidět digitální ciferník a základní informace o stavu přístroje.

Aktuální čas

Stav baterie

Aktuální datum
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2.2 Ovládání přístroje
1. Po zapnutí přístroje zobrazíte hlavní menu pomocí kliknutí jedné ze šipek pro ovládání
(2,3).
2. Šipkami se můžete pohybovat v menu. Na výběr máte z 4 různých položek. Recordings,
Voice, Music a Set
3. Položku vyberete pomocí tlačítka mode (7). Zpět do hlavního menu se vrátíte pomocí
krátkého stisknutí tlačítka On/Off (8)

2.3 Nastavení aktuálního data a času
1. Pokud se nenacházíte na hlavní obrazovce s hodinami, najeďte na ni pomocí šipek.
2. Stisknutím tlačítka mode se dostanete do menu nastavování datumu a času.
3. Nejdříve nastavíme aktuální čas. Vyberte první položku „Set time“ pomocí tlačítka mode.
4. Pomocí šipek nastavte nejdříve hodiny. Dlouhým stisknutím jedné z šipek se přesunete na
nastavení minut.
5. Vámi nastavený čas potvrdíte stisknutím tlačítka mode. Nyní ještě zbývá nastavit aktuální
datum.
6. Šipkou najeďte na položku „Set date“ a potvrďte tlačítkem mode.
7. Datum nastavte stejně jako v případě hodin. Krátkými stisknutími šipek nastavujete
aktuální výběr. Dlouhým stisknutím se přesunete na další.
8. Datum zadejte ve formátu YYMMDD (tzn. Pokud je 5.1.2017, navolíte 17 01 05).
9. Datum uložíte stisknutím tlačítka mode.
10. Dlouhým stisknutím tlačítka mode, nebo krátkým stisknutím tlačítka On/Off se vrátíte
zpět na úvodní obrazovku.

3. Nahrávání záznamů
1. Pomocí kliknutí jedné z šipek vstupte do hlavního menu a najeďte na položku Recordings.
2. Zvolte Váš výběr kliknutím tlačítka mode.
3. Nyní se ocitnete v menu nahrávání.
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4. Opět pomocí šipek najeďte na možnost „Start voice recording“.
5. Kliknutím tlačítka mode spustíte nahrávání. Probíhající nahrávání poznáte podle zobrazení
nahrávací obrazovky.
Stav baterie
Aktuální čas
Aktuální datum
Přenosová rychlost
Název souboru
Citlivost ověření nahrávání

Doba nahrávání

Citlivost detekce

zvuku
Stav nahrávání
nahrávání

Zbývající čas

5. Pozastavit nahrávání můžete tlačítkem On/Off. Opakovaným kliknutím nahrávání znovu
spustíte.
6. Kliknutím tlačítka mode nahrávání ukončíte.
7. Zpět do hlavního menu se dostanete dlouhým stisknutím tlačítka mode.
Pozn. Při dlouhém nahrávání se záznam automaticky po 2 hodinách uloží a spustí se
nahrávání nového záznamu.

3.1 Rychlé nahrávání jedním kliknutím
1. Z úvodní obrazovky, či hlavního menu můžete kdykoliv spustit nahrávání, a to přidržením
tlačítka mode.
2. Nahrávání dále ovládáte stejně jak při klasickém spuštění nahrávání.

3.2 Nastavení přenosové rychlosti nahrávání
1. V hlavním menu najděte a zvolte položku Recordings.
2. Následně najděte pomocí šipek možnost Record Format a vyberte ji tlačítkem mode.
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3. Nyní si můžete vybrat z různých přenosových rychlostí, ve kterých budete záznamy
nahrávat. Větší číslo obvykle značí lepší kvalitu, ale zároveň musíte počítat s větší velikostí
výsledného souboru. To může zapříčinit rychlejší zaplnění paměti hodinek.
4. Vámi vybranou možnost vyberte tlačítkem mode. Zpět do hlavního menu se dostanete
krátkým stisknutím tlačítka On/Off.

3.3 Nastavení nahrávání pomocí detekce zvuku


Nahrávání pomocí detekce zvuku Vám umožní nahrávat pouze tehdy, když hodinky
zaznamenají nějaký zvuk. Hlasitost nutná pro spuštění nahrávání závisí na Vámi
nastavené citlivosti.

1. V hlavním menu zvolte položku Recordings.
2. Následně najděte pomocí šipek možnost AVR set a vyberte ji tlačítkem mode.
3. Nyní musíte nastavit citlivost hlasitosti zvuku na stupnici 0-10. Čím nižší číslo, tím
hlasitější zvuk je třeba, aby zařízení nahrávalo. Pokud zvolíte 0, nahrávání pomocí detekce
zvuku bude vypnuto.
4.Potvrďte tlačítkem mode a tlačítkem On/Off se vraťte zpět do hlavního menu.
5. Funkčnost ověříte zapnutím nahrávání. Pokud máte nastavenou nutnost detekce zvuku,
nahrávání bude probíhat pouze v případě, že hodinky zaznamenají dostatečně hlasitý zvuk,
dle Vámi zvolené citlivosti. Probíhající nahrávání poznáte díky blikání nápisu VOS.

3.4 Nastavení ověření nahrávání


Ověření nahrávání je funkce, která Vám umožní slyšet v reálném čase to, co hodinky
nahrávají.

1. V hlavním menu zvolte položku Recordings.
2. Následně najděte pomocí šipek možnost Monitor set a vyberte ji tlačítkem mode.
3. Nyní musíte nastavit hlasitost zpětného ověřování na stupnici 0-24. Čím vyšší číslo
nastavíte, tím hlasitěji uslyšíte probíhající nahrávku. Pokud zvolíte 0, ověřování nahrávání
bude vypnuto.
4. Potvrďte tlačítkem mode a tlačítkem On/Off se vraťte zpět do hlavního menu.
5. Funkčnost ověříte zapnutím nahrávání. Připojte sluchátka do otvoru na sluchátka, zapněte
nahrávání a pokud máte nastaveno ověřování nahrávání, měli byste po spuštění záznamu
slyšet zvuky, které hodinky nahrávají.
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4. Přehrávání záznamů
1. Pomocí šipek najděte v hlavním menu možnost Voice. Výběr potvrďte kliknutím tlačítka
mode.
2. Nyní vidíte seznam Vámi nahraných záznamů. Mezi záznamy se
pohybujete šipkami. Záznamy jsou řazeny sestupně dle jejich
pojmenování. Výběr potvrdíte kliknutím tlačítka mode.
3. Nahrávka se automaticky začne přehrávat. Pozastavit přehrávání můžete krátkým
stisknutím tlačítka On/Off.
4. Mezi nahrávkami se můžete přesouvat pomocí šipek. Dlouhým stisknutím šipky se
posouváte v rámci jedné nahrávky dopředu, či dozadu.
5.Opustit mód přehrávání můžete dlouhým stisknutím tlačítka mode.

Aktuální čas

Stav baterie

Počet souborů

Opakování
Název souboru

Přenosová rychlost

Hlasitost

Doba přehrávání

Délka nahrávky

Stav přehrávání

4.1 Nastavení hlasitosti přehrávání
1. Pro vstup do nastavení přehrávání klikněte tlačítko mode při přehrávání záznamu. (Hlavní
menu – Voice – výběr nahrávky).
2. Nyní se nacházíte v nastavení přehrávání. Tlačítkem mode vyberte první možnost –
Volume control.
3. Pomocí šipek nastavujete hlasitost na stupnici 0-20.
4. Výběr potvrdíte pomocí tlačítka mode.
5. Z menu odejdete kliknutím On/Off klávesy, nebo dlouhým stisknutím tlačítka mode.
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4.2 Smazání nahrávky
1. Nahrávku můžete smazat přes nastavení přehrávání.
2. Při přehrávání záznamu stiskněte tlačítko mode pro vstup do nastavení přehrávání
3. Pomocí šipek najděte možnost Delete file a potvrďte tlačítkem mode.
4. Na dotaz, zda chcete opravdu smazat soubor odpovězte Yes pomocí přesunutí šipkou a
kliknutím tlačítka mode.
Pozn. Pro smazání všech nahrávek v přístroji vyberte místo možnosti Delete file možnost
Delete all

4.3 Další nastavení přehrávání
1. V možnostech přehrávání nalezneme ještě možnost Repeat, sloužící pro opakování
nahrávky při přehrávání a Equalizer pro změnu stylu přehrávání nahrávek.
2. V možnosti Repeat máte na výběr z Repeat off (opakování vypnuto), Repeat 1 (opakování
jedné nahrávky), Repeat all (opakování všech nahrávek).

5. Přehrávání hudby
1. Pomocí šipek najděte v hlavním menu možnost Music. Výběr potvrďte
kliknutím tlačítka mode.
2. Nyní vidíte seznam hudby. Hudbu můžete do zařízení nahrávat přes USB
kabel, který najdete v balení. Mezi písničkami se pohybujete šipkami. Písničky jsou řazeny
sestupně dle jejich pojmenování. Výběr potvrdíte kliknutím tlačítka mode.
3. Písnička se automaticky začne přehrávat. Pozastavit přehrávání můžete krátkým stisknutím
tlačítka On/Off.
4. Mezi písničkami se můžete přesouvat pomocí šipek. Dlouhým stisknutím šipky se
posouváte v rámci jedné písničky dopředu, či dozadu.
5.Opustit mód přehrávání písniček můžete dlouhým stisknutím tlačítka mode.
Pozn. Písničky do zařízení nahráváte přes USB kabel z PC.
5.1 Nastavení přehrávání písniček
1. Pro vstup do nastavení přehrávání písniček klikněte tlačítko mode při přehrávání písničky.
(Hlavní menu – Music – výběr písničky).
2. Další postup je identický s postupem popsaný v bodech 5.1 – 5.3.
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6. Nastavení přístroje
6.1 Vypnutí/Zapnutí úsporného módu
1. Pomocí šipek vstupte do hlavního menu.
2. Pomocí šipek se posunujte v menu, dokud nenarazíte na položku Set. Poté klikněte tlačítko
mode pro vybrání položky.

3. Nyní se nacházíte v nastavení přístroje. Vyberte první možnosti Power off Set.
4. Zobrazí se Vám 2 možnosti. Save Power off a Sleep timer.
5. Po kliknutí na možnost Save Power off můžete pomocí šipek nastavit počet vteřin, než se
zařízení automaticky vypne. Výběr potvrdíte kliknutím tlačítka mode.
6. Po kliknutí na možnost Sleep timer můžete pomocí šipek nastavit počet minut, než se
zařízení automaticky vypne. Výběr potvrdíte kliknutím tlačítka mode.
7. Menu opustíte kliknutím tlačítka On/Off, nebo dlouhým kliknutím tlačítka mode.

6.2 Nastavení displeje
1. V nastavení přístroje vyberte druhou možnost – Display settings.
2. Zobrazí se Vám 3 možnosti – Brightness, Backlight timer a Screensaver
3. Po kliknutí na možnost Brightness můžete pomocí šipek nastavit sílu podsvícení displeje.
Výběr potvrdíte tlačítkem mode. POZOR: Vyšší podsvícení způsobuje rychlejší vybití baterie.
4. Po kliknutí na možnost Backlight timer můžete pomocí šipek nastavit počet vteřin do
automatického zhasnutí displeje. Pokud nastavíte 0, vypnete automatické zhasínání displeje.
To se však může negativně projevit na výdrži baterie. Výběr potvrdíte tlačítkem mode.
5. Po kliknutí na možnost Screensaver můžete nastavit spořič displeje. Možností None spořič
displeje vypnete.
6. Menu opustíte kliknutím tlačítka On/Off, nebo dlouhým kliknutím tlačítka mode.
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6.3 Změna jazyku zobrazení
1. V nastavení přístroje vyberte třetí možnost – Language/Language
2. Pomocí šipek vyberte jazyk. Čeština se nachází na 1. pozici. Výběr opět potvrdíte tlačítkem
mode.
3. Menu opustíte kliknutím tlačítka On/Off, nebo dlouhým kliknutím tlačítka mode.

6.4 Ověření volného místa v přístroji
1. V nastavení přístroje vyberte čtvrtou možnost – Disk Space
2. Po několika vteřinách se Vám zobrazí 2 údaje.
3. První údaj, Remain Space, udává množství volného místa v přístroji. Druhý údaj, Total
space, udává množství celkového místa v přístroji.
4. Zobrazení opustíte kliknutím tlačítka On/Off, nebo dlouhým kliknutím tlačítka mode.

6.5 Formátování zařízení
Upozornění: Nezapomeňte potřebné soubory nejdříve zálohovat. Tato možnost smaže celý
obsah zařízení.
1. V nastavení přístroje vyberte pátou možnost – Format device
2. Budete dotázáni, zda opravdu chcete formátovat zařízení. Pomocí šipek najeďte na možnost
Yes a klikněte tlačítko mode.
3. Menu opustíte kliknutím tlačítka On/Off, nebo dlouhým kliknutím tlačítka mode.

6.6 Nastavení hesla
1. V nastavení přístroje vyberte šestou možnost – Password setting
2. Pomocí šipek můžete nastavit své heslo. Dlouhým stisknutím šipky se přesouváte mezi tím,
které číslo upravujete. Krátkým stisknutím měníte hodnotu. Pokud vyberete heslo „0000“
znamená to, že je heslo vypnuto.
3. Heslo potvrdíte stisknutím klávesy mode.
4. Menu opustíte kliknutím tlačítka On/Off, nebo dlouhým kliknutím tlačítka mode.
Pozn. Heslo je vyžadováno při zapnutí zařízení a připojení zařízení do PC.
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6.7 Obnovení do továrního stavu
1. V nastavení přístroje vyberte osmou možnost – Factory settings
2. Budete dotázáni, zda opravdu chcete restartovat zařízení. Pomocí šipek najeďte na možnost
Yes a klikněte tlačítko mode. Tímto vrátíte veškerá Vámi udělaná nastavení. Soubory
zůstanou v zařízení, přesto doporučujeme důležité nahrávky pro jistotu zálohovat.
3. Menu opustíte kliknutím tlačítka On/Off, nebo dlouhým kliknutím tlačítka mode.

7. Parametry


Barva

Černá

Váha

46 g

Formát nahrávání
Doba nahrávání

MP3 32kbps/64kbps/128kbps
WAV 192kbps/768kbps/1536kbps
570 hod. /285 hod. /142 hod. | 94 hod. /24 hod. /12 hod.

Dosah nahrávání

5 – 10 metrů

Podporované systémy

Windows2000/XP/Vista/7/8/10/Android



8. FAQ – často kladené dotazy:
„Zařízení se mi rychle vybíjí“
Zkontrolujte, zda nemáte nastaven vysoký jas, případně aktivujte spořič.
„Nahrávky zabírají moc místa“
Změnte formát nahrávek, čím nižší kvalita nahrávky, tím méně bude zabírat místa. Rozdíl
mezi formátem .wav a .mp3 by neměl být pro lidské ucho zaznamenatelný.
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9. Závěrečná ustanovení
Budeme rádi, pokud věnujete pozornost i našim dalším produktům z kategorie Diskrétní
diktafony.
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 info@spyobchod.cz
Tento návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiné
rozmnožování podléhá schválení touto společností.
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