Špičkový diktafon v propisce – nejkvalitnější
možný záznam v PCM kvalitě
Návod k obsluze

Hlavní výhody produktu:







Volitelná kvalita nahrávání 
Volitelné nahrávání detekcí zvuku 
Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě 
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1. Specifikace produktu

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Kuličková náplň
Kryt náplně
Otočná část (slouží pro vysunutí/zasunutí náplně)
Hlavní tělo propisky
Přepínač ON/OFF pro nahrávání
Mikrofon
Jack konektor pro dálkové ovládání a nabíjení
OLED displej
Dálkové ovládání
Sluchátka

Dálkové ovládání

1.
2.
3.
4.
5.

Jack
Přepínač Mode
Tlačítko Stop/OFF
Tlačítko Play
Ovládání hlasitosti
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6. Tlačítko zpět
7. Tlačítko vpřed
8. Sluchátkový jack

2. Obsah balení











Propiska – diktafon 
Dálkové ovládání 
USB datový/napájecí kabel 
Sluchátka 
Anglický návod 

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 
Během nabíjení svítí na displeji jeden z následujících textů 



 Cca po 3 hodinách je propiska nabita

Pozn: V případě, že po připojení ne displeji neobjeví ani jeden z uvedených textů,
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 ověřit přímo podle příslušné ikonky
na displeji 
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4. Funkce OLED displeje












VOS indikátor (nahrávání detekcí zvuku) – N (OFF), V (ON) 
Adresáře pro nahrávání: A, B, C, D 
Nahrávací módy: LP, HQ, XHQ, PCM 



Funkce opakování:



4.1 Nahrávání
Přístroj může být použit jak pro nepřerušované nahrávání, tak pro nahrávání detekcí zvuku
(VOR).






Nahrávání zahájíte tak, že posuňte přepínač ON/OFF směrem dolů. Nahrávání
bude spuštěno automaticky do 5 s 



Pokud je baterie vybita, nebo je zaplněna paměť, či je v příslušném adresáři již
nahráno 999 souborů, přístroj vytvoří nový soubor pod novým adresářem 



Pokud je nepřetržité nahrávání delší než 5 hodin, přístroj vytvoří každých 5
hodin nový soubor 
Během nahrávání se na displeji objeví obrazovka pro nahrávání: 



www.SPYobchod.cz

Stránka 4





















Pokud není připojeno dílkové ovládání a zobrazení displeje je vypnuto,
nahrávání bude probíhat aniž se displej rozsvítí 
Nahrávání zastavíte posunutím přepínače ON/OFF směrem nahoru 
Nahrané soubory delší než 3s budou uloženy do paměti 

Jednotlivé soubory v příslušném adresáři jsou pojmenovávány vzestupně, R00001, 
R00002, ….., R-00999 
Pokud je zaplněna kapacita paměti displej oznámí DISK FULL 
Přístroj nezaznamenává datum a čas uložení záznamu 

4.1 Menu přístroje


ERASE – vymazání uložených souborů. Soubor zobrazený před aktivací funkce
je vymazán. 

Pozn: Vymazaný soubory nelze znovu vyvolat
 REP – výběr opakovacího módu při přehrávání záznamů
o OFF – funkce je vypnuta





o 1 – opakovaně přehraje pouze soubor zobrazený na displeji před aktivací
funkce
o ALL – opakovaně přehraje všechny soubory v adresářích A, B, C, D
o FOLDER – opakovaně přehraje soubory ve vybraném adresáři
MODE – výběr kvality nahrávání 
o PCM – nejvyšší možná kvalita nahrávání
o XHQ – vysoká kvalita
o HQ – standardní kvalita

o LP – nízká kvalita – používá se zejména pokud je třeba nahrávat po dlouhou
dobu
Nahrávací mód
PCM
XHQ
HQ
LP
Kvalita nahrávání
705 kbps
128 kbps
32 kbps
16 kbps
Délka záznamu na 1GB
3hod
16hod
65hod
130hod
Výdrž na baterii
7hod
10ho
12,5hod
13hod
 LCD – výběr délky svitu displeje
o 60, 30, 10, 3s – doba do vypnutí displeje
o ON – displej bude stále zapnut



o OFF – displej bude vypnut při nahrávání, pokud nebude připojeno dálkové
ovládání (dále DO). V případě použití DO se displej vypne po 10s
VOS (voice operating recording) – funkce nahrávání detekcí zvuku 
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OFF – funkce je vypnuta, přístroj nahrává manuálním impulzem nepřetržitě

o ON – přístroj nahrává pouze pokud se v jeho okolí vyskytne zvuk, aktivující
nahrávání
FOLDER – výběr adresáře pro nahrávání, k dispozici adresáře A, B, C, D 
FORMAT – formátování vnitřní paměti. Všechny uložené soubory budou vymazány. 
EXIT – opuštění volby Menu a návrat do Stand-by 

5 Použití dálkového ovládání
5.1 Zapnutí/vypnutí přístroje pomocí DO





Připojte dálkové ovládání k přístroji. Pokud bude přístroj vypnut, pak krátce stiskněte
tlačítko Playback na DO, a tím přístroj zapnete 



Pokud chcete přístroj s připojeným DO vypnout, stiskněte po dobu min 3s tlačítko
. Na displeji se objeví nápis ByeBye, displej zhasne a přístroj se vypne 
Pokud není přístroj po dobu více než 1 minuty používán, vypne se automaticky 



Pozn. Pokud je připojeno DO a přístroj je vypnut, i přesto dochází k mírnému vybíjení baterie
přístroje. Pokud nebudete přístroj delší dobu požívat, odpojte DO.
Přístroj nelze vypnout prostřednictvím DO, pokud probíhá nahrávání. Nejprve je
třeba nahrávání ukončit, a poté přístroj pomocí DO vypnout.

5.2 Přehrávání záznamů








Pomocí DO nejprve vyberte pomocí šipek na DO soubor, který chcete přehrát,
poté stiskněte tlačítko




Pokud během přehrávání krátce stiskněte šipky
na následující, resp. předchozí soubor 



Pokud stejná tlačítka stisknete po delší dobu spustíte rychlé převíjení dopředu
nebo zpět 
Tlačítkem
přehrávání zastavíte, tlačítkem
pak přehrávání vypnete 




nebo

přeskočíte

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. K
připojení používejte kabel dodávaný společně s přístrojem. 

5.3 Další funkce



Pro změnu adresáře stiskněte v módu Stand-by nebo při přehrávání dlouze tlačítko

na displeji se zobrazí aktivní adresář. Ten můžete opět pomocí šipek změnit dle vaší
volby. Volbu potvrďte krátkým stiskem tlačítka
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Během přehrávání lze též zjistit délku příslušného souboru krátkým stiskem
tlačítka M. Čas je zobrazen ve formát Hod:Min:Sec (00:00:00) 



Pohyb v Menu – do Menu vstoupíte v módu Stand-by stisknutím tlačítka M po dobu
více než 3 s. Na displeji se zobrazí první položka Menu, a to ERASE NO volba 



Každým dalším stiskem tlačítka M se v Menu posunete o jeden krok dál. Menu
má následující strukturu: 




V příslušné volbě se pohybujete tlačítky
nebo

Menu opustíte opětovným dlouhým stiskem tlačítka M 

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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6 Specifikace přístroje
Doba nahrávání do kapacity paměti
Max. počet nahraných souborů
Doba nabíjení
Výdrž na baterii
Baterie
Nahrávání detekcí zvuku (VOS)
Rozměry
Váha

1GB až 130 hod
999 v každém ze 4 adresářů
Cca 2,5 hod
Nepřetržité nahrávání – až 13 hod
Přehrávání – 8 hod
Li-on 3,7V, 190 mA
Ano
Průměr 11,4 x 142,5 mm
21,8g

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@spionazni-technika.cz
www.SPYobchod.cz

Stránka 8

