
1 

 

Uživatelská příručka 

 

Mini hlasový záznamník  

 
 

 

 

 

Zapnutí diktafonu: 

 

Stiskněte a podržte tlačítko Napájení asi 2 sekundy – Červená kontrolka se rozsvítí a poté 

zhasne. Následuje 3x zablikání modrého indikátoru, poté zhasnutí. Začne nahrávat hlas. 

(Sluchátka nejsou připojena). 

  

Pokud během nahrávání hlasu stisknete jakékoli tlačítko, modrá kontrolka 3X zabliká, což 

vám dá vědět, že pracuje. Během blikání modré kontrolky stisknutím vypínače pozastavíte 

nahrávání hlasu, dalším stisknutím jej znovu spustíte. . 

  

Zařízení automaticky uloží nahrávané soubory po 4 hodinách nepřetržitého nahrávání a poté 

začne nahrávat další soubor. 

 

Přehrávání: 

  

 

1. Zařízení může přehrávat soubory s nahrávkami automaticky po připojení sluchátek a 

jejich zapnutí. Mezitím bude červená kontrolka pomalu blikat. 
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2. Stisknutím tlačítka "Mode" přejdete ze souboru nahrávky na hudbu. Když diktafon 

hraje, krátce stiskněte tlačítko „Vol-/Next“ nebo „Vol+/Previous“ pro nastavení 

hlasitosti dlouze stiskněte tlačítko „Vol-/Next“ nebo „Vol+/Previous“ pro rychlé 

převíjení vzad nebo vpřed. 

 

3. Krátkým stisknutím tlačítka „Power“ pozastavíte, v této situaci krátkým stisknutím 

tlačítka „Vol-/Next“ nebo „Vol+/Previous“ přepnete na další a předchozí soubor. 

 

4. Smazání souboru: Během přehrávání dlouze stiskněte tlačítko „M“ pro smazání 

aktuálního souboru, červená a modrá kontrolka budou rychle blikat současně. 

 

 

 

Hlasem aktivované nahrávání: 

 

Stiskněte a podržte tlačítko „Power“ a tlačítko „Vol-/Next“, dokud se současně nerozsvítí 

červená a modrá kontrolka, poté tlačítka uvolněte, abyste vstoupili do stavu nahrávání 

aktivovaného hlasem.  

 

Poznámka: Pokud je disk při nahrávání hlasu plný, modrá kontrolka bude rychle blikat 5 

sekund. Nahrávka se automaticky uloží a skončí. 

 

Vypnutí diktafonu: 

Stiskněte a podržte tlačítko Napájení asi 2 sekundy, dokud nezhasnou všechny kontrolky, 

zařízení se vypne a soubor záznamu se automaticky uloží. 

 

Nastavení času: 

 

Připojte zařízení k PC. Vytvořte textový dokument ve složce RECORD a uložte jej. (Textový 

dokument musí obsahovat datum a čas.). Formát času: 2019 06 01 1030 30 Rok Měsíc Den 

Hodina Sek. (1. června 2020, 10:30 30).  

Poznámka: Který by byl zapsán jako: 20190601103030 (bez mezer). 

 

Připojení k PC / nabíjení: 

 

Připojte zařízení k počítači (zařízení ve vypnutém stavu). Nabíjejte, dokud červená kontrolka 

nepřestane blikat a nerozsvítí se Modrá kontrolka. Zařízení je kompatibilní se zařízením, které 

má funkci OTG. Tip: Přibl. 2 hodiny na plné nabití. Maximální výdrž baterie je asi 20 hodin. 

 

 

 

 

 
Pozn: 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. 
 


