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Uživatelská příručka 

 

Hlasový záznamník s dálkovým ovládáním 

 

 

 
 
 

 

 

Specifikace: 

 

Velikost: Rozměry pouze 5,7 x 2,4 x 1 cm 

Hmotnost: 16g 

Napájení: Polymerová baterie 3,7V 120mAh 

Formát záznamu: WAV, 192 Kbps/1024 Kbps 

4GB Doba záznamu: asi 47 hodin/asi 9 hodin 

8GB Doba záznamu: přibližně 94 hodin/přibližně 18 hodin 

16GB Doba záznamu: přibližně 188 hodin/přibližně 36 hodin 

Systém podpory: Windows2000/XP/Vista/7/8/10 
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Zapnutí/vypnutí: 

Dlouhým stiskem tlačítka pro zapnutí/vypnutí zařízení zapnete. LED dioda se 

rozsvítí červeně. 

Dlouhým stiskem tlačítka pro zapnutí/vypnutí zařízení vypnete. 

 

RESET: Dlouhým stiskem tlačítka pro zapnutí/vypnutí (15sec.) zařízení 

resetujete. 

 

Nahrávání: 

Posuvný spínač MODE posuňte do polohy I. Diktafon začne po zapnutí nahrávat 

zvuk a modrá LED zhasne. 

Stiskem tlačítka zapnutí/vypnutí modrá LED bude opět blikat a záznam se uloží. 

Po opětovném stisku tlačítka zahájíte další nahrávání. 

Stiskem tlačítka M přepnete mezi režimem 1024kb/s a 192 kb/s. 

LED indikace diody u 192 kb/s je o něco pomalejší než u 1024 kb/kb/s. 

Diktafon automaticky uloží soubor záznamu po 2 hodinách nepřetržitého 

nahrávání a poté pokračuje s novým souborem. 

Pokud během nahrávání připojíte sluchátka upravte hlasitost + nebo – na 

sluchátkách. 

 

Přehrávání: 

Spínač MODE posuňte do polohy II a diktafon začne přehrávat náhodně nahrané 

soubory(modrá LED svítí) Stiskem tlačítka M přepínate mezi hudbou a 

nahranými soubory. 

 

Ve stavu přehrávání stiskněte na sluchátku + nebo – a upravte hlasitost. 

Dlouhým stiskem + nebo – přetočíte nahrávku v před nebo vzad. 

Ve stavu přehrávání při dlouhém stisku tlačítka M smažete aktuálně přehrávaný 

soubor a zároveň bliká modrá LED. 

 

Režim dálkového ovládání sluchátky: 

Nejprve připojte sluchátka. 

Posuvný spínač MODE posuňte do polohy III a diktafon přejde do režimu 

dálkového detekce zvuku a jakmile je diktafon zapnutý, stiskněte na sluchátkách 

tlačítko + nebo – pro zahájení nahrávání, opětovným stisknutím tlačítek 

nahrávání zastavíte a uložíte. 

Po stisknutí tlačítka "M" lze bezdrátové nahrávání a FM rádio vzájemně 

přepínat. Stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“ pro nastavení hlasitosti. 

Během procesu FM rádia dlouze stiskněte „+“ nebo „-“ pro automatické 

vyhledávání, rekordér automaticky uloží kanály. Stisknutím tlačítka nebo 

tlačítka "přehrát/pozastavit" na sluchátkách drive-by-wire (mezi "+" "-") 

přesunete kanál, který jste uložili, dlouhým stisknutím tlačítka "M" aktuální 

kanál vymažete. 
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Režim dálkového ovládání ovladačem: 

Nejprve připojte sluchátka. 

Posuvný spínač MODE posuňte do polohy III a diktafon přejde do režimu 

dálkového detekce zvuku a jakmile je diktafon zapnutý, vytáhněte anténu na 

ovladači a posuňte spínač dolu, rozsvítí se modrá LED dioda. Nejlepší 

vzdálenost mezi bezdrátovým mikrofonem a zdrojem zvuku je asi jeden až pět 

metrů, díky čemuž bude mít záznam nejlepší efekt. Aby se efekt zlepšil, držte 

anténu a sluchátka typu drive-by-wire svisle. ,Také prosím najděte vhodné místo 

pro umístění rekordéru, abyste dosáhli nejlepších výsledků. 

 

Nabíjení: 

Během pracovního procesu rekordéru, když červená kontrolka bliká, znamená, 

že baterie není dostatečná, připojte rekordér k počítači, aby se včas nabil. Když 

během nabíjení bliká červená kontrolka, nabíjení není dokončeno a 

naopak. Když je plně nabitý, může pokračovat v nahrávání asi 30 hodin při 

datové rychlosti nahrávání 192 kbps, asi 12 hodin při datové rychlosti nahrávání 

1024 kbps, asi 4 hodiny v režimu bezdrátového nahrávání. 

  

Způsob současného nahrávání a nabíjení:  

Stiskněte tlačítko „M“, když se diktafon připojí k počítači, poté ikona 

„Vyměnitelný disk“ zmizí a poté stiskněte pro nahrávání během 

nabíjení. Připojte bezdrátový mikrofon k počítači, aby se nabil, když modrá 

LED bezdrátového mikrofonu nesvítí. Během nabíjení bude kontrolka stále svítit 

červeně. A když je plně nabitá, červená kontrolka zmizí. Po úplném nabití může 

mikrofon fungovat ještě asi 3 hodiny. 

 

Nastavení času: 

Připojte diktafon k počítači a vytvořte soubor „txt“ ve složce s názvem 

RECORD. Formát a obsah souboru musí zahrnovat datum a čas, např. 

20160601103030 (To znamená 1. června 2016 v 10:30'30''), poté jej uložte. 

Ujistěte se prosím, že „rok“ musí být čtyři číslice a ostatní jsou dvoumístné. 

Poté, co to uděláte, je nastavení času úspěšné. 

 

 

 
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. 
 


