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Uživatelská příručka 

 

Záznamník zvuku v propisce 

 

 
 

 

Vlastnosti: 
 
1, Pero-záznamník zvuku, podpouje micro SD max.32G 
2, formát hlasu: WAV (32-384 kbps) 20 kHz 
3, vestavěná baterie 150 mAh, pracovní doba 20 hodin  
4, funkce přehrávání / MP3 přehrávač 
5, hlasové spouštění / nastavení času 
6, velikost: 140 * 12,8 mm, pouze 23 g 
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Spuštění: 

Před prvním použitím dobijte zařízení pomocí přiloženého USB kabelu. 

 

Pro zapnutí podržte tlačítko ON/OFF alespoň 3sec. 

Tímto uvedete záznamník do pohotovostního režimu, kde svítí modrá dioda. 

Pro náhrávání zvuku stiskněte krátce tlačítko ON/OFF. Zabliká 3x červená dioda a zhasne. 

Zařízení nahrává okolní zvuk. 

Pro ukončení nahrávání opět krátce stiskněte tlačítko ON/OFF, rozsvítí se modrá dioda, 

zařízení se nachází opět v pohotovostním režimu. 

Pro úplné vypnutí podržte tlačítko ON/OFF alespoň 3sec. Zabliká 4x červená dioda a zařízení 

je vypnuté. 
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Nastavení automatického spouštění aktivace zvukem: 

 

 
 

Nastavení : 

a. Nejprve přístroj vypněte  

b. Přístroj propojte pomocí dodávaného USB kabelu s PC, nebo vyjměte kartu SD a vložte ji 

pomocí přiložené čtečky karet do USB vašeho PC.   

c. Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk  

d. V kořenovém adresáři (nejvyšší úroveň) vytvořte textový soubor (pravým tlačítkem myši 

klikněte do volného prostoru a vyberte Nový a z následujícího menu Textový dokument, který 

pojmenujte „RECSET“  

e. Vytvořený soubor otevřete a vepište do něj dle obrázku vámi zvolené číslice. První určuje 

kvalitu záznamu a druhá automatické spuštění nahrávání. Pro ideální nastavení jsou čísla:  2 3 

f. Soubor uložte a přes bezpečné odebrání hardware přístroj odpojte od PC  

g. Poté stačí spustit zařízení jako běžné nahrávání a pokud zařízení detekuje zvuk, bude se 

nahrávka ukládat na SD kartu. 

 

Nastavení času:  

V zařízení musí být vložena SD karta. Připojte zařízení pomocí přiloženého k PC. Stáhněte 

z našich stránek soubor Settime.zip, který naleznete v detailním popisu vámi zakoupeného 

produktu zde: Settime.zip. Program „Settime“ , který naleznete v ZIP následně zkopírujte na 

micro SD kartu v zařízení. Poté klikněte na soubor settime a uvidíte okno s aktuálním datem a 

časem. Poté klikněte na SetTime a OK.  Čas a datum se automaticky nastaví, podle vašeho 

PC. 

 

https://www.agentshop.cz/user/documents/upload/Settime.zip
https://www.agentshop.cz/user/documents/upload/Settime.zip
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Přehrávání: 

a) Přehrávání hudby: připojte sluchátko s mikrofonem k rekordéru pomocí adaptéru pro 

sluchátka. Držte stisknuté tlačítko PLAY/PAUSE mezi tlačítky + a - na sluchátkách a 

současně zatlačte tlačítko ON/OFF na pozici ON. Nepouštějte tlačítko PLAY/PAUSE dokud 

nezačne hrát hudba.  

b) Přehrávání nahraných souborů: vámi nahrané soubory si můžete zpětně přehrát v PC po 

připojení zařízení pomocí přiloženého USB. Naleznete jej ve složce „RECORD“, kterou 

najdete v paměti zařízení.  

c) Pro přepnutí mezi nahrávkami stiskněte krátce tlačítko + či -.  

d) Pro zesílení/zeslabení hlasitosti podržte dlouze tlačítko +/- během přehrávání nahrávky 

 

Připojení přístroje k PC:  

Přistroj připojujte k PC výhradně ve vypnutém stavu.  

Po připojení přístroje k PC se po chvíli přístroj zobrazí jako vyměnitelný disk.  

Nyní můžete využívat všech funkcí jako u běžného flash disku, tj. kopírování, mazání, přesouvání 

souborů. Pokud budete přístroj odpojovat od PC, vždy použijte funkci Bezpečného odebrání 

hardware.  

 

 

 
                                                                              

 
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. 
 


