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Uživatelská příručka 

 

USB hlasový záznamník  

 

 

 

Kapacita až 140 hodin záznamu (formát wav)-V závislosti na modelu 

Lze použít také jako běžný flash disk 

Vestavěná Lipo baterie - kompletní dobítí z USB portu za 2-3 hodiny 

Po nabití lze nahrávat 25 hodin 

Nahrávání se spustí stiskem tlačítka ON/OFF po dobu jedné sekundy. 

(rozsvítí se červená dioda pak zmodrá a začne blikat) 

 

Ukončení  nahrávání delším stiskem ON/OFF(3 sek.)  - nahrávka se vytvoří na flash disku ve 

formátu wav. (3x rychle zabliká červená dioda) 

 

Záznam: 

Zařízení začne automaticky nahrávat, pokud po zapnutí nejsou připojena žádná sluchátka. 

Během nahrávání bliká modrá dioda. Stiskem tlačítka ON/OFF zastavíte nahrávání a soubor 

se uloží. Opětovným stiskem ON/OFF nahrávání opět spustíte. 

 

MODE režim: 

Posunutím spínače doleva zapnete režim dlouhého nahrávání s přenosovou rychlostí 32 Kbps. 

Posunutím spínače doprava zapnete režim nahrávání ve vysoké kvalitě 384 Kbps. 

Zařízení automaticky uloží záznam každé 4 hodiny. Poté bude pokračovat s nahráváním 

dalšího souboru. 

 

Přehrávání: 

Po zapnutí připojte sluchátka a spustí se přehrávání aktuálního nahrávaného souboru 

automaticky. 

Posunutím spínače MODE přepínáte mezi hudebními a nahranými soubory. 

Tlačítka pro výběr doprava a doleva vybíráte nahrané soubory. Pro zvýšení nebo snížení 

hlasitosti podržte tlačítko vpravo nebo vlevo. 

 

Nabíjení: 

Připojte zařízení k PC nebo jiného USB slotu. Při nabíjení bliká červená kontrolka. Při plném 

nabití svítí LED dioda červeně. Když je slabá baterie bliká LED dioda červeně-připojte co 

nejdříve k nabíjení. 

 

Reset: 

Pokud zařízení nepracuje správně, použijte dirku na zadní straně pro reset. Zařízení musí být 

při resetu ve stavu ON. 

 

Nastavení času: 

U některých modelů se automaticky po první nahrávce vytvoří soubor SetUDiskTime, tento 

soubor otevřete a klikněte dvojklikem na soubor SetUDiskTime, otevře se dialogové okno 

s informací o nastavení data a času, klikněte na OK a je hotovo. 

 

 

 



2 

 

Pokud se soubor nevytvoří, postupujte podle návodu níže. 

Přístroj umožňuje uložit na nahrávaný soubor aktuální datum a čas Čas na záznamu nastavíte 

následovně. Přístroj vypněte a  připojte k PC. Jakmile se zobrazí karta jako vyměnitelný disk, 

klikněte na něj a uvidíte soubory.Klikněte na soubor SetTime a pak další klikněte na aplikaci 

SetTime.Zobrazí se Vám okno s aktuálním datem,klikněte na OK a je hotovo. 
 

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. 
 


