Diktafon v náramku W-18
Návod k obsluze
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1. Zobrazení přístroje

1 - mikrofon

5 - displej

2 - levé horní tlačítko

6 - pravé horní tlačítko

3 - levé spodní tlačítko

7 - pravé spodní tlačítko

4 - reproduktor

8 - micro usb konektor - pro napájení a
propojení s PC

2. Rychlý start
•

Zařízení zapněte dlouhým podržením pravého spodního tlačítka.

•

Standardně se po zapnutí zobrazí rovnou tzv. Record mode - tj. režim
nahrávání. Pokud při tomto módu stisknete horní pravé tlačítko, náramek začne
nahrávat. Nahrávání můžete pozastavit a znovu spustit stiskem pravého
dolního tlačítka. Horním pravým tlačítkem nahrávání ukončíte a nahrávku
uložíte.

www.spionazni-technika.cz

2

3. Podrobný návod
3.1 Základní ovládání hodinek a pohyb v menu
1) Zařízení zapněte dlouhým podržením pravého spodního tlačítka.
2) Po zapnutí je možné vybrat si mezi jednotlivými módy (Record = nahrávání,
Voice = přehrávání vytvořených záznamů, Music = přehrávání hudby, Setting =
nastavení). Pro změnu módu je nutné hodinky vypnout, znovu zapnout a vybrat
požadovaný mód (pomocí levých tlačítek - klasický pohyb nahoru / dolů
v menu).
3) Pro zvolení určitého módu stačí vždy stisknout pravé horní tlačítko.

3.2 Popis jednotlivých módu a jejich ovládání
Pro změnu módu je nutné hodinky vypnout, znovu zapnout a vybrat požadovaný mód
(pomocí levých tlačítek - klasický pohyb nahoru / dolů v menu a následným stisknutím
pravého horního tlačítka).
1) Record = nahrávání
a) Pokud při tomto módu stisknete horní pravé tlačítko, náramek začne nahrávat.
Nahrávání můžete pozastavit a znovu spustit stiskem pravého dolního tlačítka.
Horním pravým tlačítkem nahrávání ukončíte a nahrávku uložíte.
b) Následným stiskem pravého dolního tlačítka je možné nahrávku přehrát.
c) Po stisku pravého dolního tlačítka lze levými tlačítky také vybrat jinou
nahrávku a tu poté stisknutím pravého dolního tlačítka přehrát.
2) Voice = přehrávání vytvořených záznamů
a) Mezi nahrávkami lze listovat levými tlačítky. Přehrávat vybranou nahrávku
začnete pravým spodním tlačítkem.
b) Pravým horním tlačítkem lze vstoupit do podmenu dané nahrávky. V tomto
podmenu lze nahrávku vymazat - volba Delete. Pravým horním se taky
proklikává a potvrzuje (Yes), že chcete vybranou nahrávku skutečně vymazat.
Nahrávky lze spravovat přes PC (hodinky se připojí jako klasický flash disk).
Správa přes PC je jednodušší a uživatelsky přívětivější.
3) Music = přehrávání hudby
a) Do zařízení je možné nahrát MP3 soubory a ty poté přehrávat. Ve chvíli kdy
klasickým způsobem vstoupíte do podmenu Music, můžete si hudbu
přehrávat, stejně jako pořízené nahrávky.
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b) Mezi jednotlivými hudebními soubory lze listovat levými tlačítky - jako u
záznamů.
4) Setting = nastavení (vstup do jednotlivých nastavení je možný pomocí pravého
horního tlačítka, levým spodním se vrátíte o krok zpět)
a) System time - nastavení času
b) Recording bit rate - nastavení kvality zvuku. Už základní je dostatečně kvalitní,
ale možnost kvalitu zvýšit tu je. Čím vyšší kvalita, tím budou soubory zabírat
více paměti.
c) VOR set - zapnutí / vypnutí detekce hlasu - přístroj začne nahrávat, pokud
zaznamená hluk v okolí
d) Backlight - nastavení úrovně podsvícení
e) Language - nastavení jazyku, doporučujeme ponechat angličtinu, český
překlad není přesný
f) Power off - nastavení počtu sekund, za kolik se mají hodinky vypnout / uspat,
pokud nenahrávají (off time / sleep time) - probudit lze hodinky krátkým
stiskem jakéhokoliv tlačítka, pokud se vypnout, je třeba je opět zapnout
podržením pravého spodního tlačítka
g) Contrast - nastavení kontrastu
h) Memory information - zjištění volného místa v zařízení
i) Format device - smaže natavení a soubory ze zařízení
j) Firmware version - zjištění verze firmwaru

4. Specifikace
Rozměry - 75*64*30mm
Hmotnost - 33g
Baterie - 120 mAh
Formát souborů - WAV (32-1536Kbps)
Paměť 4GB (tj. až 500 hodin záznamu - podle nastavení Kbps)
Výdrž nahrávání na jedno nabití - 18 hodin
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5. Doporučení a FAQ
Diktafon nepořizuje žádný záznam.
Ověřte, zda nemáte plné úložiště připojením do PC. V případě prázdného úložiště
doporučujeme vyměnitelný disk zformátovat.
Kvalita zvuku je kolísavá/dochází k ruchům
Náramek nedoporučujeme nosit pod oděvem, případné tření diktafonu o rukáv může
způsobit zhoršení kvality pořízené audio nahrávky.

6. Závěrečná ustanovení
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.
Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné
používání musí být se souhlasem této společnosti.
Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete
informovat na našem e-mailu: podpora@spionazni-technika.cz
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