
Profesionální digitální diktafon DVR-818

Návod k obsluze

Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4

Telefon: 244 472 125
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1. Popis zařízení:

  1 - Zdířka pro záznam telefonátu
  2 - Zdířka pro sluchátka
  3 - Spínač REC
  4 - Zpět
  5 - Zapnutí – Přehrávání
  6 - Vpřed
  7 - Hlasitost (-)
  8 - Reproduktor
  9 - vstup mikro USB
10 - Vzad
11 - Menu
12 - Displej
13 - Mikrofon
14 - Otvor pro poutko
15 - Hlasitost (+)

2. Obsah balení:

 Profesionální digitální diktafon DVR-818
 Manuál v AJ
 Sluchátka
 Napájecí kabel USB – mikro USB
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3. Obsluha

 Zapnutí - Vypnutí  

Stiskněte asi 2 sekundy tlačítko “ ” , na obrazovce se objeví “Welcome” a 

zařízení je zapnuté. 

Pro vypnutí zařízení stiskněte dlouze tlačítko “ ” , obrazovka ukáže “Bye-bye” a

diktafon se vypne. 

Když se diktafon zapne, objeví se následující tři položky hlavního menu, mezi 

kterými přepínáte tlačítky  “ ”.

           

 Záznam

 Záznam jedním tlačítkem 

Po zapnutí diktafonu a přepnutí Spínače REC do horní polohy se zapne záznam. 

Můžete ho pozastavit a opětovně spustit stiskem tlačítka “ ” . 

Přepnutím spínače REC do dolní polohy záznam vypnete a uložíte.  
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1. Pořadové číslo záznamu

2. Stav baterie

3. Formát záznamu 

4. Bitrate záznamu

5. Název souboru

6. Délka  záznamu

7. Zbývající čas pro záznamy

Po nepřetržitém záznamu dvou hodin rekordér automaticky uloží zaznamenaný 
soubor a poté přejde na další záznam.
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 Záznam telefonátu：

 

Připojení zařízení：Připojte adaptér k telefonu pomocí telefonní kabelu. 
Současně použijte audio kabel k připojení adaptéru do zdířky pro záznam 
telefonátu na diktafonu (viz obrázek výše). 
Nahrávání：Postupujte stejně jako v kapitole Záznam. 
Upozornění: Adaptér, audiokabel a telefonní kabel nejsou součástí balení, je třeba
je zakoupit samostatně.

 Záznam pomocí externího mikrofonu:

   
Připojení zařízení: Připojte externí mikrofon do zdířky pro záznam telefonátu na 
diktafonu.
Nahrávání: Postupujte stejně jako v kapitole Záznam.
Upozornění: Externí mikrofon není součástí balení, je třeba jej zakoupit 
samostatně.
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 Menu záznamu：

V hlavním menu zvolte pomocí “ ” Record a potom stiskněte “ ” pro 

vstup do menu. Objeví se následující možnosti:  

Break point：Po ukončení přehrávání a po obnovení přehrávání pokračujte v 
přehrávání od bodu pozastavení.

Recordings library：Uložené soubory. Stiskněte “ ” pro výběr souboru. 

Stiskněte “ ” pro přehrávání uložených souborů. 

REC bit rate：Zvolte bitrate záznamu (128Kbps/512Kbps/1536Kbps). 

VOR set: Nastavte citlivost VOR/VOS. [Úrovně: 1-9 (čím vyšší úroveň AVR, tím 
musí být vnější zvuk hlasitější, jinak se zastaví nahrávání. Mezitím bude ikona 
VOS nepřetržitě blikat.)]

Recording scene：Vyberte prostředí nahrávání (Schůzka / Normální / Dlouhý 
dosah).

Monitor set：Volba, zda chcete povolit sledování záznamu. Když je monitor 
záznamu zapnutý, můžete během záznamu sledovat záznam přes připojená 
sluchátka.

Timer recording：Nastavení časovače záznamu. 

Obsluha všech menu: Stiskněte “ ” pro vstup do podmenu, pak použijte  “

” pro výběr hodnoty. Následně stiskněte  “ ” pro potvrzení, nebo “ ” pro 

návrat do předchozího menu. ON = zapnuto, OFF = vypnuto. 
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 Přehrávání záznamů                            

Po nahrání a uložení záznamu ho můžete přehrát přímo stiskem tlačítka “ ” .

Stiskem tlačítka “ ” na 2 sekundy během přehrávání hudby uzamknete všechna 

tlačítka kromě tlačítka Nahrávání. Opětovným stiskem na 2 sekundy tlačítka 
odemknete.   

Přehrávání, pauza: Stiskněte  “ ” pro pauzu, opětovným stiskem pokračujete v 

přehrávání. 

Výběr záznamů, rychle vpřed, vzad: Během přehrávání krátce stiskněte
 pro skok na předchozí nebo následující zaznamenaný soubor. Dlouhým 

stiskem tlačítka  ” provedete během přehrávání posun zpět nebo rychle 

vpřed. 

Nastavení hlasitosti: Během přehrávání použijte tlačítka “+/-” pro nastavení 
hlasitosti. 

Nastavení přehrávání

Během přehrávání stiskněte tlačítko „M“ pro vstup do Menu přehrávání. Použijte

” pro výběr položky (Replay,  Repeat, Tempo rate = Znova, Opakovat, 

Rychlost přehrávání – nastavíte tlačítky + a -).

Během pauzy přehrávání stiskněte tlačítko “M” pro vstup do podmenu.Použijte

 pro výběr položky (Recordings library , Delete file , Delete all = Knihovna 

záznamů, Smazat soubor, Smazat vše). 
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Stiskněte “ ” pro výběr položky a stiskněte “ ” pro návrat potvrzení a 

vstup do nastavení položky. Pro potvrzení stiskněte “ ” nebo stiskněte “ ” pro 

návrat o úroveň zpět. 

 

 Hudba

V hlavním menu stiskněte  “ ” pro výběr položky Music.  Pro vstup 

stiskněte “ ”. Pro přehrávání opětovně stiskněte “ ”.

Stiskem tlačítka “ ” na 2 sekundy během přehrávání hudby uzamknete všechna 

tlačítka kromě tlačítka Nahrávání. Opětovným stiskem na 2 sekundy tlačítka 
odemknete. 

Zobrazí se následující obrazovka:
      

              

Ovládání je stejné jako u Přehrávání záznamů. 
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 Nastavení 

Stiskněte “ ” v hlavním menu pro výběr Setting. Vstupte pomocí “ ”. 

Stiskněte  “ ” pro opuštění menu nastavení.

 System Time ( = Čas Systém)

Stiskněte “ ” pro vstup do nastavení času systému. Poté použijte “ ” pro 

výběr hodnoty, kterou chceme nastavit. Změnu hodnoty proveďte pomocí “

” případně “+/-”. Pro uložení a opuštění podmenu použijte “ ”.

 Backlight ( = Podsvícení čas) – nastavíte dobu zapnutí podsvícení.

 Power Off  ( = Započíst)

Off Time – nastavíte dobu v sekundách, po které se záznamník při nečinnosti 
vypne. Při volbě „0“ je funkce vypnuta. 

 Contrast ( = Kontrast Úprava) – nastavíte kontrast displeje. 

 Language ( = Vyberte si jazyk) – nastavíte jeden z 23 podporovaných jazyků, 

včetně češtiny. 

 Pass word ( = Heslo) 

Stiskněte “ ” pro výběr číslice, kterou chcete změnit. Pak použijte “+/-” pro 

nastavení hodnoty. Nakonec stiskněte “ ” pro uložení a opuštění podmenu. 

Pokud je heslo nastavené, bude vyžadováno při připojení k PC. Pokud je heslo 
nastaveno na hodnotu “0000” vyžadováno nebude. 

 Format Device ( = Formát zařízení) – vymazání paměti

 Memory Info ( = Uložit Situace) – informace o využitém a zbývajícím místu v 

paměti
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 Firmware version ( = Firmware verze) – verze firmwaru

 Factory Reset ( = Tovární nastavení) – tovární nastavení. Vrátí všechna 

nastavení do výchozích hodnot a smaže všechna uložená data. 

U všech podmenu: 

Stiskněte “ ” pro vstup, dále “ ” pro výběr a “ ” případně  “+/- ” 

pro nastavení. Potom stiskněte “ ” pro potvrzení nebo “ ” pro návrat.

 Připojení k PC

Díky vestavěné dobíjecí polymero-lithiové baterii lze rekordér použít jako USB 
flash disk a automaticky se nabíjí při připojení k počítači. Nabíjení v počítači bude 
trvat přibližně 2 až 3 hodiny a po nabití baterie se automaticky vypne. Po úplném 
nabití je doba nepřetržitého záznamu následující:

  
cca. 110 hodin při záznamu s bitrate 128Kbps
cca. 100 hodin při záznamu s bitrate 512Kbps
cca. 75 hodin při záznamu s bitrate 1536Kbps

Po dokončení operace bezpečně odpojte zařízení USB kliknutím na ikonu zařízení
USB v pravé dolní části plochy a poté odpojte rekordér od počítače.

Stisknutím tlačítka „ “ odeberete USB během nabíjení, zařízení pak bude 

schopno současně nahrávat i nabíjet.

Pozor: K dispozici je nabíječka DC5V 500mA. Vyšší hodnoty mohou zařízení 
poškodit.
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4. Důležité pokyny  :  

Před použitím výrobku si prosím pozorně přečtěte následující body, abyste 
předešli poškození. 

1. Neumisťujte  diktafon  na  místo  s  vysokou  teplotou,  vlhkostí  nebo
prachem.

2. S  diktafonem  by  se  mělo  zacházet  opatrně,  netřeste  s  ním  silně,
nebouchejte s ním a vyvarujte se pádu.

3. Aby se předešlo riziku ztráty dat, které může být způsobeno chybnou
obsluhou, zálohujte prosím pravidelně data na svém PC. 

4. Neneseme  odpovědnost  za  selhání  záznamu  v  důsledku
nepravidelného provozu nebo poškození přístroje.

5. Když produkt přestane během používání reagovat. Stisknutím tlačítka

 po dobu asi 15 sekund resetujete zařízení.

6. Nerozebírejte a neopravujte diktafon sami. Před opravou přístroje si
soubory zazálohujte. Společnost není odpovědná za ztrátu informací
způsobenou údržbou nebo jinými důvody.

7. Nejsme zodpovědní za nahrávání jiných osob bez jejich souhlasu.

5. Přehled funkcí:

 1536 Kbps záznam s velmi vysokou kvalitou
 Záznam a přehrávání jedním tlačítkem
 Výběr ze tří druhů záznamu
 Ochrana heslem
 Zámek tlačítek: chrání před nechtěným dotekem
 Záznam podle časovače / Záznam aktivací hlasem
 Podpora 23 jazyků, včetně češtiny
 Monitoring záznamu
 Automatické ukládání po sekcích
 Přenos dat a nabíjení přes USB
 Současný záznam i nabíjení 
 Vestavěný HiFi reproduktor
 Záznam telefonního hovoru
 Záznam z externího mikrofonu
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6. Specifikace

Rozměry：102.5 mm x 37 mm x 11 mm Váha：40 g
Napájení：Polymerová baterie 3.7 V  500 mAh
Bitrate záznamu: WAV  128Kbps / 512Kbps / 1536Kbps
4GB doba záznamu ：72 hodin / 18 hodin / 6 hodin

8GB doba záznamu：144 hodin / 36 hodin / 12 hodin

16GB doba záznamu：288 hodin / 72 hodin / 24 hodin 

Spodporovaný operační systém：Windows2000/XP/7/8/10/Android

7. Pokyny pro nabíjecí baterii: 

Nepokoušejte se baterii rozebírat nebo upravovat, protože by to mohlo způsobit 
explozi baterie nebo únik kapaliny z baterie. Na neoriginální baterii, demontovanou
baterii nebo upravenou baterii se nevztahuje záruka.

Pokud při výměně dobíjecí baterie nepracujete správně, hrozí nebezpečí výbuchu.
Baterie obsahuje malé množství škodlivých látek. Aby se zabránilo možnému 
poškození:

 Vyměňujte pouze za baterii dodanou naší společností.

 Chraňte baterii před ohněm.

 Nevkládejte baterii do vody ani ji nevystavujte dešti.

 Neotvírejte baterii.

 Nepropichujte baterii žádným předmětem.

 Nezkratujte baterii.

 Uchovávejte baterii mimo dosah dětí.

 Zabraňte pádu baterie.

Nevyhazujte baterii na skládku. Při manipulaci s bateriemi se řiďte místními 
zákony a předpisy.
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Baterie by měla být skladována při pokojové teplotě a nabíjena na 30% - 50%. 
Nenabíjejte vysoce výkonnou nabíječkou, aby nedošlo ke zkrácení životnosti 
baterie. Pokud není delší dobu používána, doporučuje se baterii nabíjet jednou za 
šest měsíců, aby se zabránilo škodlivému vybití.

8. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

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 jiná 

forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí 

výše uvedených údajů.

SHX Trading s.r.o Strana 13


