Diktafon v karabině S7
Návod k obsluze

Kontakt na dodavatele
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V Háji 15, Praha 7, 170 00
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Popis produktu

1

– Signalizační LED dioda

2

- Páčka ON/OFF

3

– Konektor pro sluchátka

4

- Tlačítko +

5

- Tlačítko -

1. Nabíjení
•
•
•
•
•

Přístroj má vestavěnou nabíjecí baterii.
Před prvním použitím doporučujeme baterii plně nabít.
Nabíjení zahájíte tak, že přístroj připojíte k PC přes USB kabel.
Během nabíjení bliká červená dioda.
Plné nabití je signalizováno zhasnutím červené diody a rozsvícením modré
(cca po 2-3 hodinách)

Pozn: V případě, že po připojení nezačne dioda svítit, připojení opakujte.
•

Kapacita baterie se během času pomalu snižuje. Pokud chcete tento proces
maximálně zpomalit, snažte se používat přístroj až do úplného vybití baterie.
Následně ho plně nabijte

2. Nahrávání
Kontinuální nahrávání
Zařízení zapnete posunutím páčky ON/OFF do polohy ON. Červená dioda se rozsvítí
a poté zabliká a diktafon začne automaticky nahrávat.
Pro vypnutí zařízení posuňte páčku zpět do polohy OFF. Nahrávka se uloží a poté se
diktafon vypne.
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Nahrávání v detekci zvuku
Zařízení zapněte posunutím páčky ON/OFF do polohy ON. Poté držte tlačítko (-) do
doby než zhasne červená dioda. Tím je aktivován mód detekce zvuku. Nyní zařízení
nahrává audio, pouze když je v jeho okolí zaznamenán hluk.
Zařízení vypnete posunutím páčky ON/OFF do polohy OFF.

3. Přehrávání
Přehrání hudby MP3
Hudební nahrávky jsou automaticky přehrávány po zasunutí sluchátek do diktafonu a
posunutí páčky ON/OFF do polohy ON. Během přehrávání bliká modrá dioda.
Diktafon nyní přehrává MP3 záznamy, které jsou uloženy v kořenovém adresáři. Pro
zastavení přehrávání posuňte páčku ON/OFF do polohy OFF.
Pro výběr další nahrávky stiskněte během přehrávání krátce tlačítko (-) nebo (+). Pro
zvýšení či snížení hlasitosti podržte při přehrávání dlouze tlačítko (+) nebo (-).

Přehrání pořízených záznamů
Do zařízení zasuňte sluchátka a posunutím páčky ON/OFF do polohy ON zapněte
přehrávač hudby. Během přehrávání hudby podržte dlouze tlačítko (+) a (-). Zařízení
poté začne přehrávat zaznamenané nahrávky. Během přehrávání bliká červená
dioda. Pro zastavení přehrávání posuňte páčku ON/OFF do polohy OFF.
Pro výběr další nahrávky stiskněte během přehrávání krátce tlačítko (-) nebo (+).
Pro zvýšení či snížení hlasitosti podržte při přehrávání dlouze tlačítko (+) nebo (-).

4. Nastavení času
Připojte diktafon pomocí USB kabelu k PC. Po připojení přístroje k PC se po chvíli
přístroj zobrazí jako vyměnitelný disk. Otevřete textový soubor „SetTime“ a přepište
datum a čas na aktuální. Poté soubor uložte a vytvořte zkušební nahrávku.
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5. Připojení diktafonu k PC
Přistroj připojujte k PC přes USB kabel 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.
Nahrané audio nahrávky jsou umístěny ve složce RECORD.

6. Šifrování
•

Připojte zařízení k PC a otevřete program encryption tool.exe

•

Poté zvolte heslo a napište jej do kolonky 3. Totéž heslo potvrďte v kolonce 4
a potvrďte kliknutím na ikonku 1.

•

Poté jsou všechny složky a záznamy skryty.
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•

Pro zobrazení skrytých souborů otevřete opět program encryption tool.exe a
zadejte do kolonky 2 Vaše helso. Poté helso potvrďte kliknutím na ikonku 1.

•

Nyní jsou všechny složky a nahrávky zobrazeny.

•

Pro opětovný zakódování je nutné celý proces opakovat.

7. Specifikace
Formát záznamu

WAV, 128Kbps/1536Kbps

Integrovaná paměť

8Gb

Baterie

3,7V 100mAh

Výdrž baterie na jedno nabití

cca 60min

Podporované formáty přehrávače

WAV, MP3, WMA
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5. FAQ – často kladené dotazy
„Nedaří se mi propojit zařízení s PC“
Diktafon musí být ve vypnutém stavu, jinak se nezobrazí jako vyměnitelný disk.

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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