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Diktafon v klíčence AR-100 

                    Návod k obsluze 

 

 

 

 

 

Kontakt na dodavatele: 

SHX Trading s.r.o. 

V Háji 15, Praha 7, 170 00 
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1. Zobrazení a popis zařízení  

 

 

 

2. Obsah balení 
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3. Nabíjení zařízení 

• Diktafon vypněte jedním stiskem tlačítka 2  

• Tahem odpojte kryt 5 a připojte dodávaný USB kabel, druhý konec kabel připojte 

do PC  

• LED dioda na spodní části přístroje svítí zeleně  

• Jakmile je přístroj plně nabit, zelená dioda zhasne 

 

4. Ovládání přístroje   

• Diktafon zapněte jedním stiskem tlačítka 2   

➢ Přepínač v horní pozici aktivuje mód aktivace hlasem  

➢ Přepínač v dolní poloze aktivuje mód nepřetržitého nahrávání  

• Tlačítkem 6 aktivujete/deaktivujete vibrační mód:  

➢ Přepínač v horní poloze aktivuje vibrační mód  

➢ Přepínač v dolní poloze tento mód deaktivuje  

• Stiskem prostředního tlačítka zahájíte nahrávání v příslušném módu:  

➢ Mód aktivace hlasem – jakmile interní senzor detekuje hluk, diktafon zahájí 

nahrávání. Pokud není více jak 3s detekován žádný hluk, diktafon se přepne do 

pohotovostního módu  

➢ Nepřetržité nahrávání – stiskem tlačítka 4 zahájíte nahrávání. Nahrávání 

zastavíte stiskem tlačítka 3 

 

5. Přehrávání záznamů 

• Mód přehrávání aktivujete stiskem tlačítka 4  

• Připojte sluchátka  

➢ Krátkým stiskem tlačítka + na sluchátkovém kabelu zahájíte přehrávání předchozího 

souboru  

➢ Krátkým stiskem tlačítka – na sluchátkovém kabelu zahájíte přehrávání 

následujícího souboru  

➢ Dlouhým stiskem tlačítka + zesílíte hlasitost   



SHX Trading s.r.o. Stránka 4 
 

➢ Dlouhým stiskem tlačítka – zeslabíte hlasitost  

• Stiskem tlačítka 3 během přehrávání souboru, tento soubor vymažete 

 

 

6. LED indikátory 

• Žádné LED diody nesvítí  - přístroj je vypnut  

• Pravá LED dioda svítí modře  - přístroj se nachází v pohotovostním módu, pokud modrá 

dioda bliká v přístroji je slabá baterie  

• Levá LED dioda svítí červeně, pravá LED dioda svítí modře - přístroj nahrává, pokud 

červená LED dioda bliká, paměť je zaplněna  

• Levá LED dioda svítí zeleně, pravá LED dioda svítí modře - přístroj se nabíjí, pokud 

zelená dioda zhasne, přístroj je plně nabit 

 

7. Propojení s PC 

• Pomocí dodávaného USB kabelu propojte přístroj s PC  

• Přístroj zapněte tlačítkem 2  

• Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk  

• Nyní již můžete přehrávat uložené soubory a dále využívat stejné funkce jak na běžném 

flash disku (kopírování, mazání, apod. 

 

8. Specifikace 
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5. FAQ – často kladené dotazy: 

„Na záznamu se objevují různé ruchy“ 

V případě ukrytí diktafonu například do kapsy hrozí, že bude při pohybu látky výrazně 

snížená kvalita nahrávky. Doporučujeme proto diktafon umístit do volného prostoru, 

případně při nahrávání omezit pohyb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Tento návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiné 
rozmnožování podléhá schválení touto společností. 

 


