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Secutron UR125-075  

 

Návod k obsluze 

  

  

  

  

  

  

Hlavní výhody produktu:  

• Velmi dlouhá doba pohotovosti  

• Možnost volit nepřetržité nahrávání nebo nahrávání detekcí zvuku  

http://www.spyobchod.cz/secutron-ur125-075/
http://www.spyobchod.cz/secutron-ur125-075/
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1. Popis produktu  

  

A. Mikrofon  

B. LED dioda  

C. Přepínač nahrávacích módů  

D. USB konektor  

  

  

2. Nabíjení baterie  
  

• Přístroj má vestavěnou nabíjecí baterii  

• Před prvním použitím doporučujeme baterii plně nabít  

• Nabíjení zahájíte tak, že přístroj ve vypnutém stavu (přepínač módů je ve střední 

poloze) připojíte přes USB kabel k PC  

• Červená dioda začne nepřerušovaně svítit  

• Červená dioda začne blikat, jakmile bude přístroj plně nabit (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  Aktuální stav baterie si můžete na přístroji orientačně ověřit:  

o Přístroj nesmí být připojen k PC o Stav 

baterie zobrazí LED dioda, a to takto  

Zbývající kapacita baterie  LED dioda – MODE  

Více než 70%  Během 5s dioda zasvítí  

30% - 70%  Dioda během 5s zabliká  

Méně než 30%  LED dioda nesvítí  
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3. Nahrávání  
  

Kontinuální nahrávání  

• Nepřetržité nahrávání zahájíte tak, že posunete přepínač do spodní polohy, jak je 

uvedeno na obrázku.   

• Nahrávání bude spuštěno automaticky do 5s  

  

Nahrávání s detekcí zvuku  

• Nahrávání detekcí zvuku zahájíte posunutím přepínače do horní polohy. Pokud je 

následně zaznamenám zvuku, nahrávání se spustí během 5s  

• Pokud není přístrojem déle jak minutu zachycen žádný zvuk, přístroj uloží záznam a 

přepne se do pohotovostního módu  

• V případě, že přepnete přepínač do střední polohy, záznam bude uložen  

  

Upozornění:  

Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nahraných dat z přístroje. Důležité soubory si 

proto ukládejte např. na vašem PC.  

  

4. Připojení k PC – přehrání nahrávek  

  

• Pokud chcete přehrávat nahrané soubory, připojte přístroj přes USB kabel k PC  

• Přístroj je třeba připojit ve vypnutém stavu (přepínač ve střední poloze)  

• Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk a nyní již můžete se soubory provádět stejné 

operace jako s běžným flash diskem  

• Pro přehrávání souborů postačí jakýkoliv přehrávač kompatibilní s vaším PC  
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Budeme rádi, pokud věnujete pozornost i našim dalším produktům v sekci Digitální diktafony  

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.  

 

http://www.spyshops.cz/digitalni-diktafony/
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