Ultra tenká propiska s diktafonem
Esonic MQ-78
Návod k obsluze

Kontakt na dodavatele
SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3, Praha 4, 141 00
Tel: 244 472 125
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Podrobný manuál

1. Obsah balení
•
•
•
•
•
•

Uživatelský manuál
Propisovací pero
Náhradní tuhy
Sluchátka
Ovládání
Nabíječka

2. Popis
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

Tuha
Tělo pera
Otočné tělo pera
Tělo pera
ON/OFF nahrávání
LED / mikrofon
Nabíjení

3. Nahrávání

Když přesunete přepínač nahrávání dolů, nahrávání se spustí cca za 3 vteřiny. Pro
zastavení nahrávání přesuňte přepínač nahoru.
Pokud je kapacita paměti již plná, zazní po dobu 5 vteřin zvukový signál a nahrávání se
zastaví. Po smazání souboru a uvolnění paměti je možné opět nahrávat.

4. Zpětné přehrávání
Přehrávání se automaticky spustí, jakmile vložíte do zařízení sluchátka. Při zpětném
přehrávání v zařízení můžete použít také ovládání. Zpětné přehrání je také možné po
připojení zařízení k PC.

SHX Trading s.r.o.

2

5. Nastavení kvality nahrávání

6. Nastavení datumu a času
Připojte zařízení k PC, otevřete soubor s názvem „Setup“ a stiskněte tlačítko start. Ve
složce se zobrazí soubor „datetime.cfg“, nastavení bylo dokončeno a nyní můžete
zařízení odpojit od PC.

7. Nabíjení
Připojte zařízení k PC. Zařízení bude plně nabito, jakmile se rozsvítí zelená LED
kontrolka.
% nabití
Méně než 30%
30%-60%
60%-100%
Nabití je kompletní
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LED kontrolka - barvy
Červená LED bliká
Modrá LED bliká
Zelená LED bliká
Zelená LED svítí
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8. Specifikace
Hmotnost zařízení
Rozměry zařízení
Formát nahrávek
Doba nahrávání
XHQ
HQ
LP
Doba nabíjení

19.8g
11.4mm x 134.2mm
WAV 192 kbs / 512 kbs
1GB
2GB
cca 17h
cca 35h
cca 35h
cca 72h
cca 71h
cca 145h
cca 2,5h

9. 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 jiné používání
musí být se souhlasem této společnosti.
Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete
informovat.
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