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Dôležité informácie
Pred použitím si pozorne prečítajte inštrukcie  
a uschovajte tento návod na budúce použitie.
• Riziko udusenia – malé častice.
• Nevhodné pre deti do 3 rokov.
•  Nedovoľte, aby sa zariadenie dostalo  

do kontaktu s vodou alebo inými tekutinami.
•  Čistenie zariadenia môže vykonávať jedine dospelá 

osoba.
•  Uistite sa, že je zariadenie pred začatím čistenia 

vypnuté.
•  Na čistenie zariadenia použite jemne navlhčenú 

handričku.
•  V prípade elektrostatického výboja môže zariadenie 

fungovať nesprávne. V takom prípade ho vypnite  
a zapnite, aby sa reštartovalo.

•  Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému 
žiareniu alebo teplu.

•  Na zariadenie a jeho súčasti sa vzťahuje dvojročná 
záruka pri problémoch zistených pri bežnom používaní.
V prípade zlého zaobchádzania, poškodenia krytu 
či úmyselného poškodenia zariadenia je záruka 
neplatná. Záruka sa nevzťahuje na žiadne straty, ani 
žiadne následné straty informácií. Opravy, na ktoré 
sa nevzťahuje záruka, sú spoplatnené. Hradia sa aj 
všetky pozáručné opravy.
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Spoznaj svoj mikrofón

Integrovaný 
Reproduktor/Mikrofón

Ovládanie hlasitosti

Výstup pre slúchadlá

USB port

Tlačidlo ON/OFF 
(Zapnutie/Vypnutie)

Červená LED kontrolka

Zelená LED kontrolka

Tlačidlo Nahrávanie/Vymazanie

Tlačidlo  
Prehrávanie/Pauza

Nasledujúca nahrávka, 
rýchle pretáčanie dopredu

Predchádzajúca nahrávka, 
rýchle pretáčanie dozadu
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Nahrávanie a prehrávanie
 •  Zapnite zariadenie posunutím tlačidla ON/OFF  

do polohy ON, rozsvietia sa obe LED kontrolky  
a zariadenie sa prepne do pohotovostného režimu. 

 •  Stlačte červené tlačidlo nahrávania  a potom, 
keď zostane svietiť iba červená LED kontrolka, tlačidlo 
uvoľnite. Znamená to, že prebieha nahrávanie. 

 •  Hovorte alebo spievajte do hornej časti zariadenia/
mikrofónu asi zo vzdialenosti 15 – 30 cm najmenej 
2 sekundy. Zariadenie neuloží nahrávku kratšiu ako 
2 sekundy.

 •  Keď budete hotoví, stlačte červené tlačidlo .
Nahrávanie sa zastaví a uloží ako posledná nahrávka. 
Rozsvietia sa naraz obe LED kontrolky. 

 •  Tlačidlom prehrávania  (play) spustite prehrávanie 
vašej nahrávky. LED kontrolka svieti na zeleno, kým 
sa nahrávka prehráva.

 •  Ak počas prehrávania stlačíte tlačidlo  znova (pauza),
zelená LED kontrolka bude blikať a prehrávanie  
sa pozastaví. Ďalším krátkym stlačením prehrávanie 
opäť spustíte. Ak podržíte tlačidlo aspoň 2 sekundy, 
prehrávanie zastavíte (stop).

 •  Po ukončení prehrávania sa zariadenie automaticky 
prepne do pohotovostného režimu a rozsvietia sa 
obe LED kontrolky.
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Prepínanie a rýchle pretáčanie 
•  Počas prehrávania nahrávky alebo v režime pauza, 

stlačte a držte tlačidlo  alebo  aspoň 2 sekundy.
Zelená LED kontrolka bude blikať. Po uvoľnení tlačidla 
sa bude nahrávka prehrávať normálnou rýchlosťou.

•  Medzi jednotlivými nahrávkami sa môžete počas 
prehrávania či pauzy prepínať krátkym stlačením 
tlačidla  alebo . Keď je zariadenie v pohotovostnom
režime, táto funkcia nefunguje. 

Vymazanie nahrávky 
•  Stlačte tlačidlo prehrávania , potom znovu (pauza) 

a začne blikať zelená LED kontrolka.
•  Následne dlhším podržaním tlačidla nahrávania  

vymažete pozastavenú nahrávku.
•  Po úspešnom vymazaní sa rozsvietia obe LED kontrolky.

Pripojenie k PC a nabíjanie 
 •  Pomocou USB kábla pripojte zariadenie do PC.  

Ak je tlačidlo ON/OFF v polohe OFF (vypnuté),  
tak sa spustí nabíjanie. 

 •  Zariadenie nevyžaduje žiadny softvér a správa sa 
ako USB flash disk.
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 •  Cez PC môžete vytvárať adresáre, kopírovať  
a vymazať súbory či adresáre alebo naformátovať 
zariadenie.

 •  Nahrávky, ktoré ste si nahrali do zariadenia, môžete 
cez USB pripojenie prehrávať aj vo vašom PC. 
Nájdete ich v adresári RECORD0. Alebo si môžete 
nakopírovať ďalšie audiosúbory vo formáte MP3, 
WMA alebo WAV do tohoto adresára či mimo neho   
a prehrať si ich priamo cez reproduktor zariadenia.

LED kontrolky 
LED kontrolky jasne ukazujú, čo sa deje s vaším  
zariadením. Vezmite na vedomie tieto informácie,  
aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky: 
 •  svieti červená aj zelená – pohotovostný režim 
 •  svieti zelená – prehrávanie nahrávky
                          – nabíjanie ukončené
 •  bliká zelená – pauza
 •  svieti červená – nahráva sa 
 •  bliká červená – pamäť je takmer plná
 •  svieti striedavo červená a zelená – nabíjanie 
 •  bliká červená aj zelená – slabá batéria
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Poradca pri problémoch 
Zariadenie je navrhnuté tak, aby pracovalo spoľahlivo 
v normálnych podmienkach. Je však možné, že sa 
vyskytne problém. Prv ako kontaktujete technickú 
podporu, pozrite si nasledujúcu tabuľku:

Problém LED kontrolka svieti náhodne.

Riešenie Batéria je vybitá, nabite batériu. 

Problém Chýba začiatok alebo koniec nahrávky. 

Riešenie Zariadenie automaticky zoslabuje začiatok 
a koniec pri nahrávaní a prehrávaní. Na 
začiatku i konci ponecháva jednu až dve 
sekundy voľné. 

Problém Súbor je poškodený alebo tlačidlá 
nereagujú. 

Riešenie Naformátujte zariadenie vo Windows 
(pomocou FAT formátu a nie FAT32). 

Problém LED kontrolka bliká na červeno  
pri nahrávaní. 

Riešenie Pamäť je plná, vymažte niektoré nahrávky. 

Problém LED kontrolka vôbec nebliká. 

Riešenie Batéria je úplne vybitá, nabite ju. 



Technické špecifikácie 
 •  Nahrávanie vo formáte: MP3 (kvalita 128 kbps)
 •  Prehrávanie súborov vo formáte: MP3, WMA a WAV
 •  Pamäť:128 MB (až 4 hodiny záznamu) 
 •  Čas nahrávania: max. cca 2 hodiny
 •  Kompletné nabitie úplne vybitého zariadenia: 

približne 3 až 5 hodín  
 •  28 mm reproduktor a mikrofón v hornej časti
 •  3,5 mm výstup pre slúchadlá
 •  USB kábel (1 m)
 •  Rozmery: dĺžka 135 mm, priemer v najširšom 

mieste 40 mm
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