DIGITÁLNÍ ZÁZNAMNÍK HLASU
MODEL: ICR - 110

PŘED POUŽITÍM TOHOTO PŘÍSTROJE SI PROSÍM DŮKLADNĚ
PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K OBSLUZE.

Návod k obsluze
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Bezpečností upozornění
„Přečtěte si všechny pokyny před použitím“ a odložte si návod pro použití v
budoucnosti.

Předběžné opatření
K zajištění optimálního provozu:
Nepoužívejte tento přístroj na místech, které jsou extrémně horké, studené,
prašné anebo vlhké.
Nepoužívejte ani nenechávejte přístroj na následujících místech.
● Na místech s vysokou vlhkostí jako je koupelna.
● Na místech vystavených přímému slunečnímu záření (např. uvnitř vozidla,
kde je mimořádně vysoká teplota).
● V blízkosti zdrojů silného magnetického záření, jako jsou televizní
přijímače, reproduktory anebo magnety.
● Na místech vystavených velkým pohybům anebo vibracím, jako je
například automobil.

Pro bezpečnost
●
●
●

Nepokoušejte se tento přístroj rozebírat.
Zajistěte, aby se žádné sponky nebo jiné cizí předměty nedostaly do
přístroje.
Dávejte pozor, aby přístroj neupadl anebo nebyl vystaven silným otřesům.

Poznámky týkající se poslechu pomocí sluchátek
●
●
●
●

Poslouchejte s nastavenou přiměřenou hlasitostí k zabránění poškození
sluchu.
Nepoužívejte sluchátka během řízení vozidla anebo bicyklu.
Zvyšte pozornost nebo přerušte používání přístroje v případných
nebezpečných situacích jako je chůze, běh, apod.
Pokud neslyšíte žádný zvuk, NEZVYŠUJTE úroveň hlasitosti, protože
hudba se může náhle spustit s vysokou hlasitostí. K zabránění poškození
vašeho sluchu anebo poškození sluchátek, nastavte ovladač hlasitosti na
nejnižší úroveň před spuštěním přehrávání a pomalu zvyšujte hlasitost na
požadovanou úroveň.
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Rozmístění kontrolek

A. Kontrolka přehrávání

H. Kontrolka minut/sekund (časovač)

B. Kontrolky kvality nahrávání

I.

C. Kontrolka zprávy/roku

J. Kontrolka R(Záznam) DATE

D. Kontrolky REPEAT 1/ALL

K. VOX kontrolka

E. Kontrolka nahrávání

L. Kontrolky adresářů souborů zpráv

F. Kontrolka stavu baterie
G. Kontrolka datumu
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Kontrolka REMAIN

Rozmístění ovládacích prvků
Přední panel

1

Vestavěný mikrofon

11 Tlačítko Mode/Pause

2,3 Tlačítko REV/FWD

12 Tlačítko File/Time

4

Tlačítko REC/STOP

13 Tlačítko Erase/Repeat

5

Tlačítko PLAY/STOP

14 Ovladač Hold

6,7 Konektor MIC/EAR (sluchátka)

15 Reproduktory

8

Kontrolka nahrávání

16 Ovladač MIC

9

Hlasitost

17 Vox (Voice active system)

10 LCD displej (viz následující
strana)

18 Sluchátka

-4-

Zdroj elektrické energie
Vložení baterie


Otevřete kryt bateriového prostoru
jeho vysunutím a následným
zvednutím. (kryt je určený k
stálému připevnění, nelze jej
ztratit).




Vložte 2 ks. baterií velikosti „AAA“,
(nejsou součástí dodávky) podle
zobrazení polarity.

Kontrolky nabití baterie
Baterie jsou nabité.

Zasuňte kryt bateriového prostoru
zpět na své místo.

Baterie jsou slabé anebo vybité,
vyměňte je.

Poznámka: Při výměně baterií budou zaznamenané zprávy uložené, ale
datum a čas se vynuluje.

Opatření týkající se baterií
Držte se těchto opatření při použití baterií v tomto přístroji:
1. Používejte pouze jednu velikost a typ určených baterií.
2. Nezapomeňte dodržet správnou polaritu při instalaci baterií podle
naznačení v prostoru pro baterie. Obráceně vložené baterie mohou
způsobit poškození přístroje.
3. Nekombinujte různé typy baterií najednou (např. alkalické a karbonzinkové) anebo starí baterie s novými.
4. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte z ně j baterie k
zabránění poškození anebo poranění způsobeného možným vytečením
tekutiny.
5. Nepokoušejte se opětovně nabíjet baterie, které nejsou nabíjecí; mohou se
přehřát a prasknout. (Držte se směrnic výrobce baterií.)
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Obsluha
Nastavení času a datumu
Když vložíte baterie, na displeji se zobrazí 0 hodin a 0 minut a Led01. čas a
datum nastavíte následovně:

2
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Obsluha
Zapnutí a vypnutí zařízení

Přepnutí mezi režimy





K zapnutí zařízení stiskněte tlačítko
REC/STOP  anebo PLAY/STOP .
K vypnutí zařízení pouze nestiskněte
30 sekund žádné tlačítko a zařízení
se automaticky vypne a zobrazí čas.

K přepnutí do pohotovostního režimu
stiskněte tlačítko REC/STOP 
anebo PLAY/STOP  během režimu
času. Zařízení přejde do režimu času,
pokud nestisknete žádné tlačítko
30 sekund. K aktivaci režimu času,
stiskněte tlačítko MODE/PAUSE  v
pohotovostním režimu.

Kvalita záznamu
Lze zvolit ze tří režimů kvality záznamu hlasu. Pro nejlepší kvalitu zvuku
zvolte HP(High play); pro velmi dobrou kvalitu zvuku zvolte MP(Medium
Play); pro delší dobu záznamu (přiměřená kvalita zvuku), zvolte LP(long
Play).


Stiskněte a podržte tlačítko
MODE/PAUSE  na dvě sekundy;
zobrazí se „SET“ a bude blikat kvalita
nahrávání, stisknutím tlačítka REV 
anebo FWD  zvolte požadovanou
kvalitu záznamu.

Když se zobrazí požadovaná kvalita
záznamu, dvakrát stiskněte tlačítko
MODE/PAUSE k potvrzení a návrat
do režimu času anebo režim času
se změní tehdy, pokud nestisknete
žádné tlačítko 30 sekund.
High Play:............................. 878 min.
Medium Play:..................... 1759 min.
Long Play:.......................... 3369 min.
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Obsluha
Volba adresářů souborů
Tento přístroj má čtyři oblasti paměti (adresáře souborů) pro volbu, označené
A, B, C a D. Můžete uložit 99 zpráv do každého jednoho adresáře, teda do
čtyř adresářů můžete celkově uložit 396 zpráv.


POZNÁMKA:
Vždy, když zaznamenáte zprávu,
zařízení jí přiřadí číslo, odpočítajíc
1 od poslední zprávy, což bude
zobrazeno na displeji.

Stiskněte tlačítko REC/STOP 
anebo PLAY/STOP  k aktivaci
pohotovostního režimu. Stisknutím
tlačítka FILE/TIME  zvolte
požadovaný adresář (A, B, C, D).
Číslo vpravo nahoře na displeji
indikuje celkový počet nahraných
zpráv. Číslo ve spodní části displeje
indikuje celkový čas záznamu pro
zvolenou zprávu.

Pokud je zařízení plné, na displeji
se zobrazí FULL. V tomto případě je
nutné vymazat zprávu.

Citlivost nahrávání

Přepínač zamčení





Posuňte přepínač MIC SENS do
polohy LOW, pokud je nahrávaný
zvuk blízko. Zvolte polohu HIGH v
případě, pokud je zaznamenávaný
zvuk dále.

Přesuňte přepínač HOLD do polohy
LOCK k deaktivaci tlačítek; na displeji
se zobrazí HOLD. Přesuňte přepínač
HOLD do polohy OFF k opětovné
aktivaci tlačítek.
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Obsluha
Standardní nahrávání
Tento přístroj je schopen nahrávat pouze tehdy, když je slyšet zvuk. K použití
této funkce, viz následující strana. K standardnímu nahrávání proveďte kroky
uvedené níže.




Ujistěte se, zda je přepínač VOX na
Stlačením tlačítka FILE/TIME zvolte
boční straně tohoto přístroje nastaven adresář.
na OFF. Zapněte zařízení a zvolte
požadovanou kvalitu zvuku podle
popisu.




V pohotovostním režimu stiskněte
tlačítko REC/STOP a rozsvítí se
kontrolka REC a zobrazí se uplynulá
doba. Mluvte do vestavěného
mikrofonu anebo zasuňte mikrofon
do konektoru MIC a mluvte do
něj normálním tónem hlasu. Opět
stiskněte tlačítko REC/STOP k
zastavení záznamu.

Stiskněte tlačítko PLAY/STOP  k
zobrazení zbývající doby nahrávání
během záznamu. K pozastavení
nahrávání stiskněte tlačítko MODE/
PAUSE ; na displeji bude blikat
PAUSE. K pokračování opět stiskněte
tlačítko MODE/PAUSE .

POZNÁMKY:
• Předvolená audio úroveň automaticky nastaví úroveň nahrávání.
• K záznamu další zprávy pouze opakujte krok 3 a číslo zprávy se zvýší o
jedno.
• Pro normální úrovně hlasu je přibližná vzdálenost 12 - 22 centimetrů.
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Obsluha
Hlasem aktivovaný (VOX) záznam
Hlasem aktivovaný záznam umožní diktování pouze pokud mluvíte.
Pokud přístroj detekuje několik sekundové pozastavení, dočasně zastaví
záznam, dokud opět nezjistí zvuk.




Přesuňte přepínač VOX na straně
přístroje do polohy ON. Zapněte
přístroj a zvolte požadovanou kvalitu
zvuku podle popisu.

Stisknutím tlačítka FILE/TIME zvolte
adresář.



POZNÁMKY:
• Několik prvních zvuků aktivuje
rekordér a nemusí se zaznamenat.
• Variace v úrovni hlasu v průběhu
nahrávání nezastaví přístroj. K
zastavení záznamu je potřeba dvě
sekundy klidu.
• Pro konstantní záznam viz
předchozí stranu.
• K pozastavení stiskněte tlačítko
MODE/PAUSE
• Předvolená audio úroveň
automaticky nastaví úroveň
záznamu.
• Pro normální úrovně hlasu je
přibližná vzdálenost 12 - 22
centimetrů.

Stiskněte tlačítko REC/STOP
a kontrolka REC se rozsvítí a
zobrazí se uplynulý čas. Mluvte
do vestavěného mikrofonu anebo
zasuňte mikrofon do konektoru
MIC a když přístroj zachytí zvuk,
zaznamená jej. když nenahráváte,
kontrolka REC bude blikat a PAUSE
bude blikat na displeji dotud, pokud
se nezjistí zvuk.
Opětovným stisknutím tlačítka REC/
STOP zastavíte záznam.
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Obsluha
Přehrávání zpráv




Zapněte zařízení a stisknutím tlačítka
FILE/TIME zvolte adresář.

Stisknutím tlačítka REV  anebo
FWD  zvolte požadované číslo
zprávy; na displeji se zobrazí číslo
zprávy a délka zprávy.



V pohotovostním režimu stiskněte
tlačítko PLAY/STOP ; zařízení
bude přehrávat aktuálně zvolenou
zprávu, poté se zastaví. V průběhu
přehrávání se na displeji zobrazí
kontrolka přehrávání a uplynulá doba
zprávy. Čas a datum záznamu zprávy
můžete kontrolovat stisknutím tlačítka
REC/STOP

- 11 -

Obsluha
Opakované přehrávání zpráv
Můžete nastavit zařízení k opakovanému přehrávání 1 anebo všech zpráv:




OPAKOVÁNÍ ZPRÁVY: V průběhu
přehrávání zprávy stiskněte jednou
tlačítko ERASE/REPEAT , na
displeji se zobrazí „REPEAT“ a
zpráva se opakovaně přehrává
dosud, dokud nestisknete tlačítko
PLAY/STOP .

OPAKOVÁNÍ VŠECH ZPRÁV: V
průběhu přehrávání zprávy stiskněte
dvakrát tlačítko ERASE/REPEAT
, na displeji se zobrazí „REPEAT
ALL“ a všechny zprávy ve zvoleném
adresáři se přehrávají dosud, pokud
nestisknete tlačítko PLAY/STOP .

Zrušení opakovaného přehrávání:
K zrušení opakovaného přehrávání stiskněte tlačítko ERASE/REPEAT jednou
nebo dvakrát, dokud nezmizí kontrolka REPEAT z displeje.
Pozastavení zprávy




Opět stiskněte tlačítko MODE/PAUSE
K pozastavení záznamu anebo
přehrávání stiskněte tlačítko
k pokračování v nahrávaní anebo
MODE/PAUSE; na displeji bude blikat přehrávání.
PAUSE.
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Obsluha
Přehrávání ukázek
Toto zařízení může přehrávat prvních pět sekund každé zaznamenané
zprávy, což je užitečné zejména k vyhledání konkrétní nahrávky.




V pohotovostním režimu, zvolte
pomocí tlačítka FILE/TIME  adresář
souborů (A, B, C, D). Stiskněte a
podržte tlačítko PLAY/STOP  na
2 sekundy; na displeji se zobrazí
SCAN. Zařízení se zobrazí na
displeji. Zařízení bude automaticky
snímat a přehrávat prvních pět
sekund každé zprávy ve zvoleném
adresáři, počínaje zprávou číslo
jedna.

Zařízení se automaticky zastaví po
přehrání všech zpráv. K přehrávání
zprávy v průběhu snímání, stisknutím
tlačítka změňte režim přehrávání.
K zastavení snímání přehrávání
stiskněte tlačítko PLAY/STOP
dvakrát.
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Obsluha
Smazání jednotlivých zpráv




V pohotovostním režimu zvolte
pomocí tlačítka FILE/TIME 
požadovaný adresář souborů a
pomocí tlačítka REV  anebo FWD
 požadovanou správu k vymazání;
číslo zprávy a délka zprávy se
zobrazí na displeji.

Stiskněte tlačítko ERASE/REPEAT;
na displeji se zobrazí ERASE a
prvních pět sekund dané zprávy
se přehraje. K smazání stiskněte
tlačítko ERASE/REPEAT v průběhu
5 sekund přehrávání zprávy a zbytek
zpráv bude přečíslován. Pokud
nechcete zprávu smazat, netiskněte
tlačítko ERASE/REPEAT během její
přehrávání.

Smazání všech zpráv čtyř adresářů




V pohotovostním režimu stiskněte
a podržte nejdříve tlačítko ERASE/
REPEAT , poté stiskněte a podržte
tlačítko REC/STOP  na dvě
sekundy; na displeji bude blikat ALL
a ERASE.

K smazání všech zpráv opět stiskněte
tlačítko ERASE/REPEAT v průběhu
pěti sekund. Pokud opět nestisknete
tlačítko ERASE v průběhu prvních pět
sekund, zprávy se nesmažou.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:
• Když jsou již zprávy smazané, nelze je obnovit.
• Je-li paměť plná, na displeji se zobrazí FULL.
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Technické údaje
Systém záznamu .…................................................... Vestavěná Flash paměť
Doba záznamu ………………………………………….. 3369 minut v režimu LP
Reproduktor ….…………………………………………………... 0.2 W (8 Ohmů)
Výstupní výkon ….………………………………………………………….. 80 mW
Zdroj elektrické energie .. 3 V, 2 baterie velikosti „AAA“ (nejsou součástí dodávky)
Životnost baterií ..................................... Přibližně 10 hodin v režimu záznamu
5 hodin v režimu přehrávání při maximální úrovni hlasitosti
Rozměry ............................................................. 106 (V) × 36(Š) × 17 (H) mm
Hmotnost ............................................................................... 50 g (bez baterií)
Právo na změnu technických údajů vyhrazené bez předchozího upozornění.
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Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a
elektronických zařízení (domácnosti)

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité
elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa,
kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky
místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto
produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních
negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo
nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v
souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od
svého prodejce nebo dodavatele.
Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný jen v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte
si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého
prodejce.

NAY a.s.
Tuhovská 15
830 06 Bratislava
tel.: +421/(2)/4488 0647-8
fax.: +421/(2)/4488 2649
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