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1. Ovládání přístroje 

 

 

>>Popis tlačítek. 

 
Mik. – mikrofon 
USB Post - USB konektor 

 
>>Zapnutí / vypnutí 

 
1. Podržte tlačítko napájení 3 sekundy, Anobic S01 se zapne (indikator - bílé světlo) 
2. Stiskněte znovu tlačítko napájení po dobu 3 sekund, Anobic S01 se vypne 

(indikator -bliká červeně a poté zhasne) 
 

>>V pohotovostním režimu 
 
1. Žádná operace po dobu 20 sekund, diktafon se přepne do režimu úspory energie 

(světlo nesvítí) 
2. Opětovným stisknutím tlačítka záznamu probudíte Anobic S01 (bílé světlo) 

 

2. Stáhněte si aplikaci „AIvRecorder“ 
 

 
 

>>Můžete vyhledat aplikaci „AIvRecorder“ a stáhnout si ji v App Store a Google 

Play.  

Google Play - 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wooask.recorderpen  

App Store - https://apps.apple.com/us/app/aivrecorder/id1506699992  

>> Po stažení si aplikaci nainstalujte do svého zařízení. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wooask.recorderpen
https://apps.apple.com/us/app/aivrecorder/id1506699992


 

3.  Připojení zařízení  k aplikaci 

1. Povolit připojení Bluetooth na vašem zařízení. 

2. Otevřete aplikaci „AIvRecorder“ a vyberte aplikaci „+ Connect the device” . 

 
 

Pozor: před operací se ujistěte, že je bluetooth zapnutý, Anobic S01 je zapnutý a 
zobrazuje bílé světlo. 
 

3. Zařízení Anobic S01 je připojeno, když bílé světlo změní barvu na modrou 

 

4. Rychlý záznam (bez připojení k programu) 

>> Záznam 

1. Podržte tlačítko záznamu 3 sekundy, Anobic S01 zobrazí bílé světlo a zapne se 

2. Stiskněte tlačítko záznamu, bílé světlo se změní na zelenou a začne nahrávat 

3. Znovu stiskněte tlačítko záznamu, zelené světlo se změní na bílou a zastaví 

nahrávání 

PS: Po 20 sekundách po zapnutí nebude fungovat, rekordér se přepne do 

pohotovostního režimu (zhasne) 

V tuto chvíli Chcete-li nahrávat, stiskněte tlačítko record pro probuzení rekordéru 

(bílé světlo) a opakujte výše uvedené kroky 

>> Přepsat 

1. Připojte se k APP (podrobnosti viz krok 3) 



2. Kliknutím na „ Waiting“ na pravé straně rozhraní souboru nahrajete nahrávku do 

aplikace 

 

3. Vyberte záznamový soubor a kliknutím na „ Transcribe“ -> Zvolte jazyk (Choose 

language ) -> Potvrďte a přepište ( “Confirm and Transcribe”) a spusťte přepis 

 

 

5. Simultánní tlumočení 

1. Připojte se k APP (podrobnosti viz krok 3) 

2. Otevřete APP a klikněte na „ Recorder “, poté vyberte „ Simultaneous 

Interpretation (Simultánní tlumočení) “ 

 

3. Vyberte jazyk.  



 

4. Spustit simulační interpretaci. 

  

>> Stiskněte tlačítko záznamu nebo oblast červeného pole, modré světlo zezelená 

a začne simultánní tlumočení 

>> Obsah řeči v reálném čase a výsledek překladu se zobrazí na obrazovce 

>> Stiskněte znovu tlačítko nahrávání, zelené světlo se změní na modré, zastaví 

simultánní tlumočení a uloží informace o záznamu 

6. Běžné nahrávání. 

 
1. Připojte se k aplikaci (podrobnosti viz krok 3) 

2. Otevřete aplikaci, klikněte na " Recorder" a vyberte “Normal recordings”. 

 

 



 
3.Pouze záznam 

 

Přepsat během nahrávání 

 
>>Po výběru " Normal Recordings ", klikněte na " Recording Only " pro spuštění 

(modré světlo se změní na zelenou) 

>> Klikněte na "done" (nebo stiskněte tlačítko záznamu na rekordéru), zastavte 

nahrávání a uložte jej. 

 

 
Chcete-li zkontrolovat obsah během „ Recording Only“: 

1. Klikněte na „Pouze záznam ▼“ a vyberte požadovaný jazyk 

2. APP začne nahrávat a přepisovat současně, obsah se zobrazí na obrazovce v 

reálném čase, přepis uložíte po dokončení 

 



Přepsat po záznamu  

 

 
 

1.Vyberte uložený záznamový soubor a klikněte na „ Transcribe “ 

Po záznamu přepsat 

2. Vyberte jazyk, který chcete přepsat, a začněte kliknutím na „ Confirm and 

Transcribe “ 

 

Nahrávejte a přepisujte. 

 

 
 

1.Vstupte do části „ Recording + Transcription “ a vyberte jazyk, který chcete 

spustit. 

2.Přepis se zobrazí na obrazovce v reálném čase, přepis po dokončení uložte. 

 

7. Sdílejte záznam 

 



 

Kliknutím na „ “ nahoře můžete sdílet „místní zvukové soubory, soubory TXT, 

Word“ se sociálními platformami. 

8. Přehrajte záznam 

1) Přehrát: Připojte sluchátka a podržte boční tlačítko po dobu 3 sekund, aby se 

záznam přehrál (světle modrá) 

2) Přepínač: Dlouhým stisknutím bočního tlačítka (nahoru a dolů) přepnete 

nahrávání 

3) Pozastavit: Krátkým stisknutím tlačítka nahrávání pozastavíte nahrávání a 

stisknutím bočního tlačítka pokračujete 

hraní 

4) Konec: Opětovným stisknutím tlačítka nahrávání opustíte režim přehrávání 

Upravte hlasitost: 

Krátkým stisknutím postranního tlačítka (nahoru a dolů) upravíte hlasitost 

9. Odeberte záznam 

 



 

Posunutím nahrávacího souboru doleva můžete zvolit „Upravit (Edit)“ nebo 

„Odstranit (Delete)“. 

10. Nabíjení. 

1) Nabíjení: Připojte k napájecímu zdroji (červené světlo) 

2) Plně nabitý: Rekordér se automaticky vypne (červené světlo zhasne) 

3) Nízký výkon: méně než 20% (bliká červeně) 

11.Export USB 

Záznam lze exportovat ze rekordéru do počítače pomocí kabelu USB. Rekordér 

bude připojen k PC v režimu „U disk“ a bude odpojen od aplikace (bliká bílé světlo) 

12. Bezpečnost 

Před použitím a provozováním zařízení zajistěte nejlepší výkon zařízení a vyhněte 

se mu nebezpečné nebo nezákonné situace, přečtěte si prosím všechny níže 

uvedené bezpečnostní informace: 

>>Uživatelé nesmí vyměňovat baterii. Pokud je baterie poškozená a je třeba ji 

vyměnit,obraťte se na odborníka. 

>>Tento výrobek se skládá z kovu a plastu a obsahuje citlivé elektronické 

součástky.Pokud dojde k pádu, popálení, propíchnutí, stlačení nebo kontaktu s 

kapalinou, může dojít k poškození. 

>>Zařízení nerozebírejte a pokuste se jej opravit sami, protože by mohlo dojít k 

poškození zařízení nebo k jeho poškození osobní zranění. V případě poškození nebo 

nesprávné funkce se obraťte na poprodejní servis. 

>> Nepoužívejte zařízení v prostředí s příliš vysokou nebo příliš nízkou teplotou; 

vyhněte se dlouhodobému vystavení silnému slunečnímu záření nebo prostředí s 

vysokou teplotou; nespěte na zařízení nebo napájecím adaptéru připojeném k 

napájecímu zdroji nebo si zařízení nepokládejte pod přikrývku, polštář nebo tělo; 

při používání nebo nabíjení zařízení věnujte pozornost umístění zařízení a jeho 

napájecího adaptéru na dobře větraném místě. 

>> Hluk může být zaznamenán, když prsty během záznamu poškrábají jednotku. 



>> Tento výrobek se prodává bez napájecího adaptéru. Spotřebitelé si musí 

zakoupit napájecí adaptér s certifikací CCC, aby jej mohli používat společně. 

>> K čištění vnějšího povrchu zařízení používejte měkký hadřík mírně navlhčený 

vodou. 

>> Poté otřete vnější povrch suchým měkkým hadříkem. Nepoužívejte alkohol, 

benzín ani ředidlo. 

13. Prohlášení 

Obrázky jsou uvedeny v manuálu, slouží pouze pro informační účely. Mohou být 

vyrobeny v různých konfiguracích povolení, nebo zařízení, než je Váš, a proto se 

mohou mírně lišit od hotového výrobku. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za 

ztrátu informací nebo dat, způsobené selháním softwaru nebo hardwaru. Všechny 

informace a obrázky použité v této příručce se mohou změnit bez předchozího 

upozornění. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za informace obsažené v tomto 

dokumentu. 

Výrobce prohlašuje, že výrobek splňuje základní požadavky a pozosta3ymi 

příslušná ustanovení směrnice rady evropy 1999/5/EC. 
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