
Gjenstående batteri-lampe
* Når opptak startes, eller når laderen blir fjernet, vil lampen indikere hvor mye batteri som gjenstår på 
en av tre måter for 5 sekunder basert på hvor mye strøm gjenstår.

Lading
* Dette produktet har et oppladbart batteri.
* Lad det opp før bruk.
* Når du tar av      lokket og kobler til      USB-terminalen til USB-porten i PCen, vil      ladelampen slås på, og ladingen startes.
* Når den er ferdigladet vil      ladelampen blinke.

OpptaksbryterMikrofonEnhetLadelampeUSB-terminalLokk
Navn på delene

Viktig
* Vi er ikke ansvarlige for tap av opptak forekommet av feil bruk eller andre grunner
* Vi er ikke ansvarlige for skader fra bruk av produktet
* Lagre viktige opptak til PCen umiddelbart

Tilkobling til PC (Windows XP/Vista/7/8/10)
* Når denne enheten er koblet til USB-porten i PCen etter opptak er avsluttet, vil den bli gjenkjent som en utmatbar disk.
* For avspilling av filene, bruk vanlig medieavspiller.
* VIKTIG: Når du tar ut produktet fra PCen, vær sikker å mate den ut skikkelig. Hvis du fjerner den uten å gjøre dette, kan det oppstå feil på
produktet.

Opptak
* Når du vrir        opptaksbryteren mot            vil kontinuerlig opptak starte etter rundt 5 sekunder.
* Når du vrir        opptaksbryteren mot            vil stemmeaktivert opptak starte etter rundt 5 sekunder. Hvis det 
ikke er lyd for 1 minutt, vil produktet lagre lydfilen og gå i hvilemodus inntil den merker lyd igjen, hvor den da vil 
starte å ta opp lyd igjen. (Maks opptak i hvilemodus: cirka 25 dager)
* Når du v* Når du vrir      opptaksbryteren til midten vil opptaket stoppe og filen blir lagret. Filen blir lagret i mappen 
«VOICE» som en mp3-fil.
* Opptak over lengre tid: Når du kobler produktet til strøm, enten i kontakt eller i PC, vil du kunne ta opp lyd helt 
til minnet er fullt.

Formatering
* Når du formaterer produktet, vil alt som er lagret på det bli slettet.
* OBS: Produktet støtter kun FAT32. Bytter du filstruktur kan produktet slutte å fungere.
* OBS: Når data er slettet, kan det ikke bli gjenopptatt.

Stemmeaktivert

Kontinuerlig opptak

Oppsett av tid
* Etter du kobler til produktet til PCen, åpne programmet «Time Setup» som er lagret på produktet. Etterpå, trykk på «Start» i 
vinduet, og koble produktet fra PCen.
* Når lampen blinker fort og blir slått av etter      ladelampen indikerer hvor mye batteri som gjenstår, er tidsoppsettet ferdig.
* OBS: Dato og tid er hentet fra PCen automatisk
* OBS: Når batteriet går tomt, må du gjennomføre oppsettet igjen.
* OBS: Det anbefales å lag* OBS: Det anbefales å lagre programmet på PCen i tilfelle opptakeren blir formatert eller programmet blir slettet.


