
OBS: Når data er slettet, kan det ikke bli gjenopptatt.
OBS: Produktet støtter kun FAT32. Bytter du filstruktur kan produktet slutte å fungere.

Når du formaterer produktet, vil alt som er lagret på det bli slettet.

Formatering

Stemmeaktivert opptak

Stopp

Kontinuerlig opptak

Når du kobler til enheten til en PC eller en stikkontakt under opptak, kan du ta opp lyd i lang tid. Under opptak med ek-
stern strøm vil opptakslyset (     ) blinke i intervall av 5 sekunder og du kan ta opp til minnet er fullt.

Opptak med ekstern strøm:

Når du vrir opptaksbryteren (     ) til midten vil opptaket stoppe og lagres. Filene blir lagret i mappen «VOICE» som mp3-filer.

Når du slår på opptaksbryteren (     ) i retning          , 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.

Når du slår på opptaksbryteren (     ) i retning          , vil kontinuerlig opptak starte etter rundt 5 sekunder.

Når opptak starter vil opptakslyset (     ) slås på i 5 sekunder, og blir ikke slått på i tilfelle lite minne og overflod av 9.999 filnumre.

Opptak

OBS: Det anbefales å lagre programmet på PCen i tilfelle opptakeren blir formatert 
eller programmet blir slettet.

OBS: Når batteriet går tomt, må du gjennomføre oppsettet igjen.
OBS: Dato og tid er hentet fra PCen automatisk

Etter filen «date_time.cfg» er opprettet, koble enheten fra PCen.
Opptakslyset (     ) vil blinke fort og tidsoppsettet er ferdig.

Dobbeltklikk på den og trykk på «Start» for å synkronisere tiden.
Inni lagringsenheten som blir opprettet ligger det en fil som heter «Time Setup».
Etter tilkobling av USB-kabelen til USB-terminalen (     ) til enheten, koble til den andre enden til USB-porten til PCen.

Dato- og tidsoppsett

EnhetUSB-kabel

Stopp

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.

Når den er koblet til, vil en ny enhet vises blant PCens lagringsenheter. Filene kommer til å ligge under mappen «VOICE».
Du kan bruke funksjoner som «kopier», «slett», «spill av» og «formater» på PCen på samme måte som en vanlig USB-lagringsenhet.
For å bruke den i PCen, behold opptaksbryteren (     ) i stopposisjonen.

Etter tilkoblingen av USB-kabelen til USB-terminalen (     ) til enheten, koble til den andre enden av
kabelen til USB-porten til PCen.

Tilkobling til PC

Under lading av telefoner brukes mye strøm. Lad 
enhetens batteri før opptak.

Under opptak kan den ikke lade andre enheter.

Produktet er brukt som et reservebatteri og batteriene til 
noen enheter kan ikke bli ladet helt opp.

Når den er ferdig å lade vil strømmen kuttes automatisk.

Etter du har koblet til USB-kabelen til ladeterminal for den eksterne 
enheten, koble til den andre enden til ladeporten til enheten du vil 
lade. Trykk på batteriknappen (     ), og ladingen vil starte.

Lading av ekstern enhet fra enheten

PC er data målt ved å koble til en USB-kabel til USB-porten til PCen.
AC/DC-adapter er data målt ved bruk av 5V/2A-produktet.

Ladetidbetingelse:

Enhet
USB-
kabel

Ladeadapter

<Batteristatus under lading>

Under lading, som på bildet under, vil de blinkende LED-lysene slutte å blinke avhengig av batteriprosenten. Når ladingen 
er over vil alle lysene lyse.

Under lading kan produktet og laderen bli varm. Dette er et normalt fenomen og vil ikke påvirke produktets livslengde eller kvalitet.
Lading av produktet kan være sakte om du kobler den til en PC med lav tilførselsstrøm.

Etter du har koblet USB-kabelen til enhetens ladeterminal (     ), lad den ved å koble den til en stikkontakt eller en PCs USB-port.

Lade enheten

Lys på
Blinker
Lys av

Lad batteriet . . 30% . . 60% . . 100%

<Gjenstående strøm>

Hvis gjenstående strøm er            , lad batteriet.
Gjenstående strøm blir vist i 20 sekunder.

Du kan sjekke gjenstående strøm ved å trykke på batteriknappen (     )

Sjekking av gjenstående strøm

Magnet

Plass å plassere magneten

Når du løsner produktet kan magneten sitte igjen. Løsne magneten og behold 

Fest magneten i sporet på produktet og sett produktet nær en stålpult, stålelektroniske
apparater, osv. og produktet er festet.

Du kan installere produktet enkelt ved bruk av magnet

Bruk av magnet

BrukermanualUSB-kabel

MagnetEnhet

Komposisjon

Opptaksbryter
Mikrofon
Opptaks-LED
Gjenstående batteri-lampe
Batteriknapp
Ladeterminal for enheten
Ladeterminal for eksterne enheter

Navn på delene

Advarsel før bruk
 Vennligst les brukermanualen før bruk og bruk produktet sikkert og skikkelig.
 Advarsel – Ikke la produktet være alene i temperaturer høyere enn 40 grader, som for eksempel en bil, ellers kan det være fare for eksplosjon eller 
brann.
* Bildene i brukermanualen kan være forskjellige fra den reelle varen og innhold kan endres uten varsel
* For å bruke produktet med andre produkter, sjekk kompatibiliteten med dem.
* Vi er ik* Vi er ikke ansvarlige for tap av opptak forekommet av feil bruk eller andre ting.
* Vi er ikke ansvarlige for skader fra bruk av produktet.
* Nedbryting, ombygging, slag eller bruk under lav temperatur, høy temperatur og/eller fuktige steder kan være grunn til sammenbrudd.


