
Navn på hver del

MQ-L500 Brukerhåndbok
Digital stemmeopptaker og bærbar mobiltelefonlader

Forsiktighet ved bruk

Sørg for å lese brukerhåndboken før bruk, og bruk produktet trygt og riktig

* Ved lading når produktet er koblet til PCen med USB-kabelen, kan ladehastigheten være treg hvis strømstyrken er lav.
* Under lading kan produktet og laderen bli litt varm. Dette er normalt og påvirker ikke produktets levetid eller funksjon.
* Under lading, som vist på bildet, skifter blinkende LED til fast lys avhengig av batteriets kapasitet.
Når ladingen er fullført slås alle LED-lysene påon.

Sjekk av gjenværende batteristyrke
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Certification No.:
MSIP-REM-ESO-MQ-L500
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Lading av ekstern enhet fra enheten

* Når ladingen er fullført, slås strømmen av automatisk.
* Dette produktet brukes som et ekstra batteri, og batteriene 

i enkelte enheter kan ikke lades fullstendig.
* Ekstern enhet kan ikke lades under opptak.

* Bildene i brukerhåndboken kan variere i forhold til det faktiske produktet, og innholdet kan endres uten forvarsel for å forbedre ytelsen.
* Hvis produktet skal brukes samme med andre enheter, bør kompatibiliteten kontrolleres først
* Vi er ikke ansvarlig for tap av opptak forårsaket av feil bruk, ettersalgsservice, annet.
* Vi er ikke ansvarlig for skader forårsaket av bruk av produktet eller for tredjeparts krav om erstatning.
* Nedbrytning, ombygging, støt eller bruk ved lav temperatur, høy temperatur, fuktig sted kan være årsaker til sammenbrudd.

MQ-L500 Brukerhåndbok 
Digital stemmeopptaker og bærbar mobiltelefonlader

Tilkobling til PC
Etter at USB-kabelen er koblet til USB-terminalenⓑ) på enheten, kobles den andre enden til USB-porten på PCen. 

*

*

Når du skyver opptaksknappen(ⓖ) i retning av   『                   』,starter kontinuerlig opptak etter  ca. 5 sekunder.
(Opptaksfiler deles hver 5. time og lagres.)
Når du skyver opptaksknappen(ⓖ) i retning av 『                   』, sstarter  super voice-drevet opptakssystem (SVOS) etter ca. 5 sekunder.
Hvis det ikke er lyd i 1 minutt under super voice-drevet opptak blir opptaket lagret og konvertert til standby modus. Opptaket starter igjen automatisk når 
lyd registreres.

Formatering
Når du formaterer MemoQ (flyttbar disk), slettes alle data.

Spesifikasjon

MADE IN KOREA
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Voice Recorder & Portable Charger

 1 year from purchasing date

Betalt tjeneste
- Defekt forårsaket av uforsiktig bruk.
- Defekt forårsaket av brukerens interne modifikasjon.
- Defekt forårsaket av naturkatastrofer som brann,
saltskader, flom, jordskjelv, m.m.

- Defekt etter garantiperioden.

Stopp
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Kontinuerlig opptak『                 』

Super Voice Operated Recording System(SVOS) 『      』

Dato- og tidsoppsett

Hvis enheten blir formatert eller programmet blir slettet, kan du kopiere programmet til enheten og bruke det.

** Advarsel: Den støtter kun formattypen FAT32. Hvis du bytter til annen type fungerer ikke produktet som det skal.
** Advarsel: Slettede data kan ikke gjenopprettes
.
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* For å bruke den på PC, sett opptaksknappen((g)) i stopp-posisjon.
* Du kan bruke funksjonene "kopier, slett, spill av, formatter" på PC på samme måte som generelt USB-minne.
* Når den er koblet til PCen blir "MemoQ (flyttbar disk)" opprettet. Dobbeltklikk på den og der er mappen VOICE.

ⓖ

Sammensetning

Enhet

USB-kabel

Magnet

Brukerhåndbok

Charging bodyLading av enheten
Etter at USB-kabelen er koblet tilenhetens ladeterminal(ⓑ), lades den ved å koble til ladeadapteren (till.utst. eller USB-porten på PCen.

0% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100%

<Batteristatus under lading>

Lade-
adapter

USB-
kabel

Enhet

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

kobles den andre enden til kontakten på den eksterne enheten. 
Trykk på batteriknappen(ⓒ) og ladingen av den eksterne enheten starter.

<Batteristyrke indikasjon>

USB-kabel Enhet
* Velg "sikker fjerning av maskinvare" for å hindre dataskade ved frakobling av produktet fra PCen. ⓐLadeterminal for ekstern enhet

ⓑLading/USB-terminal for enheten
ⓒBatteriknapp
ⓓGjenv. batteri LED
ⓔOpptak LED
ⓕMikrofon
ⓖOpptaksknapp

Intet lys (slått av) 
Blinker (flimrer) 
Lyser(slått på))

Batteritype
Batterikapasitet

Strøm inn
Strøm ut

Enhetens ladetid

Li-ion
3,000mAh(3.7V)

DC 5V, 1A
DC 5V, 2A(Maks)

AC/DC adapter -ca. 3 timer, PC - ca. 5 timer

*Ladetidsforhold:
- AC/DC-adapteren blir datamålt ved hjelp av 5V/2A-produktet..
- PCen blir datamålt ved å koble USB-kabelen til USB-porten på baksiden av PCen.

Advarsel - Ikke la produktet ligge alene i høy temperatur på mer enn 40 grader da det kan forårsake eksplosjon og brann.

Bruk av magnet

Du kan enkelt installere produktet ved hjelp av magnet
* Fest magneten i sporet på enheten og legg produktet på et stålskrivebord, elektroniske 
apparater o.l. av stål og produktet er festet.

* Når du tar produktet fra hverandre under demontering, kan magneten festes til monterings- 
stedet. Løsne magneten og ta vare på den.

Sted for feste av magneten

Magnet

* Lading av mobiltelefon bruker mye strøm fra batteriet. 
Når USB-kabelen er koblet til ladeterminalen for ekstern enhet,    Bruk enheten til opptak etter at den er ladet.

Opptak (kontinuerlig opptak / super voice-drevet opptakssystem / opptak med ekstern strøm)

Når opptaket starter slås opptaks-LED(ⓔ) på i ca. 5 sekunder, 
Den slås ikke på i tilfelle mangel på lagringsminne og ved mer enn 9.999 filnumre.
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Stopp

Du kan sjekke gjenv. batteri ved å trykke på batteriknappen(ⓒ) 
* Gjenværende batteriet indikeres i 20 sekunder.
* Hvis gjenværende batteri er 『         』, må batteriet lades. 

* Etter tilkobling av USB-kabelen til USB-terminalen ((b)) på enheten, kobles den andre enden til USB-porten på PCen.
* Dobbeltklikk på "MEMOQ (flyttbar disk), og der er "Tidsoppsett".
* Dobbeltklikk "Tidsoppsett" og  vinduet til "date_time.cfg creator" åpnes på bakgrunnen
* .  Klikk på knappen "Start".
* Etter å ha sjekket opprettelsen av date_time.cfg-filen, koble enheten fra PCen,
opptaks-LED(ⓔ) blinker hurtig og tidsoppsettet er fullført.
**Advarsel1: Dato og klokkeslett som er konfigurert på PC, velges automatisk.
** Advarsel 2: Når batteriet er utladet, initialiseres datoen. Utfør tidsoppsettet på nytt før opptak.
** Advarsel 3: Kopier programmet for tidsoppsett til PCen og lagre det.
.

* Når du skyver sporet på opptaksknappen(ⓖ) til midten, stopper opptaket og gjeldende opptak blir lagret.
Opptaksfilen lagres i mappen VOICE som en MP3-fil.

* Opptak ved hjelp av ekstern strøm:
Når du kobler enheten til PC eller ladeadapter under opptak, kan du ta opp i lang tid. (se "Lading av enheten" 
Under opptak ved hjelp av ekstern strøm blinker opptaks-LEDⓔ) i intervaller på 5 sekunder
og du kan ta opp til minnets opptakstid.

USB-minne
Opptakstid

Dager m batteribruk

Ant. opptaksfiler
Dimensjon, vekt

Strøm
Driftsmiljø

Tilbehør

8GB         16GB        32GB
ca. 288 tim  ca. 576 tim / ca.  1152 tim
ca. 14 dager(2uker) i kontinuerlig opptak

 ca. 150 dager i SVOS standby-opptak  
[lyddeteksjonsnivå: ca. 60dB(A)]

9,999 filer
93(B) x 27(H) x 23(D) mm, 75g

Li-ion, 3.7V, 3,000mAh
temperatur:0~ 40℃, fuktighet:20~80%
USB-kabel, magnet, brukerhåndbok




