MQ-U350 Brukerhåndbok

NY

USB-minne og taleopptaker

Advarsel om bruk

* Vi er ikke ansvarlig for tap av opptak forårsaket av feil bruk eller andre grunner.
* Vi er ikke ansvarlig for skaden eller krav fra tredjepart forårsaket av bruken av dette produktet.
* Demontering, ombygging, støtskader, bruk på steder med lav eller høy temperatur,
eller høy luftfuktighet kan være årsaken til svikt.
* Viktige opptak skal lagres ofte på PC.

ⓐLokk

ⓑUSB-terminal
ⓐ

ⓒLadeindikatorlampe
ⓑ

ⓒ

ⓓ

Hvordan spille inn

Sertifiseringsnr. :MSIP-REM-ESO-MQ-U350

ⓓKropp

ⓔMirofon

Tidsinnstilling

Innstillinger før
opptak
Tidsinnstillinger
- Innspillings lyd
kvalitetsinnstilling
- SVOS-nivåinnstilling

ⓕOpptaksbryter
ⓕ

ⓔ

Navn på hver del

1) Etter USB-tilkobling på PC, utfør programmet for 'Tidsinnstillinger'
lagret i produktet ved å dobbeltklikke og høyre vindu i
"date_time.cfg Creator" vises.
2) Klikk på knappen "Start" i vinduet til "date_time.cfg Creator",
og filen til "date_time.cfg" opprettes i produktet.
3) Skill produktet fra PC-en, og batterirester er indikert på
ladelampeen og lampen blinker raskt og tidsinnstillingen er fullført.
Forsiktig-1. Dato og klokkeslett som er angitt på PC, blir satt opp automatisk.
(Tid for å klikke på Start-knappen er satt opp når produktet skilles ut.)
Forsiktig-2. Når batteriet er utladet, initialiseres dato.
Før innspilling, må du utføre tidsinnstillingen igjen og bruke den.

Lydkvalitetsinnstilling
* I modus (Opptakskvalitet) innenfor høyre vindu i "date_time.cfg Creator",
Velg XHQ eller HQ og klikk på knappen "Start", og innstillingen er fullført.
* Grunninnstillingen er "HQ".
Minne
Innspillingstid

Lading
Ladetid: ca. 2 timer

Tilkobling til PC
(PC O/S: Windows XP,
Vista, 7, 8, 10)

Slått av

Blinkende

Batteri igjen

0~30%

30~70%

Slått på
70~100%

Innspilling er mulig
uten innstillinger
(Grunninnstilling:
Lydkvalitet-HQ, SVOS-0)

* Når denne enheten er koblet til USB-porten på PCen etter at innspillingsbryteren er stoppet,
gjenkjennes den som en flyttbar disk.
* For avspilling, bruk musikkavspillingsprogramvaren til PC-en.

Batteritid igjen
(Opptakstid)
(Timer)
28
21
14
7
0
0
6

Spesifikasjoner

Innspilling

MQ-U350
16GB
32GB
Opptak
ca, 288 t
ca. 576 t
ca. 576 t
ca. 1152 t
Timer med
ca. 23 t
ca. 28 t
batteribruk
HQ
Ventende og ikke i bruk ca. 25 dager
SVOS
Lydnivåfor innspilling: ca. 60 dB (A)
Maks antall innspillingsfiler
9,999 filer
Dimensjon, vekt
68(W) x 21(H) x 11(D)mm, 14.7g
3.7V, Li-Polymer 180mAh
Batteritype
Bruksmiljø
Temp:0~ 40°C, Fuktighet:20~80%
Tilbehør
Brukerhåndbok

Model nr.

Innspilling
over lang tid
(bruk av ekstern strøm)

Annet.

Addresse
Tel.

starter SVOS etter ca. 5 sekunder.
I tilfelle med SVOS hvis det ikke er lyd i 1 minutt
under innspilling, lagrer det innspillingen og venter
og starter innspillingen automatisk igjen når lyd blir oppdaget.
(Maksimal ventetid på ca. 25 dager)

MQ-U350

Tel.

Navn

Kontinuerlig innspilling

Ett år fra kjøpsdato

Stopp

SVOS

* Vi anbefaler kontinuerlig innspilling hvis du kan kontrollere opptakets start og stopp med bryteren og vi anbefaler
SVOS-innspilling når du installerer taleopptaker på et bestemt sted og ikke kan kontrollere opptakets start og stopp.

USB-minne og taleopptaker

Innkjøpssted

Garantiperiode

+2
(reager pålav lyd)

* Når innspilte filer overstiger 9.999, er det ikke mulig å ta opp mer.
Vennligst slett unødvendige filer.

Innkjøpsdato

Betalt tjeneste
- Feil forårsaket av uforsiktig bruk.
- Feil forårsaket av brukerens interne modifisering.
- Feil forårsaket av naturkatastrofer som brann,
saltskader, flom, jordskjelv, osv.
- Feil utenfor garantiperioden.

...

* Ved kontinuerlig opptak er det mindre enn 5 timer med innspilling
lagret i en fil og innspilling på mer enn 5 timer er delt og
lagret i intervaller på 5 timer.

Garanti
Produktnavn

+1

* Når du flytter ⓕopptaksbytter til midten,
stopper innspillingen og gjeldende opptak lagres.
Innspillingsfil lagres i mappen VOICE i et MP3 format.

Den venstre grafen er grafen for opptakstid og tid uten bruk.
25 (Dager uten bruk)
Dager uten bruk blir kort proporsjonalt med opptakstiden
stiden

8GB
XHQ ca, 144 t
HQ ca. 288 t
XHQ

0
(Grunninnstilling)

* Når du vrir ⓕopptaksbytter til retningen 『』,

er i bruk. SVOS-modus i full ladetilstand. Feil kan oppstå.

18

...

-1

starter kontinuerlig opptak etter ca. 5 sekunder.

Enheten er ikke i bruk når ingen lyd blir tatt opp av SVOS innsilling
I SVOS, innspillbar tid etter
tid hvor enheten ikke har vært i bruk
(Opptaksmodus: HQ)
Dette produktet holder omtrent 25 dager (ca. 600 timer) når det ikke

12

* Opptakstid er standarden for minnekapasitet
jellig fra timene med batteribruk
(kontinuerlig opptakstid).

SVOS nivå
-2
(reager påhøy lyd)

* Når du vrir ⓕopptaksbytter til retningen 『』,

** Forsiktig: Når du tar produktet ut av PC-en, må du huske å bruke "sikker fjerning av maskinvare".
Hvis du fjerner USB-en med makt, kan det oppstå en alvorlig feil med produktet.

Customer

Korrelasjonstabell
mellom
opptakstid og
tid hvor enheten ikke
er i bruk

32GB
ca, 576 t
ca. 1152 t

* Du kan stille inn lydvolumet for å starte opptak i lydoppdagelsesopptak.
* I SVOS-nivå i høyre vindu i "date_time.cfg Creator", velg en av
"+2, +1, 0, -1, -2" og klikk på knappen "Start", og innstillingen er fullført.
* Grunninnstillingen er "0".
* Vennligst endre etter testing i henhold til sted og situasjon.

* Når du formaterer MemoQ (flyttbar disk), blir alle produktdata slettet.
** Forsiktig: Den støtter bare formattypen FAT32.
Hvis du bytter til annen type, kan ikke produktet fungere ordentlig.
** Forsiktig: Data som er slettet kan ikke gjenopprettes.

Format

Model
Minne

Lampeindikator

16GB
ca. 288 t
ca. 576 t

SVOS nivå

* Dette produktet har innebygd oppladbart batteri.
* Vennligst lad batteriet før bruk.
* Når du åpner ⓐLokk og kobler ⓑUSB-terminalen til USB-porten på PC, er ⓒLadeindikatorlampe
slått på og ladingen starter.
* Når ladingen er fullført, blinker ⓒLadeindikatorlampen.
* Når innspillingen starter eller kroppen skilles fra PC
eller USB-adapter etter lading, indikerer lampen batteri
ladning som gjennstår i tre trinn som varer 5 sekunder.

Batteri
indikator

8GB
ca. 144 t
ca. 288 t

XHQ
HQ

* Når du kobler den til PC eller USB-adapter under innspilling, kan du ta opp over lang tid.
Mens du tar opp i lang tid, blinker indikatorlampeni løpet av 5 sekunder og
du kan ta opp så langt minnet rekker.

