
ⓕOpptaksknapp   ⓖMikrofon   ⓗ USB terminal
ⓘOpptaksmodusknapp  ⓙLampe gjenv. batteritid  ⓚLadeindikatorlampe

Lading av enheten
* Dette produktet har innebygd oppladbart batteri. (Lad det før bruk).
* Når du holder (d) ringen og dreier (e) hoveddelen mot klokken, er den atskilt.
* Når du kobler (h) USB-terminalen til USB-porten på PC, slås ⓚindikatorlyset på og ladingen
starter. (* Indikatorlyset blinker når ladingen er fullført.)
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I SVOS, opptakstid etter
standbytid uten opptak
(Opptaksmodus: XHQ, SVOS nivå: +2)

* Vi er ikke ansvarlige for tap av opptak pga. feil bruk, A/S, andre grunner.
* Vi er ikke ansvarlige for skade eller tredjeparts krav forårsaket av bruk av dette produktet.
* Demontering, ombygging, trykk, bruk på sted med lav temperatur, høy temperatur,

høy luftfuktighet kan være årsaker til svikt.
* Sørg for hyppig lagring av viktige opptak i PC.

Bruksadvarsler

Navn på hver del

Korrelasjonstabell 
mellom 
opptakstid 
og standbytid

Ladetid : ca. 2 timer

ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ        ⓔ ⓕ    ⓖ ⓙ 

Innstilling før opptak

- Tidsinnstilling
- Kvalitetsinnstilling 
- for opptak av lyd
- SVOS-

nivåinnstilling

Recording

* Når du holder ⓔhoveddelen og vrir ⓕ)opptaksknappen med klokken, 
starter opptaket etter ca. 5 sekunder etter at statuslampen har angitt 
gjenværende batteritid.

* Når du holder ⓔhoveddelen og vrir ⓕopptaksknappen mot klokken, 
stopper opptaket og gjeldende opptak blir lagret. (Opptaksfilen lagres i 
mappen RECORD som en MP3-fil.)

* Opptak på mer enn 5 timer splittes og lagres av enheten i 5 timers 
intervaller.

* Når ant. opptaksfiler overskrider 9999, er opptak ikke mulig lenger. 
Slett unødvendige filer og bruk enheten videre.

1)

2)

) Etter USB-tilkobling til PC, kjør programmet for 'Tidsoppsett' 
lagret i produktet ved å dobbeltklikke, og høyre vindu i 
"date_time.cfg Creator" vises.
Klikk på knappen "Start" i vinduet til "date_time.cfg Creator" og filen 
"date_time.cfg" er opprettet i produktet.
ⓙKoble produktet fra PCen, og gjenv. batteritid angis i 

(j)statuslyset, lampen blinker hurtig og tidsinnstillingen er fullført.
Advarsel-1. PCens dato og klokkeslett konfigureres automatisk. 
     (Tid for å klikke på Start-knappen er satt til tidspkt. for frakobling av produktet.) 
Advarsel-2. Når batteriet er utladet, initialiseres datoen. 

Opptak er mulig
uten innstilling.

(Grunnleggende innstilling:
Lydkvalitet-XHQ, SVOS-0)

Tidsoppsett

      Før opptak, utfør tidsinnstillingen på nytt og bruk den. 

Innstilling for lydkvalitet
* I modus (Opptakskvalitet) i høyre vindu av "date_time.cfg Creator", velg 
XHQ eller HQ, klikk på knappen "Start" og innstillingen er fullført.

* Grunnleggende innstilling er "XHQ".

Innstilling for SVOS-nivå

* Når du flytter ⓘopptaksmodusknappen i retning 『  ━  』, er kontinuerlig opptak valgt.
* Når du flytter ⓘopptaksmodusknappen i retning 『· · ·』, er super voice operated system (SVOS) valgt.

**Hvis det ikke er lyd i 1 minutt under opptak ved Super Voice Operated System, lagres opptaket og
   konverteres til standby-modus og starter automatisk opptaket på nytt når lyd registreres.  
  (Maks standby-tid for opptak: ca. 30 dager)

(Kontinuerlig opptak)

ⓘ(Modusknapp

)(SVOS)

ⓕOpptaksknapp

Opptak
(Svart

Stopp
Hvit

ⓙStatuslys
Med klokken Mot klokken

ⓔHoveddel

MQ-99 Brukerhåndbok
Kulepenn - USB minnepenn - Lydopptaker

FCC advarsel
Eventuelle endringer eller 
modifikasjoner i konstruksjonen 
av denne enheten som ikke er 
uttrykkelig godkjent av
samsvarsansvarlig myndighet kan 
føre til atbrukerens rett til å bruke 
utstyret blir trukket tilbake.

FCC Merknad
Dette utstyret har blitt testet og funnet å være i samsvar med grensene for en klasse B digital enhet iht. til del 15 i FCC-reglene. Disse 
grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan 
utstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, forårsake skadelig interferens for 
radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis utstyret forårsaker 
skadelig interferens for radio- eller TV-mottak, som kan bestemmes ved å slå utstyr av og på, bør  brukeren korrigere interferensen med 
ett eller flere av følgende tiltak
;   Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.

ⓗ ⓘ

-  Reorientere eller flytte mottakerantennen
- Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.
- Kontakte forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp.

ⓐKulepennspiss  ⓑFront   ⓒRulledel   ⓓRing   ⓔHoveddel

MSIP-REM-ESO-MQ-99

Spesifikasjoner

Modell
Minne 

Opptakstid        

Timer med      
batteribruk       

Super Voice Operated
System(SVOS)

Maks ant. opptaksfiler
Dimensjon, Vekt

Batteritype
Bruksmiljø

Tilbehør 

Garantikort

Produktnavn

Modell nr.

Kjøpsdato

Kjøpssted

Telefon

Etc.

Garantiperiode

Navn

Adresse

TelefonKu
nd

e

Pen stemmeopptaker

Et år fra kjøpsdato
Betalt tjeneste
- Defekt pga. uforsiktig bruk.
-
- 

 Defekt pga. brukerens modifikasjon. 
Defekt pga. naturkatastrofer som brann,
saltskader, flom, jordskjelv, o.
.- Defekt etter garantiperioden.

MQ-99
8GB          16GB          32GB

ca. 144 timer ca. 288 timer  ca. 576  timer
ca. 288 timer  ca. 576 timer ca. 1152 timer

ca. 27 timer
ca. 31 timer

Opptak standbytid : ca. 30 dager
Grunnl. innst.nivå : ca. 60dB(A)

9,999 filer
14,3mm(Φ) x 133,5mm(L) , 28.5g

3,7V, Li-Polymer 230mAh
Temperatur:0 ~ 40℃, Fuktighet: 20~80%

Brukerhåndbok

MQ-99
XHQ
HQ
XHQ
HQ

Format * Når du formaterer MemoQ (flyttbar disk) slettes alle produktdata.
** Forsiktig: Den støtter kun formattypen FAT32.

Hvis du bytter til annen type kan ikke produktet fungere som det skal. 
** Forsiktig: Data som er slettet én gang kan ikke gjenopprettes. 

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

* Når denne enheten er koblet til USB-porten på PCen
(USB kan bare kobles til i tilstanden opptaksstopp), gjenkjennes den som en flyttbar disk (MemoQ).
* For avspilling, bruk musikkavspillingsprogramvaren på PCen.

** Forsiktig: Når du tar produktet ut av PCen må du bruke "sikker fjerning av maskinvare".
Hvis du fjerner USB med makt, kan det oppstå uopprettelig feil med produktet. 

Gjenv. batteri-
indikator

* Når opptaket starter eller kroppen  er atskilt fra PC eller
eller USB-adapteret etter lading, indikerer ⓙlampen
gjenværende batteritid i tre trinn i 5 sekunder.

Statuslys Avslått Blinker Påslått

Gjenv. batteri   0~30%       30~70%    70~100%

* Når du kobler enheten til PC eller USB-adapter kan du gjøre lengre opptak.
Ved langvarige opptak blinker ladeindikatorlampen hvert 5. sekund og du kan gjøre opptak inntil 
minnets kapasitet.

Valg av 
opptaksmodus

(Kontinuerlig opptak
/SVOS)

* Du kan konfigurere lydvnivået for å starte lyddetekteringsopptak.
* I SVOS-nivå i høyre vindu til "date_time.cfg Creator" velger du en blant
"+2, +1, 0, -1, -2", klikker på knappen "Start", og innstillingen er fullført.

* Grunnleggende innstilling er "0".
* Endre etter testing i henhold til sted og situasjon.

* Vi anbefaler kontinuerlig opptak hvis du kan kontrollere opptakets start og stopp med stemmeopptakeren og
SVOS-opptak når du monterer stemmeopptakeren på et bestemt sted og ikke kan kontrollere opptakets start og stopp.

Langvarig 
opptak
(bruk av ekstern 
strøm)

Bytte kulepennspiss
* Koble fra ⓑFront ved å dreie mot klokken,

trekk ut den gamle kulepennspissen og sett 
inn en ny kulepennspiss i hullet.

ⓑFront 
ⓐKulepennspiss 

Standbytid betyr tiden enheten står uten å ta opp pga. ingen lyd 
under SVOS-opptak.

Dette produktet står i standby i ca 30 dager (ca. 720 timer) i SVOS-
modus når det er fulladet. Ved faktisk bruk gjentar den 
lydregistreringsopptak, og stopp- og standbydagsfeil kan oppstå.

Den venstre grafen viser tid til opptak og standby-dag. Standby-
dagen blir kortere proporsjonalt med forbrukt tid til opptak
.

Minne 

Opptakstid

8GB 16GB 32GB
ca. 144 timer   ca. 288 timer       ca. 576 timer
ca. 288 timer     ca. 576 timer    ca.  1152 timer

XHQ(Superhøy kvalitet)
HQ(Høy kvalitet)

SVOS-nivå
-2 -1 0 +1 +2

(respons på høy lyd)           . . .           (grunninnst.)         . . .            (respons på lav lyd)

* Opptakstid er standard for minnekapasitet og er
forskjellig fra ant. timer med batteribruk
(kontinuerlig opptakstid)
.
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