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18 timer (4GB)
Kontinuerlig opptak i 7 timer

Maksimum opptakstid
Batterilevetid
Ladetid
Ladespenning
Batteri input
Strømforbruk
Strøm input

Strøm
Micro USB Audio output jack
Micro USB 2.0
Innebygget minne 4GBMinnetype
Minne og I/O

Audiospesifikasjoner
Filformat

Spesifikasjoner

er ferdig

mens strømmen er på. Enheten vil restarte seg når nullstillingen
Hvis enheten oppfører seg unormalt, kan du nullstille den ved å trykke

Nullstille enheten

Minne fulltBlå LED blinkende fort i 3 minutter
Lavt batteriBlå LED blinkende fort i 10 sekunder

Spiller avBlå LED blinkende sakte
OpptakSolid blå LED

Blå LED-lys

til forrige opptak (C).neste opptak, og
for å gå tilFor å spole frem og tilbake, trykk knappen

standard volum (C).
, lydklippet vil spille av iTrykk og hold på-knappen

For å spille av opptak, koble til medfølgende høre-
telefoner via USB-porten som vist i illustrasjonene 
(A) og (B), eller koble den til en PC.

Avspilling av opptak

Obs: Når informasjonen er blitt sendt til enheten 
vil du ikke kunne se «set time.txt» når du kobler til 
enheten til PCen igjen.

Obs: Du må ha et mellomrom mellom «set» og 
«time».

Lagre filen som «set time.txt» på enheten.

Obs: Du må ha et mellomrom mellom dato og 
tid, og tiden må være i 24-timersform.

Si at det er 11. april 2018 kl. 15:00. Skriv dato og tid 
som 2018.04.11 15:00:00.

Høyreklikk på Windows-skrivebordet. Opprett en 
.txt-fil med Notisblokk, og dobbelklikk tekstfilen.

Dato og tidsinnstillinger

og se om
den blå LEDen blinker 1 gang og går av.
For å sjekke om enheten tar opp, trykk på knappen

sekunder. Den blå LEDen vil blinke 5 ganger, og enheten slås 
av.

For å stoppe opptaket, trykk og hold knappen i 3

LEDen vil blinke 3 ganger og gå av, og enheten vil 
starte opptaket som vanlig.

i 3 sekunder. Den blåTrykk og hold på-knappen
Kontinuerlig opptak

For å fullstendig lade batteriet tar det rundt 30 minutter. Når det 
er fulladet vil den grønne LEDen slås av. 

Den grønne LEDen slås på under lading.

Koble til den andre delen av USB-kabelen til en PC, power-
bank eller annen USB-strømkilde som vist i illustrasjonen (B).

Med lydopptakeren avslått, koble til den medfølgende USB-ka-
belen til USB-porten på bunnen av enheten som vist i illustras-
jonen (B).

Dra av nøkkelbladet (USB-coveret) fra lydopptakeren som vist i 
illustrasjonen (A).

Lade batteriet

Høretelefoner

Ikke fjern serienummer-klisteret! Garantien er ugyldig om klisteret er 
ødelagt.

USB-kabel

I pakken

Forrige-knapp
Neste-knapp
Strøm-LED (blå)
Lade-LED (grønn)

USB / Ladeport
Reset-knapp
Strøm av/på

Navn og deler


