
ÖVERSIKT
1. Mikrofon     2. On/Off     3. REC(inspelning)/Stopp/Radera      4. Play/Stopp     5. Avtagbar front      
6. Vibrator reglage     7. Röstaktivering reglage     8. Reset knapp     9. Indikator LED     
10. Volym upp/Steg tillbaka     11. Volym ner/Steg fram

LADDA BATTERIET
1. Stäng av enhet genom att trycka på 
2. Använd USB kabeln och anslut AR100 till en dator
3. Vid laddning lyser grön LED och slocknar när batteriet är fulladdat

INDIKATOR LED
Ingen LED:
Enheten är avstängd

Vänster: Ingen LED - Höger: Blå LED
Enheten är i standby
Blå LED blinkar om batteriet är slut

Vänster: Röd LED - Höger: Blå LED
Enheten är i inspelning
Röd LED blinkar om minnet är fullt

Vänster: Grön LED - Höger: Ingen LED
Enheten laddar
Grön LED av om enheten är fulladdad

Lawmate AR100



ANVÄNDNING
1. Starta enheten genom att trycka på
2.  Ställ inspelningsläge

A. Flytta reglaget 7. upp för röstaktivering
B. Flytta reglaget 7. ner för kontinuerlig inspelning

3. Ställ vibrator läge på andra sidan av enheten
A. Flytta reglaget 6. upp för vibrator på
B. Flytta reglaget 6. ner för vibrator av

4. Tryck på  för att starta inspelning

A. Om röstaktivering är på kommer enheten att starta automatiskt när den upptäcker ljud.
B. Om kontinuerlig inspelning är på kommer enheten att spela in tills du trycker på 

SPELA UPP LJUDFILER MED HÖRLURAR

1. Starta uppspelningsläge genom att trycka på 
2. Anslut hörlurarna och lyssna på ljudfilerna

A. Tryck på för att spela upp förgående fil 

B. Tryck på för att spela upp nästa fil 

C. Tryck länge på för att höja volymen

D. Tryck länge på   för att minska volymen

3. Tryck på  om du vill radera filen du spelar upp

FLYTTA LJUDFILER TILL DATOR
1. Använd USB kabeln för att ansluta AR100 till datorn
2. Sätt på enheten genom att trycka på 

3. Öppna filmappen och filerna ligger i REC mappen. 
Dra filerna från mappen till skrivbordet på datorn 
eller mappen du vill spara dom på


