
L500 - RÖSTINSPELARE

ÖVERSIKT 

LADDNING
När du har anslutit USB-kabeln till enheten (ⓑ) laddar du den genom att ansluta till strömadapter (tillval - 5V/2A) eller 
USB-porten på din dator.

• Vid laddning genom att ansluta produkten till datorn med USB-kabel, kan strömhastigheten vara långsam vid låg 
strömförsörjning.

• Under laddning kan produkten och laddaren vara lite varm. Det är normalt fenomen och påverkar inte produktens liv 
eller funktion.

• Under laddning, som på bilden ovan, ändras blinkande LED till fast belysning i ordning enligt ovan.
• När laddningen är klar, lyser alla LED lampor. 

a. För laddning av externa enheter t.ex mobil.
b. För laddning av internt batteri
c. Batteriknapp
d. Indikator LED för batteri

e. Indikator LED för inspelning
f. Mikrofon
g. Inspelningsreglage



ANSLUTNING TILL DATOR 
När du har anslutit USB-kabeln till USB-kontakten (ⓑ) på L500, anslut den andra änden till USB-porten på datorn.
• För att använda den på datorn, behåll inspelningsreglaget (ⓖ) i stoppläget.
• Du kan använda funktioner som "kopiera, ta bort, spela upp, formatera" på datorn på samma sätt som på ett vanligt 

USB-minne.
• När L500 är ansluten till datorn, skapas "MemoQ (flyttbar disk)", dubbelklicka på den och där finns mappen VOICE 

TID & DATUM
• När du har anslutit USB-kabeln till USB-kontakten (ⓑ) på L500, anslut 

den andra änden till USB-porten på datorn.
• Dubbelklicka på "Time Setup", fönstret "date_time.cfg creator" öppnas. 

Klicka på knappen "Start".
• När du tar bort L500 från datorn kommer inspelningsindikatorn (ⓔ) 

blinkar snabbt och inställningarna är klara.

** OBS! Gör alltid en säker bortagning av maskinvara innan du drar ur 
USB kontakten från datorn. 
** Varning1: Enheten använder automatiskt datorns tid & datum
** Varning2: När batteriet är urladdat nollställs datumet. Utför 
tidsinställning igen innan inspelning.

INSPELNINGSKVALITE
Mode (Record Quality); här kan du ställa kvalitén på inspelningen mellan 
hög (HQ) eller extra hög (XHQ)

RÖSTAKTIVERING
SVOS Level; här ställer du känsligheten på röstaktiveringen. +2 är känsligast och gör att inspelning startar lättast. -2 
är minst känslig och här krävs mer ljud för att starta inspelning.

INSPELNING 
Kontinuerlig inspelning / röstaktiverad inspelning / inspelning med extern ström



När inspelningen startas är inspelningsindikatorn (ⓔ) påslagen i ca 5 sekunder. Om minnet är fullt tänds inte lampan.

• När du vrider inspelningsreglaget (ⓖ) mot 「」, aktiveras kontinuerlig inspelning efter ca 5 sekunder.(Inspelning av 
filer delas med 5 timmar och sparas.)

• När du vrider inspelningsreglaget (ⓖ) i riktning mot 「」 aktiveras röstaktiveringen (SVOS) efter ca 5 sekunder. Om 
det inte finns något ljud i 1 minut under inspelning, sparas inspelningen och konverteras till vänteläge och börja 
spela in automatiskt igen när enheten detekterar ljud.

• När du flyttar inspelningsreglaget (ⓖ) till mitten, stoppas inspelningen och aktuella inspelningar sparas. 
Inspelningsfilen sparas i mappen VOICE som ett format för MP3.

Inspelning med hjälp av extern ström:
• När du ansluter produkten till datorn eller laddningsadaptern under inspelning kan du spela in under en längre tid. 

(se ”laddningsenhet")

• Vid inspelning med extern ström blinkar inspelningsdioden (ⓔ) i intervallet 5 sekunder

• och du kan spela in upp till inspelningstiden per minne. 

RADERA INSPELNINGSFILER
Markera de filer i VOICE mappen du önskar radera, högerklicka och välj ta bort eller släng i papperskorgen beroende 
om du använder PC eller Mac. 

VID FEL
Formatera bara enheten om du upplever att den inte fungerar. 
När du formaterar MemoQ (flyttbar disk) raderas alla data på produkten.
** Varning: L500 stöder endast format FAT32. Om du byter till annan typ fungerar inte produkten korrekt.
** Varning: Data raderad en gång kan inte återställas.
Efter du formaterat försvinner inställningsfilen, den kan du ladda ner igen på box850.com (Gå till L500 och tryck på 
fliken Nerladdning) 

OBS! Tänk på att inte lämna enheten i t.ex en varm bil. Vid temperatur över +40°C kan enheten orsaka brand. 

http://box850.com

