
U350 - RÖSTINSPELARE

ÖVERSIKT

TID & DATUM
• Anslut U350 till USB-porten på datorn
• Dubbelklicka på "date_time.cfg creator". Ställ in så som du vill ha den och 

klicka på knappen ”Start"
• När du tar bort U350 från datorn kommer inspelningsindikatorn (ⓔ) blinka 

snabbt och inställningarna är klara.

** Varning1: Enheten väljer automatiskt samma tid och datum som datorn
** 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.

OBS! Programmet att ställa datum, inspelningskvalite och röstaktivering fungerar endast på PC

a. Skydd för USB kontakt
b. USB kontakt
c. Indikator LED

d. Enhet
e. Mikrofon
f. Inspelningsreglage

Indikator LED Avstängd Blinkar Lyser fast

Batteristatus 0-30% 30-70% 70-100%



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

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

• När du vrider inspelningsreglaget (f) 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 (f) 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 till datorn eller valfri 5V USB källa som kan ladda under inspelning kan du spela in under en längre 

tid. Vid inspelning med extern ström blinkar inspelningsdioden (c) i intervallet 5 sekunder

UPPSPELNING
När du vill lyssna på inspelningar ansluter du enheten till en dator (PC eller Mac alt. mobil om du har USB adapter till 
mobilen) 
Det fungerar som en vanligt USB minne, öppna mappen och tryck på Voice sedan kan du spela upp ljudfilerna med 
Windows Media Player, Quick Time, VLC Player eller liknande media spelare. 

RADERA INSPELNINGSFILER
Vill du du radera filer så höger klickar du med musen på den ljudfil du vill ta bort och väljer ta bort eller släng i 
papperskorg beroende på ditt operativsystem. Du kan även dra filerna från minnet till datorns papperskorg. 

Vi rekommenderar att du inte formaterar U350 eftersom all data raderas.
** Varning: U350 stöder endast format FAT32. Om du byter till annan typ fungerar inte produkten korrekt.
** Varning: Data raderad en gång kan inte återställas. 

OBS! 
• Gör alltid en säker borttagning av maskinvara (PC) alt. mata ut enhet (Mac) innan du tar bort enheten ifrån datorns 

USB port. Annars riskerar du skada enheten och den kommer inte fungera som den ska. 
• Tänk på att inte lämna enheten i t.ex en varm bil. Vid temperatur över +40°C kan enheten orsaka brand.


