



MQ77N - Översikt 
a) Refill för penna (standard: 5799-236-510(51mm)     b) se a)     c) Ytterhyllsa     d) enhet 
e) Inspelningsreglage     f) Mikrofon     g) Ingång för USB och fjärrkontroll     h) LED (bakom inspelningsreglage) 
i) Fjärrkontroll (remote controller)     j) Hörlurar 

Fjärrkontroll 
1) Stift     2) Meny knapp     3) Stopp (Off knapp)     4) Play     5) Volym kontroll     6) Tillbaka (förgående)      
7) Nästa      8) Hörlursuttag 

Batteri status: 
För kontroll av batteristatus: Anslut fjärrkontrollen när MQ77N är avstängd 
Lågt batteri, under 30% = LED av 
Mellan batterinivå, 30-60% = LED blinkar grönt 
Hög batterinivå, 60-100% = LED lyser grönt 

Ladda batteriet: 
1. Ladda enheten genom att ansluta medföljande USB kabel till en dator eller USB strömadapter 
2. När MQ77N laddas lyser LED (h) grönt, vid fulladdat batteri blinkar LED grönt 

Inspelning: 

Starta och stoppa inspelning genom att flytta inspelningsreglaget (e) enligt bild. Inspelning startar efter ca. 3 
sekunder. 

Under inspelning kan du lyssna via hörlurarna. MQ77N kan lagra max 99 filer och då måste du radera filer för att 
kunna fortsätta inspelning. 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MQ77N - Röstinspelare



Uppspelning och radera filer med fjärrkontroll: 

• Vänligen anslut fjärrkontrollen och hörlurarna till enheten och justera volymen. 
• När du trycker på knappen play (▶ ll) på fjärrkontrollen startar uppspelningen. 
• När du trycker på play igen pausar den. 
• När du trycker på stopp (■) stoppas uppspelningen. 
• Under inspelning fungerar inte fjärrkontrollen. 
• (OBS!) När inspelningen är färdig är inte knapptryckning möjlig i 3 sekunder. 

Automatisk uppspelning: 
• Håll nere play (▶ ll) knappen mer än 3 sekunder i stoppläge, kommer första delen av varje fil spelas upp 

automatiskt. 5 sekunder vardera. 
• När inspelningen du vill höra kommer, vänligen tryck kort på knappen (▶ ll) och det där filen spelas upp i helhet. 

Byt fil och sökning av fil: 
Det finns tre olika läge vid byte av fil. För att byta läge trycker du på meny (M) knappen under uppspelning. En 
signal betyder File move, två signaler betyder Sökläge 1 och 3 signaler betyder Sökläge 2.  

File move (standard): När du trycker på tillbaka (◀◀) knappen eller nästa (▶▶) -knappen, spelas nästa eller 

förgående fil upp. 

Sökläge 1: När du trycker på tillbaka (◀◀) knappen eller nästa (▶▶) -knappen, spolar den fram eller tillbaka i filen  

ca 20 sekunder.  Om du håller nere tillbaka (◀◀) -knappen när det är mindre än 20 sekunder kvar, flyttas den till 

startdelen av filen under uppspelning.  Om du håller nere nästa (▶▶) -knapp och mindre än 20 sekunder kvar, 
startar den nästa fil. 

Sökläge 2: När du trycker på tillbaka (◀◀) knappen eller nästa (▶▶) -knappen, spolar den ca 2 minuter fram eller 

tillbaka.  Om du håller nere tillbaka (◀◀) -knappen och mindre än 2 minuter kvar, flyttas den till startar en del av 

filen under uppspelning. Om du håller nere nästa (▶▶) -knapp och mindre än 2 minuter kvar, startar den nästa fil. 

Uppspelning av första eller sista fil 
När du håller nere tillbaka (◀◀) -knapp eller nästa (▶▶) knappen i mer än 3 sekunder under 

uppspelning, spelas första eller sista filen upp. 

Radera filer med fjärrkontrollen 
När du håller nere stoppknappen (■) i mer än 3 sekunder i stoppläget hörs ett pip ljud och inspelat innehåll spelas 
upp för att du ska kunna bekräfta innan du raderar. Om innehållet du vill radera är korrekt, vänligen tryck kort på 
stopp knappen (■) igen för att ta bort filen (ett pip ljud hörs i 2 sekunder). Om innehållet du vill radera är fel, 
vänligen avbryt det genom att trycka på en annan knapp. 
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Inspelningsläge:  
När du håller nere menyknappen (M) i mer än 3 sekunder i stoppläget lyser eller blinkar LED och sedan ändras 
inspelningsläget enligt nedan när du trycker på play (▶ ll) knappen. (XHQ är standardläge!) 

När du valt inspelningsläge håller du nere menyknappen (M) i mer än 3 sekunder och ändringen är slutförd. 

VOS (röstaktivering): 
VOS-funktionen är att inspelaren detekterar ljud och startar automatiskt inspelning och när ljud inte hörs pausas 
inspelningen. När ljudet hörs igen startar inspelningen automatiskt och låter dig använda minnet effektivt. När du 
trycker på menyknappen (M) långt mer än 3 sekunder i stoppläget lyser eller blinkar LED. Vid denna tidpunkt, när 
du trycker på stopp (■) knappen ändras läge enligt nedan. (VOS OFF (AV) är standardläge) 

OBS! VOS (röstaktivering) förlänger inte batteritiden 

Överföring och radering av filer på PC eller Mac: 
Anslut MQ77N till en dators USB med hjälp av medföljande USB kabel. Filer öppnas i en mapp och därifrån kan du 
radera eller föra över filer du vill spara precis som du gör med ett USB minne. Tänk på att alltid utföra säker 
borttagning innan du drar ut USB kontakten från datorn eller enheten. 
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