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1) DEL/A-B 
2) Volumen op 
3) Volumen ned 
4) USB jackstik 
5) Mikrofon jackstik 
6) Optageknap 
7) Hul til snor 

8) Øretelefon jackstik 
9) Lys der viser   

optagelse 
10) Skærm 
11) Stopknap 
12) Afspil/pause 
13) Indbygget mikrofon 

14) Menuknap 
15) Afspil forrige 
16) Afspil næste 
17) Tænd/sluk knap 

 

 



Primære funktioner 

Optag        Systemindstillinger Afspil musik  

I manualen står der ofte “tryk kort” og ”tryk længe” – og det betyder som følger: 

1. Tryk kort – når du har trykket på knappen, fjerner du fingeren med det samme. 
2. Tryk længe – når du trykket på knappen, så hold den ned indtil skærmen med indholdet                

vises. 

● Optag 
1. Start optagelse: Tænd for diktafonen. Tryk kort på “REC” og når optagelyset blinker og dataene                
på øverste del af skærmen skifter, betyder det, at optagelsen er i gang. 

2. Sæt optagelsen på pause: Under optagelsen trykker du kort på “REC” for at sætte optagelsen på                 
pause. Og så vil lampen og data på øverste del af skærmen blinke. Vil fortsætte optagelsen, så                 
trykker du kort på “REC” igen.  

3. Gem optagelsen: Under optagelsen trykker du kort på “Pause-knappen”, og så kan du se ”Save”                
(Gem) på skærmen. Gå ind i play/standby-indstillingen. Tryk igen på “PLAY knappen”, så afspiller              
du den gemte fil.  

4. Sluk for optagelyset: Under optagelsen trykker du kort på “Menu M” for at slukke optagelyset.                
Trykker du kort igen på “Menu M”, tændes optagelyset.  

● Play/ Pause 
Under interface trykker du kort på “Play ”eller “Play ” for at vælge om du vil afspille                 

optagelsen eller afspille musik. Tryk kort på “Menu M” for at gå til afspilnings-interface, tryk kort                
på “Play ” for at starte afspilningen, og tryk så kort igen på “Play ” for at sætte på pause eller                     
play.  

● Skift det indhold, der skal afspilles 
Under afspilning trykker du kort på “Play ” eller “Play ” knappen for at skifte indhold.  

● Skift musikfil/optag fil  
Når du afspiller musik eller en optagelse, så tryk kort på “Menu M” for at gå til                 

hovedmenuen, tryk kort på “Play ”eller “Play ” for at vælge afspilning af stemme eller musik, tryk                 
kort på “Play ” for at bekræfte dit valg.  



● Juster lydsstyrken 

Under afspilning af musik eller optagelse, tryk kort på “Volume-knappen”, så vises            
lydstyrken, tryk “Volume+” for at skrue op for lyden, tryk “Volume-” for at skrue ned. Derefter                
trykker du kort på “Play ” for at gemme lydstyrken. 

● Vælg play  og play , Spol frem, Spol tilbage 
Under afspilning af musik eller optagelse, så tryk kort på “ Play ” eller “ Play ” for at                   

vælge næsten fil. Tryk “Play ”eller “Play ” for at spole hurtigt frem eller tilbage. 
 

● A-B gentagelse 
Under afspilning af musik eller optagelse, så tryk kort på “DEL/A-B” for at indsætte startpunktet               
for gentagelse A, og tryk så kort på “DEL/A-B” for at indsætte afslutningspunktet for gentagelse B.                
Der vil stå “A-B” på skærmen, og tryk så igen kort på “DEL/A-B” for at gentage indholdet mellem                  
A-B, og tryk så kort på “DEL/A-B” for at gå ud af “A-B” indstillingen. (Diktafonen går tilbage til                  
normal afspilning efter at den afspillet gentagelsen fem gange)  

● Slet fil 
1. Slet fil: Under afspilning af musik eller optagelse, så tryk kort på “ DEL/A-B ” for at vælge at                    
slette, og tryk så kort på “Play ”eller “Play ” for at vælge at slette en enkelt fil eller hele filen, gå                      
tilbage og tryk så kort på “ Menu M ” for at bekræfte at du vil slette filen. Derefter står der                     
“deleting” på skærmen. 
2. Afbryd sletning af fil: Hvis du vil afbryde sletningen, så vælg “EXIT” og tryk så kort på “Play                   

” for at afbryde sletning, eller tryk “Play ” for at gå direkte ud af indstillingen.  

*Advarsel:“Delete all” betyder at du sletter alt, og filen kan ikke genoprettes, så vær              
forsigtig.  

● Tilslutning til computer  

1. Tilslut et kabel til diktafonens USB-port samt til computerens USB-port 
2. Fjern den aftagelige disk for at undgå at miste data  
3. Når computeren er tilsluttet, kan den bruges som en U-disk. Du kan uploade/downloade din              

yndlingsmusikfiler eller andre filer. Under dataoverførsel, må forbindelsen ikke afbrydes, da           
det fører til tab af data 

 

 

 

 



● Opladning 
1. Tilslut et kabel til diktafonens USB-port samt til computerens USB-port. Diktafonen oplades helt              
på 4 timer, og skærmen viser så et symbol, der fortæller at batteriet er fyldt.  

 

2. Batteriet kan oplades og aflades. Når batterisymbolet kun har en streg tilbage, så oplad venligst                
batteriet. 


