
MQ-99 EXCLUSIVE tollba rejtett diktafon, 8GB 
Használati útmutató 

A szállító elérhetősége:  

SHX Trading s.r.o. 

Kloboučnická 26, 140 00  Praha 4, Cseh Köztársaság
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1. Termékleírás  

A. Töltőtoll 

B. A töltőtoll takarója 

C. Az USB takarója 

D. Forgatható rész (a tollhegy ki és be tekerésére szolgál) 

E. A toll fő teste 

F. ON/OFF kapcsoló 

G. Mikrofon 

H. USB kimenet 

I. A mód választására szolgáló kar (hangérzékelős, állandó felvétel) 

J. LED fényjelzés (töltés, felvétel) 

2. A csomag tartalma 

• Tollban lévő diktafon 

• Angol nyelvű használati útmutató 

• Cserőlhető tollhegy 

3. Az elem töltése 

• A berendezés saját tölthető elemmel rendelkezik 

• Az első használat előtt az elemet ajánlott teljesen feltölteni 

• A berendezést úgy töltheti, hogy kikapcsolt állapotban az USB részét PC-re 
csatlakoztathatja 

• A piros jelzőfény elkezd világítani 
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• A piros jelzőfény elkezd villogni, ha a berendezés teljesen feltöltött (kb. 2-3 óra) 

Megjegyzés: Abban az esetben, ha a jelzőfény nem villan fel, a csatlakoztatást 
ismételje meg. 

• Az elem kapacitása idővel gyengülhet. Ha annak gyengülését szeretné 
megelőzni, akkor a berendezést igyekezzen mindig teljesen lemeríteni, majd 
teljesen feltölteni 

• Az elem töltöttségi szintjét ellenőrizheti a következő módon: 

• A berendezésnek nem szabad számítógépre csatlakozva lennie 

• A elem töltöttségi szintjét a LED fényjelzésésvel tudhatja meg: 

4. Hangrögzítés 

A berendezést állandó felvétel készítésére is használhatjuk, de akár 
hangérzékeléskor is aktiválódhat (VOR). 

4.1 Állandó hangfelvétel készítés 

• Az állandó felvétel rögzítő módot úgy kapcsolhatja be, hogy a kapcsolót a csíkkal 
jelzett oldalra kapcsolja. 

• Ezután kapcsolja át az ON/OFF kapcsolót az ON helyzetbe - a toll tetején (fekete 
ponttal jelölt oldalra) 

• A felvétel készítése 5 másodpercen belül beindul 
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• A felvétel leállításához kapcsolja az ON/OFF kapcsolót OFF helyzetbe - a toll 
tetején (a fehér ponttal jelölt oldalra) 

4.2 Hangérzékelésnél indított hangfelvétel 

• A hangérzékelő módot a kapcsoló “…” (három ponttal) jelölt részre kapcsoljuk 

• Ezután kapcsolja át az ON/OFF kapcsolót az ON helyzetbe - a toll tetején (fekete 
ponttal jelölt oldalra) 

• A berendezés 5 másodpercen belül működik, és hangfelvételt készít 
hangérzékelés esetén 

• Amint a zaj megszünik (vége van a párbeszédnek például) a berendezés 
visszakapcsol a készenléti üzemmódban és hallgatja a zajokat továbra is 

• A felvétel leállításához kapcsolja az ON/OFF kapcsolót OFF helyzetbe - a toll 
tetején (a fehér ponttal jelölt oldalra) 

5. PC-re való csatlakoztatás - a felvételek lejátszása 

• Ha le szeretné játszani az elkészített felvételeket, csatlakoztassa a berendezést 
egy számítógépre. 
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• A berendezésnek ki kell lennie kapcsolva és a kapcsolónak a középső álláson 
kell lennie (a kapcsoló, amelyel a hangérzékelő és az állandó felvételi mód között 
választhatunk) 

• A berendezést a PC penrive-ként ismeri fel, amelyen megtalálhatja az elmentett 
hangfelvételeket 

• A hangfelvételek lejátszásához nincs szükség semilyen különleges lejátszóra 

6. A berendezés paraméterei 

7. Az idő beállítása 

• Csatlakoztassa a berendezést PC-re 

• A berendezés pendrive-ként jelenik meg 

• A pendrive megnyitása után nyissa meg a Time setup fájlt 

A hangfelvétel hossza a kapacitástól 
függően

33 óra akár 256MB, 140 óra akár 1GB

Rögzített felvételek max. száma 99
Töltési idő Kb. 2,5 óra
Üzemidő Állandó hangfelvétel - 15 óra
Elem Li-on 3,7V, 190 mA
Hangérzékelő üzemmód (VOS) Ano
Méretei Átmérője 14,4 x hossza 133,5 mm
Súly 28g

� . oldal5 www.kemtech.hu

http://www.kemtech.hu


• Ezután kattinston a START gombra 

• Ezt követően az időnek be kell lennie állítva. Próbálja ki annak működését. 

Megjegyzés: Ha a berendezés lemerül, szükséges azt ismételten beállítsani. 

8. FAQ – gyakori kérdések 

„Beállítottam az időt és a dátumot, de a felvételen az nem jelenik meg” 

Minden egyes lemerülés után, szükséges az idő ismételt beállítása. 

„Nemtalálom a felvételeket a berendezésen“ 

A felvételek a “VOICE” mappában találhatók. 

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat. 

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal 
semilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések 
megsértésével.
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