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Tak, fordi du valgte flerspors lineær PCM optageren. Læs denne vejledning for at sikre, at du bruger
produktet rigtigt og sikkert. Gem vejledningen til senere brug.
For at sikre en vellykket optagelse, bør du på forhånd udføre en prøveoptagelse.

Forord
Beskrivelse af denne vejledning
• Denne vejledning kan ændres uden varsel. For de seneste oplysninger, såsom produktnavn og modelnummer, bedes du kontakte vores kundeservicecenter.
• Illustrationerne af LCD-skærmen og optageren, som vises i denne vejledning, kan afvige fra det faktiske
produkts udseende. Selvom vi har gjort alt for at sikre nøjagtigheden af oplysningerne i denne vejledning,
bedes du kontakte vores kundeservicecenter, hvis du bemærker en muligt forkert beskrivelse, fejl, manglende oplysninger eller andet.
• Denne vejledning er ophavsretligt beskyttet af Olympus Corporation og Olympus Imaging Corporation.
Det er forbudt i henhold til ophavsretsloven at kopiere denne vejledning eller distribuere kopier uden
tilladelse.
• Vi påtager os intet ansvar for eventuelle skader, tabt arbejdsfortjeneste, eller krav fra en tredjepart, der kan
henføres til forkert anvendelse af produktet.

▌ Varemærker og registrerede varemærker
• IBM og PC/AT er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende International Business

Machines Corporation.
• Microsoft, Windows og Windows Media er registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Corporation.
• SD, SDHC og SDXC er varemærker tilhørende SD Card Association.
• Macintosh og iTunes er varemærker tilhørende Apple Inc.
• MP3-lydkodningsteknologien, der anvendes i optageren, er baseret på licens fra Fraunhofer IIS

og Thomson.
• Teknologierne til tuner, metronom, talehastighedskonvertering, og key shift er realiseret ved

hjælp af "CRIWARE" fra CRI Middleware, Inc.
Alle andre produkt- og mærkenavne i denne vejledning er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere.
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Sikkerhedsregler
Læs denne vejledning omhyggeligt,
før du bruger din nye optager, for at få
oplysninger om sikker og korrekt brug.
Gem vejledningen til senere brug.

▌ Vigtige sikkerhedsinstruktioner

▌ Vejledning til brug
• Efterlad ikke optageren, hvor den udsættes for
høje temperaturer og/eller fugt, såsom i en bil
parkeret i direkte sollys eller på stranden om
sommeren.
• Opbevar ikke optageren et fugtigt eller støvet sted.

• Vigtige sikkerhedsinstruktioner er markeret med
symboler og tekst, som vist nedenfor. Sørg for
at følge disse instruktioner for at beskytte dig
selv og andre mod personskade eller skade på
ejendom.

• Hvis optageren bliver våd, skal du straks tørre
vandet af med en tør klud. Sørg specielt for at
undgå salt.

• Betydningen af symbolerne er vist nedenfor.

• Anbring ikke optageren på eller i nærheden af et
fjernsyn, køleskab eller andre elektriske apparater.

• Brug ikke organiske opløsningsmiddel som
alkohol eller fortynder til rengøring.

• Sørg for, at der ikke kommer sand eller mudder
på optageren. Sand eller mudder kan forårsage
uoprettelig skade.

fFare

• Brug ikke optageren, hvor det kan blive udsat for
kraftige vibrationer eller slag.

Dette tegn indikerer, at forkert
håndtering kan medføre alvorlig
fare, som forårsager dødsfald eller
alvorlig personskade.

• Brug ikke optageren, hvor det kan blive vådt.

fAdvarsel

• Når du sætter optageren på et stativ, skal du
dreje skruerne på stativet i stedet for optageren.

Dette tegn indikerer, at forkert
håndtering kan medføre dødsfald
eller alvorlig personskade.

<Bemærkninger om datatab>

fForsigtig
Dette tegn indikerer, at forkert
håndtering kan medføre
personskade eller skade på ejendom.

• Du må ikke sætte et magnetkort (som fx et
kreditkort) i nærheden af højttalere eller hovedtelefoner. Data registreret på magnetkortet kan
blive beskadigede.

• Data, der er optaget i hukommelsen kan blive
beskadiget eller slettet på grund af forkert
betjening, udstyrssvigt, reparation eller anden
årsag. Det anbefales at gemme vigtige data på
din pc's harddisk eller fx dvd'er som backup.
• Olympus har intet ansvar for eventuelle skader
eller tabt arbejdsfortjeneste forårsaget af datatab
på grund af en fejl, reparation udført af en
tredjepart, der ikke er certificeret af Olympus,
eller anden årsag.

<Bemærkning om filer med optagelser>
• Olympus påtager sig intet ansvar, selvom en
optagefil er slettet eller bliver uspillelig på grund af
en fejl på optageren eller pc'en.
• Optaget indhold må kun anvendes til personlig
brug. Det er ifølge loven om ophavsret forbudt
at bruge ophavsretligt beskyttet arbejde til andre
formål uden tilladelse fra ejeren.
DA
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Sikkerhedsregler
▌ Optager

Efterlad ikke optageren inden for rækkevidde af spædbørn eller børn.

fAdvarsel

Når du bruger optageren i nærheden af dem,
skal du være ekstra opmærksom ikke lade produktet ligge uden opsyn. Børn kan ikke forstå
advarsler og forsigtighedsregler. Derudover
kan følgende ulykker ske:
– Uden at vide det, kan de vikle ledningerne til
hovedtelefonerne rundt om halsen og blive kvalt
– De udfører en forkert operation, som forårsager skade eller giver elektrisk stød

Brug ikke optageren, hvor der kan være
brændbare eller eksplosive gasser i luften.
Dette vil kunne forårsage antændelse eller
eksplosion.

Du må ikke bruge eller opbevare
optageren i lang tid, hvor der er meget
støv, fugt, olie, røg eller damp.
Det kan forårsage brand eller elektrisk stød.

Du må ikke selv adskille, reparere eller
ændre optageren.
Dette vil kunne forårsage elektrisk stød eller
personskade.

Du må ikke længere tid ad gangen røre
ved opladeren, mens den er i brug eller
ved batteriet, mens det genoplades.
Netadapteren og batteriet bliver varme under
genopladning. Berøring af disse i lang tid kan
medføre skoldning af huden.

Undgå at bruge optageren på fly, hospitaler og andre steder, hvor brugen af
elektriske apparater er begrænset. Eller
følg anvisningerne på stedet.
Når du bærer optageren i en rem, skal du sikre,
at den ikke bliver fanget af andre genstande.

fForsigtig
Lad være med at skrue op for lyden, før
optageren tages i brug.

Brug altid det dedikerede Olympus
lithium-ion batteri og netadapteren.

Det kan forårsage problemer med hørelsen
eller ligefrem høretab.

Brug af et andet produkt kan forårsage brand
eller elektrisk stød på grund af varmeudvikling,
deformation eller anden årsag. Desuden kunne
optageren eller strømforsyningen svigte, eller
en uventet ulykke kunne indtræffe. Bemærk, at
der ikke kompenseres for skader forårsaget af
en ikke-godkendt produkt.

Stop med at bruge optageren, hvis
du bemærker noget unormalt som fx
usædvanlig lugt, unormal lyd eller røg.

Hvis optageren falder i vandet, eller hvis
vand, metal eller et brændbart fremmedlegeme kommer ind i optageren,
skal du gøre følgende:
1 Fjern batteriet med det samme.
2 Kontakt din forhandler eller Olympus
kundeservice. Hvis du fortsætter med at
bruge optageren, kan det medføre brand
eller elektrisk stød.

Sæt ikke andre kort end SD, SDHC eller
SDXC-kort i optageren.
Hvis du ved et uheld indsætter en anden korttype, skal du ikke forsøge at tvinge fjerne det,
men i stedet kontakte vores servicecenter.

Optageren må ikke betjenes, mens du
kører (fx cykel, motorcykel eller bil).
Dette vil kunne forårsage en trafikulykke.

Hvis du fortsætter med at bruge optageren,
kan det medføre brand eller forbrændinger.
Fjern omgående batteriet forsigtigt for ikke
at blive forbrændt og kontakte din forhandler
eller vores kundeservice (Rør ikke ved batteriet
med de bare hænder, når du fjerner det. Hertil
kommer, at du skal fjerne batteriet udendørs –
væk fra brændbare materialer).

Optageren må ikke efterlades, hvor den
kan blive udsat for høje temperaturer.
Dette vil kunne medføre forringelse af dele
eller en brand.

Rør ikke ved optagerens metaldele længere tid ad gangen, når den omgivende
temperatur er lav.
Dette vil kunne beskadige din hud. Ved lave
temperaturer bør du om muligt undgå at berøre optageren med de bare hænder, og brug
handsker eller andet beskyttelsesudstyr, hvis
det ikke er muligt.
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Sikkerhedsregler
▌ Batteri

fFare
Læg ikke batteriet i nærheden af ild.
Smid ikke batteriet i ild og undgå at
opvarme det.
Dette vil kunne forårsage brand, punktering
eller antændelse.

Du må ikke lodde, deformere, ændre
eller skille batteriet.
Forbind ikke plus- og minuspolerne
med hinanden.
Dette vil kunne medføre varmeudvikling,
elektrisk stød eller brand.

Batteriet skal ligge i det medfølgende
etui under transport og opbevaring for
at beskytte polerne. Du må ikke bære
eller opbevare det i en nøglering eller
med andet metalelement.
Dette vil kunne medføre varmeudvikling, elektrisk stød eller brand.

Du må ikke slutte batteriet til en stikkontakt eller åbningen i en bils cigarettænder.
Du må ikke bruge eller oplade batteriet
på et sted med høje temperaturer,
såsom i direkte sollys, i en bil i varm sol,
eller i nærheden af et varmeapparat.
Dette vil kunne forårsage brand, forbrænding
eller skade som følge af lækage, varmedannelse, punktering eller anden årsag.

fAdvarsel
Du må ikke røre ved eller holde batteriet
med våde hænder.
Dette vil kunne forårsage elektrisk stød eller fejl.

Brug ikke et batteri, hvis indpakning er
revnet eller ødelagt.
Det kan forårsage punktering eller varmeudvikling.

Efterlad ikke batteriet inden for rækkevidde af spædbørn eller børn.
DA
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De kunne sluge batteriet. Hvis dette sker, skal
du straks rådføre dig med en læge.

Hvis du bemærker noget unormalt
såsom unormal lyd, unormalt høje
temperaturer, brændt lugt eller røg
under brug, skal du gøre følgende:
1 Fjern batteriet forsigtigt med det samme.
2 Kontakt din forhandler eller Olympus kundeservice. Hvis du ikke tager batteriet ud,
kan det forårsage brand eller forbrænding.

Du må ikke lægge batteriet i ferskvand eller havvand eller lade polerne blive våde.
Hold op med at bruge batteriet, hvis du
bemærker misfarvning, deformation
eller anden abnormitet.
Hvis opladningen ikke er afsluttet efter
specificeret genopladningstid, skal du
stoppe genopladningen.

fForsigtig
Brug af et uautoriseret batteri kan forårsage en eksplosion (eller punktering).
Bortskaf det brugte batteri i henhold til
"Bortskaffelse af genopladelige batteri"
(☞ S. 9) i denne vejledning.
Udsæt ikke batteriet for stød eller fald.
Når du bruger batteriet for første gang eller
efter ikke at have brugt det i lang tid, skal
du sørge for at genoplade det før brug.
Batteriet har en fast levetid. Hvis batteriet
løber hurtigt ud, selv efter at være blevet
genopladet under de bestemte betingelser, skal du erstatte det med et nyt.

▌ Netadapter

fAdvarsel
Du må ikke selv adskille, reparere eller
ændre netadapteren.
Dette vil kunne forårsage elektrisk stød eller
personskade.

Brug ikke netadapteren i nærheden af
brændbare gasser eller materiale (såsom
benzen, benzin eller fortynder).
Dette vil kunne forårsage eksplosion, brand
eller forbrænding.

Sikkerhedsregler
Du må ikke kortslutte stikkets positive
og negative poler.

Du må ikke trække strømforsyningen ud
af stikkontakten, når den er i brug.
Undgå at beskadige netledningen.

Det kan forårsage brand, forbrænding eller
elektrisk stød.

• Træk ikke i ledningen for at fjerne strømforsyningens stik ud af stikkontakten.
• Anbring ikke tunge genstande på ledningen.
• Placer ikke ledningen i nærheden af et
varmeapparat.
• Det kan forårsage brand eller elektrisk stød.

Hvis det batteriets indre blottes fordi
det bliver tabt eller beskadiget, skal du
gøre følgende:
1 Rør ikke ved batteriets indre. Dette vil
kunne forårsage elektrisk stød, forbrænding eller personskade.
2 Du skal straks trække strømforsyningen ud
af stikkontakten, og passe på ikke at få et
elektrisk stød, forbrændinger eller skade.
3 Kontakt din forhandler eller Olympus kundeservice. Hvis du ikke tager batteriet ud,
kan det forårsage brand eller forbrænding.

▌ Bortskaffelse af genopladeligt
batteri
Brugte genopladelige
batterier er værdifulde
ressourcer. Når du bortLi-ion 00
skaffer et genopladeligt
batteri, bør du isolere de
positive og negative terminaler med tape
eller andet materiale, og aflevere dem i en
nærmeste butik, der tager imod genopladelige batterier til genbrug. Du kan også
aflevere dem på en genbrugsstation.

Hvis netadapteren falder i vandet, eller
hvis vand, metal eller et brændbart
fremmedlegeme kommer ind i produktet, skal du gøre følgende:
1 Fjern straks strømforsyningen fra stikkontakten.
2 Kontakt din forhandler eller Olympus
kundeservice. Hvis du fortsætter med at
bruge optageren, kan det medføre brand
eller elektrisk stød.

Hvis du bemærker noget unormalt
såsom unormal lyd, unormalt høje
temperaturer, brændt lugt eller røg
under brug, skal du gøre følgende:

Du kan få nærmere oplysninger på din lokale
genbrugsstation.

▌ XLR/standard telefon-combostik
Du må ikke fjerne eller indsætte XLR/
standard telefon-combostikket, mens
optageren er i gang med optagelse eller
i standby til optagelse. Hvis du gør det,
kan det resultere i en høj støj, og muligvis
forårsage høreproblemer eller høretab.

1 Fjern batteriet forsigtigt med det samme.
2 Kontakt din forhandler eller Olympus kundeservice. Hvis du ikke tager batteriet ud,
kan det forårsage brand eller forbrænding.

fForsigtig
Du må ikke røre ved eller holde netadapteren med våde hænder.

▌ Bemærkninger om det eksterne cd/
dvd-drev
•

Dette vil kunne forårsage elektrisk stød eller fejl.

Brug ikke netadapteren ved en anden
spænding end den angivne netspænding.
Sæt ikke et støvet strømforsyningsstik i
stikkontakten.
Brug ikke netadapteren, hvis strømstikket er beskadiget, eller stikket ikke er
skubbet helt ind i stikkontakten.

•

Bemærk venligst, at Olympus ikke
garanterer for brugen af et cd/dvddrev. Hertil kommer, at som følge af
de enkelte fabrikanters ændringer af
specifikationerne, kan det ske, at cd /
dvd-drevet ikke registreres korrekt.
Husk altid at bruge et eksternt cd/
dvd-drev med ekstern strømforsyning.
Skrivning til cd/dvd'en vil ikke være
stabil, hvis cd/dvd-drevet får strøm fra
optagerens strømforsyning.
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Kontrol af tilbehør
Tilbehøret, som er vist nedenfor, leveres med det købte produkt. Kontakt din forhandler, hvis
noget tilbehøret mangler eller er beskadiget.

Optager

Rem

USB-kabel

Lithiumionbatteri
(LI-50B)

Hjælp

USB-netadapter
(A514)
USBkonverteringsstik

Netstikket er inkluderet.

• Indholdet kan variere afhængigt af købsstedet.
• Garantien varierer afhængigt af købsstedet. Der medfølger muligvis ikke garantibevis.

▌ Sådan fastgøres remmen

DA

10

Kapitel 1

Oversigt over optageren
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Vigtige funktioner
▌ Højtydende retningsbestemt stereomikrofon og forstærkerkredsløb af høj
kvalitet
1
Vigtige funktioner

Den nydesignede stereokondensatormikrofon giver dig mulighed for at optage lyd i livekvalitet. Vi har
udviklet et kredsløb med adskilte audio- og systemkort og uafhængig strømforsyning til hvert kort,
hvorved der opnås et lavt støjniveau og et højt signal/støj-forhold. Med support af en mindste frekvenskarakteristisk på 20 Hz, kan denne optager gengive de lave frekvensbånd meget bedre end konventionelle
modeller. Desuden muliggør designet, der med sin øvre grænse på 140 dBSPL, er yderst modstandsdygtigt over for lydtryk, at du kan optage høj rockmusik uden forvrængning.

▌ Lineær PCM 96 kHz/24 bit-optagelse
Det understøttede optageformat er lineær PCM-format med en samplingfrekvens på 96 kHz og 24-bit
bittælling. Optageren arbejder med optagelse med høj opløsning, som er overlegen i forhold til musikcd'er (44,1 kHz/16 bit).

▌ Flersporsoptagelse (Multi-track recording - MTR)
Med flersporsoptagelse kan du oprette en fil, hvor instrumenter og stemmer har hvert sit spor. Der kan
optages og afspilles op til 8 spor. Du kan også nemt lave melodier.

▌ Flerspors optagelse og redigering
Med flersporsoptagelse kan du optage instrumenter og stemmer på separate spor og derefter redigere
og overlejre de enkelte spor. Op til otte spor kan redigeres og afspilles samtidigt. Du kan også nemt lave
melodier.

▌ Support af en række forskellige optageformater
Denne optager understøtter overdubbing, synkronisering (afspilning og optagelse på samme tid) og
stemmesynkroniseringsoptagelse foruden den normale tilstand (normal optagelse). Du kan bruge denne
optager til en bred vifte af anvendelser, lige fra optagelser i marken til øvning på et instrument.

▌ Tuner-funktion
Denne optager har en tilstand, der understøtter stemning af guitar og basguitar foruden den grundlæggende kromatiske tuner. Referencetonen "A" kan finjusteres ved hjælp af kalibrerings-funktionen.

▌ Metronomfunktion
Metronomen kan bruges som en rytmestøtte under optagelse, eller når man øver et instrument.

▌ Lissajous-målefunktion
Denne funktion registrerer faseforskellen mellem højre og venstre mikrofon og lydkilden. Du kan finjustere
deres position og vinkel ved at kontrollere Lissajous-bølgeformen, der vises på skærmen.

▌ Key skift til ændring af oktav
Du kan skifte oktav for en lydkilde i flersporstilstand med key shift-funktionen.

▌ Audio cd-outputfunktion
Ved at tilslutte et eksternt USB-cd-drev tiloptageren, kan du direkte overføre indspillede filer til en cd.

▌ MP3-konverteringsfunktion
DA
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De indspillede PCM-data (WAV) kan konverteres til en MP3-fil i optageren. Dette gør dig i stand til at
håndtere lyddata på en nem måde, når du overfører til en cd eller vedhæfter til en e-mail.

Navnet på hver enkelt del

Indbygget stereomikrofon (L/R)

1

REC LEVEL-hjul
Skærm (LCD skærm)
m -knap (Home)
n-knap (List)
MENU-knap (Menu)
Fn-knapper
(F1/F2/F3)
+-knap
0-knap
OK-knap (Bekræft)
− knap

Disse to hjul kan bruges til at justere
optageniveauet for venstre og højre kanal.

p-knap

Navnet på hver enkelt del

PEAK-indikator (L/R)

q-knap
Optag skærm-knap
REC-knap
STOP-knap
ERASE-knap
PLAY-knap

9-knap

Indbygget monohøjttaler

Hul til stativ

DA
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Navnet på hver enkelt del

1
Navnet på hver enkelt del

Batteri/SD-kortdæksel
Låsekontakt
Batteriholder
SD-kortholder

XLR/standard
telefon-combostik (L)
Krog til rem
VOLUME-hjul

XLR/standard
telefon-combostik (R)

EAR-stik
MIC-stik
(mikrofon-/lineinput)
XLR-strøm
kontakt (L)
XLR-strøm
kontakt (R)
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14

Power/hold-kontakt
REMOTE-stik
(Fjernbetjening)
USB-stik

Tilslutning til eksterne enheder
Tilslut kommercielt tilgængelige eksterne enheder, der passer til dine opgaver.

1
Tilslutning til eksterne enheder

Hovedtelefon

ø3,5 mm

PC
Fjernbetjening

Til REMOTE-stik
cd-drev
Til USB-stik

Stereo

ø3,5 mm
Til EAR-stikket
Mixer

Til XLR/standard
telefon-combostik

Til MIC-stikket

ø6,3 mm

XLR-stik

Visning af
ø3,5 mm
Visning af

Instrument

DA
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Lad os bruge LS-100!

1

Optagefunktion

Lad os bruge LS-100!

Bandøvelse

Soloøvelse

Koncert

Se side 32 for yderligere oplysninger.

Overdubbing
Optag din sang, mens du lytter til en optagelse med instrumenter.
Overspil en tidligere optagelse (dubbing) for at oprette en ny fil.

Se side 39 for yderligere oplysninger.
DA
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Lad os bruge LS-100!

Flersporstilstand
Optag og redigér hver lydkilde separat, og mix
dem til en enkelt fil.

Spor 2

Spor 3

Lad os bruge LS-100!

Spor 1

1

Spor 4

Gem som en
enkelt fil.

Spor 5

Se side 53 for yderligere oplysninger.

Tuner/Lissajous/Metronomtilstand

Kontrollér dit tempo med
metronomen.

Udfør præcis tuning alt efter
hvilken type instrument du
bruger.

Kontrollér Lissajous-bølgeformen
for at bestemme den bedste position for mikrofonerne.

Se side 66 for yderligere oplysninger.
DA
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Optagetip for hvert enkelt instrument
▌ Eksempler på placering af optager
1
Optagetip for hvert enkelt instrument

Stemme

Blæseinstrument

Anbring optageren lidt væk fra sangerens ansigt. Hvis
vejrtrækningen er hørbar, skal du justere filterindstillingerne.

Placer optageren, så den peger på midten af lydtragten. Hvis vejrtrækningen er hørbar, skal du flytte
optageren lidt væk fra midten af lydtragten.
Justér lyden ved at flytte
optageren væk fra midten.

Hvis vejrtrækningen er hørbar
Hvis vejrtrækningen er hørbar

Piano
Når du optager lyden fra et flygel, skal du placere
optageren, så den peger på midten af det åbne låg.
Hvis du også vil optage akusmatisk, skal du flytte
optageren lidt væk for at få lyd med bedre klang.

Strenginstrument
Når du optager lyden fra et strenginstrument som en
violin, skal du placere optageren lidt væk fra den øvre
del af instrumentet, så det peger mod kroppens f-hul.

Peg på det åbne låg

Peg på f-hullet

DA
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Optagetip for hvert enkelt instrument
Elektrisk guitar

Placér optageren, så den peger på et sted, lidt væk
fra lydhullet i guitaren. For en rytmeguitar skal du
holde en vis afstand fra guitarkroppen. Ved optagelse
af solo eller melodisk musik, skal du flytte optageren
tættere på guitarkroppen under optagelse.

Hvis du vil optage lyd direkte fra højttaleren af en
guitarforstærker, skal du placere optageren lidt væk
fra højttaleren, og således at den peger ind mod
midten af højttalermembranen. Hvis du vil optage
lyd fra to højtalere i stereo, skal du placere optageren
lidt væk fra midten mellem venstre og højre højttaler.

Hård, skarp lyd

Anbring optageren
lidt væk fra
lydhullet.

Rund, harmonisk lyd

Guitarforstærker

Guitarforstærker

Højttaler

Højttaler

1
Optagetip for hvert enkelt instrument

Akustisk guitar

Orkester
Placer optageren på midterlinjen af scenen, og musikerne skal stå i retning mod mikrofonen. Derefter skal
du fastgøre optageren med et stativ eller på anden
måde, inden du starter optagelsen.
Orkester, big band, kor osv.
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Tilslutning af XLR/standard telefon-combostik og fantomstrømforsyning

1

Guitaren, basguitaren, keyboardet og andre instrumenter kan tilkobles direkte ved hjælp af XLR/
standard telefon-combostikket. Ved tilslutning af en mikrofon, som kræver fantomstrømforsyning,
som fx en kondensatormikrofon, er det nødvendigt med nogle indstillinger.

Tilslutning af XLR/standard telefon-combostik og fantomstrømforsyning

▌ Tilslutning af instrumenterne
Slut et monofonisk instrument til XLR/standard telefon-combostikket (L).

Tilslut et stereooutputinstrument som fx et
keyboard til begge XLR/standard telefoncombostikkene (L) og (R).

▌ Tilslutning af mikrofonen
Tilslut en dynamisk eller en kondensatormikrofon med XLR/
standard telefon-combostik (L) eller (R). Hvis der kræves
fantomstrøm, skal du skubbe XLR Power-kontakten til [ON]
på det XLR/standard telefon-combostik, som mikrofonen er
tilsluttet.

A
• For nærmere oplysninger om indstillingerne henvises til "Mikrofonens strømforsyning" (☞ S. 83).
• Skub XLR Power-kontakten til [OFF], hvis kondensatormikrofonen, der har brug for fantonstrøm, ikke
er tilsluttet.

XLR/standard telefon-combostik
XLR/standard telefoncombostikket på optageren
understøtter XLR-stik og
standardstik.
XLR-type

Standardtype
(ubalanceret)
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Kapitel 2

Start
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Strømforsyning
Isættelse af batteriet

Genopladning af batteriet

Brug ét Olympus lithiumionbatteri (LI-50B).
Andre batterier kan ikke anvendes.

▌ Tilslutning af optageren til USBnetadapteren med henblik på
genopladning

1

1

2
Strømforsyning

2

Skub låsekontakten til [OPEN] for
at åbne batteridækslet.

2
Isæt batteriet.

3

Sæt USB-kablet i netadapterens
USB-stik.

Forbind netkablet til netadapteren
og netadapteren til en almindelig
stikkontakt.

Sæt USB-kablet i optagerens USBstik.

• Isæt batteriet, så retningen af pilen
(mærkat) på optageren matcher
retning af pilen på batteriet.

3
DA
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Luk batteridækslet.
• Efter lukning af batteridækslet skal du
skubbe låsekontakten til [LOCK].

• PEAK-lampen (R) lyser orange og
genopladning starter.

Strømforsyning
▌ Tilslutning af optageren med USBkabel til en pc for at oplade
Bemærk

Indikator for batteri
Batteriindikatoren på skærmen skifter
som beskrevet nedenfor i henhold til det

2

• Stop eller sluk for optageren, før du tilslutter USBkablet.

3

Sæt USB-kablet i pc'ens USB-stik.

resterende batteriniveau.
] vises på skærmen, skal du
• Når [
genoplade batteriet snarest muligt.
Når batteriet løber tør, [
] og [Battery
low] vises og optageren stopper.
• Batteriindikatoren vises gentagne gange
under genopladning.

Strømforsyning

1
2

Tænd for pc'en.

Sæt USB-kablet i optagerens USBstik.

• PEAK-lampen (R) lyser orange og
genopladning starter.
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Strømforsyning
Bemærk

2

• Brug altid det dedikerede USB-kabel, der medfølger. Brug ikke et kabel fra en anden producent.
Dette vil kunne forårsage en fejl. Desuden må
du ikke tilslutte det kabel, der medfølger, til en
anden producents produkt.

Strømforsyning

• Sæt batteriet forsigtigt i, så det vender den
rigtige retning.
• Husk at slukke optageren, før batteriet udskiftes.
Hvis batteriet fjernes, mens optageren er i drift,
kan en fejl opstå (For eksempel kan optageren
blive ude af stand til at afspille filer).
• Det kan være, at du skal indstille tiden, hvis
batteriet fjernes fra optageren i 15 minutter,
eller hvis batteriet gentagne gange fjernes og
indsættes med korte mellemrum (☞ S. 27).
• Fjern batteriet, hvis optageren ikke skal bruges i
længere tid.
• Når du får brug for et nyt batteri, skal du altid
købe Olympus lithiumionbatteri (LI-50B). Brug
ikke et kabel fra en anden producent. Dette vil
kunne medføre fejl.
• Når du vil oplade batteriet, skal du tænde for
pc'en og tilslutte optageren ved hjælp af USBkablet. Batteriet bliver ikke ladet op, hvis pc'en
er slukket eller i standby, dvale eller slukket med
automatisk sluk.
• Brug ikke en USB-hub til at oprette forbindelse til
pc'en ved opladning af batteriet.
• Batteriindikatoren viser [<], når opladningen er
færdig (opladningstid: cirka tre timer *).
* Dette er den omtrentlige tid ved genopladning
af et tomt batteri til fuldt niveau ved rumtemperatur. Genopladningstiden varierer afhængigt af
det resterende batteriniveau, opladningstilstanden og andre faktorer.
• Hvis [;] eller [=] vises, kan batteriet ikke kan
genoplades. For at batteriet kan oplades korrekt,
skal den omgivende temperatur skal være mellem 5 °C og 35 °C.
[;]: Den omgivende temperatur er for lav.
[=]: Den omgivende temperatur er for høj.
• Hvis batteriet bruges meget hurtigt, selv efter at
være blevet genopladet til fuldt niveau, skal du
erstatte det med et nyt.
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• Sæt USB-stikket helt i bund. USB-stikket skal være
tilsluttet korrekt for at fungere normalt.

▌ Genopladning
4Afladning:
Fordi lithiumionbatteriet selvaflader, når det ikke
bruges, skal du genoplade det medfølgende
lithiumionbatteri, før du bruger produktet første
gang.

4Brugstemperatur:
Batteriet er et kemisk produkt. Hvis batteriets
ydeevne varierer, selvom batteriet er brugt i det
anbefalede temperaturområde, er denne variation
ikke en fejl.

4Anbefalet temperaturområde:
Ved betjening af optageren: 0 til 42 oC
Ved genopladning: 5 til 35 oC
Ved opbevaring af optageren i længere tid:
–20 til 30 oC
Brug af batteriet uden for ovenstående
temperaturinterval kan medføre forringet ydelse
eller kortere holdbarhed. Hvis optageren ikke skal
bruges i længere tid, skal batteriet tages ud før
opbevaring for at forhindre lækage eller rust.
• Et nyt batteri eller et batteri, der ikke har været
brugt i lang tid (en måned eller mere) kan måske
ikke genoplades helt på grund af lithiumionbatteriets egenskaber. I et sådant tilfælde, skal man
genoplade nogle gange og aflade batterierne et
par gange.
• Bortskaf batteriet i henhold til gældende lov.
Ved bortskaffelse af batteriet, uden at det er helt
afladet, bør man isolere batteripolerne med tape
eller træffe andre foranstaltninger for at forhindre
kortslutning.

Til brugere i Tyskland:
Olympus har en aftale med GRS (Joint Battery
Disposal Association) i Tyskland om miljøvenlig
bortskaffelse.

Sådan bruges POWER/HOLD-kontakten
Tænd for optageren

Slukning af optageren

Skub POWER/HOLD-kontakten i pilens
retning.

Skub POWER/HOLD-kontakten i pilens
retning, og hold den der i mindst 1
sekund.

Sådan bruges POWER/HOLD-kontakten

• Startskærmen vises.

Dvaletilstand
Hvis optageren er stoppet i 10 minutter
eller mere (oprindelig indstilling), slukkes
skærmen, og optageren går i dvale
(strømbesparende tilstand) (☞ S. 108).
Hvis du vil ophæve dvaletilstand, skal du
skubbe POWER/HOLD-kontakten i pilens
retning for at tænde for strømmen igen.

2

A
• De eksisterende data eller indstillingerne for
hver tilstand bevares, også efter at strømmen er
slukket.
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Sådan bruges POWER/HOLD-kontakten

2
Sådan bruges POWER/HOLD-kontakten

Aktivering af hold-tilstand

Ophævelses af hold-tilstand

I holdtilstand, forbliver optageren aktiv, men
den reagerer ikke på tryk på nogen af de
andre knapper. Dette giver dig mulighed
for sikkert bære optageren, fordi optageren
ikke går i gang, selv om der ved et uheld
trykkes på en knap. Denne funktion kan også
forhindre, at du stopper optagelsen ved et
uheld.

Skub POWER/HOLD-kontakten
A-positionen.

Skub POWER/HOLD-kontakten [HOLD].

• [HOLD] vises på skærmen.
Bemærk
• Hvis en knap bliver trykket i hold-tilstand,
begynder PEAK-lampen (R) at blinke orange,
men optageren reagerer i øvrigt ikke.
• Hvis holdtilstand er aktiveret under afspilning
(eller optagelse), vil optageren fortsætte med
at afspille (optage) lyd (Optageren stopper, når
afspilningen slutter, eller, ved optagelse, når der
ikke er mere plads i hukommelsen).
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Indledende indstillinger, før du bruger optageren
Indstilling af tid og dato [Time & Date]
Når datoen og klokkeslættet er indstillet, bliver oplysninger om optagetiden automatisk
registreret for hver fil. Indstil dato og klokkeslæt på forhånd for at gøre det nemt at styre
indspillede filer.

• Når du bruger optageren for første gang
• Når du indsætter batteriet efter ikke at have brugt optageren i længere tid
• Når uret ikke er stillet

1
1

Vælg det ønskede indstillingspunkt ved at
trykke på 9/0-knappen.
• Vælg det emne, du ønsker at indstille, fra "Year",
"Month", "Day", "Hour" og "Minute", så emnet blinker.

2
3

2

3

Indledende indstillinger, før du bruger optageren

Når der tændes for optageren i følgende tilfælde, bliver [Set time & date] vist.
Indstil uret som beskrevet nedenfor og start med trin 1.

2

Vælg den aktuelle dato og klokkeslættet ved at
trykke på +/−-knappen.

• Gentag for at vælge næste emne med
9/0-knappen og vælg aktuel dato og
klokkeslæt med +/−-knappen.

Tryk på OK-knappen for at fuldføre indstillingen.
• Tidsoplysningerne vises med den angivne dato og
det angivne klokkeslæt. Tryk på OK-knappen, når
klokkeslættet er synkront med det valgte tidssignal
eller et andet ur.
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Indledende indstillinger, før du bruger optageren
Sådan indstilles den talende guide
A

2
Indledende indstillinger, før du bruger optageren
DA
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• Når du indstiller "Hour" eller "Minute", skifter
tidsvisningsformatet mellem 12-timers
format og 24-timers format hver gang du
trykker på F2-knappen.

Når uret er indstillet, bliver meddelelsen [Turn
off the voice guide if you do not need it]
afspillet, og [ Voice Guide] (☞ S. 104) vises.
Vælg [OFF], hvis du ikke ønsker at bruge den
talende guide.

Eksempel: 10:38 p.m.
10:38 p.m.
(oprindelig værdi)

22:38

• Når du indstiller "Year", "Month" eller "Day",
skifter visningsrækkefølgen hver gang du
trykker på F2-knappen.
Eksempel: March 24, 2012
2012 March 24 (oprindelig værdi)
March 24, 2012
24 March 2012

A

• Optageren er klar til brug, når indstillingerne
for dato/tid og voice guide er fuldført. For at
se, hvordan du bruger optageren, henvises
til " Lad os bruge LS-100!" (☞ S. 16-17).

Isætning og udtagning af et SD-kort
Isætning af SD-kort

3

"SD" i denne vejledning refererer til SD, SDHCog SDXC.
Kommercielt tilgængelige SD-kort kan bruges
i denne optager.

Skub låsekontakten til [OPEN], når
optageren er stoppet, og åbn SDkortdækslet.

4
2

• Efter lukning af SD-kortdækslet skal du
skubbe låsekontakten til [LOCK].
• Når SD-kortet er isat, vises
skærmbilledet for optagemedieskift.

Sæt SD-kortet i.

5

2
Isætning og udtagning af et SD-kort

1

Luk SD-kortdækslet.

Hvis du vil optage data på SDkortet, skal du vælge [Yes] ved at
trykke på +/−-knappen.
Tryk på OK-knappen for at
fuldføre indstillingen.

Bemærk
• Du kan skifte indspilningsmedie, så du bruger
den indbyggede hukommelse (☞ S. 107).

Terminalflade

• Indsæt SD-kortet med terminalerne
vendt opad, som vist i figuren.
• Hvis SD-kortet er isat i den forkerte
retning eller i en vinkel, kan
kontaktfladen blive beskadiget eller
SD-kortet kan sidde fast.
• Optagelse kan ikke starte med mindre
SD-kortet er sat helt i bund.

• Optageren kan muligvis ikke genkende et SDkort, som er formateret (initialiseret) på en
pc eller anden enhed. Sørg derfor altid for, at
formatere dit SD-kort på denne optager
(☞ S. 113).
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Isætning og udtagning af et SD-kort
Bemærk

Udtagning af SD-kort

• Når du fjerner SD-kortet, kan det springe hurtigt
ud, hvis du pludselig fjerner fingeren, der blev
brugt til at skubbe SD-kortet i bund.
• På grund af problemer med kompatibilitet kan
optageren muligvis ikke genkende visse SD-,
SDHC- eller SDXC-kort afhængig af producenten
eller korttypen.

2
Isætning og udtagning af et SD-kort

• Vær sikker på at læse den vedlagte SDkortvejledning før brug.

Tryk SD-kortet helt ind i optageren og træk
det langsomt ud.

• Hvis [ SD card ] Er valgt i [Memory
Select], vises meddelelsen [ Internal
memory selected].

SD-kort
Hvis SD-kort i skrivebeskyttelsestilstand,
vises meddelelsen [ SD card is locked].
Ophæv skrivebeskyttelsen, inden du
sætter kortet i.
Når skrivebeskyttelseskontakten er sat til
[LOCK], kan optagelse
eller andre handlinger
ikke udføres.
LOCK
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• Hvis SD-kortet ikke genkendes, skal du fjerne SDkortet og derefter sætte det i igen for at se, om
optageren nu vil genkende det.
• Behandlingshastighed kan være lavere end
normalt afhængigt af typen af SD-kort.
Behandlingsydeevne kan forringes, hvis SDkortet gentagne gange bliver skrevet til eller
slettet. I så fald skal du initialisere SD-kortet igen
(☞ S. 113).
• For SD-kort certificeret i henhold til vores
standarder, henvises til supportsiden på vores
websted:
http://olympus-imaging.jp/
Selv om producenterne og de typer SD-kort,
hvis funktion vi har certificeret, er opført på vores
hjemmeside, kan driften af disse SD-kort ikke
garanteres. Bemærk, at det kan blive umuligt for
optageren at genkende et ellers godkendt kort,
hvis fabrikanten har ændret dets specifikationer
eller af eller anden grund.

Operationer på startskærmen
Når optageren tændes, vises startskærmen.Denne optager har følgende fem tilstande. Hver
tilstand kan tilgås fra startskærmen. For hver tilstand henvises til den relevante side.

2
[Recorder]☞ S. 33

[Multitrack]☞ S. 54

Operationer på startskærmen

Normal optagelse, overdubbing,
synkronisering og optagelse
med stemmesynkronisering er
understøttet.

Vælg en tilstand.
Du kan oprette en fil med
overlejring af instrumenter og
stemme.

[Tuner]☞ S. 67

Skift til den valgte
tilstand

Brug denne funktion til at stemme
dit instrument.

[Metronome]☞ S. 70
Optageren har en
metronomfunktion.

[Lissajous]☞ S. 69
Brug denne funktion til at
detektere og måle faseforskellen
mellem mikrofonen og lydkilden.
DA
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Kapitel 3

Optagefunktion

DA
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Hvad du kan gøre i optagertilstand
Optagefunktion
Denne optager har fire optagertilstande: [Normal], [Overdub], [Play Sync] og [V-Sync. Rec].
Du kan vælge den relevante tilstand for en lang række optagesituationer, såsom musikudøvelse
og optagelser i marken.

3

▌ Play Sync

Dette er den normale tilstand for optageren.

Denne tilstand giver dig mulighed for kun
at optage inputlyden (af musikinstrumenter
osv.), som bliver spillet sammen med
afspilning af en tidligere indspillet fil.

Eksempel på brug:

Eksempel på brug:

Optagelse

Hvad du kan gøre i optagertilstand

▌ Normal

Play Sync
Afspilning
wav

▌ Overdub
I denne tilstand kan du let dubbe en tidligere
optaget fil.
Eksempel på brug:

▌ V-Sync. Rec
I denne tilstand starter optagelsen automatisk,
når en lyd højere end det forindstillede voice
sync-niveau registreres.
Eksempel på brug:

Optagelse

Optagelse

Optagestandby

Optagelse

Afspilning
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Filer og mapper
▌ Mapper
I optagetilstand, er optagemapperne [Folder A ] til og med [Folder E] til rådighed.

001

3

Optager

Mappe A

002

Filer og mapper

003
004
LS-100

Mappe B

MTR

005
006
Mappe C
007

Mappe D
999
Mappe E
* Filer eller mapper direkte under mappen [Recorder] vil ikke blive vist på denne optager.

▌ Valg af mapper og filer
Skærmbillede med
mappeliste

Startskærm [Optager]

h
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Skærmbillede med
filliste

h

•••{

•••{

}•••

}•••

0

0

Filer og mapper
▌ Filskærmbillede
Mikrofonforstærkning

Begrænser/Compressor

Low cut-filter

Inputkilde

Resterende batteri

Hukommelse

Filnavn
Fillås

Optageformat

Indikator for optagerstatus
[K] Optagelse
[≠] Optagestandby
[L] Pause
[•] Afspilning
[ß] Hurtig fremspoling
[™] Tilbagespoling

Statusbjælke for hukommelsen
Indikator for aktuel afspilningsposition
V-Sync.

Filer og mapper

Mappe
Aktuelt filnummer/
Samlet antal filer i mappen

3

Forløbet optage/
afspilningstid
Resterende tid for
optagelse/Fillængde

Måler for optageniveau
Funktionsvejledning

▌ Filnavn
V

1Bruger-ID:
Dette er bruger-id'et for denne enhed.
2Optagedato:
Datoen for optagelse angives ved 6 cifre.
Fx vil "120201" betyde 1. feb 2012.
3Filnummer:
Et serienummer, som optageren tildeler automatisk.
4Filtypenavn:
Filtypenavne angiver optageformatet.
• Lineær PCM-format .wav
.mp3
• MP3-format

DA

35

Før optagelse
For at opnå en god optagekvalitet er det vigtigt at justere indstillingerne korrekt , herunder
[Mic Gain] for inputkilden (☞ S. 80) og [Rec Level] (☞ S. 81).

▌ Korrekt justering af optageniveauet
3

Optaget lyd bliver forvrænget, hvis lydniveaumåleren svinger hele vejen til højre, eller PEAKindikatoren (R) lyser orange. Justér optageniveauet, så lydniveaumåleren ikke overstiger [-6dB].

Før optagelse

1

Tryk på REC-knappen for at sætte
optageren i standby.
• Optageindikator og [≠] på
skærmen blinker, og optageren går i
standbytilstand.

2

Justér optageniveauet med REC
LEVEL-hjulet.
• Justér REC LEVEL-hjulet efter lydkilden.

2

1
Alle felterne vises på niveaumåleren (lyden
vil være forvrænget).
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A
• Hjulet REC LEVEL kan justere inputkilders niveau
hver for sig for L/R-kanalerne. Jo større tallet
er, jo højere er optageniveauet, og jo mere er
niveaumåleren skubbet til højre.
• Optagelse, når niveaumåleren er langt forbi
peak, kan medføre støj, selv hvis [Rec Level] er
sat til [Auto] eller [Limiter On] (☞ S. 81). Lav en
testoptagelse for at se, om optageniveauet er
indstillet korrekt.

Optagelse
Inden du begynder at optage, skal du vælge en mappe fra [Folder A] til og med [Folder E]. Vi
anbefaler, at du bruger mapperne til at organisere dine optagelser baseret på deres indhold.

Normal optagelse [Normal]
Vælg en mappe til optagelse.

Tryk på REC-knappen for at starte
optagelse.
• [K] vises på skærmen og optagelsen
går i gang.

a
b
c

3
Optagelse

1

4

d
e
f

2

Tryk på REC-knappen for at sætte
optageren i standby.

a Optagemappe
b Forløbet optagetid
c Statusbjælke for hukommelsen
d Optageformat
e Resterende tid til rådighed for
optagelse
f Måler for optageniveau

5
3

Tryk påSTOP-knappen for at
stoppe optagelse.

Justér optageniveauet.
• Justér REC LEVEL-hjulet efter lydkilden.

Justér
optageniveauet.
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Optagelse
▌ Pause i optagelsen
Tryk på REC-knappen under optagelse.

Optagelse

• [≠] vises på skærmen.
• Efter to timer ophæves optagestandby, og
optageren skifter til stoptilstand.
• For at genoptage optagelsen, skal du trykke
på REC-knappen igen.

▌ Lytning til lyden, der optages
(Monitor)
Tilslut hovedtelefoner til EAR-stikket på
optageren, og du kan lytte til det, der
bliver optaget. Lydstyrken for monitoren
kan justeres med VOLUME-knappen.

38

• For at undgå feedback, skal du ikke bruge
hovedtelefonerne i nærheden af mikrofonen
under optagelsen.
• Ændring af monitorens lydniveau påvirker ikke
optageniveauet eller mikrofonforstærkningen.

3

DA

Bemærk
• For at beskytte din hørelse, bør du skrue lydstyrken
ned til [0], inden du tager hovedtelefonerne på.

Optagelse
Overdubbing [Overdub]
I denne tilstand kan du let dubbe en tidligere optaget fil. Dette er praktisk, når du skriver musik eller
øver instrumenter, da det giver dig mulighed for at dubbe et nyt spor til en fil, der afspilles.

▌ Eksempel på brug
3

Afspilning

Trommer

Optagelse

Fil 1

Optag bassen, mens du lytter til gengivelsen.

Afspil

Den nye fil
efter dubbing

Bas

Fil 2
Trommer + bas

Fil 1
Original
Fil

Trommer

*Den oprindelige Fil 1, der bruges til gengivelse, ændres ikke.

Du kan dubbe et nyt spor over lydkilder, der er optaget stykkevist. Derfor kan du bruge
dubbing til at opbygge en sang ved efterhånden at tilføje dele som trommer, bas, guitar og
vokal.

A
• Optagelse og afspilning i Over Dub-tilstand kan kun bruges i forbindelse med
[PCM 44.1kHz/16bit]-optageformatet.
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Optagelse

3

1
2

Sæt [Rec Mode] til [Overdub]
(☞ S. 79).
Tilslut hovedtelefoner til EARstikket på optageren.

6
7

Justér optageniveauet.
• Juster optageniveauet, så det svarer til
lydniveauet for filen, der afspilles.

Tryk på REC-knappen for at starte
optagelse.

Optagelse

Gengivelsen går i gang fra starten af
filen.
• Optagelse af inputlyd og gengivelse af
filen vil begynde samtidigt.

• Filen, der skal dubbes, bliver gengivet
via EAR-stikket.

3

Vælg en fil, der skal overdubbes
(☞ S. 34, 45).

4

Tryk på PLAY-knappen for at
starte afspilningen.

5

c
a
b

a Niveauet for inputlyden, der skal
optages
b Niveauet for outputlyden, der
gengives
c Måler for optageniveau

8

Tryk påSTOP-knappen for at
stoppe optagelse.

Tryk på REC-knappen for at sætte
optageren i standby.
• Afspilning af filen vil fortsætte.

Bemærk
• Dubbede filer vil blive lagret med forskellige
navne.
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Optagelse
Synkronisering [Play Sync]
Play Sync-tilstand giver dig mulighed for kun at optage inputlyden, som bliver spillet sammen
med gengivelse af en tidligere indspillet fil.

▌ Eksempel på brug
3

Afspilning

Instrumenter

Optagelse

Fil 1

Optag vokalstemmen, så den er synkroniseret med afspilningen
af bandets indspilning.

Sang

En ny fil optaget
synkroniseret med
instrumenterne.

Vokal

Fil 2
Vokal

Fil 1
Original
Fil

Instrumenter

Du kan optage din del/stemme, mens du lytter til gengivelsen af en anden del af et
nummer som reference. Dette er ideelt til at øve din stemme, da det lader dig kontrollere
tonehøjde og tempo på den optagede fil.

A
• Optagelse og gengivelse i Play Sync-tilstand kan kun bruges i forbindelse med
[PCM 44.1kHz/16bit]-optageformatet.
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Optagelse

3

1

Sæt [Rec Mode] til [Play Sync]
(☞ S. 79).

2

Tilslut hovedtelefoner til
EAR-stikket på optageren.

6
7

Optagelse

3

Vælg en fil til synkroniseringsoptagelse
(☞ S. 34, 45)

4

Tryk på PLAY-knappen for at
starte afspilningen.

5

Tryk på REC-knappen for at sætte
optageren i standby.
• Afspilning af filen vil fortsætte.
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• Juster optageniveauet, så det svarer til
lydniveauet for filen, der afspilles.

Tryk på REC-knappen for at starte
optagelse.
• Afspilningen går i gang fra starten af
filen.

• Filen, der skal bruges til synkronisering,
bliver afspillet via EAR-stikket.

DA

Justér optageniveauet.

a
b

a Niveauet for inputlyden, der skal
optages
b Niveauet for outputlyden, der
gengives

8

Tryk påSTOP-knappen for at
stoppe optagelse.

Optagelse
Stemmeaktiveret optagelse
[V-Sync. Rec]

4

1

Sæt [Rec Mode] til [V-Sync. Rec]
(☞ S. 79).

2

Tryk på REC-knappen for at sætte
optageren i standby.

3

Tryk på 9/0-knappen for at
justere detektionsgrænsen.
• Du kan vælge mellem 15 trin på
skærmen.
• Jo højere værdi, jo mere følsom og
let at aktivere bliver optageren; ved
en højere indstilling, vil selv en lav lyd
starte optagelse.

• Optageren skifter til standby.
[Standby] blinker på skærmen, og
indikatoren for optagelse blinker
ligeledes.
• Når optageren modtager et input på
eller over det forindstillede niveau,
starter den automatiske optagelse.

5

3
Optagelse

Stemmeaktiveret optagelse er en funktion,
der automatisk starter en optagelse, når
optageren registrerer en lyd højere end en
forindstillet grænse (detektionsgrænsen);
når lydniveauet falder, stopper optagelsen
automatisk.

Tryk igen på REC-knappen for at
starte optagelse.

Stemmeaktiveret optagelse
stopper automatisk.
• Hvis [Mode]-indstillingen for
[V-Sync. Rec ] er sat til [Once], vil
optageren lukke filen efter optagelse,
og stoppe optagelsen (☞ S. 79).
• Hvis [Mode]-indstillingen for
[V-Sync. Rec ]er sat til [Continuous],
vil optageren lukke filen efter
optagelse og skifte til standby. Når
optageren detekterer en tilstrækkeligt
høj lyd, vil den begynde at optage i en
ny fil (☞ S. 79).
• For at stoppe stemmeaktiveret
optagelse manuelt, skal du trykke på
STOP-knappen.

Indikator for
stemmeaktivering
Stemmeaktiveringsniveau
(flyttes mod højre/venstre i
overensstemmelse med det
indstillede niveau)
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Optagelse
Optagelse ved brug af
metronomen
Du kan bruge metronomen til at hjælpe
dig med at holde nøjagtigt tempo under
optagelsen.

3
Optagelse

1
2

Sæt [REC Mode] til [Normal]
(☞ S. 79).
Vælg [Detail] fra [Metronome
Menu], og sæt [Display] til [ON]
(☞ S. 100).
• Du kan ændre tempo og takt for
metronomen i [Detail] i [ Metronome
Menu] (☞ S. 100).

3

Tilslut hovedtelefoner til EARstikket på optageren.

5

Tryk påSTOP-knappen for at
stoppe optagelse.
• Når du stopper optagelsen, vil
metronomen også stoppe.

▌ Vigtige bemærkninger om
optagelse
• Når du har sat et SD-kort i optageren, så sørg for
at tjekke om dit hukommelsesvalg er [ Internal
memory] eller [SD card] (☞ S. 107).
• For at undgå at miste begyndelsen af din
optagelse, skal du sørge for PEAK-indikatoren (R)
lyser før optagelse.
• Når den resterende tilgængelige optagetid er
nede på 60 sekunder, vil PEAK-indikatoren (R)
begynde at blinke; efterhånden som der bliver
mindre tid tilbage (til 30 sekunder, 10 sekunder,
osv.), begynder lyset at blinke hurtigere.
• Der kan ikke foretages flere optagelser, når
[Folder full] vises. Vælg en anden mappe, eller
slet unødvendige filer, før du optager (☞ S. 50).
• Der kan ikke foretages flere optagelser, når
[Memory full] vises. Slet unødvendige filer, før
du fortsætter med at optage (☞ S. 50).
• Et optagemedies ydeevne kan falde efter
gentagne sletninger og skrivninger. Når dette
sker, så prøv at formatere indspilningsmediet
(☞ S. 113).

4

Tryk på REC-knappen for at starte
optagelse.
• Hvis [Countdown] er valgt, starter
optagelsen efter den indstillede tæller.

DA

44

Søgning efter filer
Du kan søge optagefiler efter dato. Ved
at bruge optagedato for at indsnævre din
søgning, kan du hurtigt finde den fil, du søger.

3

Vælg optagedatoen med
+/−-knappen.

[Home]{[Recorder]
3
Tryk på OK-knappen.
• Du kommer til skærmbilledet med
mapper.

5

Tryk på OK-knappen.

6

Vælg filen med +/−-knappen.

Søgning efter filer

1
2

4

• Du vil få en liste over filer, der blev
optaget på den dato, du har angivet.

Tryk påF1-knappen (SØG/SEARCH).
• Du kommer til skærmbilledet med
datoer.
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Afspilning
Afspilning
Denne optager kan afspille filer, den selv har
optaget, samt WAV og MP3-format filer, der
overføres fra andre maskiner.

3
Afspilning

1
2
c

Tryk påSTOP-knappen for at
stoppe afspilning
• [L] vises på skærmen.
• Afspilning af filen vil stoppe.

Vælg den fil, der skal afspilles.
(☞ S. 34, S. 45)
Tryk på PLAY-knappen for at
starte afspilningen.

▌ Ændring af
afspilningshastighed
Afspilningshastigheden kan ændres mellem
[50%] og [400%] uden at det påvirker
tonehøjden. Skift som nødvendigt.

a
b

4

d

e

Du kan skifte afspilningshastighed med
2/3 -knappen.

• [•] vises på skærmen.
a Filnavn
b Filnummer
c Indikatorbjælke for afspilning
d Forløbet afspilningstid
e Lydstyrkemåler for output

3

Justér volumen til et bekvemt
niveau ved hjælp af VOLUMEhjulet.
Bemærk
• MP3-filer med variabel bithastighed (konverteringsbithastighederne kan variere inden for den
enkelte fil) kan muligvis ikke afspilles korrekt.
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• Jo højere tal på hjulet, desto større
lydstyrke.

Afspilning
▌ Hurtig fremspoling

• Optageren stopper, når den kommer til
begyndelsen af en fil. Hvis du bliver ved med at
trykke på 0-knappen, vil optageren fortsætte
hurtig tilbagespoling fra slutningen af den forrige fil.

▌ Spring til starten af en fil
3
Afspilning

Tryk på og hold 9-knappen nedtrykket, mens optageren er stoppet.
• Hurtig fremspoling stopper, så snart du slipper
9-knappen. Tryk på PLAY-knappen for at
starte afspilning fra det sted, optageren stoppede.

Tryk på og hold 9-knappen nedtrykket, mens en fil afspilles.
• Afspilningen genoptages fra denne
position, når du slipper 9-knappen.

Tryk på 9-knappen, mens optageren er stoppet eller afspiller en fil.
• Optageren springer frem til begyndelsen af
næste fil.

• Hvis et indeksmærke er placeret i en fil, stopper
afspilning ved denne position (☞ S. 48).

Tryk på 0-knappen, mens optageren afspiller en fil.

• Optageren stopper, når den kommer til slutningen
af en fil. Hvis du bliver ved med at trykke på
9- knappen, vil optageren fortsætte hurtig
fremspoling fra begyndelsen af den næste fil.

• Optageren springer tilbage til begyndelsen
af den aktuelle fil.

▌ Tilbagespoling

• Den springer tilbage til begyndelsen af den
forrige fil. Når en fil er stoppet i midten, vil
optageren springe til begyndelsen af filen.

Tryk på 0-knappen, mens optageren er stoppet.

Tryk to gange på 0-knappen, mens
en fil afspilles.
Tryk på og hold 0-knappen nedtrykket, mens optageren er stoppet.
• Hurtig tilbagespoling stopper, så snart du slipper
0-knappen. Tryk på PLAY-knappen for at
starte afspilning fra det sted, optageren stoppede.

Tryk på og hold 0-knappen nedtrykket, mens optageren afspiller en fil.
• Afspilningen genoptages fra denne
position, når du slipper 0-knappen.
• Hvis et indeksmærke er placeret i en fil, stopper
afspilning ved denne position (☞ S. 48).

• Optageren springer tilbage til begyndelsen
af den forrige fil.
Bemærk
• Hvis et indeksmærke er placeret i en fil, og du
forsøger at springe til begyndelsen af filen, mens
den afspilles, vil optageren stoppe ved indeksmærket. Indeksmærket vil dog blive sprunget
over, hvis du prøver at springe til begyndelsen af
filen, mens afspilning er afbrudt (☞ S. 48).
• Hvis du forøger at springe til begyndelsen af
en fil under afspilning med [Skip Space] sat
til andet end [File Skip], vil optageren springe
frem eller tilbage ved brug af den angivne tid,
inden den genoptager afspilning (☞ S. 88).
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Afspilning
Sådan placeres et indeksmærke
Et indeksmærke vil hjælpe dig med hurtigt at
finde en ønsket afspilningsposition, når du spoler
hurtigt frem eller tilbage eller afmærker en fil.

3
Afspilning

1

På den position, hvor du ønsker at
placere et indeksmærke, skal du
trykke på den fordefinerede Fn-knap.

▌ Sletning af et indeksmærke

1
48

Vælg indeksmærket, der skal
slettes, med 9/0-knappen.

A
• Sørg for at tildele [INDEX]-funktionen Fn-knappen
på forhånd (☞ S .106).

• Et nummer vises på skærmen, og
indeksmærket er placeret.
• Placering af et indeksmærke stopper
ikke optagelse eller afspilning, så
du kan fortsætte med at placere
indeksmærker på andre positioner ved
at anvende samme fremgangsmåde.

DA
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Vælg filen med det indeksmærke,
du ønsker at slette.

3

Tryk på ERASE-knappen, mens
indeksnummeret vises
(ca. 2 sekunder).

• Indeksmærket bliver slettet.
• Indeksnumre, der kommer efter
det slettede indeksmærke, justeres
automatisk.

Bemærk
• Hver fil kan indeholde op til 99 indeksmærker.
Hvis du forsøger at placere mere end 99 indeksmærker, vises [No more can be set].
• Indeksmærker kan ikke tilføjes eller slettes fra en
låst fil (☞ S. 90).

Afspilning
Gentagen afspilning af et segment
Denne funktion gør det muligt at afspille en
del af en fil gentagne gange.

1

Tryk på en af følgende knapper for at
annullere gentagen afspilning af et segment.

3

a
c

Vælg den fil, der indeholder det segment,
du ønsker at afspille gentagne gange, og
start afspilningen (☞ S. 34, S. 45)

b

d

Afspilning

A
• Sørg for i forvejen at tildele [A-B]-funktionen til
Fn-knappen (☞ S. 105).

▌ Ophævelse af gentagen
afspilning af segment

a Fn (Cancel/Annullér)-knappen
Tryk på Fn-knappen (Cancel) vil annullere
gentagen afspilning af segment og
sætte optageren tilbage til normal
afspilningstilstand.

2
3

På den position, hvor du ønsker at
starte gentangen afspilning, skal du
trykke på den fordefinerede Fn -knap.
• [w] blinker på skærmen.
• Mens denne [w] blinker, kan du stadig
spole frem eller tilbage som ved normal
afspilning(☞ S. 47), så du hurtigt kan
finde slutpositionen.

På den position, hvor du ønsker at afslutte
segmentgentagelse, skal du igen trykke på
Fn-knappen.
• Segmentet vil blive afspillet gentagent, indtil
du annullerer gentaget afspilning af segment.

b 0-knappen
Tryk på 0-knappen vil annullere
segmentgentagelse og få optageren til at
springe til begyndelsen af den aktuelle fil.
c STOP-knappen
Tryk på STOP-knappen vil annullere
segmentgentagelse og afspilning vil
stoppe.
d 9-knappen
Tryk på 9-knappen vil annullere
segmentgentagelse og få optageren til at
springe til begyndelsen af den næste fil.

Bemærk
• Tilføjelse/sletning af et indeksmærke, mens et
segment bliver gentagent afspillet, vil annullere
gentagen afspilning og sætte optageren tilbage
til normal afspilning.
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Sletning
Sletning af en fil
Du kan slette en fil fra dens mappe. Du kan
også slette alle filer i en valgt mappe.

3
Sletning

1

Vælg en fil, der skal slettes
(☞ S. 34, S. 45)

2

Tryk på ERASE-knappen, mens
optageren er stoppet.

3

4
5
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• Hvis der ikke vælges en funktion inden
for 8 sekunder, stopper optageren.

Vælg [All in folder] eller [One file]
med +/−-knappen.

Tryk på OK-knappen.
Vælg [Start] med +-knappen.

6

Tryk på OK-knappen.
• Skærmen skifter til [Erasing!], og
sletning går i gang. [Erased] vises, når
filen er slettet.

Sletning
Delvis sletning af en fil
Du kan slette en uønsket del af en PCMformat fil optaget med denne optager.

1

Tryk igen på ERASE-knappen ved
den position, hvor du ønsker, at
den delvise sletning skal slutte.
• [Start point] og [End point] blinker
skiftevist på skærmen.

Afspil den fil, du ønsker delvist at slette.
• Find begyndelsen af den del, du ønsker
at slette. Hvis filen er lang, kan du bruge
9 -knappen til at finde begyndelsen
af den del, der skal slettes.

3
Sletning

2

3

I begyndelsen af den del, der skal
slettes, skal du trykke på ERASEknappen.
• [Erase started] begynder at blinke på
skærmen.

• Afspilningen fortsætter, mens [Erase
started] blinker, og du kan stadig
spole frem eller tilbage ligesom i
normal afspilning, så du hurtigt kan
finde slutpositionen. Hvis filen har nået
slutningen mens beskeden blinker,
bliver filens ende slutpositionen for
den delvise sletning.

4

Tryk på ERASE-knappen.

• Skærmen skifter til [Partial erasing!],
og delvis sletning går i gang. [Partial
erase completed] vises, når filen er
delvist slettet.
• Hvis du ikke trykker på ERASEknappen inden for 8 sekunder,
annulleres den delvise sletning,
og optageren vender tilbage til
afspilningstilstand.
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Sletning
▌ Vigtige bemærkninger om
sletning
• En slettet fil kan ikke gendannes. Kontrollér
derfor omhyggeligt, før du sletter filer.

3

• Når du har sat et SD-kort i optageren, så sørg for
at tjekke om dit hukommelsesvalg er [ Internal
memory] eller [SD card] (☞ S. 107).

Sletning

• Låste eller skrivebeskyttede filer kan ikke slettes
(☞ S. 90).
• Der kan ikke foretages flere optagelser, når
[Memory full] vises. Slet unødvendige filer, før
du fortsætter med at optage.
• Filer, som optageren ikke genkender, samt
mapper, der indeholder sådanne filer, vil ikke
blive slettet. Hvis du vil slette dem, skal du slutte
optageren til din computer.
• Tjek det resterende batteriniveau på forhånd
for at undgå at løbe tør for batteri i løbet af
processen. Bemærk, at sletteprocessen kan tage
omkring et halvt minut. Du må aldrig udføre
følgende handlinger, mens sletningen er i gang,
da dette kan beskadige dine data:
1 Fjernelse af netadapteren.
2 Udtagning af batteriet.
3 Fjernelse af SD-kortet, mens indspilningsmediet er indstillet til [SD card].
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Kapitel 4

Flersporstilstand
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Hvad du kan gøre i flersporstilstand
Flersporstilstand
Flersporstilstand giver dig mulighed for separat optagelse og afspilning af forskellige dele/
lydkilder (guitar, bas, trommer, keyboard, vokal osv.).
Du kan have op til 8 spor i 1 projekt. Optagne spor kan redigeres hver for sig for at justere
outputniveauet eller balancen, hvilket er ideelt til fremstilling af en demo.
I denne tilstand kan du optage over et allerede indspillet spor, i modsætning til i optagertilstand.
Redigerede spor kan mixes til en enkelt fil.

4
Hvad du kan gøre i flersporstilstand

Projekt
Spor 1

Spor 2

Gem som én fil.
Spor 3

Spor 4

Spor 5

Du kan have op til 8
spor i 1 projekt.
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Mix

Filer og mapper
▌ Mapper
I flersporstilstand er der mapper til håndtering af [ PRJ] (Projekt).
Filerne håndteres projekt for projekt, og hvert projekt bliver tildelt et nummer.
001
Optager

PRJ_001

002

4

003

Filer og mapper

004
LS-100

PRJ_002

MTR

005
006
PRJ_003
007

PRJ_999

999

▌ Valg af et projekt og spor
Startskærmen

Flersporsskærm

Projektskærm

h

h

•••{

•••{

}•••

}•••

m

n
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Filer og mapper
▌ Flersporsskærm

Ikonvisning

Indikator for optagerstatus

4

Key shift

Filer og mapper

Outputbalance

Projektnummer
Forløbet optage/
afspilningstid
Statusbjælke for hukommelse/
Positionsbjælke for afspilning
Måler for optageniveau

Outputskala
Dæmpning (Mute)

Input/output
niveaumåler

Spornummer
Funktionsvejledning

▌ Skærm med liste over filer i et projekt
Ikonvisning
Projektnummer
Filer tilknyttet spor

Filer, der er blevet mixet eller
er klar til at blive tildelt spor

Funktionsvejledning
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Oprettelse af et flersporsprojekt

1
Vælg [Multitrack]

2
3
Vælg et spor

Oprettelse af et flersporsprojekt

Opret et projekt

4

4
Justering af optageniveauet

5
Start optagelse

Fortsættes på næste side
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Oprettelse af et flersporsprojekt

6
Stop optagelse

7

4
Oprettelse af et flersporsprojekt

Tjek sporet (afspilning)

8
Justér sporet

9
Tilføj spor
Gentag trin 3 til 6 for at tilføje flere
lydkilder til tomme spor.

10
Mix sporene

Se siderne 59 til 63 for yderligere oplysninger.
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Oprettelse af et flersporsprojekt

1

Vælg [Multitrack]
1 Vælg [Multitrack], og tryk på OKknappen.

4

Opret et projekt
I flersporstilstand registreres optagede filer
(spor) i et projekt.
1 Brug +/-/9/0-knappen til at
vælge [NEW PROJECT] og tryk på OKknappen.

3

Oprettelse af et flersporsprojekt

2

Vælg et spor
• Du kan optage op til 8 spor; optagelserne kan
være 1- eller 2-sporede.
Ved 1-spors optagelse bliver input fra L/R optaget
som et mixet monosignal.
Inputkilde

1TRKREC

Indbygget mikrofon
Ekstern mikrofon
LINE-input
XLR-input

Inputtilstand
Mono (L/R MIX)
Mono (L)

• Tryk på F3 ( 2TRKREC )-knappen for at optage
på to spor samtidigt.
Ved 2-spors optagelse, bliver det samme signal sendt
til begge spor for at blive optaget som stereo.

2TRKREC

Inputkilde

Inputtilstand

Indbygget mikrofon
Ekstern mikrofon
LINE-input
XLR-input

L/R-input (Stereo)
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Oprettelse af et flersporsprojekt

4

Justering af optageniveauet
1 Tryk på REC-knappen for at sætte
optageren i standby.
2 Justér REC LEVEL-hjulet i henhold til
lydkilden (☞ S. 36).

4
Oprettelse af et flersporsprojekt

5

Start optagelse
1 Tryk på REC-knappen.
a
b
c

6

• [K] vises på skærmen og optagelsen går i
gang.
a Forløbet optagetid
b Måler for optageniveau
c Måler for inputniveau

Stop optagelse
1 Tryk på STOP-knappen.
• Optag over samme spor for at genoptage.
Det vil ikke slette den tidligere indspillede fil.
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Oprettelse af et flersporsprojekt

7

Tjek sporet (afspilning)
1 Tryk på PLAY-knappen.
a

• For at lytte til kun et bestemt spor, mens de andre
dæmpes helt, skal du sætte markøren ved det
nummer, du ønsker at afspille og trykke på Fn (Solo)knappen. Sørg for at tildele [Solo]-funktionen Fnknappen på forhånd (☞ S. 106).
• For at spole filen tilbage, skal du trykke på og holde
0-knappen nede, mens optageren er stoppet
eller i afspilningstilstand.
• For at spole filen hurtigt frem, skal du
trykke på og holde 9-knappen nede,
mens optageren er stoppet eller er i
afspilningstilstand.

8

4
Oprettelse af et flersporsprojekt

• De enkelte numre, du har optaget i forbindelse
med projektet, vil blive afspillet som ét nummer.
• Du kan ændre tonehøjden ved at trykke på p/
q-knappen, mens et spor er valgt. Ved at trykke
på p-knappen kan du hæve tonehøjden med
en halvtone (# 1-6), mens qknappen sænker den
med en halvtone ( 1-6). Indstil markøren til det
nummer, du ønsker at afspille, og tryk på Fn (Key
Shift)-knappen; nu kan du justere tonehøjden for
det valgte spor. Men du kan ikke vælge at ændre
tonehøjden for et spor, mens afspilning er i gang.
a Aktuel tonehøjde

Justér sporet
1 Vælg et spor, der skal justeres, med
+/−-knappen.
Tryk
på 9-knappen for at vælge den
2
indstilling, du ønsker at ændre.
• Redigerskærmen skifter hver gang du trykker
på 9-knappen. For at vende tilbage
til den forrige skærm, skal du trykke på
0-knappen.

4 Mute: Tryk én gang på 9.
Du kan bruge Mute til at slå lyden fra for
hvert spor. Skift mute indstillingen med
+/−-knappen.
Mute-funktionen kan tildeles Fnknappen.
Fortsættes på næste side
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Oprettelse af et flersporsprojekt

8

4 Output balance: Tryk to gange på 9.
Du kan justere lydstyrken for hvert spor.
Justér lydstyrken med +/−-knappen.

4 Højre/venstre balance: Tryk tre gange på 9.

4
Oprettelse af et flersporsprojekt

Du kan justere venstre/højre-balancen for
hvert spor. Justér venstre/højre-balancen med
+/−-knappen.

4 Sportildeling: Tryk ﬁre gange på 9.
Du kan tildele filer, der håndteres i et projekt,
til specifikke spor. Brug +/−-knappen til at
vælge de filer og ønskede spor og tryk på
OK-knappen.

9

Tilføj spor

Gentag trin 3 til 6 for at
tilføje flere lydkilder
til tomme spor.

Du kan optage yderligere spor, mens der
afspilles et tidligere optaget spor.
1 Vælg et tomt spor med +/−-knappen.
a Tomt spor

a

2 Tryk på REC-knappen for at sætte optageren i
standby.
Justér
optageniveauet med REC LEVEL3
hjulet.
4 Tryk på PLAY -knappen for at afspille det
tidligere optagede spor.
• Alle filer tildelt sporet vil blive mixet afspillet.
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Fortsættes på næste side

• Det mixede output sendes ud gennem
EAR-stikket.

Oprettelse af et flersporsprojekt

9

5 Tryk på REC-knappen for at starte
optagelse.
• For at lytte til afspilningen, skal du trykke på
REC-knappen. Optagelsen vil blive foretaget
på sporet, der blev angivet i trin 1.

Gentag trin 3 til 6 for at
tilføje flere lydkilder
til tomme spor.

6 Tryk påSTOP-knappen for at stoppe
optagelse og afspilning.
4

Mix sporene
Denne optager giver dig mulighed for at
gemme op til 8 spor i 1 projekt. Når du løber
tør for tomme spor, skal du mixe filer og
tildele dem til spor.
Du kan mixe enhver fil, der aktuelt er tildelt spor.
1 Tryk på den fortildelte Fn-knap (Bounce/Mix).

Oprettelse af et flersporsprojekt

10

• Muligheden for at mixe filer bliver
tilgængelig, når du indstiller
Sportildeling(☞ S. 62).
• Sørg for at tildele [Bounce]-funktionen til
Fn-knappen på forhånd (☞ S. 106).

2 Tryk på +-knappen for at vælge [Start].
3 Tryk på OK-knappen.
• En animation vises på skærmen, og
mixningen starter.
• [Bounce] vises, når mixningen er
gennemført. Den vil blive gemt som en ny
fil i PCM-format [44.1kHz/16bit] i samme
projekt.
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Sletning af et flersporsprojekt/spor
Sletning af et projekt

Slet et spor

Slet unødvendige projekter.

Slet unødvendige spor.

1

Vælg et projekt, der skal slettes

1

2

Tryk på ERASE-knappen.

Vælg filen med de spor, du ønsker
at slette.

4
Sletning af et flersporsprojekt/spor

3

• Bekræftelsesskærmen for sletning
vises.

2
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• Flersporsskærmen vises.

Tryk på +-knappen for at vælge
[START].

3
4

Tryk på OK-knappen.

Tryk på OK-knappen.
• Skærmen skifter til [Erasing!], og
sletning går i gang. [Erased] vises, når
projektet er slettet.

Tryk på 9-knappen for at
komme til den sidste listeskærm.

Sletning af et flersporsprojekt/spor

4
5

Vælg filen, der skal slettes, med
+/−-knappen.

Tryk på ERASE-knappen.
• Bekræftelsesskærmen for sletning
vises.

Vælg [Start] med +-knappen.

7

Tryk på OK-knappen.

Sletning af et flersporsprojekt/spor

6

4

• Skærmen skifter til [Erasing!], og
sletning går i gang. [Erased] vises, når
filen er slettet.

▌ Vigtige bemærkninger om
sletning
• Når de først er slettet, kan projekter og spor ikke
gendannes. Kontrollér derfor omhyggeligt, før du
sletter dem.
• Når du har et SD-kort i optageren, så sørg for at
tjekke om dit hukommelsesvalg er [Internal
memory] eller [SD card] (☞ S. 107).
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Kapitel 5

Om tuneren, Lissajouskurverne og metronomen
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Brug af tuneren
Denne optager er udstyret med en
tunerfunktion, som består af følgende fire
delfunktioner: kalibrering, kromatisk, guitar
og bas. Denne funktion gør det muligt at
udføre præcise tuning alt efter den type
musikinstrument du har valgt.

1

[Home] { [Tuner]

Opsætning af [Calibration]
Indstiller kalibrering af tuneren. Frekvensen for
referencetonen A kan justeres i trin af 1 Hz i
intervallet 435 Hz til 445 Hz.
1 Tryk på +/−-knappen for at vælge
frekvens og tryk derefter på OK-knappen
5
Brug af tuneren

2

Tryk på +/−-knappen for at vælge
tunertype

Opsætning af [Chromatic Tuner]
Justér misforhold mellem tonen i
musikinstrument du har valgt og
referencetonen for at sikre passende
reaktion på alle skalaer.
1 Du skal tune musikinstrumentet ved
at spille en enkelt tone

• Vælg, hvilken funktion du vil bruge:
[Calibration], [Chromatic Tuner],
[Guitar] eller [Bass].

3

Tryk på OK-knappen
• Skærmen for den funktion, du har
valgt, vises.

a
b
C
a Referencetonens målposition
b Tuneren
C Navnet på den node, der er nærmest
på den spillede tone
• Navnet på den node, der er nærmest
på den registrerede tone, bliver vist.
• Tuningens mål er den node (signalet),
der vises på tuneren.
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Brug af tuneren
2 Justér mens du holder øje med
tuneren og indikatoren

2 Justér mens du holder øje med
tuneren og indikatoren

5
Brug af tuneren

• Når viseren peger på midten af
tuneren, er tuningen korrekt.
• Ethvert elektronisk musikinstrument
bør være direkte forbundet uden
yderligere udstyr (såsom en
forstærker).

Opsætning af [Guitar] og [Bass]
Disse funktioner er grundlæggende
tuningstyper for guitar og bas.
1 Du skal tune musikinstrumentet ved
at spille en enkelt tone

a

b

a Nummeret for strengen, der skal
tunes
b Strengen der skal tunes
• Referenceværdien for strengen, der er
anslået,vises.
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• Når viseren peger på midten af
tuneren, er tuningen korrekt.
Diagram over basstrenge

1
E

Strengnummer/Nodenavn
2
3
4
5
6
B
G
D
A
E
Diagram over basstrenge

Strengnummer/Nodenavn
1
2
3
4
G
D
A
E

Om Lissajous-måling
I faciliteter til optagelse af lyd (såsom radiostudier), bliver afstanden mellem en mikrofon og en
lydkilde automatisk målt ud fra faseforskellen. Lissajous-bølgeformen hjælper dig med at opnå den
optimale placering af en dynamisk mikrofon eller en kondensatormikrofon.

▌ Hvad er en faseforskel?
En lille forskel mellem to lydbølger kaldes en
faseforskel. Lyden bliver ligeligt ledet ind i venstre/
højre side af mikrofonen, hvis den står direkte
foran lydkilden. Dog kommer der en lille tidsforskel
mellem venstre og højre kanal, hvis lydkilden
er placeret enten lidt til venstre eller til højre for
mikrofonen.

L
R

5

1

Tilslut en forstærker til optageren,
inden du går i gang med at måle

3

Den aktuelle måleværdi vises

Når du bruger en dynamisk mikrofon eller
kondensatormikrofon

Lydforstærker

Lydforstærker

Højttaler

Højttaler

Om Lissajous-måling

Brug Lissajous-måling til at opnå optimal lydoptagelse.

Referencesignalets ﬂow

Skærmeksempler på målinger:

EAR-stik

XLR/standard telefon-combostik

2

[Home] { [Lissajous]

Faseforskel 0 grader

Faseforskel 90 grader

Faseforskel
135 grader

Faseforskel
180 grader
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Brug af metronomen

1

5
Brug af metronomen

2

Tempovejledninger, der giver en idé om
tempo

[Home] { [Metronome]

Tryk på +/−-knappen for at justere
tempo

Tempovejledning

3

Tempo

Tryk på PLAY-knappen for at starte
metronomen.

A
• Brug VOLUME-hjulet til at justere metronomens
lydstyrke.
• Vælg [Metoronome Menu] i [MENU] for at
foretage yderligere indstillinger af metronomen
(☞ S. 100).

70

Bredt og
langsomt

=40~60

LARGHETTO

En smule
langsommere

=60~66

ADAGIO

Langsomt

=66~76

Andante

Gåtempo

=76~108

MODERATO

Moderat

=108~120

ALLEGRO

Hurtigt

=120~168

PRESTO

Meget hurtigt

=168~200

PRESTISSIMO

Meget, meget
hurtigt

=200~208

Tæller
indikator
Metronomvægt
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Kapitel 6

Menuer
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Sådan indstilles menuerne
De enkelte menupunkter er klassificeret af fanerne. Så når du skifter mellem menupunkter, kan
du hurtigt komme til det ønskede punkt ved at vælge den fane, som det tilhører. Brug følgende
trin for at indstille hvert punkt i menuen.

1

Tryk på MENU-knappen.

3

Tryk på +/−-knappen for at vælge
det punkt, der skal indstilles.

6
Sådan indstilles menuerne

• Menuskærmen åbnes.

2

Tryk på 9/0-knappen for at
vælge den fane, som indeholder
det punkt, der skal indstilles.

4

Tryk på OK-knappen.

• Skærmen skifter til menuen for det
valgte punkt.
• Når markøren i indstillingsfanen flyttes,
skifter indholdet af menuskærmen.
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Sådan indstilles menuerne

5

Tryk på +/−-knappen for at vælge
et menupunkt.

7

Tryk på MENU-knappen for at
lukke menuskærmen.

6

Tryk på OK -knappen for at
afslutte indstillingen.

Sådan indstilles menuerne

6

• Når menuskærmen åbnes under
optagelse eller afspilning, vil tryk på
MENU-knappen få skærmen til at gå
tilbage til det forrige skærmbillede.

Bemærk
• Hvis der ikke udføres nogen operation i tre
minutter under indstilling i stopstatus, skifter
skærmen til den status, den havde før indstillingsoperationen blev startet. I dette tilfælde
foretages der ikke nogen ændringer.
• Hvis der ikke udføres nogen operation i otte
sekunder under indstilling i optage- eller afspilletilstand, bliver menufunktionen annulleret.

• Skærmen viser, at indstillingen er
afsluttet.
• Hvis du trykker på 0-knappen
uden at trykke på OK-knappen, bliver
indstillingen annulleret, og skærmen
skifter til det forrige skærmbillede.
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Liste over menuer

A

i kolonnen med valg angiver standardindstillingen.

▌ Optagemenu [Rec Menu]: Menuindstillinger til optagelse
Muligheder
: Indstilling OK
× : Indstilling NEJ
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[Normal][Overdub]
[Play Sync][V-Sync. Rec]

Mikrofonforstærkning
[Mic Gain] ☞ S. 80

[Built-in Mic]: [HI][MID][LO]
[External Mic]: [HI][MID][LO]
[XLR(L)]: [HI][LO]
[XLR(R)]: [HI][LO]

Optageniveau
[Rec Level] ☞ S. 81

[Manual]
Du kan justere begrænser/
kompressorindstillinger for hver inputkilde.
[Auto]

Inputvalg
[Input Select] ☞ S. 82

[Built-in Mic][External Mic][LINE][XLR/
PHONE]

Mikrofonstrøm
[Mic Power] ☞ S. 83

[Phantom Power]: [48V][24V]
[Plug-in Power]: [ON][OFF]

Optageformat
[Rec Format] ☞ S. 84

[PCM]: [44.1kHz/16bit]
[MP3]: [128kbps]
Du kan indstille optagehastigheden for hvert
optageformat.

Low cut-filter
[Low Cut Filter] ☞ S. 85

[300Hz][100Hz][OFF]

Foroptagelse
[Pre-Recording] ☞ S. 86

[ON][OFF]

Medhør under optagelse
[Rec Monitor] ☞ S. 87

[ON][OFF]

* I flersporstilstand virker [Rec Mode] og [Pre-Recording] ikke.

Optagelse

Liste over menuer
DA

Optagefunktion*
[Rec Mode] ☞ S. 79

Afspiller

6

Valg

Stoppet

Menupunkter

×

×

×

×

Liste over menuer
▌ Afspil Menu [Play Menu]: Menu-indstillinger til afspilning
Muligheder
: Indstilling OK
× : Indstilling NEJ

[One file][List]

Skip space*
[Skip Space] ☞ S. 88

[Forward Skip]:
[File Skip][10sec.][30sec.]
[1min.][5min.][10min.]
[Reverse Skip]:
[File Skip][1sec.][3sec.][5sec.]
[10sec.][30sec.][1min.][5min.]

Optagelse

Afspilningstilstand
[Play Mode] ☞ S. 88

Afspiller

Valg

Stoppet

Menupunkter

×

6
Liste over menuer

* I flersporstilstand virker [Skip Space] ikke.

▌ Filemenuen [File Menu]: Menu-indstillinger, der vedrører filer
Muligheder
: Indstilling OK
× : Indstilling NEJ
Afspiller

Optagelse

Valg

Stoppet

Menupunkter

Låst mod sletning
[Erase Lock] ☞ S. 90

[ON][OFF]

×

×

Flytte/kopiere
[File Move/Copy] ☞ S. 91

Kopier og flytter filer i hukommelsen.

×

×

File Divide
[File Divide] ☞ S. 94

Opdeler en fil optaget på denne enhed.

×

×

Property
[Property] ☞ S. 95

Viser oplysninger om en fil eller mappe.

×
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Liste over menuer

6

MP3-konvertering
[MP3Convert] ☞ S. 95

Konverterer en PCM [ 44,1 kHz/16 bit ](WAV)format fil til en MP3-format fil.

×

×

Cd-skrivning
[CD Write] ☞ S. 96

Skriver en PCM [44.1 kHz/16 bit] (WAV)-format
fil på en cd.

×

×

Mix
[Bounce] ☞ S. 98

Gemmer alle sporene i et flersporsprojekt i én fil.

×

×

* I flersporstilstand virker [File Divide] ikke.
* I optagetilstand virker [Bounce] ikke.

Liste over menuer

▌ Metronommenu [Metronome Menu]: Menuindstillinger, der vedrører
metronomen
Muligheder
: Indstilling OK
× : Indstilling NEJ
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Optagelse

DA

[OFF]
[ON]
[Setting]: Du kan indstille [Display],
[Countdown], [Tempo], [Sound],
[Pattern] og [Volume].

Afspiller

Metronom
[Metronome] ☞ S. 100

Valg

Stoppet

Menupunkter

×

Liste over menuer
▌ LCD/Lydmenu [LCD/Sound Menu]: Menuindstillinger, der vedrører
skærmen og lyd
Muligheder
: Indstilling OK
× : Indstilling NEJ

[ON][OFF]

Beep [Beep] ☞ S. 103

[01][02][03][04][05]

Sprogvalg
[Language (Lang)] ☞ S. 104

Sprogvalg afhænger af salgsregionen.

Talende guide
[Voice Guide] ☞ S. 104

[ON/OFF]:[ON][OFF]
[Speed]: [50%]–[400%]
Standarden er [100%]
[Volume]: [01][02][03][04][05]

Introafspilning
[Intro Play] ☞ S. 105

[10sec.][5sec.][3sec.][OFF]

6
Liste over menuer

LED [LED] ☞ S. 103

Optagelse

Backlight
[Backlight] ☞ S. 102

[Lighting time]: [5sec.][10sec.][30sec.]
[1min.][Always on]
[Dim light time]: [30sec.][1min.][2min.]
[5min.][Always on]
[Brightness]: [1][2][3]

Afspiller

Valg

Stoppet

Menupunkter
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Liste over menuer
▌ Enhedsmenu [Device Menu]: Menuindstillinger, der vedrører enheden
Muligheder
: Indstilling OK
× : Indstilling NEJ
Afspiller

Optagelse

Valg

Stoppet

Menupunkter

×

×

Fn-tastens indstilling
[Fn. Setting] ☞ S. 106

[Fn. Recorder]: [F1][F2][F3]
[Fn. MTR]: [F1][F2]
Funktionerne kan tildeles fra hver skabelon.

Hukommelsesvalg
[Memory Select] ☞ S. 107

[Internal memory][SD card]

Strømbesparelse
[Power Save] ☞ S. 108

[5min.][10min.][30min.][1hr.][OFF]

Indstilling af ur
[Time & Date] ☞ S. 108

[Hour][Minute][Year][Month][Day]

USB-indstilling
[USB Settings] ☞ S. 109

[USB Connection]:
[PC][AC Adapter][Optional]
[USB Class]:
[Storage class][Composite]

Nulstilling af indstilling
[Reset Settings] ☞ S. 111

Nulstiller indstillingerne til standard.

×

×

Formatering
[Format] ☞ S. 113

Formaterer den valgte hukommelse.

×

×

Info om hukommelse
[Memory Info.] ☞ S. 115

Viser den resterende hukommelse og
kapacitet.

Systeminfo
[System Info.] ☞ S. 115

[Model][Version][Serial No.]

6
Liste over menuer
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×

Optagemenu [Rec Menu]
Optagetilstand [Rec Mode]
Denne menu sætter optagemetoden til
optagetilstand.

1

Når [V-Sync. Rec] er valgt
1 Vælg et menupunkt ved at trykke på
+/−-knappen og derefter på OK-knappen.

[Menu] { [Rec Menu] { [Rec Mode]

[ON]-indstilling

Tryk på OK-knappen.
Tryk på +/−-knappen for at vælge
optagemetode.

• Funktioner med stemmeaktiveret
optagelse.
• Når [Rec Mode] ændres til en anden
tilstand, afsluttes funktionen automatisk.

6
Optagemenu

2
3

1 Tryk på OK-knappen.

[Silent detect time]-indstilling
1 Vælg detekteringstiden ved at trykke på
+/−-knappen og derefter på OK-knappen.

[Normal]
I denne tilstand optages lyd på den
almindelige standardmåde (☞ S. 37).
[Overdub]
Mens en fil afspilles, kan inputlyden
optages oven i den aktuelle fil (☞ S. 39).
[Play Sync]
Kun lydkilden som blev optaget
synkront med filindholdet bliver gemt
(☞ S. 41).

4

[V-Sync. Rec]
Denne metode starter automatisk optagelse, når der registreres en lyd, som
er højere end den indstillede lydstyrke
(☞ S. 43).

Tryk på OK-knappen.
• Når [V-Sync. Rec] er valgt, åbnes
menuskærmen.

• Denne indstilling vælger detekteringstiden.
Når input (optageniveau) forbliver lavere
end den angivne indstilling længere
end den fastsatte detekteringstid, skifter
optageren til vente- eller stoptilstand.

[Mode]-indstilling
1 Ved at trykke på +/−-knappen skal
du vælge enten [One time] eller
[Continuous] og derefter trykke på
OK-knappen.
[One time]
Efter afsluttet optagelse lukkes filen og
optageren stopper.
[Continuous]
Efter afsluttet optagelse lukkes filen og
optageren skifter til venttilstand. Når der
registreres en lyd, bliver lyden optaget i
en ny fil.
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Optagemenu [Rec Menu]
Mikrofonforstærkning [Mic Gain]
Følsomhed over for indgangskilden kan
ændres i overensstemmelse med opgaven
og/eller optagelsesmiljøet.

1

[Menu] { [Rec Menu] { [Mic Gain]

4
5

Tryk på OK-knappen.
• Følsomhedsindstillingen for den
valgte inputkilde vises.

Tryk på +/−-knappen for at vælge
følsomhed.
Mikrofonforstærkning

6
Optagemenu

2
3

Tryk på OK-knappen.
Tryk på +/−-knappen for at vælge
inputkilde.

[Built-in Mic]
Indstiller følsomheden for den indbyggede stereomikrofon.
[External Mic]
Indstiller følsomheden for den eksternt
tilsluttede mikrofon.
[XLR (L)]
Denne indstilling justerer følsomheden
for den XLR-type mikrofon, der er
forbundet til L-kanalen.
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• For [Built-in Mic] og [External Mic]
kan du vælge [Hi], [Mid] eller [Lo],
og for [XLR (L)] og [XLR (R)] kan du
vælge [Hi] eller [Lo].

[XLR (R)]
Denne indstilling justerer følsomheden
for den XLR-type mikrofon, der er
forbundet til R-kanalen.

6

Tryk på OK -knappen for at
afslutte indstillingen.

Optagemenu [Rec Menu]
Optageniveau [Rec Level]
Denne indstilling kan indstilles til enten
automatisk eller manuel justering af
optageniveauet. Hertil kommer, at med
begrænser/kompressor for inputkilden, kan
den justere lydområdet ved begrænsning.

1

Tryk på +/−-knappen for at vælge
et menupunkt.

[Menu] { [Rec Menu] { [Rec Level]
[Manual]
Optageniveauet skal justeres manuelt
ved optagelse. Begrænser/kompressor
kan indstilles.

Tryk på OK-knappen.
Tryk på +/−-knappen for at vælge
inputmikrofon.

[Auto]
Optageniveauet justeres automatisk
ved optagelse. Denne indstilling
er praktisk, når du ønsker at starte
optagelsen hurtigt.

6

6
Optagemenu

2
3

5

Tryk på OK-knappen.
• Når [Manual] er valgt, åbnes skærmen
til indstilling af begrænser/kompressor.

Når [Manual] er valgt

4

Tryk på OK-knappen.

1 Vælg et menupunkt ved at trykke på
+/−-knappen og derefter på OKknappen.

• Indstillingen for den valgte inputkilde
vises.

[Limiter 1]
[Compressor 1]
Vælg disse indstillinger til at skabe
kontrast mellem høje og lave lyde,
hvilket er passende til musikoptagelse.
Med disse indstillinger kan du opfange
dvælende lyd, men ikke angrebslyd.
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Optagemenu [Rec Menu]
[Limiter 2]

Inputomskifter [Input Select]

[Compressor 2]
Vælg disse indstillinger til at afbalancere lyden med en equalizer,
hvilket er passende til stemmeoptagelse. Optagelsen vil have et ensartet
lydniveau og give en følelse af
sammenhæng. Med disse indstillinger
kan du opfange angrebslyde, men ikke
dvælende lyd.

6

Denne indstilling vælger inputkanal for lydkilden.

1

[Menu] { [Rec Menu] {
[Input Select]

Optagemenu

[OFF]
Denne indstilling bruges, når du
justerer inputniveau uden at bruge
korrektionsfunktionen.
Begrænser/
Kompressor

2
3

Tryk på OK-knappen.
Tryk på +/−-knappen for at vælge
inputkilde.
Inputkilde

[Built-in Mic]
Lyden sendes ind gennem den indbyggede stereomikrofon.
[External Mic]
Lyden sendes ind ved at tilslutte den
eksterne mikrofon til MIC-stikket.
[Line]
Lyden sendes ind ved at tilslutte en
ekstern enhed til MIC-stikket.
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4

[XLR/Phone]
Lyden sendes ind gennem et musikinstrument eller mikrofonen, der
er sluttet til XLR/standard telefoncombostikket.

Tryk på OK-knappen for at
afslutte indstillingen.

Optagemenu [Rec Menu]
Strømforsyning for mikrofon [Mic Power]
Denne indstilling vælger den spænding, der
anvendes, når en mikrofon eller en ekstern
enhed, der har behov for fantomstrøm er
tilsluttet. Den bestemmer også, om der
leveres strøm til den eksterne mikrofon,
svarende til plug-in-strømfunktionen.

1

Når [Phantom Power] er valgt
1 Vælg spændingen ved at trykke på
+/−-knappen og derefter på OKknappen.

[Menu] { [Rec Menu] {
[Mic Power]

2
3

6
Optagemenu

2 For at aktiverer indstillingen skal du
skubbe XLR Power-omskifteren på
optageren til [ON] .

Tryk på OK-knappen.
Tryk på +/−-knappen for at vælge
et menupunkt.
Når [Plug-in Power] er valgt
1 Ved at trykke på +/−-knappen skal
du vælge enten [ON] eller [OFF] og
derefter trykke på OK-knappen.
[Phantom Power]
Denne indstilling sætter spændingen for
fantomstrøm.
[Plug-in Power]
Denne indstilling vælger strømforsyning for plug-in-strøm.

4

Tryk på OK-knappen.
• Den valgte menuskærm vises.
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Optagemenu [Rec Menu]
Optageformat [Rec Format]
Denne indstilling svarer til det lineære PCM
format, der kan optage lyd med en lydkvalitet,
der er bedre end cd'er og til MP3-formatet, der
kan optage med en stærk komprimering af
filen.

1

4
5

Tryk på OK-knappen.
• Den valgte menuskærm vises.

Tryk på +/−-knappen for at vælge
optagehastighed.

[Menu] { [Rec Menu] {
[Rec Format]

6
Optagemenu

2
3

[PCM]
[96.0kHz/24bit] til [44.1kHz/mono]
Filer gemt i PCM (WAV) format svarer
til BWF (Broadcast Wave Format), og
dato og tid for hver fils optagelse føjes
til filen.

Tryk på OK-knappen.
Tryk på +/−-knappen for at vælge
optageformat.

[MP3]
[320kbps] til [64kbps (mono)]

6

Tryk på OK -knappen for at
afslutte indstillingen.

[PCM]
Dette er den ukomprimerede fonologiske form, der bruges til musik-cd'er.
[MP3]
Dette er den internationale standard,
som MPEG, arbejdsgruppen under
ISO (International Organization for
Standardization), har fastlagt.
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Rec Format

Bemærk
• Tilsvarende formater for [MP3 Convert](☞ S. 95) og [CD Write]- (☞ S. 97) funktioner er
PCM-format med [44.1kHz/16bit]. Ingen andre
formater svarer til dette.

Optagemenu [Rec Menu]
Low cut-filter [Low Cut Filter]
Optageren har en low-cut filterfunktion, der
fjerner lavfrekvente lyd under optagelse, så
du opnår en klarere lyd. Det kan formindske
støj fra aircondition og projektorer.

1

4

Tryk på OK-knappen for at
afslutte indstillingen.
Low cut-filter

[Menu] { [Rec Menu] {
[Low Cut Filter]

6
Optagemenu

2
3

Tryk på OK-knappen.
Tryk på +/−-knappen for at vælge
et menupunkt.

[300Hz]
[Brug denne indstilling, når [100Hz]
indstillingen ikke er tilstrækkeligt
effektiv.
[100Hz]
Denne funktion mindsker den støj, der
genereres af air condition, projektorer,
og så videre. Det er effektivt, når du
optager indendørs.
[OFF]
Denne indstilling stopper funktionen.
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Optagemenu [Rec Menu]
Foroptagelse [Pre-Recording]

▌ Sådan bruger du foroptagelse

Foroptagelsen starter optagelse af højst to
sekunder* før starten af optagelsen. Hvis du
for eksempel ønsker at optage lyden af en fugl,
der synger, og du trykker på REC-knappen,
når fuglen synger, vil optagelsen starte højst to
sekunder* før fuglen synger.

For at optage lyd med foroptagelse, skal du
sætte [Pre-Recording] til [ON].

1

1

• Optageren skifter til ventetilstanden.
Den optager konstant højst to
sekunders* lyd.

[Menu] { [Rec Menu] {
[Pre-Recording]

2

6
Optagemenu

2
3

Tryk på OK-knappen.
Tryk på +/−-knappen for at vælge
et menupunkt.

Tryk påREC-knappen under
optagelse.

Tryk på REC -knappen.
• Optageren går igen i gang med
optagelse. Den starter optagelse fra et
maksimum på to sekunder * forud for
genoptagelsen af optagelsen.
* Længden afhænger af [Rec Mode]indstillingen.

Bemærk
• Når [Pre-Recording]-funktionen anvendes, kan
følgende funktioner ikke bruges.
• [V-Sync. Rec] (☞ S. 43)
• [Metronome] (☞ S. 100)

[ON]
Optagelsen starter højst to sekunder*
før starten af optagelsen.
[OFF]
Denne indstilling stopper funktionen.

4
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Tryk på OK-knappen for at
afslutte indstillingen.

Optagemenu [Rec Menu]
Medhør under optagelse
[Rec Monitor]
Denne indstilling vælger, om optagelyden
udsendes fra EAR-stikket.

1

[Menu] { [Rec Menu] {
[Rec Monitor]

Bemærk
• Når [Rec mode] er sat til [Overdub] eller [Play
Sync], skal [Rec Monitor] sættes til [ON].
• Når en højttaler med indbygget forstærker eller
en anden enhed er tilsluttet, kan mikrofonfeedback forekomme under optagelse. Ved brug
af monitor skal du bruge hovedtelefoner, eller
indstille [Rec Monitor] til [OFF] under optagelse.

6
Optagemenu

2
3

Tryk på OK-knappen.
Tryk på +/−-knappen for at vælge
et menupunkt.
[ON]
Optagelsesmonitorens funktioner.
[OFF]
Denne indstilling stopper funktionen.
Der udsendes ingen lyd fra EARstikket.

4

Tryk på OK-knappen for at
afslutte indstillingen.
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Afspilningsmenu [Play Menu]
Afspilningstilstand (Play Mode)

Spring over [Skip Space]

Denne indstilling giver dig mulighed for at
vælge din foretrukne afspilningstilstand.

Mens du afspiller en fil, vil denne funktion
et bestemt tidsrum frem eller tilbage.
Det er bekvemt, hvis du hurtigt vil gå til
afspilningsposition eller vil afspille korte
sætninger gentagne gange.

1
6
Afspilningsmenu

2
3

[Menu] { [Play Menu] {
[Play Mode]

1

[Menu] { [Play Menu] {
[Skip Space]

Tryk på OK-knappen.
Tryk på +/−-knappen for at vælge
et menupunkt.

2
3

Tryk på OK-knappen.
Tryk på +/−-knappen for at vælge
et menupunkt.

[One file]
Afspilningen stopper lige efter, at den
aktuelle fil er afspillet.
[List]
Denne indstilling afspiller filerne i en
mappe.

4

[Forward Skip]
Afspilningen starter, når den indstillede tid er sprunget over (forlæns).

Tryk på OK-knappen for at
afslutte indstillingen.

[Reverse Skip]
Afspilningen starter, når den indstillede tid er sprunget over (baglæns).

4
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Tryk på OK-knappen.
• Den valgte menuskærm vises.

Afspilningsmenu [Play Menu]

5

Tryk på +/−-knappen for at vælge
et menupunkt.

▌ Sådan afspiller du med spring og
baglæns spring

1

Tryk på PLAY-knappen for at starte
afspilningen.

[Forward Skip]
[File skip] [10 sec.] [30 sec.] [1 min.]
[5 min.] [10 min.]

6

2

Tryk på 9/0-knappen under
afspilning.

Tryk på OK -knappen for at
afslutte indstillingen.

Afspilningsmenu

[Reverse Skip]
[File skip] [1 sec.] til [5 sec.] [10 sec.] [30
sec.] [1 min.] [5 min.]

6

• Den fastlagte afstand springes over
(frem eller tilbage) og afspilningen går
i gang.

Bemærk
• Hvis der er et indeksmærke eller en mærket
position nærmere end skip-positionen, springer
optageren frem eller tilbage til dette mærke.
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Filmenuen [File Menu]
Sletningslåsning [File Lock]
Indstilling af sletningslåsning for en fil
forhindrer fejlagtig sletning af vigtige filer.
Desuden forhindrer den en fil fra at blive
slettet, selv når du gennemfører en filsletning
(☞ S. 50).

1
6
Filmenuen

2
3

4
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5

Vælg en fil for at indstille
sletningslåsen (☞ S. 34, S. 45).

[ON]
Denne indstilling låser filen.
[OFF]
Denne indstilling låser filen op.

Åbn menuen i stoptilstand.

[Menu] { [File Menu] {
[File Lock]

Tryk på OK-knappen.

Tryk på +/−-knappen for at vælge
et menupunkt.

6

Tryk på OK -knappen for at
afslutte indstillingen.

Filmenuen [File Menu]
Flyt/kopiér fil [Move/Copy]
Denne indstilling kan flytte eller kopiere en
fil gemt i den indbyggede hukommelse eller
på SD-kortet. Derudover kan den også flytte/
kopiere en fil mellem hukommelserne.

1

3

Vælg den mappe, hvor filen, der
skal flyttes eller kopieres, er lagret
(☞ S. 34).

[Move to memory]
Dette menupunkt flytter filer i den indbyggede hukommelse eller SD-kortet
til en anden mappe i den indbyggede
hukommelse.
[Copy to memory]
Dette menupunkt kopierer filer i
den indbyggede hukommelse eller
SD-kortet til en anden mappe i den
indbyggede hukommelse.
[Move to SD]
Dette menupunkt flytter filer i den indbyggede hukommelse eller SD-kortet
til en anden mappe på SD-kortet.
[Copy to SD]
Dette menupunkt kopierer filer i den
indbyggede hukommelse eller
SD-kortet til en anden mappe på
SD-kortet.

[Menu] { [File Menu] {
[Move/Copy]

Tryk på OK-knappen.

Tryk på +/−-knappen for at vælge
et menupunkt.

5

6
Filmenuen

2

4

Tryk på OK-knappen.
• Skærmen til valg af antal filer, der skal
flyttes eller kopieres, åbnes.
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Filmenuen [File Menu]

6

Tryk på +/−-knappen for at vælge
antallet af filer, der skal flyttes eller
kopieres

[One file]
Den angivne fil. er valgt.
[Selected files]
Flere filer er valgt.
[All files]
Alle filer i mappen er valgt.

6
Filmenuen

7

Tryk på OK-knappen.

[Selected files]-indstilling
1 Tryk på +/−-knappen for at vælge
filen, der skal flyttes eller kopieres,
og tryk på OK-knappen for at sætte
et tjekmærke i filen.

2 Gentag trin 1, vælg en fil, der skal
flyttes eller kopieres, og tryk derefter
på F2 (Determine)-knappen.

• Den valgte menuskærm vises.

[One file]-indstilling
1 Tryk på +/−-knappen for at vælge
filen, der skal flyttes eller kopieres,
og tryk på OK-knappen.

[All files]-indstilling
1 Alle filer i den aktuelle mappe
vælges automatisk, og skærmen
skifter til [Destination]-skærmen.

8

9
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Tryk på +/−-knappen for at vælge
en mappe, der skal flyttes eller
kopieres.

Tryk på OK-knappen.

Filmenuen [File Menu]
Flytning/kopiering til [Recorder]
1 Tryk på +/−-knappen for at vælge en
mappe, der skal flyttes eller kopieres.

Bemærk
• Når den resterende plads i hukommelsen ikke er
tilstrækkelig, kan kopieringen ikke udføres.
• Når det samlede antal filer overstiger 999, kan du
hverken flytte eller kopiere.
• Fjern ikke batterierne under flytning eller
kopiering. Hvis du gør dette, kan det ødelægge
dataene.
• En fil kan ikke flyttes eller kopieres til den samme
mappe.
• Hvis flytte- eller kopi-processen er aflyst delvist
gennem processen, bliver processen gennemført for alle filer, der allerede er blevet flyttet eller
kopieret. For alle andre filer bliver processen
annulleret.

1 Tryk på +/−-knappen for at vælge et
projekt, der skal flyttes eller kopieres.

• Alle filer, for hvilke Erase Lock (☞ S. 90) er valg, vil
fortsat være beskyttet af Erase Lock efter flytning
eller kopiering.

Filmenuen

Flytning/kopiering til [Multitrack]

6

• Flytning eller kopiering kan ikke udføres for
filer, der er placeret direkte under [Recorder]mappen.

10

Tryk på Fn (Enter)-knappen .
• [Moving] eller [Copying] vises på
skærmen og flytning eller kopiering af
filen går i gang. Undervejs vises status
for flytning/kopiering som en procent.
• Når [Moving finished] eller [Copying
finished] vises, er processen
gennemført.
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Filmenuen [File Menu]
Filopdeling [File Divide]
Når en fil med stor kapacitet eller en fil,
der har en lang optagetid, er opdelt, vil
filopdeling gøre det nemmere at styre og
redigere filen.

A
• Det er kun muligt at opdele MP3-filer og PCMfiler, som er optaget på denne optager.

6

1

4

Tryk på+-knappen for at vælge [Start].

5

Tryk på OK-knappen.

Stop ved den position, hvor filen
skal deles.

Filmenuen

• Når 9/0-knappen holdes nede,
vil optageren spole hurtigt frem eller
tilbage.
• Det er praktisk, hvis
opdelingspositioner i forvejen er
markeret med et indeksmærke.

• Skærmen skifter til [Dividing!], og
filopdeling går i gang. Når
[File divide completed] vises, er
filopdelingen gennemført.

Bemærk
• [File divide] kan kun anvendes fra filskærmen.
• Når antallet af filer i mappen overstiger 999, er
opdeling ikke tilgængelig.
• Filer med Erase Lock (☞ S. 90) kan ikke opdeles.

2

[Menu] { [File Menu] {
[File divide]

• Efter opdelingsprocessen kaldes den forreste
sektion "Filnavn_1.wav", og den bageste del
kaldes"Filnavn _2.wav."
• Meget korte MP3- eller PCM-filer kan muligvis
ikke opdeles.
• Fjern ikke batterierne under filopdeling. Hvis du
gør det, kan det ødelægge dataene.

3
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Tryk på OK-knappen.

Filmenuen [File Menu]
Egenskab [Property]
Denne funktion gør det muligt at kontrollere
oplysninger om en fil eller mappe.

1

Vælg den fil eller mappe, som du
ønsker at vise oplysninger om.
(☞ S. 34, S. 45)

MP3-konvertering
[MP3 Convert]
Denne funktion konverterer en allerede
gemt PCM-format WAV-fil til en MP3-fil med
128 kbps bithastighed. En stor WAV-fil kan
reduceres i størrelse.
Bemærk
• Der kan udelukkende konverteres filer i PCMformat [44.1kHz/16bit].

Valg af mappe

2

[Menu] { [File Menu] {
[Property]

Valg af mappe

3
4

I optagetilstand:

Valg af fil

Valg af fil

Tryk på OK-knappen.

6
Filmenuen

1

Vælg en WAV-fil, der skal
konverteres (☞ S. 34, S. 45).

1 Tryk på +/−-knappen for at vælge
filen fra skærmen med fillisten.

2 Tryk på 9-knappen for at skifte til
filskærmen.

• Hvis en fil er valgt, vises [Name],
[Date], [Size] og [Bit Rate]. Hvis en
mappe er valgt, vises [Name], [Folder]
og [File].

Efter at have kontrolleret
oplysningerne , skal du trykke på
OK-knappen.

•

Det vil sætte optageren i
stoptilstand uden at afspille filen.
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Filmenuen [File Menu]
I flersporstilstand:

5

Tryk på OK-knappen.

1 Tryk på +/−-knappen for at vælge
filen fra skærmen med fillisten.

6
Filmenuen

2

[Menu] { [File Menu] {
[MP3 Convert]

• Animationen vises på skærmen, og
MP3-konvertering starter. Når [Done]
vises, er konverteringen gennemført.
• Den konverterede fil får [MP3
128kbps]-format.

A
• Når [MP3 Convert] (☞ S. 106) er sat til
Fn-knappen, vil tryk på den tildelte knap starte
konverteringen.

3
4
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Tryk på OK-knappen.
• Skærmen til kontrol af konverteringen
vises.

Tryk på+-knappen for at vælge
[Start].

Filmenuen [File Menu]
Cd-skrivning [CD Write]
PCM (WAV) filer optaget med denne optager
kan skrives direkte til et eksternt cd-drev.

5

Tryk på +/−-knappen for at vælge, hvor
mange filer, der skal skrives på cd'en.

Bemærk
• Der kan udelukkende skrives filer i PCM-format
[44.1kHz/16bit] på en cd.

1

[1File]
Der skrives en enkelt fil til cd'en.
[Selected Files]
Der skrives flere filer til cd'en.

Tilslut optageren og det eksterne
cd-drev ved hjælp af USB-kablet.

• Skærmen for dit valg vises.

6
Filmenuen

6

Tryk på OK-knappen

Indstilling af [1File]
1 Vælg filen med +/−-knappen og
tryk på OK-knappen.

• Indsæt en tom cd i cd-drevet.

2
3

Vælg en WAV-fil, der skal skrives på
cd'en (S. 34, S. 45).
[Menu] { [File Menu] {
[CD Write]

Indstilling af [Selected Files]
1 Vælg en fil med +/−-knappen og
tryk på OK-knappen for at markere
filen.

4

Tryk på OK-knappen.
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Filmenuen [File Menu]
2 Gentag trin 1 for at vælge andre filer
og tryk på F2 (Enter)-knappen.

7

6

8

Tryk på+-knappen for at vælge [Start].

Mix [Bounce]
Flere spor, der er gemt i et flersporsprojekt
kan samles i ét.

1

[Home] { [Multitrack]

Tryk på OK-knappen.

Filmenuen

• Animationen vises på skærmen og CD
Write starter. Når [Done] vises, er CD
Write gennemført.

2
3

Tryk på OK-knappen.
Tryk på +/-/9/0-knappen for
at vælge projekt til mixningen.

A
• Når [CD Write] (☞ S. 106) er sat til Fn-knappen, vil
tryk på den tildelte knap starte cd-skrivningen.
Bemærk
• For at gøre skrivningen mere pålidelig, bør du
bruge netadapteren til at give cd-drevet strøm.
• Der kan gå nogle minutter før processen er
gennemført. Undgå at gennemføre følgende
handlinger, da de kan skade data. Desuden
bør du på forhånd kontrollere det resterende
batteriniveau for at undgå, at batteriet løber tør
under processen.
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1 Frakobling af USB-kablet under processen.
2 Fjernelse af batteri under processen.
3 Fjernelse af SD-kortet under processen, hvis
optagemediet er [SD card].
4 Slukning af det eksterne cd-drev under
processen.
5 Fjernelse af cd'en under processen.

4

Tryk på OK-knappen.
• Skærmen skifter til flersporsskærmen.

Filmenuen [File Menu]

5

[Menu] { [File Menu] {
[Bounce]

A
• Når [Bounce] (☞ S. 106) er sat til Fn-knappen,
vil tryk på den tildelte knap starte mixningen.

Bemærk
• [Bounce] fungerer ikke i optagetilstand.

6

8

• Skærmen til kontrol af mixning vises.

Tryk på+-knappen for at vælge
[Start].

6
Filmenuen

7

Tryk på OK-knappen.

Tryk på OK-knappen.

• Animationen vises på skærmen, og
mixningen starter. Når [Done] vises, er
mixningen gennemført.
• Når mixningen er gennemført,
bliver den nye fil i PCM-format
[44.1kHz/16bit] gemt i projektet.
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Metronommenuen [Metronome Menu]
Metronome [Metronome]
Brug denne funktion som en vejledning ved
optagelse af et instrument, der spilles på, eller
når du øver et musikinstrument.

1

4

Tryk på OK-knappen.
• Når [Detail] er valgt, åbnes
menuskærmen.

[Menu] { [Metronome Menu]

6
Metronommenuen

2
3

Tryk på OK-knappen.
Tryk på +/−-knappen for at vælge
et menupunkt.

[Display]-indstilling
Denne indstilling angiver, om
metronomen vises i vinduet eller ej.
1 Vælg et menupunkt ved at trykke på
+/−-knappen og derefter på OKknappen.

[OFF]
Metronomen fungerer ikke.
[ON]
Metronomen fungerer i overensstemmelse med indstillingerne i [Setting].
[Setting]
Du kan indstille [Display],
[Countdown], [Tempo], [Sound],
[Pattern] og [Volume].
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[Countdown]-indstilling
Antallet af tællinger, før optagelsen
starter, kan justeres mellem [00] og
[10].
1 Tryk på +/−-knappen for at antal
tællinger og tryk derefter på OKknappen

Metronommenuen [Metronome Menu]
[Tempo]-indstilling

[Volume]-indstilling

Metronomhastigheden kan justeres
mellem [40] og [208].

Metronomens lydstyrke kan justeres
mellem [01] og [10].

1 Tryk på +/−-knappen for at vælge
hastighed og tryk derefter på OKknappen.

1 Vælg lydstyrken ved at trykke på
+/−-knappen og derefter på OKknappen.

6

Indstillingen sætter metronomens tone.

Metronommenuen

[Sound]-indstilling

1 Vælg et menupunkt ved at trykke på
+/−-knappen og derefter på OKknappen.

[Pattern]-indstilling
Metronomtakten kan vælges fra [1/1]
til og med [8/4] samt [6/8].
1 Vælg et menupunkt ved at trykke på
+/−-knappen og derefter på OKknappen.
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LCD/Lyd-menu [LCD/Sound Menu]
Baggrundsbelysning [Backlight]
Hver gang en knap trykkes ind, vil displayets
baggrundslys blive tændt i ca 10 sekunder
(standard).

1

[Menu] { [LCD/Sound Menu] {
[Backlight]

4

Tryk på OK-knappen.
• Den valgte menuskærm vises.

5

Tryk på +/−-knappen for at vælge
et menupunkt.

6

Tryk på OK -knappen for at
afslutte indstillingen.

6
LCD/Lyd-menu

2
3

Tryk på OK-knappen.
Tryk på +/−-knappen for at vælge
et menupunkt.

[Lighting time]
Denne indstilling vælger, hvor lang tid
baggrundslyset skal være tændt.
[Dim light time]
Når den angivne tid for baggrundslyset er gået, skifter den til dæmpet
belysning. Denne indstilling vælger,
hvor lang tid der skal bruges dæmpet
belysning.
[Brightness]
Denne indstilling kan justere baggrundsbelysningens lysstyrke i tre
niveauer.
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LCD/Lyd-menu [LCD/Sound Menu]
LED [LED]

Beep-lyden [Beep]

Denne funktion kan indstilles således, at LEDlampen ikke tændes.

Denne optager udsender et bip for at
indikere, at en knap bliver betjent, og for at
advare dig i tilfælde af fejlagtig betjening.
Du kan også indstille optageren, så der ikke
udsendes nogen bip-lyd.

1

[Menu] { [LCD/Sound Menu] {
[LED]

1

[Menu] { [LCD/Sound Menu] {
[Beep]
6
LCD/Lyd-menu

2
3

Tryk på OK-knappen.
Tryk på +/−-knappen for at vælge
et menupunkt.

2
3

Tryk på OK-knappen.
Tryk på +/−-knappen for at justere
lydstyrken.

[ON]
LED'en tændes.
[OFF]
LED'en tændes ikke.

4

Tryk på OK-knappen for at
afslutte indstillingen.

• Lydstyrken kan justeres mellem [00]
og [05].

4

Tryk på OK-knappen for at
afslutte indstillingen.
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LCD/Lyd-menu [LCD/Sound Menu]
Sprogomskifter (Lang)
[Language (Lang)]
Du kan vælge det sprog, der skal bruges af
optageren.

1

[Menu] { [LCD/Sound Menu] {
[Language(Lang)]

Talende guide [Voice Guide]
Dette er en funktion, der giver lydvejledning
under brugen. Du kan kontrollere denne
funktion ved at tænde/slukke for lydvejledning
og ved at justere hastighed og lydstyrke.

A
• Du kan anvende stemmeguiden på det sprog,
du har downloadet fra vores websted. For mere
information, se venligst supportsiden.

6
LCD/Lyd-menu

2
3

Tryk på OK-knappen.

Tryk på +/−-knappen for at vælge
et menupunkt.
• Valgmulighederne for sprog afhænger
af regionen.

4

1
2

• Skift af sprog ændrer ikke det aktuelle mappenavn eller filnavn, der allerede er angivet.

3

Tryk på +/−-knappen for at vælge
et menupunkt.
• Vælg et punkt, der skal indstilles fra
[ON/OFF], [Speed], og [Volume].

4
104

Tryk på OK-knappen.

Tryk på OK-knappen for at
afslutte indstillingen.

Bemærk

DA

[Menu] { [LCD/Sound Menu] {
[Voice Guide]

Tryk på OK-knappen.
• Den valgte menuskærm vises.

LCD/Lyd-menu [LCD/Sound Menu]
[ON/OFF]-indstilling
Denne indstilling tænder/slukker for
den talende guide.
1 Ved at trykke på +/−-knappen skal
du vælge enten [ON] eller [OFF] og
derefter trykke på OK-knappen.

Intro-afspilning [Intro Play]
Når markøren er placeret på en fil i en mappe,
kan de første par sekunder af filen afspilles.
Denne indstilling er praktisk, når du ønsker at
finde en bestemt fil.

1

[Menu] { [LCD/Sound Menu] {
[Intro Play]

[Speed]-indstilling
Den talende guides hastighed kan
justeres mellem [100%] og [400%].

6
LCD/Lyd-menu

1 Vælg hastigheden ved at trykke på
+/−-knappen og derefter på OKknappen.

[Volume]-indstilling
Den talende guides lydstyrke kan
justeres mellem [01] og [05].

2
3

Tryk på OK-knappen.
Tryk på +/−-knappen for at vælge
et menupunkt.

1 Vælg lydstyrken ved at trykke på
+/−-knappen og derefter på OKknappen.

Bemærk

[10sec.], [5sec.], [3sec.]
Denne indstilling vælger, hvor lang tid
intro-afspilningen skal vare.
[OFF]
Intro-afspilning fungerer ikke.

• Lydene ved start og nedlukning, der udsendes,
når strømforsyningen slås til/fra (☞ S. 25), kan
elimineres ved at sætte [Voice Guide] til [OFF].
• Lydstyrken for lydene ved start og nedlukning
kan vælges med [Volume] i [Voice Guide].
• Mens en fil bliver afspillet, er [Speed]indstillingen for [Voice Guide] ugyldig.

4

Tryk på OK-knappen for at
afslutte indstillingen.
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Enhedsmenu [Device Menu]
Fn-tastens indstilling [Fn. Setting]
Optagerens Fn-knapper (F1, F2 og F3) kan
tildeles ofte brugte funktioner.

1

5

[Menu] { [Device Menu] {
[Fn. Setting]

6
6
Enhedsmenu

2
3

Tryk på +/−-knappen for at vælge en
Fn-knap, der skal tildeles en funktion.

7

Tryk på OK-knappen.
• Registreringsvinduet for den valgte
Fn-knap.

Tryk på +/−-knappen for at vælge
en funktion til registrering.

Tryk på OK-knappen.
Tryk på +/−-knappen for at vælge
et menupunkt.

[Fn. Recorder]-indstilling

4
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[Fn. Recorder]
Fn-knaptildeling i optagertilstand.
[Fn. MTR]
Fn-knaptildeling i flersporstilstand.

Tryk på OK-knappen.
• Den valgte menuskærm vises.

OFF

En funktion kan ikke
tildeles Fn-knappen.

INDEKS

☞ S. 48

A-B

☞ S. 49

Input Select

☞ S. 82

Metronom

☞ S. 100

MP3-konvertering

☞ S. 95

Cd-skrivning

☞ S. 96

Enhedsmenu [Device Menu]
[Fn. MTR]-indstilling
En funktion kan ikke
tildeles Fn-knappen.

Input Select

☞ S. 82

Metronom

☞ S. 100

MP3-konvertering

☞ S. 95

Cd-skrivning

☞ S. 96

Mix

☞ S. 98

Dæmpning (Mute)

☞ S. 62

Key shift

☞ S. 61

Solo

☞ S. 61

8

Når et SD-kortet er indsat, kan man vælge at
optage til den indbyggede hukommelse eller
SD-kortet (☞ S. 29).

1

[Menu] { [Device Menu] {
[Memory Select]

6
Enhedsmenu

OFF

Vælg hukommelse
[Memory Select]

Tryk på OK-knappen.
• For at indstille andre Fn knapper, skal
du gentage trin 4 til 7.

2
3

Tryk på OK-knappen.
Tryk på +/−-knappen for at vælge
optagemedie.

▌ Den registrerede funktion kaldes.
Ved at trykke på Fn-knappen viser
indstillingsskærmen for den registrerede
funktion.

4

Tryk på OK-knappen for at
afslutte indstillingen.
Optagemedie

DA

107

Enhedsmenu [Device Menu]
Slumring [Power Save]

Tidsindstilling [Time & Date]

Når 10 minutter (standardindstillingen) er
gået med optageren i stop-tilstand efter
strømstart, slukkes strømmen.

For at nulstille dato og klokkeslæt, skal du
udføre følgende trin.

1

[Menu] { [Device Menu] {
[Power Save]

1

[Menu] { [Device Menu] {
[Time & Date]

6
Enhedsmenu

2
3

4
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Tryk på OK-knappen.
Tryk på +/−-knappen for at vælge
et menupunkt.

[5 min.], [10 min.], [30 min.] og [1 hr.]
Indstil den ønskede tid.
[OFF]
Slumringsfunktionen fungerer ikke.
Hvis enheden ikke bliver sat i slumringstilstand, vil batteriet hurtigt løbe
tør.

Tryk på OK-knappen for at
afslutte indstillingen.

2
3

Tryk på OK-knappen.
Tryk på 9/0-knappen for at
vælge menupunktet.
• Fra "Year", "Month", "Day", "Hour" og
"Minute" skal du placere den blinkende
markør på det punkt, der skal indstilles.

Enhedsmenu [Device Menu]

4

Tryk på +/−-knappen for at vælge
menupunktet.

USB-indstillinger [USB Settings]
Du kan vælge [PC], som giver mulighed for at
sende/modtage filer via en forbindelse til en
pc, og [AC Adapter], som oplader optageren
via forbindelse med en USB-netadapter
(A514).

1
• Følg de samme trin og tryk på
9/0-knappen for at vælge et
menupunkt og vælg+/−-knappen.

6
Enhedsmenu

5

[Menu] { [Device Menu] {
[USB Settings]

Tryk på OK -knappen for at
afslutte indstillingen.
• Optagerens ur starter med dato
og klokkeslæt som indstillet på
enheden. Tryk på OK-knappen, når
klokkeslættet er synkront med det
valgte tidssignal eller et andet ur.

2
3

Tryk på OK-knappen.
Tryk på +/−-knappen for at vælge
et menupunkt.

[USB Connection]
Dette menupunkt bruges til at oprette
forbindelse til pc'en.
[USB Class]
Dette punkt bruges til at indstille USBklasse

4

Tryk på OK-knappen.
• Den valgte menuskærm vises.
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Enhedsmenu [Device Menu]
Når [USB Connection] er valgt
1 Vælg et menupunkt ved at trykke på
+/−-knappen og derefter trykke på
OK-knappen.

6
Enhedsmenu

[PC]
Dette menupunkt bruges til at indstille
forbindelse til pc'en. Optageren er
tilsluttet som lagringsmedium eller
composite.
[AC Adapter]
Dette er den indstilling, der bruges til
opladning fra PC eller til tilslutning til
netadapter (A514).
[Optional]
Denne indstilling bruges til at kontrollere forbindelsesmetode hver gang
USB er tilsluttet.

Når [USB Class] er valgt
1 Tryk på +/−-knappen for at vælge
[Storage class] eller [Composite]
og tryk derefter på OK-knappen.

[Storage class]
Optageren genkendes af pc'en som en
ekstern lagringsenhed.
[Composite]
Dette er indstillingen, når optageren
er brugt som en ekstern lagringsenhed, USB-højttaler eller mikrofon via
tilslutning til pc'en.

Bemærk
• Når optageren første gang tilsluttes en PC som
en ekstern lagringsenhed, bliver driveren for
denne enhed automatisk installeret på pc'en.
• Når [USB Connection] er sat til [AC Adapter]
genkender pc'en ikke enheden.
• Når pc'en ikke genkender enheden, som en
ekstern lagringsenhed, skal du skifte [USB
Class] til [Storage Class].

DA

110

Enhedsmenu [Device Menu]
Nulstilling af indstilling
[Reset Settings]
Denne indstilling nulstiller hver funktion
til standardindstillingen (indstillingen på
tidspunktet for forsendelse fra fabrikken).

1

Tryk på OK-knappen.
Tryk på+-knappen for at vælge
[Start].

Optagemenu
Menupunkt

Standardindstilling

[Rec Mode]
(☞ S. 79)

[Normal]

[Mic Gain]
(☞ S. 80)

[Built-in Mic]:
[Mid]

[Rec Level]
(☞ S. 81)

[Manual]

[Input Select]
(☞ S. 82)

[Built-in Mic]

[Mic Power]
(☞ S. 83)

Fantomstrøm:
[48V]
Plug-in-strøm:
[ON]

[Rec Format]
(☞ S. 84)

[PCM]:
[44.1 kHz/16 bit]

[Low Cut Filter]
(☞ S. 85)

[OFF]

[Pre-Recording]
(☞ S. 86)

[OFF]

[Rec Monitor]
(☞ S. 87)

[OFF]

6
Enhedsmenu

2
3

[Menu] { [Device Menu] {
[Reset Settings]

▌ Menuindstilling efter
gendannelse af indstillinger
(standardindstilling):

Afspilningsmenu

4

Tryk på OK-knappen.
• Hver indstilling vender tilbage til
standardindstillingen.

Menupunkt

Standardindstilling

[Play Mode]
(☞ S. 88)

[One file]

[Skip Space]
(☞ S. 88)

Spring fremad:
[File Skip]
Spring bagud
[File Skip]

DA

111

Enhedsmenu [Device Menu]
Metronommenu
Menupunkt

Standardindstilling

[Metronome]
(☞ S. 100)

[OFF]

Enhedsmenu
Menupunkt

Standardindstilling

[Fn. Setting]
(☞ S. 106)

Fn-indstilling for optager:
F1
[INDEX]
F2
[Input Select]
F3
[Metronome]

LCD/Lydmenu
Menupunkt

Standardindstilling

[Backlight]
(☞ S. 102)

Belysningstid:[10sec.]
Dæmpet
belysningstid:[30sec.]
Lysstyrke: [2]

[LED]
(☞ S. 103)

[ON]

[Beep]
(☞ S. 103)

[03]

[Memory Select]
(☞ S. 107)

[Internal memory]

[Language]
(☞ S. 104)

[English]

[Power Save]
(☞ S. 108)

[10min.]

[Voice Guide]
(☞ S. 104)

ON/OFF: [ON]
Hastighed:[100%]
Lydstyrke: [03]

[USB Settings]
(☞ S. 109)

USB-tilslutning: [PC Storage
class]
USB-klasse: [Storage]

[Intro Play]
(☞ S. 105)

[OFF]

6
Enhedsmenu

Fn-indstilling for MTR:
F1
[Mute]
F2
[Bounce]

Bemærk
• Efter nulstilling returneres tidsindstilling,
filnummer, og mappenavn til de værdier, der
var gældende før nulstillingen. De vender ikke
tilbage til de oprindelige indstillinger.
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Enhedsmenu [Device Menu]
Format [Format]
Når optageren bliver formateret, bliver
alle gemte filer slettet. Før udførelse af
formatering, skal du sørge for at overføre
vigtige filer til din pc.

1
2

4
5

Tryk på OK-knappen.

[Menu] { [Device Menu] {
[Format]
Tryk på OK-knappen.

Tryk på +/−-knappen for at
vælge det optagemedie, der skal
formateres.

Tryk på OK-knappen.
• Skærmen skifter til [Format]-skærmen.

Tryk på+-knappen for at vælge
[Start].

• [All data will be erased] vises i to
sekunder og [Start], [Cancel] lyser.

7

8

Tryk på+-knappen for at vælge
[Start] igen.

6
Enhedsmenu

3

6

Tryk på OK-knappen.

• [Formatting] vises, og derefter starter
formateringen. Når [Format done]
blinker, er formateringen gennemført.
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Enhedsmenu [Device Menu]
Bemærk
• Optageren må aldrig formateres fra pc'en.
• Ved formatering slettes alle eksisterende data
inklusive filer, for hvilke der er valgt slettesikring
med Erase Lock og skrivebeskyttede filer.
• En fil optaget efter formatering kan navngives
[0001].
• For at formatere indstillingen for hver funktion,
kan du anvendes [Reset Settings] (☞ S. 111).

6

• Når du indsætter et SD-kort i optageren, skal du
altid kontrollere, om optagemediet skal fungere
som [Internal memory] eller [SD card]
(☞ S. 107).

Enhedsmenu

• Tjek det resterende batteriniveau på forhånd
for at undgå at løbe tør for batteri i løbet af
processen. Desuden kan der gå et halvt til et
helt minut, før processen er fuldført. Undgå at
gennemføre følgende handlinger under behandlingen. Hvis du gør det, kan det ødelægge
dataene.
1 Fjernelse af netadapteren under processen.
2 Fjernelse af batteriet under processen.
3 Fjernelse af SD-kortet under processen, hvis
optagemediet er [SD card].
• Når SD-kortet er formateret ved hjælp af
optageren, vil SD-kortet blive hurtigt formateret.
[Format] sletter ikke data helt på SD-kortet.
Den opdaterer kun filstyringsinformation. Ved
overførsel eller bortskaffelse optageren, skal
du passe på, at der ikke kan findes data på SDkortet. Det anbefales at ødelægge SD-kortet, før
du bortskaffer optageren.
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Enhedsmenu [Device Menu]
Information om hukommelse
[Memory Info.]

Systeminformation
[System Info.]

Resterende plads og kapacitet for
indspilningsmediet kan blive vist på
menuskærmen .

På menuskærmen kan du kontrollere
enhedinformation.

1

[Menu] { [Device Menu] {
[Memory Info.]

1

[Menu] { [Device Menu] {
[System Info.]

6

4

Tryk på OK-knappen.
[Remain] og [Capacity] for
optagemediet kan vises.

• Når der ikke er isat et SD-kort, vises der
kun oplysninger om den indbyggede
hukommelse.

2
3

4

Tryk på OK-knappen.

Enhedsmenu

2
3

[Model][Version][Serial No.]
vises.

Efter at have kontrolleret
oplysningerne , skal du trykke på
OK-knappen.

Efter at have kontrolleret
oplysningerne , skal du trykke på
OK-knappen.

Bemærk
• Den kapacitet for optagemediet, der vises på optageren,
omfatter kapaciteten af styringsfilen, der anvendes af optageren. Kapaciteten, der vises for SD-kortet, er lavere end den
angivne kapacitet. Men det er ikke en fejl.
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Kapitel 7

Om pc'en.
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Brug af optageren på din computer
Når optageren er sluttet til en computer, kan du gøre følgende:
Foruden at bruge denne optager som en flersporsoptager eller en musikafspiller, kan du
anvende den som ekstern hukommelse for din pc, dvs. som en lagringsenhed (☞ S. 121).

PC-driftsmiljøet
Windows
Operativsystem:
Microsoft Windows XP/Vista/7
Standardinstallation (engelsk udgave)
Kompatible pc'er:
Windows pc'er udstyret med en eller flere
ledige USB-porte

Macintosh
Operativsystem:
Mac OS X 10.4.11 til 10.7
Standardinstallation (engelsk udgave)
Kompatible pc'er:
Apple Macintosh computere udstyret med
en eller flere ledige USB-porte

▌Forholdsregler vedrørende brug af en computertilsluttet optager

Brug af optageren på din computer

Bemærk
• Dette er det miljøet, der skal til for at gemme filer, der er optaget med denne optager, på din computer via
USB-forbindelsen.
• Supporttjenesten dækker ikke, hvis computeren er opdateret fra Windows 95/98/Me/2000 til Windows
XP/Vista/7.
• Selv ikke, hvis driftsmiljøet er korrekt, vil vi ikke yde support på pc'er, du selv har modificeret.

7

• Når du er ved at overføre filer til og fra optageren, må du ikke fjerne USB-kablet, selvom du
bliver bedt om det. Dataoverførslen er i gang, så længe [PEAK]-indikatoren (R) blinker. Når du
fjerner USB-kablet, skal du følge vejledningen på ☞ S. 119. Hvis USB-kablet fjernes, før drevet
er stoppet, bliver dataene muligvis ikke overført.
• Optagerens drev må ikke formateres på en computer. Der opnås ikke tilstrækkelig initialisering
på en computer. Ved initialisering skal du følge vejledningen på [Initialize]-skærmen på
optageren (☞ S. 113).
• Hvis mapper eller filer på optageren flyttes eller omdøbes med et filhåndteringsværktøj i
Windows eller på Macintosh, kan filernes rækkefølge ændres, eller filerne kan blive ugenkendelige.
• Data kan læses fra eller skrives til optageren, selvom computerens operativsystem registrerer
optagerens drev som skrivebeskyttet.
• Fjern den eksterne mikrofon og hovedtelefonerne, når du slutter optageren til en computer,
da enhederne kan forårsage problemer i andre elektroniske enheder i nærheden af optageren.
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Brug af optageren på din computer
Tilslutning af din pc
Windows

1

Macintosh

Tænd for optageren

A
• [Remote(Storage)] vises på optageren, hvis
USB-kablet er tilsluttet.
• Når du konfigurere USB-forbindelsen på
optageren, vil optageren ikke blive tilsluttet
pc'en, så længe [AC Adapter] vises. Vælg [PC] i
indstillingen for USB-forbindelsen (☞ S. 109).
• Når du tilslutter optageren til en Windows-pc
og åbner [My Computer], vises optageren med
produktnavnet som drevnavn. Mens et SD-kort
er isat, vises [Removable Disk].
• Når optageren tilsluttes Mac OS, vises enheden
som produktnavnets drevnavn på skrivebordet.
Mens et SD-kort er isat, vises [Untitled].

7
Brug af optageren på din computer
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Bemærk
• Sørg for at forlade HOLD-tilstand på optageren,
før du tilslutter USB-kablet.
• For mere information om USB-porten på din pc,
henvises til brugervejledningen for din pc.
• Kontroller, at USB-stikket er sat helt i, ellers virker
optageren muligvis ikke korrekt.
• Hvis du tilslutter optageren via en USB-hub, kan
driften blive ustabil. I sådanne situationer skal du
forsøge at undgå tilslutning via en USB-hub.

3

DA

Sæt USB-kablet i pc'ens USB-port.

Sørg for at tilslutte USB-kablet til
USB-stikket på optageren, mens
optageren er stoppet eller slukket.

• Vær sikker på at bruge det USB-kabel, der følger
med optageren. Hvis der bruges et kabel fra en
anden producent, kan det muligvis føre til fejl
på optageren. Dette specialkabel må heller ikke
tilsluttes produkter fra en anden producent.

Brug af optageren på din computer
Frakobling fra pc'en
Windows

1

Klip på [
] systembakken i
nederste højre hjørne af skærmen.
Klik på [Safely remove USB Mass
Storage Device]

Macintosh

1

Træk og slip det drevikon
for optageren, der vises på
skrivebordet, til papirkurvsikonet

• Drevbogstavet varierer, afhængigt af
den computer, der bruges.

7
Sørg for, at optagerens PEAKindikator (R) er slukket, før du
fjerner USB-kablet
• PEAK-indikatoren (R) lyser orange,
mens optageren oplades. USB-kablet
kan fjernes under opladningen.

2

Sørg for, at optagerens PEAKindikator (R) er slukket, før du
fjerner USB-kablet
• PEAK-indikatoren (R) lyser orange,
mens optageren oplades. USB-kablet
kan fjernes under opladningen.

Brug af optageren på din computer

2

Bemærk
• Du må ALDRIG fjerne USB-kablet, mens indikatoren [PEAK]-indikatoren (R) blinker. Hvis du gør dette, kan
dataene blive ødelagt.
• Når optageren sluttes til en pc, kommer strømmen fra USB-kablet, der følger med optageren. Ingen strømforsyning er påkrævet fra batterierne eller netadapteren til denne optager.
• For mere information om USB-porten på din pc, henvises til brugervejledningen for din pc.
• Kontroller, at USB-kablet er sluttet direkte til USB-porten på pc'en.
• Kontroller, at USB-stikket er sat helt i, ellers virker optageren muligvis ikke korrekt.
• Indstil optageren til andet end HOLD
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Brug af optageren på din computer
Overførsel af stemmefiler til din pc
Der er fem tilgængelige optagemapper i optagetilstand, og de optræder på pc'en som
[FOLDER_A] til og med [FOLDER_E]. De filer, du optager, vil blive gemt i disse mapper.
Desuden vises mappen til flersporstilstand som [PRJ000].

Macintosh

Windows

1
2
7
Brug af optageren på din computer

3
4
5

1

Slut optageren til en pc
(☞ S. 118)
Åbn Explorer (Stifinder)
• Når du åbner [My Computer],
vil optageren blive genkendt ved
drevnavnet. Når et SD-kort er isat,
fremtræder det som [Removable
Disk].

Klik på mappen "produktnavn"
Kopier dataene
Afbryd forbindelsen til optageren
fra pc'en (☞ S. 119)

2
3
4

Slut optageren til en pc
(☞ S. 118)
• Når optageren tilsluttes Mac OS,
vises enheden som produktnavnets
drevnavn på skrivebordet. Når der
isættes et SD-kort, vises enheden som
[Untitled].

Dobbeltklik på produktnavnets
ikon på skrivebordet
Kopier dataene
Afbryd forbindelsen til optageren
fra pc'en (☞ S. 119)

▌ Drevnavn og mappenavne, når der er tilsluttet en computer (SD-kort)
Drevnavn

Mappenavn

Windows
OPTAGER

FOLDER_A

FOLDER_B

FOLDER_C

FOLDER_D

FOLDER_E

MTR

PRJ001

PRJ002

PRJ003

PRJ004

PRJ005

Flytbar disk
Macintosh
Untitled
(Uden navn)

SYSTEM

Bemærk
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• Under datakommunikation vil [Sending data] eller [Receiving data] blive vist og PEAK-indikatoren (R)
blinker. Du må ALDRIG fjerne USB-kablet, mens indikatoren [PEAK]-indikatoren (R) blinker. Hvis du gør
dette, kan dataene blive ødelagt.
• Gengivelse af filer i 24-bit WAV-format understøttes ikke af Windows.
• Hvis lydkortet på din pc ikke understøtter 24-bit WAV-format, kan optageren ikke afspille 24 bit-understøttende software korrekt.

Brug af optageren på din computer
Brug af optageren som en USB-mikrofon/højttaler
Denne optager kan bruges som en USB-mikrofon eller en USB-højttaler.
Bemærk
• Mens optageren bruges som en USB-mikrofon, kan den bruges som USB-stereomikrofon uanset optagetilstand. Hvis du vil tilslutte en ekstern mikrofon til optageren, skal du bruge en stereomikrofon.

Brug af optageren som ekstern hukommelse for din pc
Denne optager giver dig mulighed for at overføre data fra optageren til en pc og omvendt.

Windows

3
4
5

Slut optageren til en pc
(☞ S. 118)

1

Klik på mappen "produktnavn"

Kopier dataene

Slut optageren til en pc
(☞ S. 118)
• Når optageren tilsluttes Mac OS,
vises enheden som produktnavnets
drevnavn på skrivebordet. Når der
isættes et SD-kort, vises enheden som
[Untitled].

Åbn Explorer (Stifinder)
• Når du åbner [My Computer],
vil optageren blive genkendt ved
drevnavnet. Når et SD-kort er isat,
fremtræder det som [Removable
Disk].

7

2
3
4

Dobbeltklik på produktnavnets
ikon på skrivebordet

Brug af optageren på din computer

1
2

Macintosh

Kopier dataene

Afbryd forbindelsen til optageren
fra pc'en (☞ S. 119)

Afbryd forbindelsen til optageren
fra pc'en (☞ S. 119)

Bemærk
• Under datakommunikation vil [Sending data] eller [Receiving data] blive vist og PEAK-indikatoren (R)
blinker. Du må ALDRIG fjerne USB-kablet, mens indikatoren [PEAK]-indikatoren (R) blinker. Hvis du gør
dette, kan dataene blive ødelagt.
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Kapitel 8

Hurtig reference
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Liste over alarmmeddelelser
Meddelelse

Beskrivelse

Afhjælpning

Batteriet er ved at være tomt.

Oplad batteriet. Hvis du løber tør for batteri
kort efter opladning, skal batteriet udskiftes.
Udskift det med et nyt. (☞ S. 22).

[File locked]

Du har forsøgt at slette en låst fil.

Ophæv skrivebeskyttelsen.
(☞ S. 90).

[Cannot record in this folder]

Forsøg på at optage i andet end
optagetilstand.

Vælg en mappe fra [Folder A] til [Folder
E] og prøv at optage igen (☞ S. 37).

Filen kan ikke indeholde flere
indeksmærker (maks. 99).

Slet indeksmærker, der ikke længere er
nødvendige (☞ S. 45).

Mappen kan ikke indeholde flere
filer (maks. 999 filer).

Slet unødvendige filer (☞ S. 50).

Fejl i indbygget hukommelsen.

Kontakt venligst Olympus Customer
Support Center (☞ S. 138).

SD-kortet genkendes ikke.

Fjern SD-kortet og sæt det i igen
(☞ S. 29 til 30).

Musikfilerne er ulovligt
kopierede.

Slet filerne (☞ S. 50).

Der er ikke mere hukommelse.

Slet unødvendige filer (☞ S. 50).

[No file]

Der blev ikke fundet filer i
mappen.

Vælg en anden mappe
(☞ S. 34, 37).

[Format error]

Der opstod en fejl under
formatering af optagerens
hukommelse.

Formatér hukommelsen igen (☞ S. 113).

Management-filen kan ikke
oprettes på grund af manglende
hukommelse.

Slut optageren til en computer, og slet
unødvendige filer.

Formatet understøttes ikke.

Kontrollér, at filen kan gengives på
optageren (☞ S. 46).

Der er ikke valgt nogen fil.

Vælg en fil, og udfør derefter funktionen
(☞ S. 34, 45).

[No more can be set]

[Folder full]

[Memory error]

[Card error]

[License Mismatch]
[Memory full]

[Can't create the system file.
Connect to PC and erase
unnecessary file]
[Cannot play this file]

[Select a file]

8
Liste over alarmmeddelelser

[Battery Low]
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Liste over alarmmeddelelser
Meddelelse

8
Liste over alarmmeddelelser
DA

124

Beskrivelse

Afhjælpning

[Same folder. Can't be
moved(copied).]

Forsøger at flytte (kopiere) til
den samme mappe.

Vælg en anden mappe.

[Some files can't be moved
(copied)]

En fil med samme filnavn,
eller en fil med DRM findes i
destinationsmappen for en
flytte-/kopi-operation.

Vælg en anden fil.

[This file can't be divided]

Forsøg på at opdele en anden fil
end en MP3- eller PCM-fil, som er
optaget på denne optager.

Vælg en anden fil.

Fejlfinding
Symptom

Mulig årsag
Batteriet er ikke isat korrekt.

Kontrollér, at batteriernes poler + og - vender korrekt
(☞ S. 22).

Batteriet er ved at være tomt.

Oplad batteriet, eller udskift med et nyt batteri
(☞ S. 22).

Optageren er slukket.

Tænd for strømmen (☞ S. 25).

Batteriet er ved at være tomt.

Oplad batteriet, eller udskift med et nyt batteri
(☞ S. 22).

Optageren er slukket.

Tænd for strømmen (☞ S. 25).

Optageren er i tilstanden HOLD.

Ophæv HOLD (☞ S. 26).

Der er ikke mere hukommelse.

Slet unødvendige filer (☞ S. 50).

Det maksimale antal filer er
nået.

Skift til en vilkårlig anden mappe (☞ S. 37).

Hovedtelefonen er tilsluttet.

Fjern hovedtelefonerne for at bruge den indbyggede
højttaler.

Lydstyrken er indstillet til [0].

Justér lydstyrken (☞ S. 46).

Optageniveauet er ikke
justeret.

Juster optageniveauet, og prøv at optage igen
(☞ S. 70).

Mikrofonfølsomheden er for lav.

Sæt [Mic Sense] til [HI] eller [MID] og prøv derefter et
optage igen (☞ S. 80).

Problemet kan skyldes, at
outputniveauet for de tilsluttede
eksterne enheder er for lavt.

Hvis justering af optageniveauet ikke hjælper dig med
at få en klar optagelse, skal du justere udgangsniveauet
for de tilsluttede enheder.

Der er tilsluttet en ekstern
monomikrofon.

Når du optager med ekstern monomikrofon, optages
lyden på L-kanalen.

Der er opstået lydfeedback.

Når den indbyggede højttalerforstærker og
lignende er tilsluttet, er der risiko for lydfeedback
under optagelsen. Det anbefales, at du brugere
hovedtelefoner som monitor.

Skærmen er tom

Vil ikke starte

Kan ikke optage

Optageniveauet er
for lavt

Filer optages ikke i
stereo

Der høres støj, når
der lyttes med på den
lyd, der optages

Kan ikke indsætte
indeksmærker

8
Fejlfinding

Ingen lyd under
afspilning

Afhjælpning

Udfør justeringer, såsom at flytte hovedtelefonerne
længere væk fra mikrofonen, og sørge for ikke at pege
hovedtelefonen mod mikrofonen.
Det maksimale antal indeksmærker
er nået (99).

Slet unødvendige mærker (☞ S. 45).

Filen er låst.

Lås filen op (☞ S. 90).

Filen er skrivebeskyttet.

Lås filen op, eller ophæv dens skrivebeskyttelse på
computeren.
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Fejlfinding
Symptom

Mulig årsag

Afhjælpning

Kan ikke oplade

Indeholder et andet batteri
end det specificerede batteri.

Brug de medfølgende genopladelige batterier.

Kan ikke finde filer

Forkert mappe.

Skift til den korrekte mappe(☞ S. 37).

Optageren blev gnedet eller rystet
under optagelsen.
Der høres støj under
afspilning

Optageren er placeret i nærheden
af en mobiltelefon eller et lysstofrør
under optagelse eller afspilning.

Flyt diktermaskinen.

Filen er låst.

Lås filen op (☞ S. 90).

Filen er skrivebeskyttet.

Lås filen op, eller ophæv dens skrivebeskyttelse på
computeren.

Kan ikke slette en
mappe

I mappen er der er en fil, som ikke
kan genkendes af optageren.

Slut optageren til en pc og slet mappen.

Der kommer ingen lyd
fra et bestemt spor i
flersporstilstand

Sporet er dæmpet.

Annullér lydløs tilstand (☞ S. 61).

Outputniveauet for sporet er
reduceret.

Skru op for sporets lydstyrke (☞ S. 61).

[Input Select] er indstillet
forkert.

Sørg for, at [Input Select] er korrekt indstillet (☞ S. 82).

Optagelsesniveauet er lavt.

Brug [Rec Level]-hjulet til at justerer optageniveauet
(☞ S. 37).

[Rec Monitor] er sat til [OFF].

Sæt [Rec Monitor] til [ON] (☞ S. 87).

Cd-skrivning er ikke
mulig

Den valgte fil er ikke aktiveret for
cd-skrivning.

Vælg en fil i PCM-format [44.1kHz/16bit], der er
aktiveret for cd-skrivning.

Kan ikke konverteres
til en MP3-fil

Den valgte fil er ikke aktiveret til at
kunne blive konverteret til en MP3fil.

Vælg en fil i PCM-format [44.1kHz/16bit], der er
aktiveret til at blive konverteret til en MP3-fil.

Lyden på sporet enten er enten
skruet helt ned eller dæmpet med
mute.

Kontrollér lydstyrken for sporet og [ON/OFF] for
dæmpning (☞ S. 61).

SD-kortet har ikke nok fri plads.

Slet unødvendige filer (☞ S. 50).

[Input Select] er indstillet
forkert.

Kontrollér, at det tilsluttede musikinstruments har [Input
Select] indstillet korrekt (☞ S. 82).

Kan ikke slette en fil

8
Fejlfinding

Ingen lyd fra
det tilsluttede
musikinstrument

Kan ikke udføre
mixning

Kan ikke bruge tuneren
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Tilbehør (ekstraudstyr)
Tilbehør til Olympus lydoptagere kan købes hos vores forhandlere.
http://www.olympus.dk/consumer/2590_dealerlocator.cfm

Stereomikrofon: ME51SW

Tilslutningskabel: KA333

Den indbyggede mikrofon har en stor diameter,
der gør det muligt at lave lydfølsomme
stereooptagelser.

Tilslutningskablet har stereoministik (ø3,5) med
modstand i begge ender. Bruges under optagelse
til at foretage tilslutning mellem optagerens
hovedtelefonstik og mikrofonens inputstik.
Stikadaptere (PA331/PA231) til konvertering til
monoministik (ø3,5 og ø2,5) medfølger også.

2-kanalsmikrofon (alle retninger): ME30W
De to monomikrofoner (ME30) leveres med
ministativ og tilslutningsadapter. Disse meget
følsomme mikrofoner (alle retninger) understøttes
af Plug-inPower, der er velegnet til optagelse af
koncerter.

Kompakt Gun-mikrofon (envejs): ME31

Monomikrofon (envejs): ME52W
Brug denne monomikrofon, som bidrager til at
reducere effekten af omgivende støj, for at optage
lyde fra et fjerntliggende sted.

Klipsmikrofon (omni-direktionel): ME15
Lille skjult mikrofon, der kan sættes på med klips.

Telefonmikrofon: TP8

Tilslutningskablet har stereoministik (ø3,5) med
modstand i begge ender. Sæt [Input Select] til
[Line] på optageren.

Fjernbetjening: RS30W
Når modtageren sættes i optagerens REMOTE-stik,
kan optagelses- og stopfunktioner betjenes med
fjernbetjeningen. Modtageplaceringen kan justeres,
så optageren kan betjenes fra forskellige vinkler.

Hjælpesoftware:
Olympus Sonority Plus

8
Tilbehør (ekstraudstyr)

Denne retningsbestemte mikrofon er velegnet til
for eksempel udendørs optagelse af fuglesang.
Metalhuset gør mikrofonen robust og stiv.

Tilslutningskabel: KA334

Denne software gør det muligt for dig at afspille
stemmeoptagelser, som er optaget via [Voice Treck]
og for at udføre filhåndtering. Den understøtter
også podcasting.

Øresneglsmikrofon, der kan sættes i øret under
telefonsamtale. Lyden eller samtalen over telefonen
kan optages klart og tydeligt.
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Ordliste
Ordliste
Samplingfrekvens (samplingrate)
[Hz/kHz]

Hastigheden eller frekvensen, hvormed et analogt signal analyseres for at
bestemme fine akustiske forskelle. Jo højere samplingfrekvens, desto mindre
forskel på frem/tilbagelyde.

Kvantificeringsbits [bitdybde] [bit]

Antallet af kvantificeringsbits hjælper med at afgøre, hvor mange data der
kræves for at gemme en fil ved digitalisering af analoge signaler (som tale).

Bithastighed [kbps]

Bithastigheden angiver, hvor mange databits der sendes pr. sekund. Fx vil en 128
kbps fil bruge 128 kbit pr. sekund for at indkode data. Jo mindre bithastighed,
du vælger, jo dårligere kvalitet og jo mindre størrelse får output. Lydkvaliteten
varierer afhængigt af algoritmerne som fx MP3 til komprimering af lyd selv om
bithastighederne er ens.

Lineær PCM-format

Et lineær PCM-format, der bruges, så ingen data går tabt på grund af kompression
og den oprindelige lyd forbliver intakt. Dette format bruges til musik-cd'er (CD-DA).

MP3-format

Dette er en af de mest populære algoritmer til digital lydkomprimering. Der opnås
en komprimeringsfaktor på omkring tolv, og samtidig bevares lydkvaliteten.

Hukommelse (medier)

I forbindelse med denne optager menes et lagringssystem, der ikke mister de
lagrede data, selv når strømmen fjernes. I denne vejledning menes derfor den
indbyggede hukommelse og SD-kortet.

Kodning

Kodning er en proces, hvor oplysningerne fra en kilde omdannes til data efter
bestemte regler. Eller det er en proces, hvor data bliver konverteret fra et format til
et andet (såsom lydkomprimering) i henhold til visse regler.

8
Ordliste
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Beskrivelse

Tekniske data
▌ Generelt

Optager

Optagefunktion

Flersporstilstand

Samtidig optagelse af spor

2

2

Samtidig afspilning af spor

2

8

Maksimal størrelse for
optagede filer

PCM-format: 2 GB
MP3-format: 4 GB

Lineær PCM
(Pulse Code Modulation)
format
Optageformat
MP3
(MPEG-1 Audio Layer
3)-format

[320 kbps], [256 kbps],
[128 kbps], [64 kbps (mono)]
4 GB

SD-kort

SD-kort (16MB til 2GB)
SDHC-kort (4GB til 32GB)
SDXC-kort (32 GB til 64 GB)

Metronomlydkilde

2

Uregelmæssig taktart

1/1, 1/4 til 8/4, 6/8

Tempo

40,0 til 208,0 BPM

Tunertype

8
Tekniske data

Indbygget hukommelse
Optagemedie

Metronom

[96,0kHz/24 bit], [96,0kHz/16 bit],
[88,2 kHz/24 bit], [88,2 kHz/16 bit],
[48,0kHz/24 bit], [48,0kHz/16 bit],
[44,1 kHz/24 bit], [44.1 kHz/16 bit]
[44,1 kHz (mono)]

Kalibrering, kromatisk, guitar og bas

Tuner
Kalibreringsområde

435 Hz til 445 Hz (1 Hz trin)

WAV-format
Kvantificeringsbits 16/24 bit
[Recording] [Playback]
Samplingfrekvens 44,1/48,0/88,2/96,0 kHz
Datatype
MP3-format
Bithastighed 320/256/128/64 kbps
[Recording] [Playback]
Samplingfrekvens 44,1 kHz
Signalbehandling
Skærm

[AD/DA-konvertering] 16/24bit, 44,1/48,0/88,2/96,0kHz
2,0 tommers LCD-farveskærm
DA

129

Tekniske data
Indbygget mikrofon

Retningsbestemt mikrofon

MIC/LINE-input

Ministereostik
MIC: indgangsimpedans 10 kΩ
LINE: indgangsimpedans 12,5 kΩ

XLR/standard
telefonindgang

XLR (balanceret indgang)/
Standard telefon-combostik (ubalanceret indgang)
XLR: indgangsimpedans 10 kΩ
Phone: indgangsimpedans 10 kΩ

Input

ø 3,5 mm impedans mere end 8 Ω
4 mW + 4 mW (ved 16 Ω belastning)
Udgangseffekt til hovedtelefoner:

EAR-stik

≤ 150 mV (i overensstemmelse med EN 50332-2)

Output

Udgang til bredbåndshovedtelefoner:
75 mV ≤ (i overensstemmelse med EN 50332-2)

8

Indbygget dynamisk højttaler (ø20 mm)
430 mW (8 Ω)

Indbygget højttaler

Tekniske data

Fantomstrøm

48 V, 24 V L/R-kanaler: mindre end 20 mA i alt
USB2.0 High Speed
Lagringsmedie, lydinterface

USB

Olympus lithiumionbatteri (LI-50B)
Ekstern strømforsyning: Netadapter (A514) 5 V DC

Inputstrøm
Udvendige mål

159,0mm × 70,0mm × 33,5mm (uden fremspringende dele)

Vægt

280g (Lithiumionbatteri inkluderet.)

▌ Følsomhed
Inputkilde
Indbygget
mikrofon

MIC

LINE

DA
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Mikrofonfølsomhed

Niveauværdi

HI

74dBSPL

MID

94dBSPL

LOW

114dBSPL

HI

-58dBV

MID

-47dBV

LOW

-27dBV
-6dBV

XLR
(balanceret
indgang)
Standard telefon
(ubalanceret
indgang)

HI

-58dBu

LOW

-38dBu

-32dBu

Tekniske data
▌ Generelt frekvensområde:
4 Under optagelse/under afspilning
(Ved optagelse via MIC/LINE/PHONE/XLRindgang):

MP3-format

Lineær PCM-format
Optagefunktion

Frekvensområde

96,0 kHz/24 bit

20 Hz til 44 kHz
20 Hz til 44 kHz

88,2 kHz/24 bit

20 Hz til 40 kHz

88,2 kHz/16 bit

20 Hz til 40 kHz

48,0 kHz/24 bit

20 Hz til 23 kHz

48,0 kHz/16 bit

20 Hz til 23 kHz

44,1 kHz/24 bit

20 Hz til 21 kHz

44,1 kHz/16 bit

20 Hz til 21 kHz

44,1 kHz/mono

20 Hz til 21 kHz

Frekvensområde

320 kbps

50 Hz til 20 kHz

256 kbps

50 Hz til 20 kHz

128 kbps

50 Hz til 17 kHz

64 kbps (mono)

50 Hz til 8 kHz

4 Indbygget stereomikrofon (under
optagelse):
20 Hz til 20 kHz
• Men, nå der optages i MP3-format, afhænger
frekvensområdets øvre grænse af den valgte
optagefunktion (se skemaet ovenfor).

8
Tekniske data

96,0 kHz/16 bit

Optagefunktion

▌ Optagetider
4 Lineær PCM-format
Optagefunktion

Indbygget
hukommelse
(4 GB)

8 GB

16 GB

96,0 kHz/24 bit

Ca. 1 t. 35min.

Ca. 3 t. 40 min.

Ca. 7 t. 15 min.

SD-kort
32 GB

64 GB

Ca. 14 t. 55 min. Ca. 30 t. 00 min.

96,0 kHz/16 bit

Ca. 2 t. 15 min.

Ca. 5 t. 30 min.

Ca. 10 t. 30 min. Ca. 22 t. 00 min. Ca. 45 t. 00 min.

88,2 kHz/24 bit

Ca. 1 t. 30 min.

Ca. 4 t. 00 min.

Ca. 7 t. 45 min.

Ca. 16 t. 00 min. Ca. 32 t. 30 min.
Ca. 24 t. 00 min. Ca. 49 t. 00 min.

88,2 kHz/16 bit

Ca. 2 t. 30 min.

Ca. 6 t. 00 min.

Ca. 11 t. 30 min.

48,0 kHz/24 bit

Ca. 3 t. 00 min.

Ca. 7 t. 15 min.

Ca. 14 t. 30 min. Ca. 29 t. 30 min. Ca. 60 t. 00 min.

48,0 kHz/16 bit

Ca. 4 t. 45 min.

Ca. 11 t. 00 min.

Ca. 21 t. 30 min. Ca. 44 t. 30 min. Ca. 90 t. 00 min.

44,1 kHz/24 bit

Ca. 3 t. 15 min.

Ca. 8 t. 00 min.

Ca. 15 t. 30 min. Ca. 32 t. 00 min. Ca. 65 t. 00 min.

44,1 kHz/16 bit

Ca. 5 t. 00 min.

Ca. 12 t. 00 min. Ca. 23 t. 30 min. Ca. 48 t. 30 min. Ca. 98 t. 00 min.

44,1 kHz/mono

Ca. 10 t. 00 min.

Ca. 24 t. 00 min. Ca. 47 t. 00 min. Ca. 97 t. 00 min. Ca. 196 t. 00 min.
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Tekniske data
4 MP3-format

Optagefunktion

Indbygget
hukommelse
(4 GB)

320 kbps

Ca. 22 t. 30 min.

256 kbps

Ca. 28 t. 30 min.

Ca. 66 t. 30 min. Ca. 130 t. 00 min. Ca. 268 t. 00 min. Ca. 540 t. 00min.

128 kbps

Ca. 57t. 00 min.

Ca. 133 t. 00min. Ca. 261 t. 00min. Ca. 537 t. 00min. Ca. 1.081 t. 00min.

64 kbps (mono)

Ca. 114 t. 00 min.

Ca. 267 t. 00 min. Ca. 522 t. 00 min. Ca. 1.074 t. 00 min. Ca. 2.163 t. 00 min.

SD-kort
8 GB

16 GB

32 GB

64 GB

Ca. 53 t. 00min. Ca. 104 t. 00min. Ca. 214 t. 00min. Ca. 432 t. 00min.

Bemærk
• Værdierne ovenfor er kun til reference.
• Den tilgængelige optagetid kan være kortere, hvis der foretages mange korte optagelser (den viste
resterende og forløbne optagetid er omtrentlige angivelser).

8

• Der kan forekomme variationer i optagetiden, når der er forskel på den tilgængelige hukommelse på
SD-kortet.

Tekniske data

• Bemærk, at forskellene i den tilgængelige optagetid kan blive mere synlige, hvis antallet af bits/bithastigheden er lavere.

▌ Maksimal optagetid for en enkelt fil
• Den maksimale kapacitet for en enkelt fil er begrænset til cirka 2GB for det lineære PCM-format.
• Den maksimale kapacitet for en enkelt fil er begrænset til cirka 4GB for MP3-formatet.
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Tekniske data
▌ Oplysninger om batteriernes driftstid
4 lithiumionbatteri: (lineær PCM-format)
Optagefunktion

Indbygget stereomikrofon
(Under optagelse)

Ved optagelse med
fantomstrøm.

Afspilning med
hovedtelefon

96,0 kHz/24 bit

Ca. 9 t. 30 min.

Ca. 2 t. 15 min.

Ca. 12 t. 30 min.

96,0 kHz/16 bit

Ca. 11 t. 00 min.

Ca. 2 t. 30 min.

Ca. 12 t. 30 min.

88,2 kHz/24 bit

Ca. 10 t. 00 min.

Ca. 2 t. 30 min.

Ca. 13 t. 30 min.

88,2 kHz/16 bit

Ca. 11 t. 15 min.

Ca. 2 t. 30 min.

Ca. 14 t. 00 min.

48,0 kHz/24 bit

Ca. 11 t. 00 min.

Ca. 2 t. 30 min.

Ca. 14 t. 00 min.

48,0 kHz/16 bit

Ca. 12 t. 15 min.

Ca. 2 t. 30 min.

Ca. 14 t. 15 min.

44,1 kHz/24 bit

Ca. 11 t. 30 min.

Ca. 2 t. 45 min.

Ca. 15 t. 45 min.

44,1 kHz/16 bit

Ca. 12 t. 30 min.

Ca. 2 t. 45 min.

Ca. 16 t. 15 min.

44,1 kHz (mono)

Ca. 12 t. 30 min.

Ca. 2 t. 45 min.

Ca. 17t. 30 min.

Optagefunktion

Indbygget stereomikrofon
(Under optagelse)

Ved optagelse med
fantomstrøm.

Afspilning med
hovedtelefon

320 kbps

Ca. 11 t. 15 min.

Ca. 2 t. 30 min.

Ca. 15 t. 00 min.

256 kbps

Ca. 11 t. 30 min.

Ca. 2 t. 30 min.

Ca. 15 t. 30 min.

128 kbps

Ca. 11 t. 45 min.

Ca. 2 t. 30 min.

Ca. 16 t. 15 min.

64 kbps (mono)

Ca. 12 t. 30 min.

Ca. 2 t. 45 min.

Ca. 16 t. 15 min.

Tekniske data

4 lithiumionbatteri: (MP3-format)

8

Bemærk
• Værdierne ovenfor er kun til reference.
• Batterilevetiden er målt af. Den varierer meget i efter betingelserne for anvendelse.
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Teknisk hjælp og support
Følgende kontaktoplysninger gælder kun teknisk support vedrørende Olympusoptagere og -programmer.
s Telefonnummer til teknisk hotline i USA og Canada
1-888-553-4448

s E-mail-adresse til brugersupport i USA og Canada
distec@olympus.com

s Telefonnummer på teknisk hotline i Europa
Gratisopkald: 00800 67 10 83 00
gældende for Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Italien, Luxemburg,
Holland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz og Storbritannien
Betalingsnumre for det øvrige Europa
+ 49 180 567 1083
+ 49 40 23773 4899

s E-mail-adresse til brugersupport i Europa
dss.support@olympus-europa.com

Til brugere i Europa
"CE"-mærket angiver, at dette produkt er i overensstemmelse med de
europæiske krav til sikkerhed, sundhed, miljø samt forbrugerbeskyttelse.
Dette symbol [en skraldespand med et kryds over] betyder, at elektrisk/
elektronisk affald indsamles separat. Det må derfor ikke bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald. Brug det retur- og
indsamlingssystem, der findes i dit land til bortskaffelse af dette produkt.
Gældende Produkt: LS-100, netadapter

Dette symbol [en skraldespand med et kryds over, Direktiv 2006/66/
EF, bilag II] betyder, at brugte batterier indsamles separat inden for EU.
Batterierne må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Brug
det retur- og indsamlingssystem, der findes i dit land til bortskaffelse af
brugte batterier.
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