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Valmistelut

1. Irrota paristokotelon kansi ja  
aseta paristot paikalleen.

AD-17 -muuntaja sopii käytettäväksi tämän tallentimen kanssa. 

VINKKI

2. Avaa SD-korttikotelon kansi ja aseta MicroSD-kortti.

3. Liu’uta  kytkeäksesi virran päälle.

Voit liu’uttaa kytkimen HOLD-asentoon estääksesi virran   
katkaisemisen vahingossa.

VINKKI

4. Valitse mieleisesi kieli

Paina  tai 

Vahvista: Paina 

Aseta päiväys ja aika.

Liikuta kursoria: Paina   tai 

Muuta arvoa: Paina  tai 

Vahvista: Paina 

Kieli, päiväys ja aika voidaan vaihtaa myöhemmin käyttäen Settings -ikkunaa. Kytke virta 

päälle painaen samalla  laitteen kyljessä päästäksesi Settings -ikkunaan .

VINKKI

Slide down 
while pressing
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Äänitys

Käännä  säätääksesi sisääntulotasoa. 

Jos haluat tason säätyvän automaattisesti,  
paina  kytkeäksesi automaatti-
sen säädön päälle (Auto Level).

Kun haluat muuttaa asetusta, paina samaa näppäintä  
uudestaan nähdäksesi arvon.

HUOM.

• Kun säädät tasoa käsipelillä, tähtää siihen, että voimak-
kain signaali on noin –12dB.

• Jos REC -ledi vilkkuu, voi taso olla liian korkea   
säädä tasoa pienemmäksi.

VIHJE

1. Säädä tallennusasetukset.

• Tallenusformaatti (Rec Format): Paina 

MP3 -formaatti pakkaa tietoa, joten äänenlaatu ei ole 
yhtä hyvä kuin WAV -formaatissa, mutta tilaa kuluu myös 
vähemmän SD -kortilta. Korkeammat arvot takaavat 
paremman äänenlaadun WAV ja MP3 -formaateissa. 

VIHJE

• Bassoleikkuri (Lo Cut): Paina  
Poistaa tuulta ja turhaa bassoa puheesta.

• Limitteri: Paina  
Tämä estää äänen yliohjautumista.

2. Paina  aloittaaksesi nauhoituksen.

3. Ohjaa tallennusta.

• Lisää markkeri: Paina  
Jos markkeri on lisätty niiden välil-
lä voi hyppiä tallennetta kuunneltaessa. 

• Pause/äänityksen jatko: Paina  
Markkeri lisätään automaattises-
ti, kun Pausea on painettu.

4. Paina  pysäyttääksesi tallennuksen.

1
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Muut tallennustoiminnot

■ Muut asetukset
Pitäen pohjassa paina seuraavia nappuloita.

• Automaattinen tallennus (Auto Rec): Press 
Painettuasi ,  äänitys käynnistyy, kun signaalin  
voimakkuus ylittää valitun rajan.

• Esiäänitys (Pre Rec): Paina 
Äänitys alkaa 2 sekuntia ennen kuin  on painettu.

• Ajastus: Paina 
Painettuasi  äänitys alkaa asetetun ajan tultua täyteen. 

• Klaffi: Paina 
Äänitteeseen tallentuu merkki äänityksen alussa ja lopussa, 
jotta video on helpompaa synkronoida.

■ Päälleäänitys
Voit äänittää tiedoston päälle uuden kerroksen ja taltioida 
kokonaisuuden uudeksi tiedostoksi.

Painettuasi  tai  valitaksesi tiedoston paina  
samalla painaen .

■ Testiäänigeneraattori
Voit antaa testiäänen säätääksesi esim. kameran sisääntuloa.
Pitäen pohjassa , paina .
Paina  uudestaan lopettaaksesi signaalin.

■ Äänityksen kuuntelu
Kytke kuulokkeet PHONE/
LINE OUT -liitäntään.  

 ja  säätävät  
voimakkuutta.

■ Ulkoisen mikin käyttö
Kytke ulkoinen mikki MIC/
LINE IN -liittimeen. Tämä 
syöttää pieniin mikrofonei-
hin virtaa.
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Kuuntelu 

1, 2, 3, 4

3

3

1. Paina  tai  valitaksesi taltioinnin. 

2. Paina  käynnistääksesi kuuntelun.

3. Kuuntelun säädöt.

Äänen- 
voimakkuus

Paina  tai 

Keskeytä/ 
jatka soittoa

Paina 

Kelaa eteen-/
taaksepäin

Paina ja pidä pohjassa 
  tai 

Toistuva 
kuuntelu

Paina 

Valittu tiedosto tai kaikki 
SD-kortin tiedostot voidaan 
kuunnella toistuvasti.

Lisää markkeri Paina 

Hyppää 
markkeriin tai 
vaihda tiedosto 

Paina  tai .
Jos markkeri on olemassa,  
hypätään ensin siihen.

Poista markkeri
Paina  kun pysäytetty mark-

kerin  
kohdalle.

Tarkista  
tiedoston tiedot

Paina 

Sivunvaihto: Paina  tai 

Palaa takaisin perusikkunaan: 
Paina 

Tiedoston 
poisto

Paina 

4. Paina  pysäyttääksesi kuuntelu.
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Kuuntelun lisätoiminnot

■ Toistotilan asettaminen
Kuunteluikkunassa paina  avataksesi Play Mode  

-ikkunan. Käytä seuraavia näppäimiä toimintoihin, jotka ovat 
hyödyllisiä kuunteluun tai muistiinpanojen kirjaamiseen.
 

• Nopeus: Paina 

• Efekti: Paina  
Tämä parantaa puheen selkeyttä  
tai musiikin toistoa.

•  Tietyn kohdan toisto (pisteen A ja B  
välillä): Paina  alkupisteestä (A),  
ja sitten paina  loppukohdassa (B)

• Paina  uudestaan lopettaakse-
si silmukan A ja B pisteiden välissä.

• Siirry eteen-/taaksepäin pienissä askelissa: 
Paina  hypätäksesi 10 sekuntia eteenpäin 
tai   hypätäksesi 3 sekuntia taaksepäin

• Palataksesi normaaliin: Paina 

USB -toiminnot

1. Käytä USB -kaapelia liittyäksesi tieto- 
koneeseen tai iOS -laitteeseen. 

2. Valitse toiminto. 

Liikuta kursoria: Paina  tai 

Hyväksy: Paina 

■ Kortinlukija

Voit käyttää tietokonetta lukeaksesi  tiedostoja.

 Irroittaaksesi , lopeta yhteys ensin tietokoneella ja  
paina sitten  .
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■ Käyttö äänikorttina

 sisääntulosignaali voidaan lähettää suoraan tietokoneelle tai iOS -laitteelle.  

Tietokoneelta voidaan toistaa ääntä kautta  kautta.

1. Aseta valittu laite.

Liikuta kursoria: Paina   tai 

Vahvista: Paina 

Valittuasi “iOS” seuraa näytön ohjeita ja irrota kaapeli yhden kerran. Tämän jälkeen valitse 
“iOS” uudestaan ja kytke kaapeli. 

HUOM.

2. Valitse virransyöttö.

Liikuta kursoria: Paina  tai 

Vahvista: Paina 

3. Suoramonitorointi: Paina  painaen samalla .

Tämä mahdollista suorakuuntelun ilman viivet-

tä toistamalla   isisääntulosignaalin ennen 

kuin se lähetetään tietokoneelle iOS -laitteelle.

 Irrota  ja paina  painaen samalla .

Tekniset  tiedot

Recording media microSD/microSDHC cards (Class 4 or higher, up to 32 GB)
Recording formats WAV: 44.1 kHz/16-bit, 48 kHz/16-bit, 48 kHz/24-bit, 96 kHz/24-bit

MP3: 48 kbps, 128 kbps, 192 kbps, 256 kbps, 320 kbps
Display 1.25" monochrome LCD (96×64) with REC LED (red)
Inputs Built-in mic 90° XY stereo format, 120 dB SPL maximum input sound pressure,  

-∞ dB – +39 dB input gain
MIC/LINE IN Input connector: stereo mini jack, -∞ dB – +39 dB input gain,

2 kΩ or higher input impedance, plug-in power (2.5 V) supported
Output Combined line/headphone stereo mini jack
Built-in speaker 500mW 8Ω mono speaker
USB microUSB 

Mass storage class operation: USB 2.0 High Speed 
Audio interface operation: USB class compliant
44.1/48kHz sampling rate, 16-bit depth, 2-in/2-out
Transfer method: asynchronous

Power 2 AAA batteries (alkaline, lithium or rechargeable NiMH batteries) 
AC adapter (ZOOM AD-17): DC 5V/1A

Estimated continuous recording 
time using batteries

About 10 hours (alkaline batteries, using built-in mic, 44.1 kHz/16-bit)
Note: The above value is approximate.
Note: The continuous battery operation time was determined using in-house testing meth-
ods. It will vary greatly according to use conditions.

External dimensions 50.0 mm (W) × 137.5 mm (D) × 32.0 mm (H)
Weight (main unit only) 60 g
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