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På lokket:
Lampe, øverst ved mic´er: Skal lyse ”stereo”
Folder: Se menyliste under
File: Velg eksisterende opptak
Speed: Kan spille av opptak i varierende hastighet
Wav/mp3: Velg filtype og oppløsning
Input: Velge mellom intern mic og ekstern mic
+ Vanlige transportknapper
Høyre side
Jog shutle: <- . ->
Rec level:
Menyknapp: På høyre side. Velg hvilken meny ved å dra/skyve og presse på JOG-DIAL-bryteren
øverst på høyre side. Her kan du bl.a. velge mellom:
Folder: Her kan du velge hvor du vil legge opptakene dine.
File: Velg: wav/MP3 ( 44,1 /48 kHz eller mp3), osv
Input: Her kan du velge:
Low-cut (for å begrense romling og pop´er).
Compressor /limiter: av/på (fint om man er usikker på nivå inn)
Monitor of/on ( innebygd høyttaler)
Level auto:
Mono/stereo-opptak (halverer ikke lagringsmengden)
MS Matrix: La stå på off
Phantom-matning av/på for ekstern mic. (tar mye strøm)
Plug in: Ekstern strøm
Rec: Forskjellige rec-instillinger.
Tool: La stå
Play: Velge å spille av en/flere lydkutt, osv
System: Innstillinger av opptakeren, som bakgrunns-lys, osv.
SD Card: La stå! (ikke formater uten at du må det)
USB: La stå
Mode: La stå på Stereo
Press MENU-knappen for å komme tilbake til det vanlige displayet
Minnekort-luke

I displayet
Telleverk:
Batteri - levetid
Format på valgte fil:
Nivå meter:
Gjenværende opptakstid:
Venstre side
Hodetelefonutgang
Volum
USB – utgang
Av / på –knapp (hold) (For å skru av: dra og hold knappen mot deg)

Opptak
Inn-nivå justeres på høyre side, med Rec - level
Trykk rec - knapp én gang: og Zoom´en går i record standby – mode.
Trykk rec – knapp en gang til : og Zoom´en tar opp.
Trykk stop, og Zoom´en stopper

Avspilling
Avspill siste opptak: ”play-knappen
Avspille andre opptak: Trykk på en dobbeltpiltast på lokket

Filredigering
Trykk på MENU-knappen. Velg ”FILE”. Du får tilgang til RENAME, DELETE, osv.

Overføring til PC
Skru av Zoom´en. USB-tilkobing på venstre side. Velg STORAGE med Jog/dial. Zoom´en vil da dukke
opp som en ekstern HD på PC´en. (Eller: SD-kortet kan legges i en vanlig kortleser).
Plass/tid igjen på SD-kortet
Det medfølgende SD-kortet har totalt ca 1t.45 min opptakstid med 44,1kHz. Gjenstående tid: nederst i
høyre hjørne av displayet. Eller: Trykk MENU, gå til SD CARD med JOG DIAL og Press.
Formatere SD-kortet:
Trykk MENU, gå til CARD med JOG DIAL. Press JOG DIAL. Velg FORMAT med JOG DIAL.

