ZOOM H4
Svensk snabbguide

Att göra en stereo inspelning med den inbyggda micken.
Sätt på H4:an med Power knappen på höger sida.
Kontrollera att Mode lampan lyser, gör den det så står H4:an i rätt läge för Stereo inspelning. Lyser den så hoppa över nästa steg.
Lyser den inte så måste du ställa in H4:an i rätt inspelnings läge.
Tryck mitt på knappen MENU.
En meny öppnas i Displayen, genom att föra knappen Jog Dial upp eller ner så kan du bläddra i menyn.
Bläddra tills pilen på vänster sida pekar på MODE.
Tryck in knappen Jog Dial för att öppna menyn för att välja inspelnings läge.
Bläddra med Jog Dial knappen tills pilen på vänster sida pekar på Stereo Recorder.
Tryck in Jog Dial knappen för att välja inspelnings läget Stereo Recorder.
Välj nu vilken inspelnings kvalitet du vill ha genom att trycka på knapparna med nummer 1, 2, 3 eller 4 till vänster om Displayen.
Är du osäker på vilken kvalitet du bör använda så tryck på knapp 2.
Tryck nu på MENU knappen för att visa huvudfönstret i Displayen.
Tryck nu ner knappen REC på höger sida snett ovanför Displayen. H4:an sätts nu i inspelnings läge.
På Displayen syns nu 2 st vågräta streck som rör sig beroende av ljudstyrkan som mikrofonerna tar upp.
För att inspelnings volymen ska bli bra så bör strecken precis nå fram till nollan (längst till höger) när ljudet som skall spelas in är
som starkast.
Gör dom inte det så kan man justera mikrofonernas inspelnings volym.
På höger sida finns en Mic Gain knapp som går att ställa in på alternativen L/M/H (låg, mellan eller hög inspelnings volym).
Når inte strecken fram till nollan så ställ Mic Gain knappen på M eller H.
Står strecken alltid framme vid nollan så ställ Mic Gain knappen på L eller M.
Tryck nu på REC knappen en gång till för att börja spela in. REC knappen börjar då lysa så länge som H4:an spelar in.
För att stoppa inspelningen så trycker du på REC knappen igen. REC knappen slutar då att lysa.
Att lyssna på dina inspelningar.
Varje inspelning du har gjort sparas som en separat låt på din H4:a. När du börjar spela in så skapas automatiskt en ny låt. Dom
döps också automatiskt, den första till STE-000.wav och därefter till STE-001.wav, STE-002.wav osv.
Längst upp i Displayen så syns siffrorna 0:00:00:000, dom visar hur lång tid av låten som har gått.
Dom representerar timmar:minuter:sekunder:millisekunder.
För att lyssna på det du spelat in trycker du MENU knappen uppåt. Ljudet går ut både genom LINE OUTPUT (kopplas till
mixer/stereo) och PHONES (kopplas till hörlurar) uttagen.
För att stanna uppspelningen trycker du MENU knappen uppåt en gång till.
För att spola tillbaks till början av låten trycker du MENU knappen åt vänster.
För att byta låt så trycker du MENU knappen åt höger för att välja en låt med högre nummer.
Tryck MENU knappen åt vänster för att välja en låt med lägre nummer.
Har du lyssnat på en låt och stannat så att du är mitt i den måste du trycka MENU knappen två gånger åt vänster för att välja en låt
med lägre nummer.
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Att koppla in H4:an till din dator med en medföljande USB kabeln.
För att enklast koppla din H4:a till datorn låter du den vara avstängd när du kopplar in USB kabeln. Din dator ska vara på.
Koppla in den lilla kontakten på USB kabeln till USB porten på H4:ans vänstra sida.
Koppla in den stora kontakten på USB kabeln till en ledig USB port på din dator.
Nu kommer en meny visas i Displayen där du kan välja mellan Audio I/O och CONNECT TO PC.
Genom att föra Jog Dial knappen upp eller ner så flyttar du pilen på vänster sida tills den pekar på CONNECT TO PC.
Tryck in Jog Dial knappen för att starta anslutningen till din dator.
Du kan behöva starta om datorn innan anslutningen till H4:an fungerar.
I din dator trycker du nu på Start menyn.

Klicka på Den här datorn, din H4:a kommer troligen att synas benämd som Flyttbar Disk (E:).
Den kan få en annan bokstav än (E:) efter sig, det beror på din dator.
Dubbelklicka på Flyttbar Disk (E:), då kommer du att få upp ett antal mappar.
Dubbelklicka på mappen STEREO. Där ligger nu dina inspelade låtar.
För att flytta dom till hårddisken på datorn så markerar du dom genom att klicka på Redigera menyn och välj Markera alla.
Klicka på Redigera menyn en gång till och välj nu Kopiera.
Gå till den mapp på hårddisken där du vill ha låtarna.
Klicka på menyn Redigera en gång till och välj nu Klistra in.
Innan du drar ut USB kabeln ur datorn och H4:an så är det viktigt att du avslutar kontaken mellan dom.
Tryck på den lilla ikonen för Säker borttagning av maskinvara nere i högra hörnet, bredvid datorns klocka.
Du kan behöva trycka på den lilla pilen i cirkeln för att få fram ikonen.
Välj Utför säker borttagning av USB-masslagringsenhet (E:) i menyn som visas.
Nu kan du dra ut USB kabeln både ur datorn och H4:an.

