DIGITAL
DIKTERMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING
Tak, fordi du har købt en digital Olympus
diktermaskine.
Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger
om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert.
Gem betjeningsvejledningen til senere brug.
Vi anbefaler, at du afprøver optagefunktionen og lydstyrken,
før den endelige optagelse.
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Introduktion
• Der tages forbehold for ændring af indholdet i dette dokument uden forudgående varsel.
Kontakt vores kundeservicecenter for at få de seneste oplysninger om produktnavne og
modelnumre.
• Illustrationerne af skærmen og lydoptageren, som vises i denne manual, kan afvige fra det
aktuelle produkt. Der er lagt stor omhu i at sikre kvaliteten af dette dokument, men hvis
du skulle finde noget, der virker problematisk, eller som udgør en fejl eller en undladelse,
beder vi dig kontakte vores kundeservicecenter.
• Olympus fralægger sig ethvert ansvar for indirekte skader eller skader, der er opstået i
forbindelse med tab af data som følge af en fejl i produktet, reparationer udført af en
anden part end Olympus eller et autoriseret Olympus-serviceværksted og enhver anden
årsag.
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.
• Macintosh og iTunes er varemærker tilhørende Apple Inc.
• microSD og microSDHC er varemærker tilhørende SD Card Association.
• Lydkodningsteknologien MPEG Layer-3 er på licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
• Produktet er udviklet på baggrund af støjreducerende teknologi, der bruges under licens
fra NEC Corporation.
Andre produkt- og mærkenavne nævnt heri er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende de respektive ejere.
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Sikkerhedsregler
Læs denne vejledning omhyggeligt,
før du bruger din nye lydoptager, for
at få oplysninger om sikker og korrekt
brug. Opbevar vejledningen på et
lettilgængeligt sted til senere brug.
• Advarselssymbolerne angiver vigtige
oplysninger om sikkerhed. Det er vigtigt
at læse disse advarsler og oplysninger for
at undgå tingskade og personskade.

f Fare
Hvis produktet anvendes uden at
overholde anvisningerne under
dette symbol, kan det resultere
i alvorlig personskade eller
dødsfald.

f Advarsel
Hvis produktet anvendes uden at
overholde anvisningerne under
dette symbol, kan det resultere i
personskade eller dødsfald.

f Forsigtig
Hvis produktet anvendes uden at
overholde anvisningerne under
dette symbol, kan det resultere
i mindre personskade, skade på
udstyret eller tab af værdifulde
data.

DA

4

Forsigtighedsregler i forbindelse
med omgivelserne
• For at beskytte den meget præcise
teknologi, der er indeholdt i dette
produkt, må optageren aldrig
efterlades på de steder, der er
nævnt nedenfor. Uanset om det er i
forbindelse med brug eller opbevaring:
• Steder, hvor temperaturen og/eller
luftfugtigheden er høj eller med
ekstreme forandringer. Direkte sollys,
strande, låste biler eller i nærheden af
andre varmekilder (komfur, radiator
osv.) eller luftfugtere.
• I sandede eller støvede omgivelser.
• I nærheden af brændbare genstande
eller sprængstoffer.
• På våde steder, for eksempel
badeværelser eller i regnvejr.
• På steder, der er udsat for kraftige
vibrationer.

• Optageren må ikke tabes eller
udsættes for kraftige stød eller
vibrationer.
• Optageren kan få funktionsfejl,
hvis den bruges på et sted, hvor
den er udsat for et magnetisk/
elektromagnetisk felt, radiobølger
eller højspænding, for eksempel i
nærheden af tv, mikroovn, videospil,
højtalere, storskærme, tv-/radiotårne
eller transmissionstårne. I sådanne
tilfælde skal du slukke for optageren
og tænde den igen, før du bruger den.
• Undgå optagelse eller afspilning i
nærheden af mobiltelefoner eller andet
trådløst udstyr, da de kan forårsage
interferens og støj. Hvis du oplever
støj, så bevæg dig lidt væk, eller flyt
diktermaskinen væk fra sådant udstyr.
• Brug ikke organiske opløsningsmidler
som alkohol eller lakfortynder til
rengøring af enheden.

Sikkerhedsregler
Advarsel vedrørende tab af data:
• Optaget indhold i hukommelsen kan blive
ødelagt eller slettet ved forkert brug,
fejl i enheden eller under reparation.
Det anbefales at lave en sikkerhedskopi
og gemme vigtigt indhold på et andet
medie, f.eks. på harddisken på din
computer.
• Olympus fralægger sig ethvert ansvar
for indirekte skader eller skader opstået i
forbindelse med tab af data som følge af en
fejl i produktet, reparationer udført af en
anden part end Olympus eller et autoriseret
Olympus-serviceværksted og alt andet, der
ikke er omfattet af Olympus' ansvar.

Håndtering af optageren
f Advarsel:
• Optageren må ikke bruges i
nærheden af brændbare eller
eksplosive gasser.
• Hold små børn og spædbørn væk
fra optageren.
Optageren må kun bruges og opbevares
utilgængelig for små børn og spædbørn
for at undgå følgende farlige situationer,
der kan medføre alvorlig personskade:
1 Blive viklet ind i optagerens rem med
kvælning til følge.
2 Ved et uheld sluge batteriet, et kort
eller andre små dele.
3 Ved et uheld blive skadet af
optagerens bevægende dele.

• Optageren må ikke bruges eller
opbevares på støvede eller fugtige
steder.
• Du må ikke selv adskille, reparere
eller ændre enheden.
• Brug kun microSD/microSDHChukommelseskort. Brug aldrig
andre korttyper.
Hvis du ved et uheld skulle indsætte en anden
type kort i optageren, skal du kontakte en
autoriseret forhandler eller et servicecenter.

Forsøg ikke at fjerne kortet med magt.

• Udstyret må ikke betjenes, mens
du kører (f.eks. cykel, motorcykel
eller bil).

f Forsigtig:
• Hold straks op med at bruge
optageren, hvis du bemærker
usædvanlige lugte, lyde eller røg
omkring den.
Fjern aldrig batterierne med bare
hænder, da det kan forårsage brand eller
forbrænding af dine hænder.

• Vær forsigtig med remmen.
Vær forsigtig med remmen, når du bærer
optageren. Den kan let gribe fat i andre
genstande og medføre alvorlige skader.

• Optageren må ikke efterlades på
steder, hvor den kan blive udsat
for ekstremt høje temperaturer.
Dette kan ødelægge optagerens dele og
i nogle tilfælde medføre, at optageren
begynder at brænde. Brug ikke
opladeren eller netadapteren tildækket
(for eksempel af et tæppe). Dette kan
medføre overophedning og resultere i
brand.

• Optageren skal håndteres
forsigtigt for at undgå
forbrændinger.
• Optageren indeholder metaldele, og
derfor kan overophedning resultere i
forbrændinger. Vær opmærksom på
følgende:
• Når optageren anvendes i længere
tid, bliver den varm. Hvis du holder
på optageren i denne tilstand kan der
opstå forbrændinger.
• På steder med ekstremt kolde
temperaturer kan selve optagerens
temperatur være lavere end
omgivelsernes temperatur. Bær
handsker, hvis det er muligt, når
du håndterer optageren ved lave
temperaturer.
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Sikkerhedsregler
Håndtering af batterier

f Advarsel:

Følg disse vigtige retningslinjer for at
forhindre, at batterierne bliver utætte,
overophedes, brænder, eksploderer,
eller de forårsager elektriske stød eller
forbrændinger.

• Batterierne skal altid holdes tørre.
• Brug ikke et batteri, hvis det er
revnet eller ødelagt.
• Batterier må aldrig udsættes
for kraftige stød eller konstante
vibrationer.
• Hvis et batteri bliver utæt,
misfarvet eller deformeret, eller
hvis det på nogen anden måde
bliver unormalt under brugen,
skal du holde op med at bruge
optageren.
• Hvis et batteri lækker væske på
dit tøj eller din hud, skal du fjerne
tøjet og straks skylle det berørte
område med rent, rindende koldt
vand. Hvis du får forbrændinger
på huden fra væsken, skal du
omgående søge lægehjælp.
• Batteriet skal opbevares
utilgængeligt for børn.
• Gør følgende, hvis du bemærker
noget usædvanligt, når du bruger
produktet, f.eks. unormal støj,
varme, røg eller røglugt:

f Fare:
• Batteriet må ikke udsættes for
åben ild, høje temperaturer og må
ikke kortsluttes eller adskilles.
• Batterier må aldrig opvarmes eller
brændes.
• Når du bærer eller opbevarer
batterier, skal du forhindre
dem i at komme i kontakt med
metalgenstande som smykker,
nåle, clips osv.
• Opbevar aldrig batterier i direkte
sollys eller ved høje temperaturer
i en varm bil, i nærheden af en
varmekilde osv.
• For at forhindre utætheder eller
skader på batteriernes poler,
skal du omhyggeligt følge alle
vejledninger om brugen af
batterierne. Forsøg aldrig at skille
et batteri ad eller ændre det på
nogen måde, for eksempel ved
lodning el. lign.
• Batteriet må aldrig sluttes
direkte til en stikkontakt eller
cigarettænderen i en bil.
• Hvis der kommer batterivæske i
øjnene, skal øjnene straks skylles
med rent, koldt rindende vand,
og der skal omgående søges
lægehjælp.
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1 Fjern omgående batteriet (pas på, du
ikke brænder dig).
2 kontakt en forhandler eller det lokale
Olympus-serviceværksted.

f Forsigtig:
• Vær venlig at aflevere batterierne
til genbrug af hensyn til miljøet.
Når du kasserer brugte batterier,
skal du dække deres poler og
altid overholde lokale love og
bestemmelser.

Kom godt i gang
Vigtige funktioner
s Understøtter en lang række
optageformater. Håndterer MP3format* (MPEG-1/ MPEG-2 Audio
Layer 3) og Windows Media Audio
(WMA) format (☞ s. 29).
s Understøtter optagelsesmedier
med høj kapacitet. Ud over den
indbyggede hukommelse kan du
også optage på et microSD-kort
(kun VN-713PC og
VN-712PC) (☞ s. 13).
s Har indbygget
stemmeaktiveringsfunktion
(☞ s. 30).
s Low Cut-filteret minimerer støj
fra klimaanlæg og lignende støj
under optagelsen (☞ s. 29).
s Noise Cancel-funktionen*1
(☞ s. 33) og Voice Filterfunktionen*2 (☞ s. 33) afskærer
støj og muliggør tydelig lyd ved
gengivelsen.

* Kun VN-713PC og VN-712PC.

s Indsættelse af indeksmærker
og midlertidige mærker gør
det hurtigt at finde de ønskede
steder (☞ s. 22).
s Gengivelseshastigheden kan
styres efter behov (☞ s. 21).
s Den viste tekst er større for
at gøre den lettere at læse.
Tekststørrelsen kan også
reduceres efter behov.
s Optageren er kompatibel
med USB 2.0, der giver hurtig
dataoverførsel til en computer.

1
Vigtige funktioner

* Kun VN-713PC og VN-712PC.

s Forskellige gentagelsesfunktioner
(☞ s. 23, s. 33).
s Du kan opdele en fil (MP3), der
er blevet optaget med denne
optager, i to filer* (☞ s. 28).

*1 Kun VN-713PC.
*2 Kun VN-713PC og VN-712PC.

s Har indstillingsfunktioner for
indstilling af optagescene til den
bedste indstilling til forskellige
anvendelser (☞ s. 32).
s Kalendersøgefunktion, praktisk
til søgning efter filer (kun
VN-713PC og VN-712PC) (☞ s. 15).
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Delenes betegnelser
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Delenes betegnelser
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1 Indbygget mikrofon
2 MIC-stik (mikrofon)
3 EAR stik (hovedtelefon)
4 CALENDAR/SCENE-knap*1
SCENE-knap*2
5 Kortdæksel*1
6 LED-indikatorlampe
7 Indbygget højttaler
8 + knap
9 REC (s)-knap (optag)
0 9-knap
! FOLDER/INDEX-knap
@ – knap

)
=

7

-

q

# ERASE-knap
$ `OK-knap
% 0-knap
^ STOP (4)-knap
& MENU-knap
* Skærm (LCD skærm)
( Holder
) POWER/HOLD-knap
- USB-stik
= Batteridæksel
q Remholder
*1 Kun VN-713PC og VN-712PC.
*2 Kun VN-711PC.
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• Brug holderen efter behov.
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• Fjern skærmbeskytteren på skærmen.

Delenes betegnelser
Skærm (LCD skærm)
Den viste tegnstørrelse på skærmen kan ændres. Se "[Skriftstørr.]" (☞ s. 34).
Når [Skriftstørr.] er indstillet til [Stor]

Når [Skriftstørr.] er indstillet til [Lille]
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1 Aktuelt filnummer/samlet antal
optagne filer i mappen
2 Indikator for optagemedie*1
[ ] [l]: Indbygget flashhukommelse
[m]: microSD-kort

Mappe-indikator
3 Indikator for optagerstatus
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]

(K): Indikator for optagelse
(≠): Indikator for pause
(L): Indikator for stop
(•): Indikator for gengivelse
(N): Indikator for F. Play
(M): Indikator for S. Play
] (ß): Indikator for fremadspoling
] (™): Indikator for tilbagespoling

4 Forløbet optagetid,
Forløbet gengivetid
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1
Delenes betegnelser

1

5 Ikonvisning
[?]: Rec Level
[û]: VCVA
[Æ]: Stemmeaktivering*2
[0]: Low Cut-filter
[%]: Noise Cancel*2
[$]: Voice Filter*1
[ ] [ ]: Gengivefunktion

6 Indikator for optagefunktion
7 Indikator for batteri
8 Indikator for fillås
9 Resterende optagetid,
Fillængde
0 Navn på aktuel fil*3
! Indikator for resterende
hukommelse*3, Indikator for
aktuel gengivelsesposition*3
@ Optagedato og -tid*3

*1 Kun VN-713PC og VN-712PC.
*2 Kun VN-713PC.
*3 Disse poster vises kun, når [Skriftstørr.]
er indstillet til [Lille].
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Strømforsyning
Isættelse af batterier

3 Luk batteridækslet helt ved at
skubbe det i retningen A.

1 Tryk forsigtigt ned på
batteridækslet i pilens retning,
og skub dækslet op.

1
Strømforsyning
Indikator for batteri

2 Isæt batterierne, og kontroller, at
polerne = og - vender korrekt.
Når [ ] vises på skærmen, skal
batterierne udskiftes snarest muligt.
Når batterierne er for svage, [
]
og [Batteri svagt] vises på skærmen, vil
optageren lukke ned.

Bemærk
• Ved udskiftning af batterier må der kun
bruges AAA alkaline-batterier.
• Fjern batteriet, hvis diktermaskinen ikke
skal bruges i en længere periode.
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Strømforsyning
Sådan tændes/slukkes optageren
Sådan tændes optageren

HOLD
Aktivering af HOLD-funktionen (A)

Skub knappen POWER/HOLD til
[Stop].

Skub knappen POWER/HOLD i
pilens retning, mens optageren er
slukket.

• Når [Stop] vises på skærmen, er
optageren indstillet til HOLD-funktion.

1
Strømforsyning/HOLD

C

A
B

Sådan slukkes optageren

Skub knappen POWER/HOLD i
pilens retning, og hold den i
0,5 sekunder eller længere.

Stop

• Genoptagelsesfunktionen gemmer
stoppositionen, før optageren slukkes.
Afslutning af HOLD-funktionen (B)
Energisparefunktion
Hvis optageren er tændt, men ikke har
været brugt i 5 minutter eller længere,
slukkes skærmen, og optageren skifter
til energisparefunktion.
• Tryk på en vilkårlig knap for at
afslutte energisparefunktionen.

Skub knappen POWER/HOLD til
positionen c.
Bemærk
• Hvis du trykker på en knap i HOLDfunktion, lyser tidsoplysningerne i
2 sekunder, men optageren er ikke i
funktion.
• Hvis du aktiverer HOLD under
afspilningen (optagelse), deaktiveres
betjeningen uden, at det påvirker
afspilningen (optagelsen). Optageren
stopper, når afspilningen er færdig, eller
når optagelsen afsluttes på grund af
opbrugt hukommelse.
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Indstilling af tid og dato [Tid & dato]
Hvis du indstiller tiden og datoen på
forhånd, gemmes oplysningerne automatisk
med hver fil, når filen optages. Indstilling
af tid og dato på forhånd gør det lettere at
administrere filerne.

1

3 Gentag trin 1 og 2 for at indstille
andre emner.

Tid & dato

Indikatoren "Hour" blinker både
første gang og efterfølgende gange,
du udskifter batterier.

Indstilling af tid og dato

Tid & dato

9 eller 0-knappen:
Gå til det forrige/næste emne.
+ eller − knap:
Ændre værdien.
• Tryk på knappen FOLDER/INDEX,
mens du indstiller timer og minutter
for at vælge 12-timers- eller 24timersformat.
• Du kan vælge rækkefølgen for
"Month", "Day" og "Year" ved at
trykke på knappen FOLDER/INDEX,
mens elementerne angives.

4 Tryk på knappen `OK for at
fuldføre indstillingen.
• Tidsoplysningerne vises med
den angivne dato og det angivne
tidspunkt. Tryk på knappen `OK ud
fra tidssignalet.

1 Tryk på 9- eller 0-knappen
for at vælge det punkt, der skal
indstilles.
• Vælg "timer", "minutter", "år",
"måned" og "dag" med den
blinkende markør.

2 Tryk på +- eller −-knappen for at
angive en værdi.
DA
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Bemærk
• Hvis du trykker på knappen `OK under
opsætningen, gemmer optageren de
elementer, der indtil videre er blevet
angivet.
• Mens optageren er stoppet, skal du
trykke på knappen STOP (4) for at vise
[Tid & dato] og [Resterende].
Ændring af tid og dato
Vælg [Tid & dato] fra menuen i
[Maskinens menu].
• Se "[Fremgangsmåde for indstilling
af menu]" (☞ s. 26)

Isættelse og fjernelse af et microSD-kort
VN-713PC og VN-712PC:
Når "microSD" angives i brugervejledningen,
henviser det til både microSD og
microSDHC. Med denne optager kan du ud
over den indbyggede hukommelse også
lagre dataene på microSD-kort, som kan
købes i almindelig handel.

3 Luk kortdækslet.
• Når du isætter microSD-kortet, får
du muligvis vist skærmen til valg af
optagemedie.

1 Stop optageren for at åbne
kortdækslet.

4 For at optage på et microSD-kort
skal du trykke på knappen + eller
− og vælge [Ja].
2 Vend microSD-kortet korrekt, og
sæt det ind i kortholderen som
vist på tegningen.
• Hold microSD-kortet lige, når du
sætter det i.

1
Isættelse og fjernelse af et microSD-kort

Isættelse af et microSD-kort

• Hvis microSD-kortet isættes forkert
eller skævt, kan kontakterne blive
beskadiget, og microSD-kortet kan
sætte sig fast.
• Hvis microSD-kortet ikke er sat helt
ind, indtil det giver et klik, optages
der muligvis ikke data på kortet.

Switch to
microSD kort?
Ja
Nej

5 Tryk på knappen `OK for at
fuldføre indstillingen.
Switch to
microSD kort?
microSD kort
er valgt
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Isættelse og fjernelse af et microSD-kort

1

Bemærk
• Det er muligt at skifte optagemedie til
den indbyggede hukommelse (☞ s. 35).
• I nogle tilfælde kan optageren muligvis
ikke genkende microSD-kort, der er
blevet formateret (initialiseret) på en
anden enhed, f.eks. en computer. Sørg
for at formatere microSD-kort med denne
optager før brug (☞ s. 36).

Isættelse og fjernelse af et microSD-kort

Fjernelse af et microSD-kort
1 Stop optageren for at åbne
kortdækslet.
2 Tryk microSD-kortet ind for
at låse det op, og lad det glide
delvist ud.

• microSD-kortet kommer derefter til
syne i holderen, så det kan fjernes.
• Hvis du skubber microSD-kortet ud, når
[Hukomm.valg] er indstillet til
[microSD kort], vil den automatisk
blive ændret til
[Indbygget huk. er valgt].
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Indbygget huk.
er valgt

3 Luk kortdækslet.
Bemærk
• Hvis fingeren flyttes for hurtigt, når
microSD-kortet trykkes ind, kan kortet
springe ud af holderen.
• Nogle microSD-kort eller microSDHC-kort
kan ikke genkendes korrekt, afhængigt
af kortets producent eller type på grund
af kompatibilitetsproblemer med denne
optager.
• Se Olympus' websted for en liste over
microSD-kort, hvor det er bekræftet, at
de fungerer sammen med denne optager
under betingelser, som Olympus har
foreskrevet. Webstedet http://olympusimaging.jp/ introducerer producenter og
typer af microSD-kort, der er bekræftet
som værende kompatible. Bemærk
dog, at hensigten med dette er ikke er
en garanti for, at microSD-kortene vil
fungere. Nogle microSD-kort genkendes
muligvis ikke korrekt på grund af
omstændigheder som f.eks. ændringer i
producentens specifikationer.
• Hvis microSD-kortet ikke genkendes, skal
du fjerne microSD-kortet og isætte det
igen for at se, om optageren genkender
microSD-kortet.
• Læs altid de instruktioner, der fulgte med
microSD-kortet, før du anvender det.
• Behandlingshastigheden kan være
langsommere med visse typer af
microSD-kort. Behandlingsydeevnen kan
også reduceres af gentagen skrivning og
sletning. Hvis det sker, skal microSD-kort
omformateres
(☞ s. 36).
• Ikke alle funktioner garanteres for
microSD-kort, hvor det er blevet
bekræftet, at de fungerer.

Valg af mapper og filer
Optageren stiller fem mapper, [&], ['], [(],
[)] og [*] til rådighed. Hver mappe kan
indeholde op til 200 filer.

2 Tryk på knappen ＋, －, 9 eller
0 for at vælge datoen.
c Valgt dato

1 Stop optageren, og tryk på
knappen FOLDER/INDEX.
• Mappen skifter, hver gang du trykker
på knappen FOLDER/INDEX.

2 Tryk på knappen 9 eller 0
for at vælge en fil.

c

1
9, 0 knapper:
Gå til den forrige/næste dag.
+ , − knapper:
Gå til den forrige/næste uge.
• Datoer med optagede filer vises med
understregning.

3 Tryk på knappen `OK.
• Filer optaget på den valgte dato vises
på en liste.

Valg af mapper og filer

a Symbol for mappe
b Aktuelt filnummer

a
b

S MT O T F L

Søgning efter en fil
VN-713PC og VN-712PC:
Du kan søge efter talefiler efter den dato,
de blev optaget. Hvis du kender datoen, kan
du hurtigt finde en fil, selvom du har glemt,
hvilken mappe den ligger i.

1 Stop optageren, og tryk på
knappen CALENDAR/SCENE.
S MT O T F L
a
b

4 Tryk på knappen + eller – for at
vælge en fil.
5 Tryk på knappen `OK for at
starte gengivelse.

a Aktuel dato
b Dato hvor en fil blev
optaget

Bemærk
• Understøtter ikke visning af nationale
helligdage.
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Om optagelse
Optagelse
Vælg en mappe blandt [&] til [*] før
du starter en optagelse. Disse fem
mapper kan bruges til at skelne mellem
optagelsestyperne. For eksempel kan
mappen [&] bruges til private oplysninger,
mens mappen ['] udelukkende bruges til
arbejdsrelaterede oplysninger.

3 Tryk på STOP (4) knappen for at
stoppe en optagelse.
d Fillængde

d

2
Optagelse
1 Vælg optagemappen (☞ s. 15).
2 Tryk på REC (s) knappen for at
starte en optagelse.
• Ret mikrofonen i retning af den kilde,
der skal optages.
a

b
c

a Indikator for
optagefunktion
b Forløbet optagetid
c Resterende optagetid

• [Optagefunktion] kan ikke ændres,
mens en optagelse er sat på standby
eller under en optagelse. Dette skal
indstilles, mens optageren er stoppet
(☞ s. 29).
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Bemærk
• Hvis du vil være sikker på, at starten af
optagelsen kommer med, skal du vente
med at optage, indtil skærmbilledet vises,
og LED-indikatoren er tændt.
• Når den resterende optagetid er under
60 sekunder, blinker LED-indikatoren. Når
der er mellem 30 og 10 sekunder tilbage
af optagetiden, blinker indikatoren
hurtigere.
• [Mappen Fuld] vises, når der ikke kan
optages mere. Vælg en anden mappe,
eller slet unødvendige filer, før du
optager (☞ s. 25).
• [Hukommelse fuld] vises, når
hukommelsen er fuld. Slet unødvendige
filer, før du optager mere (☞ s. 25).
VN-713PC og VN-712PC:
• Når et microSD-kort sidder i optageren,
skal du kontrollere, at du har valgt
optagemedie som enten [Indbygget
huk.] eller [microSD kort], så der ikke
opstår fejl (☞ s. 35).
• Hvis du optager i stereo ([192 kbps] eller
[128 kbps]), laves der en monooptagelse
med den indbyggede mikrofon, og
samme lyd optages på både venstre
kanal (Lch) og højre kanal (Rch).

Optagelse
Pause

Under optagelse: Tryk på knappen
REC (s).

Indstilling af optagescenen
[Opta.situat.]
Du kan nemt ændre indstillingerne for
optagelse ved at vælge den scene, der bedst
passer til anvendelsen (☞ s. 32).

2
Optagelse

• Optageren stopper, hvis den efterlades
på pause i mere end 60 minutter.

4 Genoptagelse af en optagelse:
Tryk igen på REC (s) knap.
• Optagelsen genoptages på det sted, hvor
den blev afbrudt.
Hurtig kontrol af optaget indhold

Under optagelse: Tryk på knappen
`OK.

1 Stop optageren, og tryk på
knappen CALENDAR/SCENE og
hold den inde.
VN-711PC:
Når optageren er stoppet: Tryk på
knappen SCENE.

Situationsvalg

Konference

2 Tryk på knappen + eller − for at
vælge optagescenen.
• Optagelsen stopper, og den netop
optagne fil afspilles.

3 Tryk på knappen `OK.
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Optagelse
Optagelse fra ekstern mikrofon
eller andre enheder
Den eksterne mikrofon og andet udstyr kan
tilsluttes, og lyden kan optages.
• Undlad at tilslutte og fjerne enheder fra
optageren under optagelse.

Slut en ekstern mikrofon til
optagerens MIC-stik.

2
Optagelse
DA
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Til MIC-stik

Bemærk
• Den indbyggede mikrofon deaktiveres,
når der sluttes en ekstern mikrofon til
optagerens MIC-stik.
• Mikrofoner, der understøttes af PluginPower, kan også anvendes.
• Når der tilsluttes eksterne enheder,
skal du lave en prøveoptagelse, og
derefter justere de eksterne enheders
udgangsniveau.
• Ved optagelse med eksterne mikrofoner
kan mikrofonens ledning forårsage støj,
hvis den anbringes tæt på optagerens
skærm.
• Når den eksterne stereomikrofon bruges,
mens [Optagefunktion] er indstillet til
monooptagelse, optages lyden kun med
mikrofonen til den venstre kanal (☞ s. 29).

VN-713PC og VN-712PC:
• Når en ekstern monomikrofon bruges,
mens [Optagefunktion] er indstillet til
stereooptagelse, optages lyden kun på
den venstre kanal (☞ s. 29).

Om gengivelse
Gengivelse
4 Tryk på STOP (4) knappen på et
vilkårligt sted for at stoppe en
gengivelse.
• Dette stopper en gengivelse,
før filen er færdig. Når
genoptagelsesfunktionen aktiveres,
gemmes stoppositionen, selvom
der slukkes for optageren. Næste
gang du tænder optageren, starter
gengivelsen fra den registrerede
stopposition.

2 Tryk på knappen `OK for at
starte gengivelse.
a Symbol for mappe
b Forløbet
afspilningstid
c Fillængde

a
b
c

Hovedtelefonerne kan sluttes til optagerens
EAR-stik for at høre lyden.
• Optagerens højttaler afbrydes, når der
bruges hovedtelefoner.

Gengivelse

Gengivelse med hovedtelefoner

1 Vælg den fil, der skal afspilles fra
den mappe, der indeholder filen
(☞ s. 15).

3

Til EAR-stik

3 Tryk på +- eller −-knappen for at
indstille en behagelig lydstyrke.

Volumen 15

• Lydstyrken kan justeres fra [00] til
[30].

Bemærk
• Skru ned for lyden, før hovedtelefonerne
tilsluttes, for at undgå høreskader.
• Skru ikke for højt op for lyden, når du
bruger hovedtelefoner. Høj lyd kan
forårsage høreskader og nedsat hørelse.
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Gengivelse
Hurtigt frem og tilbage

Sådan findes starten af en fil

3
Gengivelse

Stop optageren, og tryk på knappen
9 eller 0 og hold den inde.
• Når du slipper knappen 9 eller 0,
stopper optageren. Tryk på knappen
`OK for at genoptage gengivelsen fra
det sted, hvor den blev stoppet.

Tryk på knappen 9 eller 0,
mens optageren gengiver, og hold
den inde.
• Når du slipper knappen 9 eller 0
, genoptager optageren den normale
gengivelse.
• Hvis der er indsat et indeksmærke eller
midlertidigt mærke i filen, stopper
optageren på det pågældende sted
(☞ s. 22).
• 9: Hvis knappen 9 holdes inde,
går optageren hurtigt frem til den
næste fil.
0: Hvis knappen 0 holdes inde, går
optageren hurtigt tilbage til den
forrige fil.
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Når optageren er stoppet eller
under en gengivelse: Tryk på
knappen 9.
• Optageren springer til starten af den
næste fil.

Når optageren er under gengivelse:
Tryk på knappen 0.
• Optageren springer til starten af den
aktuelle fil.

Når optageren er stoppet: Tryk på
knappen 0.
• Optageren springer til starten af den
forrige fil. Hvis optageren er midt i en fil,
springer den til begyndelsen af filen.

Når optageren er under gengivelse:
Tryk to gange på knappen 0.
• Optageren springer til starten af den
forrige fil.

Gengivelse
Bemærk
• Når du prøver at springe til starten af
filen under gengivelse, starter optageren
gengivelsen ved indeksmærket eller
det midlertidige mærke, hvis disse er
optaget. Du vil springe til begyndelsen
af filen, hvis du udfører funktionen, mens
optageren er stoppet (☞ s. 22).
• Når [Springinterval] er indstillet til
andet end [Spring i fil], vil optageren gå
frem/tilbage med det angivne tidsrum og
derefter starte gengivelse (☞ s. 34).

Ændring af gengivehastighed
Rediger hastigheden afhængigt af
behovet, f.eks. gengive mødeindhold
ved høj hastighed, eller genhør
passager, som var vanskelige at høre i en
sprogundervisningstime.

Om musikfiler

3

Filformat

Samplingfrekvens

Bithastighed

MP3-format

MPEG1 Layer3:
32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
MPEG2 Layer3:
16 kHz,
22,05 kHz, 24 kHz

Fra 8 kbps til
320 kbps

WMA-format

8 kHz, 11 kHz,
16 kHz, 22 kHz,
32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz

Fra 5 kbps til
320 kbps

• MP3-filer med variabel bithastighed
(konverteringsbithastighederne kan
variere) kan muligvis ikke gengives
korrekt.
• Selv hvis filformatet er kompatibelt
med gengivelse på denne optager,
understøtter optageren ikke alle
encodere.

Gengivelse

Når optageren ikke kan gengive en
musikfil, der er blevet overført til den, skal
du kontrollere, at samplingfrekvensen og
bithastigheden er inden for det interval, der
tillades af gengivelsen. Nedenfor findes de
kombinationer af samplingfrekvenser og
bithastigheder, som optageren understøtter
for musikfiler.

1 Under gengivelse : Tryk på
knappen `OK button.
2 Tryk på knappen + eller − for at
vælge gengivehastighed.

x0.6 gengiv

[x1.0 gengiv] (Normal gengivelse):
Gengives ved normal hastighed.
[x0.5 gengiv] – [x0.9 gengiv] (Langsom
gengivelse):
Gengivehastigheden reduceres.
[x1.1 gengiv] – [x2.0 gengiv] (Hurtig
gengivelse):
Gengivehastigheden øges.
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Gengivelse
3 Tryk på knappen `OK.

• Den valgte gengivehastighed
bevares, selvom du har stoppet
gengivelsen. Den næste gengivelse
sker med den pågældende hastighed.

Indsættelse af et indeksmærke
eller midlertidigt mærke
Indeksmærker og midlertidige mærker gør
det hurtigt at finde det ønskede sted under
frem- eller tilbagespoling, eller når der
køres frem i en fil. Der kan ikke indsættes
indeksmærker i filer, der er oprettet på
andre maskiner end denne optager – du kan
i stedet indsætte midlertidige mærker for at
huske de pågældende placeringer.

3
Gengivelse

Om grænserne for hurtig gengivelse
Normal betjening er muligvis
ikke tilgængelig, afhængigt af
samplingfrekvensen og bithastigheden
for den fil, der gengives. Hvis det er
tilfældet, skal du reducere hastigheden
for hurtig gengivelse.

1 Under optagelse eller gengivelse:
Tryk på knappen FOLDER/INDEX.
Bemærk
• I lighed med normal gengivelse kan du
også stoppe gengivelse, spole med "cue"
eller indsætte et indeksmærke eller et
midlertidigt mærke ved langsom og
hurtig gengivelse.
• Du kan vælge gengivelse i slowmotion
eller hurtig gengivelse, også hvis
[Stemmefilter] er indstillet (☞ s. 33).
• Når langsom eller hurtig gengivelse
anvendes, er følgende funktioner ikke
tilgængelige.
• [Støjannullering] (☞ s. 33) (kun
VN-713PC)
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• Optagelsen eller gengivelsen
fortsætter efter, at der er indsat
et indeksmærke eller midlertidigt
mærke, så du kan indsætte flere
indeksmærker eller midlertidige
mærker på tilsvarende måde.

Indeks 08
valgt

Gengivelse
Sletning af et indeksmærke eller midlertidigt
mærke

2 Tryk på knappen 9 eller 0
for at vælge det indeksmærke eller
midlertidige mærke, der skal slettes.

Sådan startes gentagen gengivelse
af segment
Denne funktion gør det muligt at gentage
afspilning af et bestemt segment af optagelsen.

3
Gengivelse

1 Vælg en fil, der indeholder de
indeksmærker eller midlertidige
mærker, du vil slette.

Bemærk
• Midlertidige mærker er midlertidige
markeringer. De slettes automatisk,
hvis du går til en anden fil eller slutter
optageren til en computer.
• Der kan indsættes op til 99 indeksmærker
og midlertidige mærker i en fil. Hvis
du forsøger at indsætte mere end 99
indeksmærker eller midlertidige mærker,
vises meddelelsen [Indeks fuld] for
indeksmærker og [Indeks fuld] for
midlertidige mærker.
• Der kan ikke indsættes eller slettes
indeksmærker eller midlertidige mærker i
en låst fil (☞ s. 28).

Indeks 08

3 Mens nummeret på indeksmærket
eller det midlertidige mærke vises
på skærmen i ca. 2 sekunder, skal
du trykke på knappen ERASE.
• Indeksmærket eller det midlertidige
mærke slettes.

1 Vælg en fil, der indeholder
et segment, som du ønsker
gengivet gentagne gange, og
start gengivelsen.

Indeks 08
slettes
• Indeksnumre eller midlertidige
numre, der kommer efter det slettede
indeksnummer eller midlertidige
nummer, bliver automatisk 1 mindre.
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Gengivelse
2 Tryk på REC (s) knappen på
det sted, hvor gentagelsen af
segmentet skal starte.
• [w] blinker på skærmen.

Bemærk
• Gengivehastigheden kan ændres under
en gentagen segmentgengivelse på
samme måde som ved almindelig
gengivelse (☞ s. 21). Hvis der
anbringes eller slettes et indeksmærke
eller midlertidigt mærke under en
segmentgentagelse, annulleres gentagen
segmentgengivelse, og optageren skifter
til normal gengivefunktion (☞ s. 22).
Annullering af gentagen segmentgengivelse

3
Gengivelse

• Du kan spole hurtigt frem,
hurtigt tilbage eller ændre
gengivehastigheden, mens enheden
er i normal funktion, når [w] blinker
for at finde slutpositionen (☞ s. 21).
• Når slutningen af filen er nået, mens
[w] blinker, registreres punktet [x]
som slutningen på filen, og gentagen
gengivelse starter.

3 Tryk på REC (s) knappen
igen på det sted, hvor en
segmentgentagelse skal slutte.
• Optageren gengiver segmentet
kontinuerligt, indtil gentagen
segmentgengivelse annulleres.
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Tryk på en af følgende knapper for
at annullere gentagen gengivelse af
segment.
a Tryk på STOP (4)-knappen
b Tryk på REC (s)-knappen
c Tryk på 9-knappen
d Tryk på 0-knappen

Sletning
En valgt fil kan slettes fra en mappe. Alle
filerne i en mappe kan slettes samtidigt.

Filsletning
Start
Annuller

6 Tryk på knappen `OK.

Sletter !

Sletning færdig

3

1 Vælg den fil, du vil slette (☞ s. 15).
2 Stop optageren, og tryk på
knappen ERASE.
3 Tryk på knappen + eller − for at
vælge [Alle i mappe] eller
[Filsletning].

Alle i mappe
Filsletning
Annuller
• Hvis der ikke vælges en funktion
inden for 8 sekunder, stopper
optageren.

4 Tryk på knappen `OK.
5 Tryk på knappen + for at vælge
[Start].

Bemærk
• Låste og skrivebeskyttede filer kan ikke
slettes (☞ s. 28).
• Du kan ikke slette mapper med
optageren.
• Udskift batteriet med et nyt for at
sikre, at optageren ikke løber tør for
strøm under behandlingen. Det kan
desuden tage over 10 sekunder at udføre
behandlingen. Følgende handlinger må
ikke udføres under databehandling, da
det kan beskadige dataene.
1 Batteriet må ikke fjernes under
behandlingen.
2 Fjern microSD-kortet under
behandling, når [microSD kort]
bruges som optagemedie (kun
VN-713PC og VN-712PC).
VN-713PC og VN-712PC:
• Når et microSD-kort sidder i optageren,
skal du kontrollere, at du har valgt
optagemedie som enten [Indbygget
huk.] eller [microSD kort], så der ikke
opstår fejl (☞ s. 35).

Sletning

• Skærmen skifter til [Sletter !], og
sletningen starter.
• [Sletning færdig] vises, når filen er
slettet.
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Indstilling af menu
Fremgangsmåde for indstilling af menu
Menuelementer opdeles efter kategori,
så du hurtigt kan vælge det element, der
skal indstilles. Du kan indstille de enkelte
menuelementer som følger.

3 Tryk på knappen `OK for at
flytte markøren til det element,
der skal indstilles.
4 Tryk på +- eller −-knappen for
at gå til det element, der skal
indstilles.
LCD/lydmenu
Skriftstørr.
Kontrast
LED
Biplyd

4
Fremgangsmåde for indstilling af menu

5 Tryk på knappen `OK.
• Går til indstillingen for det valgte
element.

1 Tryk på knappen MENU.
Menu
Filmenu
Optagemenu
Gengivemenu
LCD/lydmenu

6 Tryk på knappen + eller − for at
ændre indstillingen.
2 Tryk på knappen + eller − for
at gå til det element, der skal
indstilles.
Menu
Filmenu
Optagemenu
Gengivemenu
LCD/lydmenu
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LCD/lydmenu
Skriftstørr.
Kontrast
LED
Biplyd

LED
Til
Fra

Fremgangsmåde for indstilling af menu
7 Tryk på knappen `OK for at
fuldføre indstillingen.

Menuoversigt
[Filmenu]

LED
Indstilling
foretaget

• Tryk på knappen 0 uden at trykke
på knappen `OK for at annullere
indstillingerne og skifte til den forrige
skærm.

8 Tryk på knappen STOP (4) for at
lukke menuskærmen.

Bemærk
• Maskinen stopper, hvis du ikke anvender
et valgt punkt inden for 3 minutter under
en menuindstilling.
• Når du er ved at indstille en menu under
en optagelse eller afspilning, annulleres
indstillingen af menuen, hvis du ikke
trykker på en knap inden for 8 sekunder.

[Gengivemenu]

[LCD/lydmenu]

[Maskinens menu]

*1 Kun VN-713PC og VN-712PC.
*2 Kun VN-713PC.

4
Fremgangsmåde for indstilling af menu

• Hvis der trykkes på knappen
0 under optagelse eller
gengivelse, kan du vende tilbage til
gengivelsesskærmen uden at afbryde
optagelsen eller gengivelsen.

[Optagemenu]

[Fillås]
[Fildeling]*1
[Egenskab]
[Optageniveau]
[Optagefunktion]
[Low Cut Filter]
[VCVA]
[V-Sync. Opt.]*2
[Opta.situat.]
[Støjannullering]*2
[Stemmefilter]*1
[Gengivefunktion]
[Springinterval]
[Skriftstørr.]
[Kontrast]
[LED]
[Biplyd]
[Sprog(Lang)]
[Hukomm.valg]*1
[Tid & dato]
[Nulstil]
[Formater]
[Hukomm.info]*1
[Systeminfo.]
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Fremgangsmåde for indstilling af menu
File Menu (Filmenu)
File Lock
Beskyt en fil for at undgå, at vigtige data
ikke slettes ved et uheld. Låste filer slettes
ikke, når du vælger at slette alle filer i en
mappe (☞ s. 25).

1 Vælg den fil, du vil beskytte.
2 Vælg [Fillås] i menuen under
[Filmenu].

4

[Til]:
Beskytter filen, så den ikke kan
slettes.
[Fra]:
Låser op for filen, så den kan slettes.

Fremgangsmåde for indstilling af menu

File Divide

VN-713PC og VN-712PC:
• Kun MP3-filer optaget med
denne optager kan opdeles.
Filer med stor kapacitet og lang optagetid
kan opdeles, så de er lettere at styre og
redigere.

1 Stop afspilningen ved
opdelingspositionen.
2 Vælg [Fildeling] fra menuen i
[Filmenu].
3 Tryk på knappen + for at vælge
[Start], og tryk derefter på
knappen `OK.
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• [Deler!] vises, og filopdelingen
starter.
• Opdeling af filer er afsluttet, når
[Fildeling afsluttet] vises.

Bemærk
• Optageren kan ikke opdele filer, hvis der
er mere end 199 filer i mappen.
• Hvis en fil har en ekstremt kort optagetid,
kan den muligvis ikke opdeles, selvom
filen er en MP3-fil.
• Låste filer kan ikke opdeles.
• Efter opdeling af filen vil den første del
af filen blive omdøbt til [filnavn_1.MP3],
og den sidste del af filen vil blive kaldt
[filnavn_2.MP3].
• Fjern ikke batteriet, mens en fil bliver
opdelt. Dette kan beskadige dataene.

Property
Vælg de filer, der skal vises oplysninger for,
før du bruger menuen.

1 Vælg [Egenskab] i menuen
[Filmenu].
• [Navn] (filnavn), [Dato] (tidsstempel),
[Størrelse] (filstørrelse) og [Bitrate]
(filformat) vises på skærmen.

Fremgangsmåde for indstilling af menu
Rec Menu
Rec Level
Optagefølsomheden kan tilpasses efter
optageforholdene.

1 Vælg [Optageniveau] fra menuen
i [Optagemenu].
[Høj]:
Den højeste følsomhed er velegnet
til konferencer med mange deltagere
og til optagelse af en lydkilde, der er
langt væk, eller ved lav lyd.
[Lav]:
Standard optagefølsomhed. Velegnet
til diktat.

Bemærk
• Hvis du optager i stereo ([192 kbps] eller
[128 kbps]), laves der en monooptagelse
med den indbyggede mikrofon, og
samme lyd optages på både venstre
kanal (Lch) og højre kanal (Rch).
• Hvis du ønsker en tydelig optagelse af et
møde eller et foredrag, skal du ikke vælge
[5kbps] for [Optagefunktion].
VN-713PC og VN-712PC:
• Når en ekstern monomikrofon bruges,
mens [Optagefunktion] er indstillet til
stereooptagelse, optages lyden kun på
den venstre kanal.

Low Cut-filter

Rec Mode
Ud over optagelse i stereo* og mono kan du
også vælge optagelse med høj lydkvalitet
eller med lang optagetid. Vælg den
optagefunktion, der opfylder dit behov.
* Kun VN-713PC og VN-712PC

1 Vælg [Optagefunktion] fra
menuen i [Optagemenu].

Optageren har et Low Cut Filter, der
minimerer lavfrekvenslyde og giver en mere
tydelig optagelse af stemmer.

1 Vælg [Low Cut Filter] fra menuen
i [Optagemenu].
[Til]:
Aktiverer Low Cut-filteret.
[Fra]:
Deaktiverer funktionen.

4
Fremgangsmåde for indstilling af menu

Bemærk
• Hvis en persons stemme skal optages
tydeligt, skal du indstille [Optageniveau]
til [Lav] og holde optagerens indbyggede
mikrofon så tæt som muligt på personens
mund (5 til 10 cm).

Når der er valgt [MP3]*:
Stereooptagelse
[192kbps], [128kbps]
Monooptagelse
[48kbps]
* Kun VN-713PC og VN-712PC

Når der er valgt [WMA]:
Monooptagelse
[32kbps], [16kbps], [5kbps]
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Fremgangsmåde for indstilling af menu
VCVA
Når mikrofonen registrerer en forvalgt
lydstyrke, startes optagelsen automatisk
af den indbyggede stemmeaktivering
Variable Control Voice Actuator (VCVA), og
optagelsen stopper, når lydstyrken falder.
VCVA-funktionen forlænger optagetiden
og sparer hukommelse ved at stoppe
optagelsen, når der ikke høres lyd. Dette gør
også gengivelsen mere effektiv.

2 Tryk på 9- eller 0-knappen
for at justere aktiveringsniveauet
for start/stop.
• VCVA-niveauet kan indstilles til en af
15 værdier.
• Jo højere værdi, desto mere
lydfølsom vil optageren være. Ved
den højeste værdi kan selv den
mindste lyd aktivere en optagelse.

1 Vælg [VCVA] fra menuen i
[Optagemenu].

4
Fremgangsmåde for indstilling af menu
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[Til]:
Aktiverer VCVA-funktionen.
[Fra]:
Deaktiverer funktionen. Genoptager
normal optagelse.

4 Justering af aktiveringsniveau
for start/stop:
1 Tryk på REC (s) knappen for at
starte en optagelse.
• Hvis lydniveauet er lavere end den
forudindstillede lydniveaugrænse,
stopper optagelsen automatisk efter
ca. 1 sek., og [Standby] blinker på
skærmen. LED-indikatoren tændes,
når optagelsen starter, og blinker, når
optagelsen er sat på pause.

VCVA niveau 08
Bemærk
• Hvis aktiveringsniveauet for start/stop
ikke justeres inden for 2 sekunder, skifter
skærmen til det foregående.
• Hvis du vil være sikker på at få vellykkede
optagelser, skal du afprøve og justere
aktivering af start- og stopniveauet på
forhånd.
• Når [VCVA]-funktion bruges, er følgende
funktioner ikke tilgængelige.
• [V-Sync. Opt.] (☞ s. 31) (kun VN-713PC)

Fremgangsmåde for indstilling af menu
V-Sync. Rec

VN-713PC:
Stemmeaktiveret optagelse begynder, når
der registreres en stemme, hvis niveau er
højere end niveauet for stemmeaktivering
(registreringsniveauet). Når stemmen bliver
svag, standes optagelsen automatisk.
Når stemmeaktiveret optagelse er
aktiveret, og indgangsniveauet er på eller
under niveauet for stemmeaktivering
(registreringsniveauet) i længere tid end den
angivne registreringstid, skifter optageren
til standby, eller den stopper.

4 Justering af
stemmeaktiveringsniveauet:
1 Tryk på REC (s) knappen for at
starte en optagelse.

Niveau fast ?

2 Tryk på knappen 9 eller
0 for at indstille niveauet for
stemmeaktivering.

2 Vælg indstillingen.
Når der er valgt [Til/Fra]:
[Til]:
Aktiverer stemmeaktiveret optagelse.
[Fra]:
Deaktiverer funktionen.
Når der er valgt [V-Sync time]:
[1sekund] [2sekunder] [3sekunder]
[5sekunder] [10sekunder]:
Hvis indgangssignalet
(optageniveauet) ligger på
samme niveau eller lavere end det
angivne niveau i længere tid end
registreringstiden, skifter optageren
til standby, eller den stopper.
Når der er valgt [Funktion]:
[Én gang]:
Lukker filen efter optagelse og
stopper.
[Kontinuerligt]:
Lukker filen efter optagelse og vender
tilbage til standby-funktion under
optagelse. Hvis der efterfølgende
registreres lyd, startes optagelse til
en ny fil.

Sync. niveau 06
• Stemmeaktiveringsniveauet kan
indstilles til en af 15 værdier.
• Jo højere værdi, desto mere
lydfølsom vil optageren være. Ved
den højeste værdi kan selv den
mindste lyd aktivere en optagelse.

3 Tryk på knappen REC (s) igen.
• Optageren skifter til standby.
[Standby] blinker på displayet, og
LED-indikatoren blinker.
• Hvis indgangsniveauet er det
samme eller højere end niveauet for
stemmeaktivering, vil optagelsen
starte automatisk.

Standby

4
Fremgangsmåde for indstilling af menu

1 Vælg [V-Sync. Opt.] fra menuen i
[Optagemenu].
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Fremgangsmåde for indstilling af menu
• Hvis lyd med en lydstyrke på eller
under niveauet for stemmeaktivering
fortsætter i det angivne tidsrum,
afsluttes stemmeaktiveret optagelse
automatisk, og optageren skifter til
standbyfunktion under optagelse,
eller den stopper. Hver gang
optageren skifter til standby, vil
filen blive lukket, og optagelsen vil
fortsætte i en ny fil.
• Hvis du vil stoppe optageren under
stemmeaktiveret optagelse, skal du
trykke på STOP (4)-knappen.

4

Bemærk
• Under brug af funktionen [V-Sync. Opt.]
er følgende funktioner ikke tilgængelige.
• [VCVA] (☞ s. 30)

Opta.situat.
Optageindstillingen kan vælges
blandt skabelonerne [Memo], [Møde],
[Konference] eller [DNS] alt efter, hvad
der passer bedst til optagescenen eller
situationen. Du kan også gemme en
optageindstilling, som du selv vælger.

1 Vælg [Opta.situat.] fra menuen i
[Optagemenu].
2 Tryk på knappen + eller − for
at vælge det punkt, der skal
indstilles, og tryk på knappen
`OK.

Fremgangsmåde for indstilling af menu

Når der er valgt [Situationsvalg]:
Tryk på knappen + er – for at vælge den
optagescene, du ønsker at indstille, og
tryk derefter på knappen `OK.
[Fra]: Deaktiverer denne funktion.
[Memo]: Velegnet til diktat.
[Møde]: Velegnet til optagelse af møder.
[Konference]: Velegnet til seminarer
med et mindre antal personer.
[DNS]: Velegnet til optagelser,
der er kompatible med
talegenkendelsesprogrammer
(Dragon NaturallySpeaking).
[Bruger]: Optagelse med menuindstillinger
gemt med brug af [Gem situation].

Situationsvalg

a

a Rec Scene

Konference
Når der er valgt [Gem situation]:
• Du kan gemme de aktuelle
[Optagemenu]-menuindstillinger i
[Bruger].
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Fremgangsmåde for indstilling af menu
Bemærk
• Når en optagescene er valgt, kan
optagelsesrelaterede menuindstillinger
ikke ændres. Hvis du vil bruge disse
funktioner, skal du indstille [Opta.situat.]
til [Fra].

Play Menu
Noise Cancel

VN-713PC:

1 Vælg [Støjannullering] fra
menuen i [Gengivemenu].
[Høj] [Lav]: Aktiverer Noise Cancelfunktionen. Støj i filen reduceres
under gengivelsen for at opnå en
bedre lydkvalitet.
[Fra]: Deaktiverer denne funktion.
Bemærk
• Når [Støjannullering]-funktion bruges,
er følgende funktioner ikke tilgængelige.
• Hurtig/langsom gengivelse (☞ s. 21)
• [Stemmefilter] (kun VN-713PC og
VN-712PC)

VN-713PC og VN-712PC:
Maskinen har en stemmefilterfunktion, der
frasorterer lave og høje frekvenstoner under
normal, hurtig eller langsom gengivelse
og muliggør dermed en mere tydelig
gengivelse.

1 Vælg [Stemmefilter] fra menuen
i [Gengivemenu].
[Til]:
Aktiverer Voice Filter-funktionen.
[Fra]:
Deaktiverer funktionen.
Bemærk
• Når [Stemmefilter]-funktion bruges, er
følgende funktioner ikke tilgængelige.
• [Støjannullering] (kun VN-713PC)
Play Mode
Du kan vælge en gengivefunktion, der
passer til dig.

1 Vælg [Gengivefunktion] fra
menuen i [Gengivemenu].
Når der er valgt [Gengiveområde]:
[Fil]:
Vælger den aktuelle fil.
[Mappe]
Vælger den aktuelle mappe.
Når [Gentag] er valgt:
[Til]:
Aktiverer gentaget gengivelse.
[Fra]:
Deaktiverer funktionen.
Bemærk
• I [Fil]-funktion: Når optageren når
slutningen af den sidste fil i en mappe,
blinker [Slut] i to sekunder på skærmen,
og optageren stopper ved starten af den
sidste fil.

4
Fremgangsmåde for indstilling af menu

Juster niveauet for indstillingen Noise
Cancel, hvis det er svært at høre
den optagede lyd på grund af støj i
omgivelserne.

Voice Filter
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Fremgangsmåde for indstilling af menu
• I [Fil]-funktion: Når optageren når
slutningen af den sidste fil i en mappe,
blinker [Slut] i to sekunder på skærmen,
og optageren stopper ved starten af den
sidste fil i mappen.

Skip Space
Denne funktion gør det muligt at spole over
(spole fremad) eller tilbage (spole tilbage)
i en fil, der gengives i et bestemt stykke
tid. Funktionen er nyttig til at spole hurtigt
til en anden gengivelsesposition eller til
gengivelse af korte passager.

4

1 Vælg [Springinterval] fra
menuen i [Gengivemenu].

Fremgangsmåde for indstilling af menu

Når [Spring frem] er valgt:
[Spring i fil] [10sek. spring]
[30sek. spring] [1min. spring]
[5min. spring] [10min. spring]
Når [Spring tilbage] er valgt:
[Spring i fil] [1sek. spring] –
[5sek. spring] [10sek. spring]
[30sek. spring]
[1min. spring] [5min. spring]
[10min. spring]
Bemærk
• Hvis der er indsat et indeksmærke/
midlertidigt mærke eller et mærke til
gengivelse med lyd, spoler optageren
fremad/tilbage til den pågældende
position.

4 Spring frem/tilbage i
gengivelse:
1 Tryk på knappen `OK for at
starte gengivelse.
2 Tryk på 9- eller 0-knappen.
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• Optageren spoler (fremad) eller
bagud (tilbage) i et angivet stykke tid
og starter derefter gengivelsen.

LCD/Sound Menu
Skriftstørr.
Ændrer den skriftstørrelse, der vises på
skærmen.

1 Vælg [Skriftstørr.] fra menuen i
[LCD/lydmenu].
[Stor]:
Tekst vises med stor skrift.
[Lille]:
Tekst vises med lille skrift.
Bemærk
• Når [Skriftstørr.] er indstillet til [Lille], vil
layoutet på skærmen ændre sig, så der
vises flere informationer (☞ s. 9).
Contrast
Gør det muligt at justere skærmkontrasten
med 12 indstillinger.

1 Vælg [Kontrast] fra menuen i
[LCD/lydmenu].
• LCD-skærmens kontrastniveau kan
justeres fra [01] til [12].
LED
Gør det muligt at vælge, at LED-indikatoren
ikke skal lyse.

1 Vælg [LED] fra menuen i
[LCD/lydmenu].
[Til]:
LED-indikatoren lyser.
[Fra]:
LED-indikatoren annulleres.

Fremgangsmåde for indstilling af menu
Beep
Optageren bipper for at gøre dig
opmærksom på knaphandlinger eller advare
dig om fejl. Systemlydene kan slås fra.

Device Menu (Enhedsmenu)
Memory Select

1 Vælg [Biplyd] fra menuen i
[LCD/lydmenu].

VN-713PC og VN-712PC:

[Til]:
Aktiverer Beep-funktionen.
[Fra]:
Deaktiverer funktionen.

Når et microSD-kort er indsat, kan du
vælge at optage på enten den indbyggede
hukommelse eller på microSD-kortet (☞ s. 13).

Sprog
Du kan vælge det sprog, der skal vises på
maskinen.

[English] [Français] [Deutsch] [Italiano]
[Español] [Русский]
• Valgmulighederne for sprog
afhænger af regionen.

[Indbygget huk.]:
Indbygget hukommelse.
[microSD kort]:
microSD-kort.

Time & Date
Hvis tiden og datoen er forkert, kan de
indstilles.

1 Vælg [Tid & dato] fra menuen i
[Maskinens menu].
• Se "Indstilling af tid og dato
[Tid & dato]" (☞ s. 12).

Reset Settings (Nulstil indstillinger)
Gør det muligt at gendanne funktionernes
udgangsindstillinger (standardindstillinger).

4
Fremgangsmåde for indstilling af menu

1 Vælg [Sprog(Lang)] fra menuen i
[LCD/lydmenu].

1 Vælg [Hukomm.valg] fra menuen
i [Maskinens menu].

1 Vælg [Nulstil] fra menuen i
[Maskinens menu].
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Fremgangsmåde for indstilling af menu
Menuindstillinger efter nulstilling
(standardindstillinger):
4 Rec Menu:
[Optageniveau]
[Optagefunktion]*1
[MP3]
[Optagefunktion]*2
[Low Cut Filter]
[VCVA]
[V-Sync. Opt.]*3
[Til/Fra]
[V-Sync time]
[Funktion]
[Opta.situat.]

[Høj]
[192 kbps]
[32 kbps]
[Fra]
[Fra]
[Fra]
[1sekund]
[Kontinuerligt]
[Fra]

4 Play Menu:

4
Fremgangsmåde for indstilling af menu

[Støjannullering]*3
[Stemmefilter]*1
[Gengivefunktion]
[Gengiveområde]
[Gentag]
[Springinterval]
[Spring frem]
[Spring tilbage]

[Fra]
[Fra]
[Fil]
[Fra]

[Stor]
[Niveau 06]
[Til]
[Til]
[English]

4 Device Menu:
[Hukomm.valg]*1

[Indbygget huk.]

*1 Kun VN-713PC og VN-712PC.
*2 Kun VN-711PC.
*3 Kun VN-713PC.
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1 Vælg [Formater] fra menuen i
[Maskinens menu].
VN-711PC:
Fortsæt med trin 3.

2 Tryk på knappen + eller − for at
vælge optagemediet, der skal
formateres, og tryk på knappen
`OK.
Formater
Indbygget huk.
microSD kort

[Spring i fil]
[Spring i fil]

4 LCD/Sound Menu:
[Skriftstørr.]
[Kontrast]
[LED]
[Biplyd]
[Sprog(Lang)]

Format
Hvis maskinen formateres, slettes alle filer
og alle funktionernes standardindstillinger
gendannes (gælder ikke indstillinger af dato
og klokkeslæt). Før der formateres, skal du
overføre alle vigtige filer til en computer.

3 Tryk på knappen + for at vælge
[Start], og tryk på knappen `OK.
Formater
Indbygget huk.
Start
Annuller

Formater
Data bliver
slettet

• Meddelelsen [Data bliver slettet]
vises i to sekunder, og [Start] og
[Annuller] tændes.

Fremgangsmåde for indstilling af menu
4 Tryk på knappen + for at vælge
[Start], og tryk på knappen `OK.
• Formateringen starter, og
[Formater!] blinker på skærmen.
• [Formatering afsluttet] vises, når
formateringen er udført.

Formater
Er du sikker?

Formater

• Optageren formateres med
ekspresformatering. Hvis du
formaterer microSD-kortet, opdateres
filhåndteringsoplysningerne, mens
dataene på microSD-kortet ikke slettes
helt. Når du overdrager eller bortskaffer
microSD-kortet, skal du bemærke, at
dataene muligvis kan gendannes fra
microSD-kortet. Vi anbefaler, at microSDkortet ødelægges, når du bortskaffer det.
Memory Info.

Start
Annuller

Formater!

VN-713PC og VN-712PC:
Den resterende og generelle
optagekapacitet for optagemediet kan ses
på menuen.

1 Vælg [Hukomm.info] i menuen
[Maskinens menu].
• Optageren vil bruge noget af
hukommelseskapaciteten til
filhåndteringsoplysningerne. Den
resterende kapacitet for microSD-kort
vil blive vist mindre end kortets samlede
kapacitet på grund af microSD-kortets
egenskaber, men dette er ikke en fejl.
System Info.
Gør det muligt at få vist oplysninger om
optageren på menuskærmen.

1 Vælg [Systeminfo.] i menuen
[Maskinens menu].

4
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Bemærk
• Optageren må aldrig formateres på en
computer.
• Når optageren er formateret, er alle
gemte data slettet, herunder låste og
skrivebeskyttede filer.
• Udskift batteriet med et nyt for at
sikre, at optageren ikke løber tør for
strøm under behandlingen. Det kan
desuden tage over 10 sekunder at udføre
behandlingen. Følgende handlinger må
ikke udføres under databehandling, da
det kan beskadige dataene.
1 Batteriet må ikke fjernes under
behandlingen.
2 Fjern microSD-kortet under
behandling, når [microSD kort]
bruges som optagemedie (kun
VN-713PC og VN-712PC).
VN-713PC, VN-712PC:
• Når et microSD-kort sidder i optageren,
skal du kontrollere, at du har valgt
optagemedie som enten [Indbygget
huk.] eller [microSD kort], så der ikke
opstår fejl (☞ s. 35).

• [Model] (modelnavn), [Version]
(systemversion) og [Serie nr.]
(serienummer) vises på skærmen.
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Brug af optageren på din computer
Ud over at kunne bruge enheden som
lydoptager, kan den også bruges som
ekstern hukommelse til computeren, dvs.
som en lagringsenhed.
• Filer, der er optaget med denne optager,
kan gengives på computeren med
Windows Media Player. Du kan også
overføre WMA-filer, der er overført med
Windows Media Player til optageren, og
gengive dem (gælder ikke filer, der er
beskyttet af ophavsret).

Tilslutning af din pc
1 Genstart computeren.
2 Sæt USB-kablet i pc'ens USBport.

Driftsmiljø
Windows

5
Brug af optageren på din computer
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Styresystem:
Microsoft Windows XP/Vista/7
(standardinstallation)
Understøttede computere:
Computere med Windows, der har mindst
en ledig USB-port

3 Sørg for, at optageren er stoppet,
og slut derefter USB-kablet til
optagerens tilslutningsport.

Macintosh
Styresystem:
Mac OS X 10.4.11 - 10.7
(standardinstallation)
Understøttede computere:
Apple Macintosh-computere, der har
mindst en ledig USB-port
Bemærk
• Dette er det anbefalede miljø til lagring af
filer, der er optaget med denne optager,
på din computer via en USB-forbindelse.
• Supporttjenesten dækker ikke, hvis pc'en
er opdateret fra Windows 95/98/Me/2000
til Windows XP/Vista/7.
• Enhver fejl på en pc, som du selv har
ændret, dækkes ikke af driftsgarantien.

• [Fjernbetjent] vises på optageren,
hvis USB-kablet er tilsluttet.
Windows:
Når du tilslutter optageren til en
Windows-pc og åbner [My Computer],
vises optageren med produktnavnet
som drevnavn. Indsættelse af et
microSD-kort gør det muligt for dig at
bruge det som [Removable Disk].

Brug af optageren på din computer
Macintosh:
Når du tilslutter optageren til
Mac OS, vises den som produktnavnets
drevnavn på skrivebordet. Hvis et
microSD-kort er indsat, vises [Untitled].

Frakobling fra pc'en
Windows

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

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

2 Kontroller, at optagerens LEDindikatoren er slukket, før du
fjerner USB-kablet.
Bemærk
• Du må ALDRIG fjerne USB-kablet, mens
LED-indikatoren blinker. Hvis du gør
dette, kan dataene blive ødelagt.
• Gengivelse af filer i WMA-format
understøttes ikke af Mac OS.

5
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Bemærk
• Yderligere oplysninger om USBporten på din computer findes i
betjeningsvejledningen til computeren.
• Kontroller, at stikket er sat helt i, ellers
virker optageren muligvis ikke korrekt.
• Optageren kan blive ustabil, når den
tilsluttes via USB-hub. Hvis det er
tilfældet, skal du undlade at bruge en
USB-hub.
• Sørg for at udføre tilslutningen med
special-USB-kablet. 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.

Macintosh

• Drevbogstavet varierer, afhængigt af
den computer, der bruges.
• Når vinduet med angivelsen af, at det
er sikkert at fjerne hardwaren, bliver
vist, skal du lukke vinduet.

2 Kontroller, at optagerens LEDindikatoren er slukket, før du
fjerner USB-kablet.
DA

39

Øvrige oplysninger
Fejlfinding
Q-1 Der sker ikke noget, når der
trykkes på en knap.
A-1 • Knappen POWER/HOLD kan
være i positionen [Stop].
• Batterierne kan være opbrugt.
• Batterierne kan være isat forkert.

Q-2 Der høres ingen lyd eller kun
lidt lyd fra højttaleren under
en gengivelse.
A-2 • Hovedtelefonerne kan være
sluttet til optageren.
• Lydstyrken er indstillet til
minimum.

Q-3 Der kan ikke optages.
A-3 • Stop en eventuel handling, tryk

6
Fejlfinding/tilbehør (ekstraudstyr)
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flere gange på knappen STOP
(4), og kontroller, om følgende
vises på skærmen:
• Den resterende optagetid kan
have nået [00:00].
• Kontroller, om displayet viser
[Hukommelse fuld] ved at
trykke på REC (s)-knappen.
• Kontroller, om displayet viser
[Mappen fuld] ved at trykke på
REC (s)-knappen.

Q-4 Gengivehastigheden er for
hurtig eller langsom.
A-4 • Optageren kan være indstillet til
hurtig eller langsom gengivelse.

Tilbehør (ekstraudstyr)
Eksklusivt tilbehør til Olympus lydoptageren
kan købes direkte fra onlinebutikken på
vores hjemmeside. Salg af tilbehør varierer
fra land til land.

s Stereomikrofon: ME51S
s Kompakt zoom-mikrofon
(envejs): ME32
s Meget følsom og støjreducerende
monomikrofon (enkeltvejs):
ME52W
s Klipsmikrofon
(alle retninger): ME15
s Telefonmikrofon: TP8
s Tilslutningskabel: KA333
s Bæretaske: CS131

Tekniske data
4 Strømforsyning:

Generelt

AAA-batteri (LR03)

4 Optageformat:
MP3 (MPEG-1 Audio Layer3)*
WMA (Windows Media Audio)
* Kun VN-713PC og VN-712PC

4 Samplingfrekvens:

4 Udvendige mål:
108 mm × 39 mm × 16,8 mm
(uden fremspringende dele)

4 Vægt:
71 g (med batterier)

MP3-format*

4 Brugstemperatur:

192 kbps

44,1 kHz

0 °C til 42 °C

128 kbps

44,1 kHz

Frekvensområde

48 kbps

44,1 kHz

WMA-format

4 Under optagelse
(Mikrofonstik):
MP3-format*

32 kbps

44,1 kHz

16 kbps

22 kHz

192 kbps

5 kbps

8 kHz

128 kbps

70 Hz til 17 kHz

48 kbps

70 Hz til 10 kHz

* Kun VN-713PC og VN-712PC

4 Udgangseffekt:
250 mW (8 Ω-højttaler)

4 Udgangseffekt til
hovedtelefoner:
4 Udgang til bredspektrede
hovedtelefoner:
75 mV â (i overensstemmelse med EN
50332-2)

4 Optagemedie:
Indbygget hukommelse:
VN-713 PC: 4 GB
VN-712 PC, VN-711 PC: 2 GB
microSD-kort*:
2 GB til 32 GB
* Kun VN-713PC og VN-712PC

WMA-format
32 kbps

70 Hz til 13 kHz

16 kbps

70 Hz til 7 kHz

5 kbps

70 Hz til 3 kHz

* Kun VN-713PC og VN-712PC

4 I optagefunktion (indbygget
mikrofon):
70 Hz til 16 kHz (ved optagelse i MP3eller WMA-format afhænger den øvre
grænse for frekvensområdet dog af
optagefunktionen)

6
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â 150 mV (i overensstemmelse med EN
50332-2)

70 Hz til 19 kHz

4 Under afspilning:
70 Hz til 19 kHz

4 Højttaler:
Indbygget dynamisk højttaler (ø 28 mm)

4 MIC-stik:
ø 3,5 mm-ministik, impedans 2 kΩ

4 EAR-stik:
ø 3,5 mm-ministik, impedans 8 Ω eller
mere
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Tekniske data
Oplysninger om batteriernes driftstid
De følgende værdier er udelukkende vejledende.

4 Alkalinebatterier:
Optagefunktion

Indbygget mikrofon
(Under optagelse)

Indbygget højttaler
(Ved afspilning)

Hovedtelefon
(Ved afspilning)

MP3-format*

192 kbps

53 t.

20 t.

60 t.

WMA-format

5 kbps

72 t.

21 t.

68 t.

* Kun VN-713PC og VN-712PC

6
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Bemærk
• Batteriernes driftstid er målt af Olympus. Den varierer meget, afhængigt af den type
batteri, der bruges og brugsforholdene.

Tekniske data
Optagetider
De følgende værdier er udelukkende vejledende.

4 MP3-format*1:
Optagelse
funktion

Indbygget hukommelse
VN-713PC
(4 GB)

microSD-kort*1

VN-712PC
(2 GB)

2 GB

4 GB

8 GB

16 GB

192 kbps

44 t.

22 t.

22 t.

44 t.

89 t.

178 t.

128 kbps

66 t. 30 min.

33 t. 30 min.

33 t.

66 t.

133 t.

268 t.

48 kbps

177 t.

89 t. 30 min.

88 t. 30 min.

177 t.

356 t.

715 t.

4 WMA-format:
Indbygget hukommelse
Optagelse
funktion

VN-713PC
(4 GB)

VN-712PC,
VN-711PC
(2 GB)

microSD-kort*1
2 GB

4 GB

8 GB

16 GB

32 kbps

259 t.

131 t.

130 t.

259 t.

522 t.

1047 t.

16 kbps

511 t.

258 t.

255 t.

510 t.

1027 t.

2061 t.

5 kbps

1626 t.

823 t.

813 t.

1623 t.

3268 t.

6556 t.

DNS*2

65 t.

32 t. 30 min.

130 t.

262 t.

32 t. 30 min. 64 t. 30 min.

Bemærk
• Den tilgængelige optagetid kan være kortere, hvis der laves mange korte optagelser
(den viste tilgængelige optagetid og den optagede tid er anslået).
• Der kan forekomme variationer i optagetiden, når der er forskel på den tilgængelige
hukommelse på microSD-kortet.

6
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*1 Kun VN-713PC og VN-712PC
*2 Opta.situat.
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Tekniske data
Maksimal optagetid pr. fil
• Den maksimale kapacitet for en enkelt fil
er begrænset til cirka 4 GB for WMA og
MP3.
• Den længste lydoptagelsestid pr. fil
er begrænset til følgende værdier,
uanset størrelsen på den resterende
hukommelse.

4 MP3-format*:
192 kbps

ca. 49 t. 40 min.

128 kbps

ca. 74 t. 30 min.

48 kbps

ca. 198 t. 40 min.

* Kun VN-713PC og VN-712PC

4 WMA-format:
32 kbps

6

ca. 26 t. 40 min.

16 kbps

ca. 53 t. 40 min.

5 kbps

ca. 148 t. 40 min.

DNS*

ca. 26 t. 40 min.

* Opta.situat.

Tekniske data
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Der tages forbehold for ændring af tekniske data og design uden varsel.

Teknisk hjælp og support
Følgende kontaktoplysninger gælder kun teknisk support vedrørende Olympus-optagere 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

6

"CE"-mærket viser, at dette produkt overholder de europæiske krav
vedrørende sikkerhed, helbred, miljø samt brugerbeskyttelse.
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.
Gælder for produkt: VN-713PC/VN-712PC/VN-711PC
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.

Teknisk hjælp og support

Til brugere i Europa:
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OLYMPUS IMAGING CORP.
Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Japan.
Tel.: +81 (0)3-3340-2111
http://www.olympus.com

OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH
(kontor/varelevering) Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany.
Tel.: +49 (0)40-237730
(breve) Postfach 10 49 08. 20034 Hamburg, Germany.
http://www.olympus-europa.com

OLYMPUS DANMARK A/S
Tempovej 48-50
2750 Ballerup
Tlf.: +45 44 73 47 00
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