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Zoom H2n  

diktofoni kasutusjuhend 

 

Saadame sulle diktofoni karbis, milles on: 
 

- diktofon, mis on salvestamiseks valmis. Diktofoni sees on kaks 

patareid ja mälukaart; 

- varupatareid (loodame, et sul ei lähe neid vaja); 

- meelespea, mis aitab sul jälgida, kas kõik vajalik on tehtud; 

- diktofoni ingliskeelne kasutusjuhend. 

 

Diktofoni tutvustus 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

See tuli näitab, 
kas diktofon on 

sisse lülitatud. 

See tuli näitab, kas 
diktofon parasjagu 

salvestab. salvestamise nupp 

Igal diktofonil 
on oma nimi, 

et nad 
omavahel 

kogemata sassi 
ei läheks. 

Selle katte taga 
on patareid. 
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Kui sa kuulad 
tehtud salvestust, 
saad siit nupust 

muuta heli 
valjust. 

Siia saad panna 
heli paremaks 

kuulmiseks oma 
kõrvaklapid 

või kõlari. 

Sellel kettal peab 
väike valge nool 

näitama suunas 2ch. 

Siin all on 
mälukaart. 

See ketas muudab 
mikrofoni tundlikkust, 

aga praegu on see 
seadistatud automaatse 

tundlikkuse peale. 
Selle ketta keeramine ei 

muuda midagi. 

See nupp lülitab 
diktofoni sisse 

ja välja. 

„Play“ nupust saad 
tehtud salvestusi 

kuulata. 

Menüü nupp. Menüüd ei 
ole sul vaja kasutada, aga 
kui tahad näiteks ekraanil 
tagasi algusesse pääseda, 
hoia seda nuppu natuke 

aega all. 
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Diktofoni sisse ja välja lülitamine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kui diktofon on sisse lülitatud, aga ei salvesta, on ekraan selline: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

See nupp 
lülitab 

diktofoni 
sisse ja välja. 

Tuli põleb. 

Vaata, et siin oleks 0. 
Seda  numbrit ei ole 

sul vaja muuta, aga kui 
sa seda kogemata teed, 
siis tagasi nulliks saad 
selle „Play“ nupu abil. 

Siit näed, 
kas patarei 

on täis. 

Need kaks 
liikuvat joont 
näitavad heli 

valjust. Diktofon 
kohandab end ise 

vastavalt heli 
tugevusele. Hea 
on, kui te olete 
diktofonist 1-2 

meetri 
kaugusel. 

Siit näed, kui palju mälukaardile salvestusi 
mahub. Pildil mahub mälukaardile veel 24 tundi, 

20 minutit ja 54 sekundit salvestusi. 

Sisse lülitamiseks 
tõmba nuppu 

allapoole ja hoia 
veidi aega all. 

Välja lülitamiseks 
tõmba jälle nuppu 
allapoole ja hoia 

veidi aega all. 

Kui ülemine 
punane tuli põleb, 
on diktofon sisse 

lülitatud. 
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Salvestamine 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Kui diktofon salvestab, on ekraan selline: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vajuta punase 
ringiga nuppu 

ekraani all. 

Diktofon salvestab. 
Seda näitab punane 
tuli ekraani kohal. 

Salvestamise 
lõpetamiseks vajuta 
uuesti sama nuppu.  

Tuli põleb. 

REC (record) 
näitab samuti, et 
diktofon hetkel 

salvestab. 

Punane tuli ekraani 
kohal näitab, et 

diktofon salvestab.  

Salvestatava faili nimi. 
Pildil salvestatakse faili 

nimega 
ZOOM0003.WAV  

Pärast salvestuse 
tegemist kirjuta jagatava 

faili nimi salvestuse 
taustainfo vormi, mis on 

meie kodulehel. 

See number näitab, kui 
kaua oled juba 

salvestanud. Pildil on 
salvestamine kestnud 

kuus sekundit. 
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Salvestuste kuulamine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kui sa kuulad tehtud salvestust, on ekraan selline: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehtud salvestuse 
kuulamiseks vajuta 

„Play“ nuppu 
diktofoni küljel. 

Diktofon mängib salvestuse ette. Diktofoni 
küljel on „Volume“ (+/-) nupp, kust saad 

helitugevust muuta. Heli paremaks 
kuulmiseks ühenda diktofoni külge oma 

kõrvaklapid või kõlar. 

Mängitava faili nimi. 
Pildil kuulatakse faili 

nimega 
ZOOM0003.WAV  

Pärast salvestuse 
tegemist kirjuta jagatava 

faili nimi salvestuse 
taustainfo vormi. 

Kiri PLAY 
näitab, et 

diktofon mängib 
tehtud salvestust. 

Siit näed, kui kaua 
salvestus juba 
mängib (pildil 9 

sekundit). 
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 Kuulamisel mängib diktofon kõigepealt ette viimasena salvestatud faili.  

 Seejärel hakkab diktofon algusest peale mängima ette kõige esimest 

salvestust, seejärel teist ja nii edasi, kuni kõik diktofonis olevad failid on järjest 

ette mängitud. 

 Kui salvestus mängib, saab „Play“ nuppu vajutades ettemängimist peatada ja 

jätkata.  

 „Play“ nuppu üleval- või allapool hoides saab kuulatavat faili edasi või tagasi 

kerida. 

 „Play“ nuppu üles- või allapoole liigutades saad ka erinevate failide vahel 

edasi ja tagasi liikuda. Nii saad pärast salvestamist kontrollida, mis on 

nende failide nimed, mida sa tahad meiega jagada. 

 Saad ekraanil alati liikuda tagasi algusesse (kus diktofon on salvestamiseks 

valmis), kui hoiad natuke aega all diktofoni küljel olevat nuppu „Menu“. 

 

Patareide vahetamine 
 

Diktofonis olevatest patareidest peaks sinu salvestuste jaoks piisama ja arvatavasti 

ei ole sul vaja patareisid vahetada. Kontrolli kindlasti enne salvestamist, kas 

patarei on täis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patarei hakkab tühjenema. 

Patarei on täis. 
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Kui näed, et patarei tühjeneb (järel on kolmest postist ainult üks), leia diktofoni 
karbist varupatareid.  

 

 

Vaheta diktofonis olevad patareid uute vastu.  

 

 

 

 

 Ava tagaküljel olev kate. Selleks võid näiteks võtta diktofoni tagurpidi kätte 

ja suruda ühe või mõlema pöidlaga täpilist ala nimekleepsu juures. Lükka  katet 

nime suunas ja kate tuleb pealt ära. 

 Diktofonis on kaks AA tüüpi patareid. Võta vanad patareid välja ja pane 

varupatareide asemel diktofoni karpi.  

 Varupatareid pane diktofoni nii, et patarei +pool jääb allapoole. 

Patareisid sisse pannes jäta must paelake patarei alla, see on seal selleks, et 

oleks mugav patareid välja tõmmata. 

 Pane kate tagasi peale. 

 NB! Patareide väljavõtmine nullib diktofoni kuupäeva ja kellaaja. Kui sa 

diktofonis patareisid vahetad ja ei oska ise diktofoni kuupäeva ja kellaaega 

õigeks panna, anna meile sellest teada ja me anname sulle nõu, kuidas 

kuupäeva ja kellaaega muuta.  

+ 
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Diktofoni seaded salvestamisel 
 

Diktofon on seadistatud just nii, nagu sinu salvestuse jaoks vaja. Kui sa 

seadetes midagi muudad, siis enne salvestamist jälgi, et diktofoni seaded oleksid 

sellised: 

 

Ketas diktofoni ülaosas: nool suunas 2ch 

 

 

 

 

Ekraanil nähtavad seaded: 

 

 

 

 

 

 

Kui sinu diktofoni seaded on teistsugused ja sa ei oska neid ise muuta, kirjuta ja 

me anname sulle nõu! 

 

Toredat salvestamist! 

44.1/16 
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