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Patareide paigaldamine

Patareipesa avamiseks lükake kaant
noolega näidatud suunas.
Pange seadmesse kaks patareid (R6,
LR6), järgige polaarsust.

Patareide vahetamine

Kui signaaltuli 4 muutub kahva-
tumaks, hakkavad patareid tühjaks
saama. Lint liigub aeglasemalt, heli
nõrgeneb ja selle kvaliteet halveneb.
Sel juhul vahetage patareid
võimalikult ruttu uute vastu välja.
Leelis-mangaanpatareid tagavad
umbes 17 tundi salvestusaega.

* Patareide tööiga oleneb seadme
kasutusreziimist.

Võrguadapteri paigaldamine
(S723, S725)

Ühendage adapter vooluvõrgu pistiku-
pessa. Ühendage adapteri teine pistik
diktofoni küljel olevasse adapteripessa

.

    Pange tähele:
• Jälgige, et diktofon oleks alati välja

lülitatud, kui te adapteri vooluvõrgu
pistikupessa ühendate või sealt
eemaldate.

• Pärast seadme kasutamist
eemaldage adapter vooluvõrgust.

• Vale adapteri kasutamine (teistsuguse
pingega kui 3 V või vastupidise
polaarsusega) võib diktofoni kahjust-
ada. Kasutage üksnes Olympuse
originaaladapterit (vt lk 11).

Mikrokasseti paigaldamine

Kontrollige, kas diktofon on välja lülitatud.
Vajutage nupule STOP/EJECT ,
mis avab kassetipesa.
Asetage mikrokassett kassetipessa
nii, et lindiavaga serv jääks lülitus-
nuppude poole.

Vajutage kassetipesa kaas  õrnalt
kinni. Kui kaas ei taha kinni jääda,
võtke kassett välja ning keerake pisut
valget lindipooli. Seejärel pange
kassett uuesti pessa.

Pärast nupule STOP/EJECT vajutamist
lülitub suunanupp DIR  automaatselt
asendisse FWD (edasiliikumine). See
tähendab, et pärast kassetipesa avamist
seab diktofon end valmis salvestamiseks
või taasesituseks.
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Näpunäiteid patareide kohta

Kasutage patareisid õigesti. Vale käsitsemise korral võib patareidest lekkida hapet,
need võivad kuumeneda ja/või plahvatada. Patareisid vahetades jälgige, et pluss- ja
miinuspoolused jääksid õigetpidi.
Ärge kasutage korraga uusi ja kasutatud patareisid.
Isegi kui patareid on ühesuurused, võib nende pinge erineda. Kasutage korraga
ainult ühte tüüpi patareisid.
Pange tähele erinevust patareide ja akude vahel. Ärge kasutage neid korraga.
Järgige polaarsust, enne kui patareid sisse panete.
Kui patareid on lekkinud, pühkige patareihape hoolikalt ära. Pange seadmesse uued
patareid.
Kui diktofon jääb kauemaks kui kuuks ajaks kasutamata seisma, võtke patareid
seadmest välja.
Pidage meeles, et patareide lühistamine, lammutamine, laadimine või tulleviskamine
võib lõppeda tulekahju või mõne muu õnnetusega.
Kui patareiruumi pluss- ja miinuskontaktid on õlist või higist määrdunud, võib juhtuda,
et diktofon patareidega ei tööta. Pühkige patareipesa puhta lapiga, enne kui patareid
pessa panete.
Kui kasutate diktofoni pikemal reisil, võtke alati varupatareid kaasa.

Mõningad probleemid ja lahendused

Kassetipesa kaas ei lähe kinni.
Kas panite kasseti valepidi sisse? Sel juhul võtke kassett välja ja pange uuesti sisse nii,
et lindiavaga serv jääb diktofoni esikülje poole.
Lint ei liigu.
Kas lükkasite pausinupu asendisse PAUSE?
Kas patareid on tühjaks saanud?
Võib juhtuda, et patareide poolused on asetatud valesti. Pidage meeles, et diktofon ei
saa patareitoitel töötada, kui adapter on diktofoniga ühendatud, kuid vooluvõrku ühen-
damata.
REC-nuppu ei saa alla vajutada.
Kas olete kasseti ühe või mõlemad keelekesed ära murdnud?
Taasesitusel ei ole heli kuulda.
Kas helitugevuse nupp VOL on asendis MIN? Kas kuularid on diktofoniga ühendatud?
Heli kvaliteet on halb, heli on nõrk või märgatavalt moonutatud.
Kas patareid on tühjad? Kas helipea on must? Kas helitugevus VOL oli salvestamise
ajal minimaalseks seatud?
Salvestamise signaaltuli ei põle salvestamise ajal.
Kas patareid on tühjad?
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Enne kasseti seadmesse panekut keera-
ke lint pingule. Lõtv lint võib katkeda või
kinni jääda.
Parima salvestuse saate, kasutades
OLYMPUSe mikrokassette, millel on
märgistus .

Tavaline salvestamine

Lükake tööreziimi valiku nupp 
asendisse MIC SENS.
Valige lindi liikumise kiirus.
Vajutage üheaegselt nuppudele
REC 7 ja PLAY 9. Kontrollige, kas
salvestamise signaaltuli pärast nende
nuppude allavajutamist põleb.
Salvestamine toimub sisemikrofoni
5 abil.
Saate salvestamise ajutiselt
katkestada, kui lükkate salvestamise
ajal pausinupu 6 asendisse PAUSE.
Salvestamine jätkub, kui lükkate nupu
asendisse OFF.
Salvestamise lõpetamiseks vajutage
nupule STOP/EJECT .

* Olemasoleva salvestuse ülesalvestamine
Kui vajutate salvestuse taasesituse ajal
nupule REC 7, jätkub salvestamine
lindi sellest kohast, kus nupp REC alla
vajutati. See on praktiline moodus
salvestise osaliseks parandamiseks.

* Mikrofoni tundlikkust reguleerige
helitugevusnupu VOL 1 abil. Seadke
salvestamiseks helitugevus
maksimumi peale. Igaks juhuks tehke
siiski salvestusproov, et leida
optimaalne asetus.

* Kui keegi salvestamist kuularitest pealt
kuulab, olles samal ajal diktofonile liiga
lähedal, võib tekkida häiriv müra. Sel
juhul liikuge diktofonist kaugemale.

* Ärge vajutage nupule REC lindi
tagasikerimise ajal. Salvestust ei
toimu, kui proovite salvestusnuppu
jõuga alla suruda.

Heliga käivitatav salvestamine
heliaktivaatori (VCVA) abil
(Variable Control Voice Actuator)

Seadke tööre•iimi valiku nupp 
asendisse VCVA.
Et vali heli salvestamist käivitaks,
peab nupp VOL olema vastavas
asendis. Seadke nupp VOL sobivasse
asendisse.

Vajutage
üheaegselt
nuppudele REC
ja PLAY.

Salvestamine algab automaatselt siis,
kui mikrofon registreerib dikteerimise
alguse. Salvestamise signaaltuli
süttib. Salvestamine lõppeb auto-
maatselt 3–4 sekundit pärast heli
vaikimist.

* Heliaktivaatori reguleerimine
nupu VOL abil.

Salvestatava heli tugevust reguleerige
nupuga VOL. Tehke mitu salvestusproo-
vi nupu VOL erinevate asetustega, et
seada heliga käivitatavaks salvestami-
seks sobivat helitugevust.
Pärast salvestamise lõppu ja enne sal-
vestise läbikuulamist seadke tööre•iimi
valiku nupp  alati asendisse OFF. Kui
see nupp jääb aktiivsesse asendisse,
siis esitab diktofon salvestise tavalise
taasesituse asemel kiirendatult.
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Kaitse tahtmatu kustutamise
vastu

Hooldus

Mikrokasseti mõlemal küljel on väike
keeleke. Nende eemaldamine kaitseb
salvestist kustutamise eest. Painutage
keeleke kruvikeerajaga väljapoole ja
murdke ära. Siis ei hakka diktofon
sellele kassetile salvestama, kui
vajutate REC-nuppu.
Kui tahate salvestada uut materjali
kassetile, mille üks või mõlemad
keelekesed on ära murtud, kleepige
ava(d) teibiga kinni.

 • Kassetile, millel on keelekeste asemel
tühjad avad, ei ole võimalik salvestada.

Kaugjuhtimispult RS 18
(lisaseade) (ainult mudelil
S725)

Ühendage lisaseade (kaugjuhtimispult
RS 18) diktofoni puldipessa .
Kui vajutate salvestamise või taasesituse
ajal puldi lüliti asendisse OFF, lülitub dik-
tofon välja. Diktofon lülitub sisse, kui sea-
te puldi lüliti asendisse ON, ja jätkab
automaatselt salvestamist või taasesitust.

Veenduge, et helipea ja surverull oleksid
alati puhtad. Olympus soovitab kasutada
nende osade puhastamiseks märgpuhas-
tuskassetti MCC2 või kuivpuhastuskas-
setti XV.

Ettevaatusabinõud
Ärge jätke diktofoni suletud
akendega autosse päikese
kätte. Kaitske diktofoni päike-
se, kuumuse, niiskuse või
tugevate magnetväljade eest.

Kui diktofon on märjaks saa-
nud (vihmast või kondens-
veest), kuivatage seda hoolikalt
kuiva lapiga. Kaitske diktofoni
soolase vee eest.

Ärge kasutage diktofoni pu-
hastamiseks alkoholi sisalda-
vaid puhastusvedelikke,
lahusteid ega muid orgaanilisi
puhastusvahendeid.

Ärge pange diktofoni tele-
viisori, külmiku või muu
elektriseadme peale.

Vältige tolmu või liiva sattu-
mist diktofoni sisemusse.
See võib diktofoni kasutus-
kõlbmatuks muuta.

Kaitske diktofoni tugeva
vibratsiooni ja/või löökide
eest.
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