Zoom H5 enkel Manual
Zoom H5: en svært fleksibel lydopptager.
Lyden er god, bare pass på vindstøy eller
lufttrykk fra munnen. Utbyttbare mikrofoner
Man kan bl.a:
1) – Enkelt gjøre opptak med
internmikrofonen (se beskrivelse under)
2) – Koble til eksterne mikrofoner som evt.
trenger fantom-matning med XLR, eller
instrumenter med jack-plugger.
3) – Velge mellom stereo-opptak og 4kanals opptak.
4) – Bruke opptageren som lydkort til
PC/Mac.
5) – I tillegg til selve opptaket, kan man ta
opp et backup-opptak med lavere nivå,
hvor det er mindre sjanse for forvrengning
6) – Stille inn dato og tid, noe som vil bli
skrevet inn i de ulike opptakene.
Oppstart
Minnekort på opp til 32 gig.
Slå på: Dra og hold den høyre knappen
mot høyre
Utgangsvolumet justeres ved å trykke på
de to små rundingene
Hodetelefoner plugges i den grå utgangen
Bruk alltid hodetelefoner v. opptak.

Enkelt opptak med internmikrofoner

Interne mic´er:

Justere inngangsvolum

Batterikapasitet
Opptakstid
Ta opp omtrent så høyt

Trykk L R for internmic´er

Opptak: Trykk 1 x på rød knapp
Avslutt: Trykk 1 x til på rød knapp
Når du skal justere opptaksvolumet kan du skru det opp til ca. – 6 – 10dB. Da har du litt
fleksibilitet til å motta et høyere signal enn det som er beregnet.
Skal du gjøre uteopptak kan det være bra å ha vindhette.
Skal du ta opp stemme, kan det være på sin plass med pop-filter
Bruk alltid hodetelefoner når du skal ta opp! Det er like viktig som å se i søkeren på kamera
når du skal fotografere.

Sjekk innstillinger før opptak
Trykk på Menu for å komme til menyen
Velg ved å skyve på hjulknappen opp/ned
For å velge: Trykk knappen på hjulet inn

Ulike innstillinger:
Velg hvilken folder på Minnekortet som
opptakene skal legges i: 1 – 10.
Default er 1

Unngå forvrengning v. høy lyd:
Sett inn en auto-volumkontroll (limiter)
som hindrer overstyring:
In /Out > Comp/limiter > Input L/R >
Limiter 1 (General) On/Off.

Mono eller stereo-opptak?
In/Out > In 1/2 Monomix > On/Off
Om ikke det er noe spesielt, bør du velge
stereo, dvs. at Zoomen skal stå Off på
denne innstillingen.

Velg rec-format: Wav 48 kHz 24bit om ikke
noe annet er påkrevd.
Du kan også velge kvaliteter ned til mp3 256, men da bare om du har lite plass på
kortet og ønsker langt opptak

Formatér SD-kortet om det er behov.

Opptak med ekstern mikrofon

Plugg XLR fra mic´er eller Jack – kabler fra
instrumenter inn i disse

Trykk på 1 og 2 for å bruke eksterne
mic´er.
Justér inngangsvolumet med de to hjulene

Om du har kondensatormikrofon som
trenger 48 volt, velg:
In/Out > Plugin power > On

Når du er ferdig med opptakene du har
gjort, tar du ut minnekortet og putter det i
PC´en.

Bruke Zoom´en som lydkort

Velg USB, trykk og velg Audiointerface.

Plugg inn en USB Mini-kabel som kobles til
en maskin med lyd-programvare. Se under
Preferences i programmet for å velge
Zoom som lydkort.

