DİJİTAL SES
KAYIT CİHAZI

DS-2500
TÜRKÇE TANITIM
VE KULLANIM
KILAVUZU

Güvenli ve Doğru Kullanım
Yeni kayıt cihazınızı kullanmadan önce,
kayıt cihazınızı güvenli ve doğru bir
şekilde nasıl kullanacağınızı öğrenmek
için bu kılavuzu dikkatle okuyun. İleride
•
başvurmak
için bu kılavuzu kolayca
erişebileceğiniz bir yerde saklayın.
• Uyarı sembolleri, güvenlikle ilgili
önemli bilgileri ifade eder. Kendinizi
ve diğerlerini kişisel yaralanmalardan
veya maddi zararlardan korumak
için uyarıları ve belirtilen bilgileri
Genel önlemler
• Kayıt cihazını, direk güneş ışığına
maruz kalan kapalı otomobil veya
yaz aylarında deniz kenarı, sahil gibi
sıcak ve nemli yerlerde bırakmayın.
• Kayıt cihazını aşırı nemli veya tozlu
ortamlara maruz kalan yerlerde
saklamayın.
• Cihazı temizlemek için alkol ve tiner
gibi organik çözücüler kullanmayın.
• Kayıt cihazını televizyon veya
buzdolabı gibi elektrikli cihazların
yanına veya üstlerine koymayın.
• Parazit ve gürültüye sebep
olabileceğinden cep telefonu
veya kablosuz cihazların yanında
kayıt yapmaktan veya cihazı
çalıştırmaktan kaçının. Herhangi bir
gürültü oluşması durumunda başka
bir yere geçin veya kayıt cihazını bu
tarz bir cihazdan uzağa yerleştirin.
• Kum ve kirden uzak tutun. Bunlar
onarımı mümkün olmayan
hasarlara yol açabilir.
• Cihazın güçlü titreşimlere veya
darbeye maruz kalmasından kaçının.
• Cihazı kendi başınıza parçalarına
ayırmayın, tamir veya modifiye etmeyin

• Bir taşıt (bisiklet, motosiklet veya
go-cart gibi) kullanırken cihazı
çalıştırmayın.
• Cihazı çocukların ulaşabileceği
yerlere koymayın.
Yayınların alımıyla ilgili önlemler:
• Radyo yayınlarının alımı büyük ölçüde
radyoyu nerede kullandığınıza bağlı olarak
değişecektir. Alım zayıfsa, kayıt cihazını
bir pencerenin yakınına ve cep telefonu,
televizyon, fl oresan lamba gibi elektrikli
cihazların uzağına yerleştirmeyi deneyin.
Veri kaybı ile ilgili uyarı:
• Belleğe kaydedilmiş içerik çalıştırma
hatasından veya cihazın hatalı
çalışmasından dolayı veya onarım
işlemleri esnasında yok olabilir veya
silinebilir. Önemli verileri bilgisayarınızın
sabit diski gibi farklı ortamlara
kaydetmeniz ve yedeklemeniz önerilir.
• Ürün kusuru sonucunda oluşan pasif
hasarlar veya Olympus veya Olympus
tarafından yetkilendirilmiş bir servis
istasyonu haricindeki bir üçüncü şahıs
tarafından yapılan onarım veya farklı
diğer sebeplerden kaynaklanan veri kaybı
sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi
bir hasar Olympus'un yükümlülükleri
kapsamında değildir.
Kaydetmeyle ilgili önlemler:
• Olympus, kayıt cihazının veya PC'nizin
arızalanması sonucunda kaydedilmiş
dosyaların silinmesinden veya
bozulmasından sorumlu tutulamaz.
• Telif hakkı kanunu gereğince,
kaydettiğiniz içerikler telif hakkı
sahibinin açıkça izni olmadan kişisel
tüketim haricinde herhangi bir amaç
için kullanılamaz.

Piller
Tehlike:
• Piller hiçbir zaman ateşe maruz
bırakılmamalı, ısıtılmamalı,
kısa devre yaptırılmamalı veya
parçalarına ayrılmamalıdır.
• Pilleri hiçbir zaman doğrudan
güneş ışığına veya sıcak bir aracın
içi, bir ısı kaynağının yanı gibi
yüksek sıcaklıklara maruz kalacağı
bir yerde saklamayın.
Uyarı:
• Giriş kablolarını veya bağlantı
uçlarını doğrudan bir pile
lehimlemeyin veya pil üzerinde
değişiklik yapmayın.
• = ve - kutupları birbirine
bağlamayın. Bu yangına, aşırı
ısınmaya veya elektrik çarpmasına
neden olabilir.
• Pilleri taşırken veya saklarken,
kutuplarını korumak amacıyla
verilen kılıfa koyduğunuzdan emin
olun. Pilleri herhangi bir metal
nesne (anahtarlık gibi) ile birlikte
taşımayın veya saklamayın.
Bu uyarıya uyulmaması
durumunda yangın, aşırı ısınma
veya elektrik çarpması oluşabilir.
• Pilleri doğrudan bir elektrik
prizine veya bir otomobilin sigara
çakmağına bağlamayın.
• Pilleri = ve - kutupları ters yönde
takmayın.
• Bir pilden sızan herhangi bir sıvı
gözlerinize temas ederse, hemen
temiz su ile yıkayın ve derhal
doktorunuza danışın.
• Alkalin, lityum veya diğer şarj
edilemeyen pilleri şarj etmeye

• Dış kaplaması yırtılmış veya
çatlamış pilleri hiçbir zaman
kullanmayın.
• Pilleri çocukların ulaşabileceği
yerlere koymayın.
• Bu cihazı kullanırken anormal bir
gürültü, ısı, duman veya yanık
kokusu gibi herhangi normal
olmayan bir durum fark ederseniz:
1 kendinizi yakmamaya dikkat ederek
pilleri hemen çıkarın ve;
2 satıcınızla veya yerel Olympus
temsilcinizle servis için irtibata geçin.
• Pilleri suya maruz bırakmayın.
Suyun terminaller ile temas
etmesine izin vermeyin.
• Pillerin yalıtım tabakasını
çıkarmayın veya zarar vermeyin.
• Sızıntı, renk değişimi veya
deformasyon gibi yanlış bir şeyler
fark ettiğinizde pilleri kullanmayın.
• Belirtilen gerekli zaman sonunda
şarj hala tamamlanmamışsa şarj
cihazını prizden çıkarın.
• Herhangi bir pil sıvısının deri
veya giysilerle temas etmesi
durumunda, hemen temiz su
ile yıkayın.
• Pilleri ateşten uzak tutun.
f Dikkat:
• Pilleri güçlü darbelere maruz
bırakmayın.
• Şarj edilebilir piller bir süre
kullanılmadığında, kullanmadan
önce yeniden şarj ettiğinizden
emin olun.
• Şarj edilebilir pillerin ömürleri
sınırlıdır. Şarj edilebilir pil belirtilen
koşullar altında tam olarak şarj
edilmesine rağmen çalışma süresi
kısaldığında, pili yenisi ile değiştirin.
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1 SD card yuvası
2 Dahili Mikrofon
3 NEW düğmesi
4 REC düğmesi
5 REW düğmesi
6 FF düğmesi
7 STOP düğmesi
8 POWER/HOLD düğmesi
9 ERASE düğmesi
0 EAR (Kulaklık) Jakı
! MIC (Mikrofon) Jakı
@ Kayıt Işığı
# Ekran (LCD panel)

8
9

q =

$ + (Volüm) düğmesi
% İleri Sar (9)düğmesi
^ PLAY/OK düğmesi
& Akıllı Tuş (F1,F2,F3)
* Geri Sar (0) düğmesi
( – (Volüm) düğmesi
) Dahili Hoparlör
- Pil Kapağı
= PC (USB) giriş
q Kızak Bağlantısı
w Pil Çıkarma Düğmesi

Ekrandaki Simgelerin Açıklaması (LCD panel)
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QP DICT
DS2500
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QP DICT VCVA
DS2500
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15 H 22 M 30S
Kayıt Modunda Görüntü

1 Kayıt Modu Simgesi
2 Geçerli Dizin
3 Kalan Bellek Simgesi(E/F bar)
4 Kayıt Simgesi
5 Kalan Kayıt Süresi
6 Kayıt Düzeyi Simgesi
7 Mikrofon Hassaslık Simgesi
8 Geçerli Dosya Numarası
[ ] Yazar Kimlik Simgesi
[ õú] Pil Simgesi
[ VCVA ] VCVA Simgesi
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12M 05S
Oynatma Modunda Görüntü

9 Dizindeki toplam dosya adedi
0 Geçen kayıt süresi
! Oynatma konum simgesi
@ Oynatma Simgesi
# Seçilen dosyanın toplam kayıt süresi
% Geçerli oynatma süresi

Kart Kilit Simgesi
Silinme Koruma Simgesi

Saat ve Tarih Ayarı
Kaydedilen dosya tarih ve saata göre
arşivleneceğinden cihaz üzerinde doğru saat
ve tarih ayarlamak oldukça önemlidir.

1 9

veya 0 tuşları ile seçin.

• Saat “ hour ”, dakika “ minute ”, yıl“ year
”,ay “ month ” ve gün “ day ” yanıp
sönen simgelerden birini seçin.

Cihaza batarya ilk defa taktığınızda veya
cihazı uzun süre kullanmadığınızda saat/
tarih simgesi yanıp sönerek sizi
uyaracaktır

Time & Date

01 M 01 D 2012 Y
1: 00 AM
BACK

24H

EXIT

2 + veya − tuşları ile ayarlayın.
•
F1, F2, F3 düğmesi

PLAY/OK

PLAY/OK düğmesi
+, − düğmesi
9, 0 düğmesi

9

0 tuşlarına basarak bir sonraki öğeyi
seçin, + veya − tuşları ile ayar ayın.

Time & Date

10 M 14 D 2012 Y
5 : 45 PM
BACK

24H

EXIT

• F2([24H] veya [12H])* tuşlarına basarak 12
ve 24 saat biçimi arasında değişiklik
yapabilirsiniz.

3 PLAY/OK tuşlarına basarak ayarı sonladırın.
•

Ayar sırasında STOP düğmesine basarsanız
ayar iptal edilecektir ve ekran bir önceki
durumuna dönecektir.

•

Saat ve tarih ayarı PC üzeriden Olympus DSS Player yazılımı ile de yapabilirsiniz.

Temel Kullanım
Ses Kaydı

Bu ses kayıt cihazı 5 dizine sahiptir, [ A ], [ B ],
[C], [D],[E] ve F1 (FOLDER) tuşu ile
seçebilirsiniz. Bu beş farklı klasör ses kayıtlarını
kategorize etmek için kullanılabilir; örneğin, Dizin
[ A ] kişisel bilgiler için kullanılırken, Dizin [ B ]
iş yeri ile ilgili kayıtlar için kullanılır.
Dizin başına 200 mesaj kaydedilebilir.
Standart olarak, Kayıt Modu [QP] modundadır.

Kayıt fonksiyonu
Standart olarak KAYIT fonksiyonu üstüne
yazma modunda ayarlanmıştır. Ancak b
seçenek aşağıdaki şekilde değiştirilebilir.

• Ekle: Yeni kaydı dosyanın en sonuna ekler.
• Üstüne yaz: Dosyanın geçerli konumunda
üstüne kayıt yapar.
• Araya Ekle: Dosyanın geçerli
konumundan başlayarak araya kayıt
yapar.

Ses Kayıt
Yeni Kayıt
1

Ses kayıt yapmak için yeni dosya yaratmak

1 NEW tuşu ile yeni bir dosya yaratın.

2

a Seçili konuşmacı kimliği
b Yeni dosya no
c Kaln kayıt süresi

a
b

QP DICT
DS2500

031 / 030

E

F

New File
Remain

15 H 22 M 40 s

c
FOLDER

2 REC tuşuna basarak kayıta başlayın.
2

3

] simgesi ekranda gözükecek ve kayıt
• [
ışığı turuncu renge dönecektir. Mikrofon
ses kaynağına doğru yöneltin.. Kayıt
sırasında F1 tuşuna basarsanız ekrandaki
görüntü değişecektir.
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INFO

QP DICT
DS2500

d

MENU

Ni

031 / 031

E

F

00 M 10 s
15 H 22 M 30 s
DISPLY

INDEX

d Kayıt simgesi

3 STOP düğmesine basarak kaydı durdurun. QP DICT
• Aynı dosyaya eklemeler yapmak istiyorsanız
REC tuşuna tekrar basın.

VCVA

Ni

DS2500
E

031 / 031

30 H 02 M 20 s
15 H 02 M 20 s
FOLDER

INFO

MENU

• Kalan kayıt süresi 60sn,30sn ve 10sn'e ulaştığında bip sesi
duyacaksınız.
• Kayıt süresi 60sn.den az kaldığında led ışık turuncu olarak
yanacaktır. Süresi 10sn.nin altına düştüğünde led daha hızlı yanıp
söner.
• [Memory Full] ve [Folder Full] bellek dolduğunda ekranda görüntülenir.
Gereksiz dosyaları silin veya PC'ye aktarım yapın.

Ses Kayıt
Üstüne Kayıt
2

Dosya içinde herhangi bir noktadan üstüne kayıt yapabilirsiniz.

1 Üstüne kayıt yapmak istediğiniz dosyayı seçin ve oynatın.
2

• Üstüne kayıt yapmak istediğiniz noktada kaydı durdurun.

2 REC tuşuna basarak üstüne kayıt başlayın.
3

• Kayıt ışığı turuncu renkte yanar ve
[
] (Kayıt simgesi) ekranda belirir.
a Geçen kayıt süresi
b Seçilen dosyanın geçmiş kayıt süresi

QP DICT
DS2500
E

Ni

101 / 133
F

10 M 25 s

a
b

00H 14 M 00 s
DISPLY

INDEX

3 STOP düğmesine basarak üstüne kaydı sonlandırın.

• ([QP], [SP]) üstüne kayıt yapacağınız dosyanın kayıt kalitesinden farklı
bir kayıt formatı seçemezsiniz.

Ses Kayıt
Araya Kayıt Ekleme
1

Önceden kaydedilmiş bir dosyanın arasına ekleme yapılabilir.

1 Araya kayıt yapacağınız dosyayı seçin ve oynatın.

PLAY/OK

2

PLAY/OK

2 Dosya çalarken F1 (INSERT) düğmesine
basarak araya kayıt işlemini başlatın.

QP DICT VCVA
DS2500

Ni

134 / 134
00 H 00 M 10 s

• [Insert Rec?] simgesi ekranda belirir.

33 M 25s
Insert Rec?

2

3

EXIT

3 REC tuşuna basarak ek kaydı başlatın.
• Kayıt ışığı turuncu renkte yanar ve
[
] (Kayıt simgesi) ekranda belirir.
[ Insert Rec] ve kalan süre ekranda
daha sonra gösterilecektir.

4 STOP düğmesi basarak kaydı durdurun.
4

QP DICT
DS2500

Ni

134 / 134
F

E

00 M 12s
Insert Rec
DISPLY

INDEX

QP DICT
DS2500
E

Ni

134 / 134
F

00 M 11s
4 H 33 M 06 S
DISPLY

Notes
• Kayıt süresi ve tarihi eklenen kaydın tarihi ile güncellenir.
• ([QP], [SP]) araya ekleme yapacağınız dosyanın kayıt kalitesinden
farklı bir kayıt formatı seçemezsiniz.

INDEX

Kayıt Modları [Rec Mode]
Kayıt modu [QP] (Kaliteli) ve [SP] (Standard)
olarak seçilebilir.

3 PLAY/OK tuşun basarak ayarı sonlandırın.
• [Setting fixed] ekranda belirecektir ve [Record
Menu] ekranına dönüş yapar.
• Eğer 0 veya F1 (BACK) tuşuna basarsanız
ayarlar kaybolacak ve [Record Menu]
ekranına dönecektir.
• F3 (EXIT) tuşuna basmak içeriği iptal edecek
ve sizi menü dışına alacaktır.

F1, F3 düğmesi

PLAY/OK düğmesi
+, − düğmesi
9, 0 düğmesi

PLAY/OK

Rec Mode
QP
SP
Setting
fixed

BACK

EXIT

1 [Rec Mode] öğesini [Record Menu] ekranında
seçin, sonra PLAY/OK veya 9
4 F3 (EXIT) veya 0 tuşu ile menü ekranına
tuşuna basın.
dönüş yapın.
Record Menu
Rec Mode
Mic Sense
VCVA
12

BACK

SP DICT
DS2500
EXIT

E

Ni

031 / 030
F

New File
Remain

2 + veya – tuşların basark [QP] veya
[SP] arasında seçim yapın.
Rec Mode
QP
SP

BACK

15 H 22 M 40 s
FOLDER

INFO

• Toplantı ve dersler için [QP] kalite ayarını
kullanın.
EXIT

Mikrofon Hassasiyeti
Kayıt ihtiyaçlarınıza göre iki farklı mikrofon
hassasiyeti arasında seçim yapabilirsiniz:
[Dictation] kişisel dikte ve [Conference] toplantılar
için kullanılabilir.
Ekranda bu ayarda CONF ve DICT simgesi olarak
görüntülenecektir.

2 + or – tuşları ile
[Conference] veya[Dictation] seçin.
[Conference]: Bütün yönlerden kayıt yapabilen mod
[Dictation]: Dikte için uygun mod
Mic Sense
Conference
Dictation

F1, F3 düğmesi
BACK

PLAY/OK düğmesi
+, − düğmesi
9, 0 düğmesi

PLAY/OK

EXIT

3 PLAY/OK tuşun basarak ayarı sonlandırın.
• [Setting fixed] ekranda belirecektir ve [Record
Menu] ekranına dönüş yapar.
• Eğer 0 veya F1 (BACK) tuşuna basarsanız
ayarlar kaybolacak ve [Record Menu]
ekranına dönecektir.
• F3 (EXIT) tuşuna basmak içeriği iptal edecek
ve sizi menü dışına alacaktır.

1 [Mic Sense] öğesini [Record Menu] ekranında
seçin, sonra PLAY/OK veya 9
tuşuna basın.
Mic Sense

Conference
Dictation
Setting
fixed
Record Menu
Rec Mode
Mic Sense
VCVA
12

BACK

BACK

EXIT

EXIT

4 F3 (EXIT) veya 0 tuşu ile menü ekranına
dönüş yapın.
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3 H 08 M 05s
FOLDER

INFO

MENU

Kayıtları Oynatma
Bir dosyayı istediğiniz andan oynatabilirsiniz.
1

1 SDosyayı seçin ve PLAY/OK tuşuna basın. QP DICT

Ni

DS2500

PLAY/OK

•
2
PLAY/OK

] (Oynatma Simgesi) ekranda görülür

101 / 133

a

00 M 05 s
27 M 58s

a Oynatma Simgesi
INSERT

2 + or – tuşlarına basara sesi ayarlayın.
3

• Bu ekranda ses volümü ayarlayabilirsiniz.
[00] ila [30] arasında seçebilirsiniz.
b Ses volümü

SPEED

QP DICT
DS2500

INDEX

Ni

101 / 133
00 M 07 s
b

Volume 15
INSERT

SPEED

3 Durdurmak istediğiniz yerde STOP düğmesine basın.

INDEX

Silme
Bir dosyayı silme
PLAY/OK

2

Ses kayıt cihazından bir dosyası silmek oldukça basittir.

1 Silmek istediğiniz dosyayı seçin.
3

QP DICT
DS2500

2 ERASE tuşuna basın.

Ni

029 / 031
Erase in Folder
File Erase
Cancel

PLAY/OK

EXIT

4

3 + tuşuna basarak [File Erase] seçin,
ve sonra PLAY/OK tuşuna basın.

Erase in Folder
File Erase
Cancel

4 + tuşuna basarak [Start] seçin ve
PLAY/OK tuşuna basın.

QP DICT
DS2500

PLAY/OK

• Görüntü [Erase !] olarak değiştir ve silme
işlemi başlar.

Ni

029 / 031
File Erase
Start
Cancel
BACK

[Erase Done] bilgisi dosya silindiğinde ekranda
görüntülenir. Dosya no'ları tekrar düzenlenecektir.

Erase !

QP DICT
DS2500

Ni

029 / 030
Erase Done

Noes
• Silinen dosya geri alınamaz.

İndeks İşaretleri
Indeks işaretleri kayıt veya oynatma sırasında
konabilir. İndeks işaretleri bir dosya içerisinde
önemli noktaları öne çıkarmak için kullanılır.

Bir indeks işaretini bulmak
2 Bir dosyayı oynatırken
9 veya 0 tuşlarına basılı tutun.

• İndeks işaretine rastlandığında cihaz 1sn duraklar.

QP DICT
DS2500
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F3 düğmesi

3H 10 M 56 s
22M 40 s

9, 0 düğmesi

PLAY/OK

Index 01
INSERT

SPEED

INDEX

ERASE düğmesi

İndeks işaretini silmek
3 Silmek istediğiniz işareti bulun.

İndeks işareti eklemek
1 WhCihaz kayıt modunda ve oynatırken
F3 (INDEX) tuşuna basarak indeks
işareti bırakın.
• Ekranda bir indeks numarası belirir.
QP DICT
DS2500

• İndeks işareti silinir.
QP DICT
DS2500

3H 10 M 56 s
Index 01 22M 40 s
Set
SPEED

INDEX

Ni

029 / 030
3H 10 M 56 s

Ni

029 / 030
INSERT

4 Ekranda indeks işareti 2sn boyunca
görününce ERASE tuşuna basın.

Index 01 22M 40 s
Clear
INSERT

SPEED

INDEX
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