
Såhär använder du utrustningen: 

 

Den praktiska biten: 

1. Skruva ihop mikrofonställningen. 

2. Skruva mikrofonen på mikrofonställningen 

3. Koppla mikrofonen till inspelaren med sladden. Lägg mikrofon 1 i ingång 1 på 

inspelaren, mikrofon 2 i ingång 2 på inspelaren, osv. 

4. Sätt ett minneskort i inspelaren. Minneskortsläsaren finns på inspelarens vänstra sida. 

(Vi har inget minneskort att låna ut så det måste du skaffa om du inte redan har ett.) 

5. Sätt på inspelaren. On-off knappen sitter på vänster sida på inspelaren. Du håller den 

neråt tills skärmen kommer på. 

6. Kolla batterinivån i skärmens övre högra hörn. Inspelaren kommer med batterier i sig 

men vi garanterar inte att batterierna är fulla. Det kan löna sig att vara förberedd med 

extra batterier. Inspelaren använder 4 x AA batterier. Batteriluckan finns på undre 

sidan av inspelaren. 

Börja spela in: 

1. Välj på knapparna (1-4) vilka av mikrofoningångarna skall vara aktiverade. 

2. Testa inspelningsvolymen genom att prata in i mikrofonen och titta på balkarna i 

rutan. Du vill att balken går till typ 12:n när du pratar normalt. Behöver du öka på 

volymen gör du det på snurrknapparna högst upp. Där runt 7-8 brukar vara rätt så bra. 

3. Om du märker att mätaren ofta är på röda området vill du dra ner på 

inspelningsvolymen. 

4. För att börja inspelningen trycker du på knappen med den röda pricken. 

5. För att avsluta inspelningen trycker du på knappen med den röda pricken igen. 

Efterarbetet: 

1. Du kan lyssna på inspelningen via inspelaren genom att gå in på menyn. Meny-

knappen ligger på höger sida av inspelaren. Du bläddrar i menyn med hjälp av 

styrknappen ovanför Meny-knappen. 

2. För att publicera eller editera din inspelning bör du flytta över filerna till en dator. 

3. Det finns många gratisprogram tillgängliga för ljudeditering. Ett exempel på 

editeringsprogram är Audacity. 


