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UWAGA: W CELU ZMNIEJSZENIA FTZYKA PORA2ENIA
PRA-

DEM, NIE ZDEJMOWAC POKRYWY (LI.JB Pf YTV TV;I; ;"'
NrE MA ELEMENT6w, kr6ne u2vrxo-wniii
Mocr_By wyMrENtc LUB NApRAWTc we wiasru-im
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_ wE_wNArRz

w RAzrE uszKoDzENrA Hale2y zcrosic iiE
STYCZNEGO PUNKTU
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,"if

!.ymbol
nrKow.

)riliiire.

Prawa autorskie
):grlw-9f,"_-l,"dtwarzanie .iakichkolwiek materiatow moze

wymagac

zgody posiadacza praw autorskich do tych nagran. Dodarkowe
fl1lTl:l
InromacJe zamieszczono
w nastepujqcych dokumentach: . Hrzeprsy dotyczqce praw autorskich j 956
. Przepisy o przedstawieniach tealralnych i muzycznych .195g
. Przepisy ootyczEce ochrony praw wykonawcow 1963 o,az
1972
. uraz Inne odnoszqce siq do tego u.egulowania prawne.

bo'#cj;il

Senwlsoweco.

blVskawlcy w trojkqcie zwraca uwagQ uzytkow_

2e wewnqt'z obudowy wystgpuje nieizolowane

..nreDezp,eczne napigcie ht6rego wartosc wystarcza
do
porazenra czlowieka Dradem

Wykrzyknik w tr6jkEcie zwraca uwage uzytkownikowi,

instrukcji znajdujq
i:,ll
oostugt I konserwacji.

siq wazne

wsijzoiliri

doryc/Ece

OSTRZEzENIE
YV_CELU ZMNTEJSZENTA

RyzyKA pozARU LUB PORA-

ZENIA PRADEM ELEKTRYCZNYM, URZADZENIA T;;O
NIE NALEZY NARAZAC NA DZIAT.ANIE bCSZC'U
wlLGOCt.

IUi

UWAGA:
STOSOWANIE REGULACJI I USTAWIEN LUB WYKONYWANIE PBOCEDUR INNYCH NIZ OPISANE W TEJ
iNSTRUKCJI MOZE spowoDowAc NARATENE r.ra-rui'i_
BEZPIECZNE PROMIENIOWANIE.
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UWAGA:
Produkt zostal przetestowany i stwierdzono jego zgodnosc z wymaganiami opisanymi w przepisach FCC CzeSc l5 dla cyfrowych
urz4dzen klasy ''8". Zgodnie z tymi wymaganiami zapewnia on odpowiedni poziom-bezpieczeristwa, a stosowanie tego urzadzenia
w obszarach zamieszkalych przezludzi nie spowoduje szkodliwych interferencji i zaklocei pracy innych urz4dzen.
Urzqdzenie to generuje, slosuje i mo2e promieniowai lale o czestotliwosci radiowej ije2eli nie jest zainstalowane zgodnie z tq inslrukcj4 to moZe powodowac szkodliwe zaklocenia w dzialaniu innvch urzadzef .
ZgodnoSi z regulacjami FCC nie gwarantuje, 2e zaklocenia takie nie wystqpiEWe wszystkich instalacjach. Jezeli produkt powoduje
zaklocenia' klore moZna okreSli6 poprzez wlEczenie i wylqczenie tego urzqdzenia, to nalezy sprobowa6 wyeliminowac;e w jeden-z
ponizej opisanych sposob6w:
Zmieni6 ustawienie kierunkowe lub umiejscowienie anteny odbiorczej.
Zwiqkszy6 odlegtoSd pomigdzy urzEdzeniem a odbiornikiem.

.
.
.
.

Podl4czycurz4dzeniedogniazdkasiecrowegoinnegoni2to,dokt6regojestpodlqczonyodbiornik.
skonsultowac sig ze sprzedawcq lub doswiadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

UWAGA:
Zmiany fub modlikacje dokonywane w tym urzEdzeniu mogq spowodowa6,2e urzEdzenie to nie bgdzie zgodne ze specyfikacjq
Cze5ci 15 zasad FCC.

Urzqdzenie to jest zgodne z kanadyjskE normE dla urzqdzeh cyfrowych klasy B ICES-003.
Deklaracja ZgodnoSci

(€

Deklarujemy z pelnq odpowiedzialnosciq, iz produkt ten iest zgodny z naslqpujacymi standardami:
EN55022, EN55024, EN6l000-3-2 oraz EN6.1000-3-3. Zgodny z zileceniami byref.ty*y 2004/108/EC.
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WAZNE INSTRUKCJE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA
NALEZY PRZECZYTAC PRZED PFZYSTAPIENIEM
DO UZYTKOWANIA URZADZENIA
Produkt zostal zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie ze Sclslymt stan.
dardami jakosci oraz bezpreczeistwa. Pomimo lego. nalezy stosowad sig

do pewnych ogolnych zasad. Pozwoli to na bezpieczne poslugiwanie
urzedzenrem

1
2.
3.
4
5.
6.
7.

10.

sr?
1 1.
12.

Prosimy dokladnie przeczytac te Inslrukcje.
Poprzeczf,aniu prosimy zachowac te instrukcje

Wozki. podstawy, stojaki, wsporniki oraz stoly powinny mie6 akceptacjQ producenta lub 1e2 byc sprzedawane wraz. z urzadzeniem,. W
przypadku stosowania w6zka, nalezy zachowac ostro2noSc, aby przy

przemreszczantu nie nastqpilo iego przewr6cenie.

Nalezy stosowaC si? do wszystkich ostrzezen i uwag
Post?powac zawsze zgodnie z tq instrukcjq.

13. W

przypadku zblizajqcej sig burzy lub tez przewidywanej dtuzszej
przeMy w uzytkowaniu. nalezy odlqczya ue4dzenie od zasilan a.

Nie stosowac urzqdzenia w m ejscach wilgotnych.

Do czyszczenia nale2y stosowac jedvnie suchq Sciereczk?.
e blokowae Zadnych otworow wentylacyjnych Zainstalowac zgodnie
z inskukcjami producenta.

14.

N

8.

Nie instalowac w pobl2u 2rodel ciepla tak ch jak grzejniki, nagrzewnr_
ce, piece j inne urzqdzen a (w tym wzmacniacze) wytwarzajqCych du_
ze losct creota.

9.

N e omijac element6w zabezpieczenia, takich jak wtyk6w polaryzowanych lub z uziemieniem. Wtyki polary-

2owane posiadajA dwa bolce, z ktorych jeden jest
szerszy od drugiego. Wtyk z uziemieniem posiada
dwa bolce zasilania itrzeci uziemienia. Szerszv bolec
fub rez trzecr bolec ma,q za zadanie zwigkszenie poziomu bezpieczenstwa. Jezeli wlyk. w jaki wyposa.2one jest urzqdzenie nie pasuje do qniazdka, nale2y
skontahlowaC siQ z elektrykiem w celu wymiary

Przewod zastlania nalezy poprowadzic tak. aby nie byl nadeptywany
anr zagrnany w szczegolnosci przy wtyku. a gniazdo zasilan a i punkl
wylScla z obudowy powinny byc latwo dostepne.
Nalezy stosowae wylqcznie akcesorja dopuszczone przez producenta.

Wszelkie naprawy i regulacje zglosii do wlasciwego semjsu. W przy_
padku jakiegokolwiek uszkodzenia, przykladowo przewodu zasilania
lub tez gniazda, rozlania sig plynu na urzqdzenie lub te2 przedostania
sig do obudowy jakiegokolwiek ciala albo tez stwierdzenia niewlasciwego dzialania urzqdzenia, narazenia go na dzialanie deszczu tuo
wilgoci. urzedzenie nalezy przekazai do serwls! w celu sprawdzenia.

Dodatkowe informacie dotycz4ce bezpiecze6stwa

.

@

.
.

!

Urzqdzenie to nie powinno byi inslalowane w zabudowie no. w szafkach czy te2 regalach, jezeli nie zostanie zapewniona wlasciwa wen-

tylacja lub tez instrukcja producenta nie zezwoli na takq zabudowg.
Urzqdzenie n e moze byc narazone na dzialan e wodV. zar6wno roz_
lanej jak i kapaqcej, dlatego tez nie slawrac na lub ponad nim jakich_
kolwiek pojemnik6w z plynami, np wod4.
Zasilacz AC powinien byc ustawiony w pob 2u gniazda i powinien byc
latwo dostepny.

gniazdka na odpowiedn e.
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Zasilacza nie dotykac wilgotnymi rgkoma.
Nie przeslaniac otworow wentylacyjnych przedmiotami, takimi jak serwetki, gazety, zasrony rtp.
W pobfi2u urzqdzenia nie stawiac przedmiot6w palqcych sig, takich jak: Swiece, tlqce sie papierosy jtp.
Zuzyte baletie nalezy usuwac zgodnie z lokalnie obowiqzujqcymi przepisami dotyczqcymr ochrony srodowiska.
Wok6l urzEdzenia nalezy zostawic wolnq przestrzei 0, j m.
Przedmioty wypelnione cieczami, takie jak wazony, nie mogq byi ustawiane w poblizu utz1ozenta.
Wylqczenie urz4dzenia przel4cznikrem POWER (ustawienie w pozycji OFF) nie powoduje calkowitego odl4czenia
od zasilania.
W celu calkowitego odlqczenia tego urzEdzenia od zasilania, nalezy wyjqc wtyczkg ze sciennego gnlazda
zasilania.
Podczas ustawiania tego urzqdzenia upewnij sig, czy gniazdo zasilania jest latwo dostepne dla
u2ytkownika.
Nie narazac baterii na silne nagrzewanie, jak naswietlenie swiatlem stonecznym, ogniem itp.

UWAGA DOTYCZACA RECYKLTNGU

:

Opakowanie niniejszego urzqdzenia wykonane zostalo z material6w nadajqcych sig do powtornego przerobienia.
WyrzucajEc opakowanie, postepuj zgodnie z lokalnymi regulacjami w tym ijkiesie. '
Baterie nigdy nie powinny by6 wyrzucane do Smieci. Postepuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczEcymi gospodarki odpadami, traktujec baterie jako odpady chemiczne.
Produkt len oraz akcesoria pakowane sE razem, tworzEc zgodnie z dyrektywq WEEE jeden produkl z wylqczeniem
baterii.

\ffi/

A
I
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Zawarto5c opakowania
.

PMD661

Instrukcja obsfugi
Plyta CD-ROM
Pasek do przenoszenia

.

Przew6d audio

{n>- \

,.-.=*'.-'l-

-r:*'K=.1,

Karta rejestracyjna klienta (ledynie USA)
Karla SD

Przewod USB

+w
-F)-

Zasilacz AC

1;/

!*t'
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Dzigkujemy za zakup przenoSnego rejestratora dzwieku Marantz prolessional PMD661.
PMD66] jest urzEdzeniem rejestrujqcym sygnal audio, zapisujEcym d2wiek
w formacie cyfrowym na kartach pamieci SD (Sec!re Digital).
Karty SD sE szeroko stosowane w aparatach clrowych i sq latwo dostepne
w sklepach z eleklronikq u2ytkowq oraz sklepach ze sprz?tem komputerowym.

.

formacie kompresji [,4P3 umozliwiajq bezposrednie przesylanie poprzez
Intranet lub lnternetWygodne sterowanie nagrywan em
Wystarczy nacisn4i przycisk BEC.
Nagrywanie automatyczne
Pl\if D661 moze byc ustawiony tak, aby zalrzymae nagrywanie w czasre
ciszy (Pomljanie ciszy) i automatycznie ptzryecae nagrywanie, gdy
dzwiqk zostanie przywrocony.
R?czne i automatyczne sterowanie poziomem nagrywania (ALC).

Stereo (2 kanaly) oraz mono (1 kanal) odtwarzania I nagrywania sygnalu audio.

Dwa rozne f ormaty nagrywania:

.

.

Sygnal audio mo2e by6 wprowadzony poprzez:
- wbudowany mikrofon(y)
- mikrofon kondensacyjny lub dynamiczny podlqczony do gniazd XLR
stereo, lub
- zrodlo sygnalu aud o o poziomie lln i podleczone do gniazda XLR lub
gnluda LINE 2.
Sygnal audio moze by6 wyprowadzony popeez.
wbudowane gloSniki,
sluchawki podlEczone do gniazda PHONES, lub

-

analogowe urzqdzenie audio, takie jak wzmacniacz lub inne urzq_
dzen a podlEczone do gniazda LINE OUT.

.
.

Nagrywa na roznych typach kart SD.

Zgodry z komputerem
PMD661 zapisule bezpoSrednio na kanach SD.
Zapisy mogq by6 przenoszone na komputer stacjonarny lub laptop poprzez usunigcie karty z PMD661 lub poprzez podlEczenie pwD66t do
komputera przez port USB. Pliki audio zarejestrowane w popularnym

-

'

Nagrywanie skompresowane ptzy uzyciu

l/p3 (tVpEGl

Layer lll)

mono lub stereo.
NlP3 skompresowane do 64i 128/192/256/320 kbps.

Nagrywanie nieskompresowane z uzyciem 16/24-bjtowej llntowej
modulacli (PCM).
Kopiowanie segmentu (Copy Segment)
Funkcja ta dziala w taki sam sposob, jak funkcja kopiuj i wkle., w stan,
dardowym programie word. Pozwala ona na ,,podSwieilenie" sekclr na
Scaezce {pliku) poprzez ustawtenje punktu rozpoczgcia i zakoltczenra, a
nast?pnie skopiowan a tej sekcji do nowel Sciezki (pliku) bez zniszczenia oryginalnej Sciezki (pliku).
Nagrywanie/Odtwarzanie

z uzvciem timera

lstn,eje no2ltwo6c zaprogramowania czasu rozpoczecia nagrywania.
jak i czasu jego truania, a takze czas! rozpoczecia odtwarzan a.
Zabezpieczenie danych

Dane audio zarejestrowane do momentu zakonczenia nagrywania sq

przechowywane, nawet jezeli nastqpi przypadkowy zanik zasilania.
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Skrocona instrukc

obsluqi

Skrocona inslrukcja zamieszczona na tej stronie ma zapewni6 pod_
slawowe inlormacje niezbQdne do uzycia rejestralora pMD661 oraz

3.

Przesun i przylrzymal przelqcznik POWER

rozpoczqcia nagrywania.

Fabrycznie PMD661 ustawiony jest na nagrlr/anie Mp3 za pomoca
wbudowanych (wewngtrznych) mikrolon6w.
1.

Rozpakuj zasilacz AC oraz PMD661.
Ustaw zasilanie.

. U2yj dostarczonego zasilacza lub baterii.
.Mo2esz uZyt 4 alkalicznych baterii AA lub akumulalork6w
brydowych niklowo-metalowych.

hy
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4.

W celu rozpoczgcia nagrywania, nacisnij przycisk REC.

oo@

W celu zatrzymania odtwarzania, nacisnij przycisk
STOP.

\!tGl

/^,
{{ri}

",.i|
A fa-r
V
"vz l

l{ tt .;)

u'"

. Pozostale funkcje nagrywania,

.Ustawieniazegara,

c.

W celu zatrzymania nagrywania, nacisnij przycisk STOp.

6.

W celu odtwarzania juZ zarejestrowanych plik6w przez sluchawki lub przez gloSnik. naciSnij przycisk )/||/ENTER.

-

I

il

,. .. .,_.1-

.:

Str. 41.

Str.'14.

offXa
7.

W:}
\2-"

W celu chw lowego zalrzymania odtwarzania, ponownie nacisnij
przycisk )/lllENTER.
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Nazwy oraz funkcje przyciskow i wskainikow
Mikrolony wewngtrzne

O

Stereof oniczne mikrolony pojemnoSctowe

wvSwrerlacz
Na wySwietlaczu tym prezentowane s4 informacje dotyczqce
PMD661

('

Str. 10)

Przycisk FUNCTION
Nacisnrecie przycisku FUNCTION zmienia funkcjg przycisk6w
E (F1) i F (F2). Funkcje te r6Zniqsiq zale2nie od aktualne.
go trybu pracy.

Przyciski

@

E (rt) tl'tr F2l
[u (Fl) oraz f,tr

Funkcje przycisk6w

(F2) zalezqod kazdego
Funkcja (F1lF2)
jest
wsKazywana
w narozniku przycisku na wyswietlaczu. Funkcle zmieniajE sie aulomatycznie przy zmianie statusu. Druga i
trzecia funkcja przy tym samym statusie moze byi wybrana po-

z tryb6w pracy oraz przycisku FUNCTION.

przez naciSniQcie przycisku FUNCTION.

Iil

Funkcie przycisk6w
fryb pracy

(F1)/

:unkcja

E

El

(F2)
:unkcia

(Fl)

MENU

!agrywanre

!

lu0 przefri

nagrywan u

TR (Reczne slerowanie Sciezkq)
.

Slop po nagryanr!

UNDo

e lub przeei l.

(F2)

ZNACZNIK

ecie nasrania)

( Corn

2. ZNACZNIK

MENU

LISTA (Lisla plik6wl

MK' (Poszlkwanie znacznika

Otuarzan

Ei

LISTA (Lista plik6w)

COPY (Kop owanie segmentu
DIV (Podzal

)

)

)

MK- lPoszuk wanie znacznika')

2. MK+ (Posz!kiwanie znaczn ka +

)

ZNACZNIK

LISIA

(Lrsta plk6w)

3. MK+ (Poszukiwan e znaczn ka +

)
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Przycisk DTSPLAY
Kolejne naciSniecia zmieniajq informacjg na wy6wietlaczu, jak
np, informacje dotyczqce czasu. Zawartoie r62ni sig zale2nie
od
aktualnego trybu pracy.
@

Przycisk l<</>> |
.NaciSniecie tego przycisku w trybte zalrzymania.
odtwarzanja
lub pauzy w odtwarzaniu spowoduje wyb6r pliku
tpr..rtoX Oo
poprzedniego/nastepnego

@

@

@

NaciSniecie

tego przycisku obniZy predkos6

nia paramelru.
@

Przycisk

>illl

ENTER

P.r.zelqcza miedzy trybem odtwarzania i pauzy w odtwarzaniu.

W trybie menu, zapewnia polwierdzenje dokonanego wyboru.

@

-

odtwarzania.

W trybie menu, przycisk len stosowany jesi dla zmiany

Przycisk SKIP BACK
Naci6nigcie przycisku SKlp BACK w trakcie odtwarzania luo

pauzy w odtwarzaniu spowodule przeskok w tyl.

{Wyszukiwanie z d2wigkiem -/ Wyszukiwanie z d2wlekiem +,.

Przycisk PITCH

+

nia parametru.

pl ku).

.Naci6niecie i przytrzymanie tego przycisku
w trybje pauzy w
odlwarzanju spowodule wyszukiwanie ze zwigkszona' prejr<o_
:ciE bez odtwarzania d2w,qku w kie.unku do tylu/do przodu.
{wyszukrwanie - Wyszukiwanie +).
.NaciSniecie i przytrzymanie tego przycisku w
lrakcie odtwarzanra spowodule ,,przewinigcie do tylu',/'przewini€cie do przodu,,i
wyszukiwanie z Z-LJolnq predkosc E odlwarzaneqo d2wiehu.

Przycisk PITCH

NaciSnigcie tego przycrsku podwy2szy prqdkoS6 odtwarzania.
W trybie menu, przycisk ten stosowany jesl dla zmiany ustawie_

Przycisk STOP
Pozwala zalrzymae tryb odtwarzania lub nagrywania oraz na
zwolnienie trybu pauzy w odtwarzaniu lub tryb-u-pauzy w nagry-

waniu.
W trybre menu, naci6niecie tego przycisku pozwala wyj6i z trybu
nenu bez dokonywania zapisu w pamrgci.

,.tr*,"_

Przycisk REC
Nac !;nigcie przycisku w tryble zatrzymania lub pauzy w nagrywaniu rozpocznie nagrywanie.

@

Przycisk REC PAUSE
Nacisniecie tego przyctsku spowoduje przejscie do trybu pauzy
w nagrywaniu z try6u zalrzymania lub z tylu nagrywanfel.

@

Level LED (Zielona, pomara6czowa, Czerwona)
JeZeli w trakcie nagrywania. pauzy w nagrywanlu luo odlwarza_
nra na wejsciu pojawi siQ d2wiqk. to wska2nik len zaczyna siQ
5wieci6.
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O

o

GloSnik
Glo6nik wewnQtrzny dla kanalu prawego (R).

o

Przelqcznik suwakowy zasilania
Dla wlqczenia zasilania, przesun i przyltzyma) przez chwile.

Przesuri dla wylqczenia zasilania. W trakcie lrybu nagrywanta
trybu pauzy w nagrywaniu, przelqcznik POWER nie jest aktywny.

o

bateryjne.

o

Przelqcznik KEY LOCK
W celu wlqczenia lub wylqczenia blokady przycisk6w, przesun

przelqcznik.
@

I

Gniazda LINE OUT
Tu podl4cz wtyk kabla audio l4cz4cego zewnetrzne urzqdzenie
audio. pozwoli on na wyprowadzenie sygnal6w do zewnqtrzne_
go urzEdzenia audio (wzmacniacz itd.).
Gniazdo LINE lN 2
Tu podlEcz wtyk kabla audio lEczEcego zewnQlrzne urzqdzenie
audio, pozwoli on na wprowadzenie do nagrpvan a sygnaiu z
zewnetrznego urzqdzenia audio.

Gniazdo DC lN
Podlqcz dostarczany wraz z urzqdzeniem kabel zasilania.
Jezeli wtyk zasilacza zoslanie podlqczony w trakcie pracy p.zy
zasilani-u bateryjnym, to rejestrator automatycznie przelqciy sig
na zasilanie poprzez zasilacz R6wnie2 odlqczenie zastlacza
AC, spowoduje automatyczne przejscie rejestritora na zasilanre

o

@

Gniazdo Dlc|TAL lN
Podlqcz przew6d cyfrowy do gniazda RCA z urzqdzenia
wnQtrznego wyposazonego w wyjScie cyfrowe SpDlF.

ze_

Port USB (mini-B)
Tryb USB uaktywniany jest poprzez podlqczenie kabla w mo
mencle, gdy urzqdzenie jest zatrzymane.
Przedzial kart
Wyciqgnij pokrywg, aby uzyskac dostep do karty SD.

@

GloSnik
Glosnik wewnqtrzny dla kanalu lewego (L).

Marantz PMD661
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O

Gniazdo PHONES
Dla monitorowania

i

sluchania prywatnego. do gniazda tego

o

moZna podlaczy6 sluchawki.

@

i

zewnetrznego pilota.

Regulator HP/SPK VOL
UZyj dla ustawienia poziomu glo6no6c odtwarzania przez sluchawki lub wewnetrzne glosniki.

Ostrze2enie!

o

Gniazda MIC/LINE lN
XLR stereo dla poziomu MlCiLlNE.

@

Przelqcznik suwakowy PHANTOM/MlC
3-pozycyjny przelqcznik suwakowy Phantom on, olf lub line.
Funkcja Phantom dzia+apoprzez podanie do zewnQtrznych mi-

Poslugui4c sig sluchawkami nale2y zachowac ostroinoac, aby pozrom
divieku nie byl zbyt wysoki. Sluchanie przy zbyt wysoko ustawionym
poziomie 9106nosci paez zbyl dlugi czas mo2e doprowadzid do trurlei
utraly sluchu.

O

Gniazdo czujnika zdalnego sterowania (REMOTE)
Gniazdo dla opcjonalnego zdalnego sterowania RC600P[/D

krofon6w zasilania +48V.

Regulator REC LEVEL

Obr6i dla ustawienia poziomu nagrywania, gdy pararnetr

,,Level

Cont." menu ustawien wybrany.iest jako ,,1\,4anual'.
Regulac.ia wewnetrzna (kanal prawy) oraz zewnetrzna (kanal
lewy) zmieniajq sig r6wnocze6nie, chyba, Ze Jedna zoslanie
prz\y'.rzymana w czasie, gdy druga bedzie obracana.
Optymalny poziom nagrywania wystepuje wtedy, gdy miernik
poziomu jest bliski wskazaniu 0dB, jezeli to tylko mo2lrwe nle
pr zekr aczl tej wartoSci.

I
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ri
o

Obszar wolny na karcie

@

Zrodlo sygnatu wejSciowego

@

Status

o

lkona baterii

@

lkona timer'a
lkona ta pojawia sie po ustawieniu sterowanego zegarem nagrywania/odtwarzania. W czasie nagrywan a,/odtwarzania sterowanego zegaren wskaznik ten n iga.

a

Funkcja Fl

t,

Funkcia F2

Otw6r na slatyw
Gwintowany otw6r przeznaczony do montazu na statyvvte.

Przedzial baterii
Przeznaczony na 4 baterie AA alkaliczne lub akumulatorki Nr-

@

Liczba plik6w

o

Calkowity czas do korlca

i/H.

Marantz PMD661
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Przygotowania przed u2yciem
1.

Przeprowad2 pasek do noszenia przez klamrg na pMD661.

Zdejmi.i pokrywkg przedzialu baterii

Y..
1..:.

4,\c+2

,,4
4
,..e

2.

>ill'4

Przeprowad2 pasek do noszenia przez ogranicznik na pMD661

2.

Wl62 nowe baterie (typ AA) zwracajqc uwagQ na prawidlowoSc
ulozenia biegun6w (+l).

Zabezpiecz pasek do noszenia poprzez przeprowadzenie go
przez

dr

ugi ogranicznik.
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Wska2nik stopnia rozladowania baterii
Pzedzial baterii zlokalizowany jest

1.
2.
3.

u dolu lego zespolu.

Zdejmij pokrywkg przedzialu balerii.

Rejestrator dziala przy zasilaniu z u2yciem og6lnie dostQpnych bateri
AA alkal cznych lub akumulatork6w Nj-HM. W trakcie oracv wskaznlk
stopnia rozladowania baterir zapewnia nastqpujqce wskazania.

Wyjmij cztery baterie AA.
Zalo2 pokrywkqprzedzialu baterii.
Baterie mogE jes zcze zasila(. rejestrator

Uwagi dotycz4ce bezpieczeistwa poslugiwania
sie bateriami
Dla uniknigcia wycieku elektrolitu, przegrzania, powstania ognia, pek_
nigcia, potknipcia itd.

.
.

Przeciek elektrolitu lub korozja obudowy baterii moze nastqpi6,
je2eli.baterie zbyt dlugo przechowywane sq we wnqtrzu rejestra_
tora. W przypadku planowanej diuzszej przerwy w uzytkowantu
relestralora, nalezy wylq6 z niego baterie.
Wkladajqc baterie zwracaj uwagg na oznaczenie biegunow na
bateriach r znaczkach wewnatrz przedzialu baterii.
Nie wkladaj do rejestratora starych lub wyczerpanych baterii.
Nie mieszaj r6znych typ6w baterii i nie slosuj r6wnoczesnie bate_
rii starych oraz nowych.
Jezeli rejestrator nie dziala prawidlowo, wymiei baterie na nowe.

Baterie zasilajqce zostaly w polowie zuZyte.

Baterie s4 prawie wyczerpane.
Baterie sq na tyle rozladowane, 2e dalsze nagrywanie i odtwarzanie nie jest mo2liwe. Wym eri batene na nowe lub naladuj akumulatorki. JeZeli pomimo migania tego wskaznika nagrywanie lub odtwarzanie bQdzie kontynuowane, to po chwili zostanae ono przerwane a rejestrator wylqczony.

W przypadku stwierdzenia wycieku elektrolitu, dokladnie usun
jego Slady z wnetrza przedzialu baterii i wl62 nowe bater e.
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PMD661 nagrywa na r62nego typu kartach SD

1,
2.

3.

Sprawdz, czy zasilanie.iest wylqczone.
Otw6rz drzwiczki przedz alu karty SD.

1.
2.
3.

Sprawd2, czy zasilanie jest wyl4czone.
Otw6rz drzwiczki przedzialu kany SD.
NaciSnij kartq i pociqgajqc za niE wyjmij kartg SD

Wsuri dokladnie karte SD.

4.

Zamknil drzwiczkt przedzialu karty SD.

Uwagi:

4.

Zamknij drzwiczki przedzialu kany SD

Audiofan Pro Sp. z o.o. 02-495 Warszawa , ul. Regulska 5 tel. (22) 66 77 888

Jezeli drzwiczki ptzedzialr karty SD zostana otworzone przy wlEczonyrn zasi_
lantu, to na wy6wietlaczu pojawi ste wskazanie ,Door Open,.
Jezel trwa nagr)ryanie, otworzente dtzwiczek peedzialu karty SD automa
lycznre przefywa nagrywanle a nastepnie zapisywane s4 krytyczne informa_
cje dla prawidlowego zamkn ecia pliku zanim zasilanie zostanie odlaczone
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3.

NaciSn

j przycisk >/II/ENTER wchodzqc do ustawien Time/Date

(czas i data).

Data i czas zapisywane sA w kazdym pliku tworzEcym Scie2kq, w
momencie rozpoczgcia scie2ki. W podglqdzie Scie2ki audio na Kom.
puterze, ta data r czas bgdq okreSlaly moment kiedy plik byl modyfrKOWany.

1.

Przy zalrzymaniu, nacisnrl przycisk

lil

(F1: MENU).

. W celu skasowania, naciSnij przycisk STOp,

.W celu wybranra pozycji, nacisnij przycisk

.Po uslawieniu godziny,

naci6nij przycisk

menu gl6wnego.

2.

l{.(
l{{

.Gdy wybrany jest rok, przycisk ))l nie dziala.
.Za pomocq przycisk6w PITCH + lub PITCH

Zapomocqprzycisk6w PITCH + lub PITCH - wybierz

toS6.

,,Time/Date".

4.

lub }}1.
powraca.lqc do

-

wvbierz war-

Nacisnij przycisk E (ft: eXD.
. Pojawi sie na wy6wietlaczu ,,Store?"
. Wybierz ,,Yes" i naci6nij przycisk
aktualnych ustawiei zegara.

)/

IVENTER w celu zap sania

Uwaga:
Jezeli wprowadzona zostan e dala. kt6ra nie islnieje np. 3l lutego, to naslqpi
przeslawien e w tyl do pieruszej istn ejacej daty tzn. w lym przypadku 2g lu_
lego.
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3.

NaciSnil przycisk >/lI/ENTER akceptujqc wyb6r jgzyka

Pozycja menu Language pozwala wybrad jezyk wy6wietlanja komun katow (angielski. francuski. hiszpanski. niemiecki. wloski i szwedzki).

l.

Przy zalrzymaniu, nacisnij przycisk

Eil (Fl: MENU).

O

.W celu skasowania. naciSnij przycisk STOp/CANCEL.
.Za pomocqprzyclsk6w PITCH + lub pITCH wybierz pozycjg.

rr'-\
2.

.Je2eli wybrana jest opcja "English,', to nacisniecie
przycisku
PITCH + wyb erze jgzyk "Swedish"

Za pomocq przycisk6w PITCH + lub ptTCH - wybierz ,,Languan_

.Jezelt wybrana jest opcja "Swedish", to nacsniqcie przycisku

ge.

PITCH - wybierze jgzyk "English'.

4.

.W celu powrotu do menu gl6wnego, nacisnlj przycisk l{{.

E

exll.

Nacisnil przycisk
(f t:
. Pojawi sig na wySwiellaczu ,,Slore?''.
.Wybierz.,Yes'i nacisnij przycisk
IVENTER w celu zapisania
aktualnych ustawien zegara.

)/

Audiofan Pro Sp. z o.o. 02-495 Warszawa , ul. Regulska 5 tel. (22) 66 77 888

fax. (22) 100 3457 www.audiofan.pl

Marantz PMD661
www.marantz.audiofan24.pl

r_,ttA ,,,1s i

1,

I

r;l\:"iii$e;_l; ;4

Przesun i przyLrzymaj przelqcznik POWER wl4czajqc zasilanie

,

2.

W celu rozpoczecia nagrywania, nacisnij przycisk REC.

. Podczas nagrywania wskaznik nagrywania Swiec sie Swiatlem
crqgrym.

.Na wyswietlaczu pojawiq sie wskazania dotyczEce

nagrywa_

nta.

WZMACNIACZ
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3.

W celu chwilowego zatrzymania nagrywania,

naciSni1 przycisk

REC PAUSE.

4.

W celu zatrzymania nagrywania i zakoriczenia pliku (zamknigcia
pliku audio). nacisnlj przycisk STOP.

Mo2na nacisnaa przycisk )/II/ENTER dla odtworzenia naoranych plik6w lub nacisnqi przycisk STOP dla przeiscia w tryb-zalrzymania. Ponowne naciSnigcie przycisku )/lllENTER rozpocznie odtwarzanie pierwszego pliku audio.

n
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Wej6cie audio dla nagrlr/ania wybieramy za pomocq menu ,,lnpuf'.
1= g1r. 43;
Dla utworzenia pliku stereofonicznego_(2-kanalowego) parametr "Rec Channel"
ustaw na ,,stereo,,. Lub tez ustaw na ,.D.Mono, dla utworzenia
pliku z zapisem monofonicznym w dw6ch. kanalach. Sygnal wejsciowy kanalu
lewego zafisywany lest zarowno w kanale lewym
laK I prawym.
Lub ustaw na,,mono" dla utworzenia zapisu monofoniclnego
1t-kanatowego). Roz"miar pliku monofonicznego bgdzie prawie o polowe mniejszy niz rczmiar pltku stereolonicznego.

Abyustawi6poziomczulosci mikrofonuzzasilaniemphantom 43volt.przelqcznikpHANToM/Mlcustawwpozycji
,,oN".Abyustawrcpoziom
czulosci mikrofonu bez zasilaniaplanlom' przelqcznik PHANToM/Mlc ustaw w pozycji
,,oFF". Albo tez, aby ustawid czulose na poziomie linii,
przelEcznik
ustaw w pozycji ,,LlNE".

WEJ.
ScrE

Kanaly

relesracJl

Pueleenik
PHANTOMI

Opis

Mtc

NT MIC

!aoawan|este'eoIonic7.e(ana,L|ewego'|ewegoSygnai@

)-Mono

>ygnar welscowy handu lewego zapsywaay jest zar6wnow kana e
VIC/LINE

itereo

leWm ak I prawvm.

JN

r-aqrywaile srereorontczne kanat! lewego/prawego z sygnalem o poziomre uzyskiwanym
z mrxrotonu
rb volowe 7as la- e OFdllom do.tir.7:nF raet n

JIF

\agrywan|es1ereo|on|cznekanalulowego1plawego2sygna|cmopoz|omieffi

INE
). Mono

JN

\agJwan|esIe'6o|on|czre|ana|L|ewego'|ew"go?J}g.a,emopo7'om|euzyshiwffi
prawm sygnalwkanaleprawymjcsllumionyo20dB
resr na wci6cie xLR.
Sf9ll9y9l3!!9!g-et9!pl-q9q!qlgaane
Egrywdn|es|e'eo|onic/neka.a|U|edego'lewegozs\9.a,smopo/|ongluyskrwanvhffi
'-sygnalwelscowykandulewegozapsvwaryieslzar6wnowkanaelewymlak

0

JN

5ygnar wqsclory hanau leweno Zao sVw3nv iesl 2a.6wnd w kanrtA tawvm i'L i
r\a9rywanre srereorontczne kanalu tewego/lewego sygnalu o poz om e linii.
o w kana e tewym lak i
igq4!9i!919!ry !4!4qlewego zap stwa

',Tyr.l'",',

egozsygnaEmopozomreuzyskwanymzmikrofonu.

H+:5++rt !F-etr!rP-9$9'czane psl na yej
!!g0,wanre slereotoniczne tanalu tewego z sygnatem o poziom-E
\reaktywny
).Mono

tb

J.IN

nono
;tereo
J.Mon0

ta

^rau,,6
prawyn Sygnat w kanate prarym tesl uum onv o z0 c3

uzyiiiiEi!fr-iilZronu

i
{agrywani9 stereolon,c2ne kanalu leweoo/leweoo.

Sygnalqei5ciorykanalulowegozapsiwanyt;stzarownowkan3tctewymla[

prawvm.
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Wszystkie czasy sE przybliZonymi czasami nagrywania.
R62ni producenci med a zapewniajq mniej lub wigcej miejsca na korekcje blQd6w.

Czas nagrywania
Kanal stereo
Usl6wlenla
PCM-16 (44.1kHz)
PCM-l 6 (48kHz)
PCM-l 5 (96kHz)
PCM-24 (44.1kHzI
PCM-24 (48hHz)
PCM-24 (96kHz)
MP3-320
l\rlP3-192
MP3-1 28
MP3-64

Po2fom komprealt
kbps
536 kbos
3072 kbos
141 1

21

1

7 kbDs

2304 kbps
4508 kbps
320 kbos
256 kbos
| 92 kbps
| 28 kbDs
64 kbos

Cr*
g56HB

512M8

O:24

0:48

nagrywarti lgoazhy

;

mlnuty)

1GB

O:22

A:44

1:28

2GB
3:12
2:56

0:1

422

Ot44

1:28

0:16
0:14
0:07

0:32
0:28

1tO4

2:08

I

:46

2:13
2:57

O:14

3:33
4:26

1

:36

0:56
0:28
7:06
8:52

17:44

4126

5:54
8:52

8:52

17:44

: 2lt6lrB
0:48

512M8

IGB

?GB

1:36

5:52
2:56

1

1:48

17:48
35:28

23:36
35:28
70:56

iIGB
6:24
5:52
2:56
4:16
3:44

35:28
47:12
70:58
141:52

Kanal
Uslawlenia
PCM-1 5 {,14.1kHz)
PCM-1 5 48kHz)

96kHz)
PCM.24
I kHz)
PCM 24 i48kHz)
(96kHz)
PCM-24
MP3-320
MP3-1 92

P3-128
MP3-64

l!,f

Poziomk:mFt€il
705 kbps
768 kbOS
1 536 kbps
1 058 kbDs
'l 152 kbDs
2304 kbps
1 60 kpbs
96 kobs
64 kbps
32 kbps

Czas Mgrywania (qodzlny : minuty)

0:44

3:12
2:56
1:28

0:32

I :04

208

0i 28
0:14
3:33

0:56

1:52

O:44

1:28

O:22

6-.24

4GA
l2:48
1 l:04
F,s3

832
3:44

O:28

1:52

344

7:06
8:52
11:48

28:24
35:28

55:48

/:44

8:52

1

17:44

35:28

23:36
35:28
70:56

70:56

142152

14'l:52

283:M
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Regulacja poztomu nagrywania pozwala na wybranie typu regulacji

poziomu wejSciowego.

-

MLC (Rqczna regulacja poziomu)
Jezeli parametr Level Control ustawiony.iest na Manual, to regula_
tor REC LEVEL na panelu przednim pMD661 pozwala na ustawrenre pozlomu sygnalu wejsciowego audio. Optymalny poztom
nagrania ustawiony jest wtedy, gdy miernik poziomu osiqga war_
to6c blisk4 OdB, lecz jej nie przekracza.

ALC (Automatyczna regulacja poziomu)
Pl\,4D661 automatycznie reaguje na zmiany w poziomie sygnalu
wejsciowego. Regulator REC LEVEL nie dziala gdy wybrane jesl

ALC. Ustaw Level Control

(.

Str.44).

w menu

ustawieri

ha

..ALC".
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Podstawowe operacje odtwarzania

1.

Przesuri i przyLrzymal przelqczntk POWER wlqczajqc zasilanie.

2.

Za pomocq przycisk6w

l{{

lub

}}l

wybierz pl k, kt6ry ma by6

odtwarzany.

t- , "-----;f:'l

l'

,.-l

I

,*.fifi
,*

wzMAcNrAcz

t?\l
fttil
YY

{-------J

iUIIOUT
.i_ r-rre
R\./
ti

u

ll

I

I

3.

W celu rozpoczgcia odtwarzania, naci6nij przycisk >/IyENTER

-ffi*
ur4!:j

\r

W celu chwilowego zatrzymania odtwarzania
przycisk >/ll/ENTER.

n
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5.

W celu zatrzymania odtwarzania, nacisniJ przycisk STOp.

l^
t{t}l

U:

\:J/
rFl
i{||]t

N,4o2liwe

sa dwie drogi wyboru odtwarzanych plikdw" Mo2na pos+u2y6
l{( lub }}lw trybie zatrzymania lub wybra6 pliki z

sg przyciskami
listy phk6w.

1.

Przy zalrzymaniu, nacisnij przycisk

2.

Na wyswietlaczu pojawia siq lista plik6w.
Za pomocq przycisku PITCH + lub pITCH - wybierz plik audio.

E

(F2: LIST).

Mo2na nacisnE6 przycisk >/lllENTER dla odtworzenia naqranych.plik6w lub ponownie nacisnqi przycisk STOp dla przejlcia
w lryb zatrzymania Ponowne naciSnigcie przycisku >/IVENTER
rozpocznie odtwarzanie pierwszego pliku audio.
Uwaga:
Kolejnosc sortowania plikow mozna zmienid stosujEc funkcie .Fale Sort'.

(.t- Str. 49).

Po ustawren u na Alphabet. plkj sortowane s4 2godni_. z symoo_
lami, numerami, znakami alfanumerycznymi. przy ustawien u na,,Time/Date..,

pl ki audio sorlowane si{ w kolejnosci ich utworzenia.

Nastepnie nacisntj przycisk >/|yENTER wyswiettajEc tste

pti_

KOW.

3.

Za pomocq przycrsku PITCH + lub pITCH - wybierz ,.play". Na_
stgpnie naci5nij przycisk )/lt/ENTER w celu rozpoczecia odtwarzania-

.W trakcie odtwarzania nacisnjj przycisk STOp powracajqc do
listy plik6w.

Dla dostepu do pl k6w lub innych folder6w.

('

Str.59)
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1i
W trybie pauzy w odtwarzaniu, naclsniQcie i przytrzymanie przycisku
l{{ lub }}l spowoduje szybkie przeszukiwania bez sygnalu audio.
10x pr9dko56 przeszukiwania od 1 do 4 sekund i l40x prgdko66
przeszukiwania od ponad 4 sekund do momentu zwolnienia orzvci
sku. Po zwolnieniu przycisku, rejestrator powraca do pauzy w odtwa-

E
Naci6nigcie przycisku SKIP BACK w trakcie odtwarzania luo pauzv
powoduje przeskok w tyl o okre6lony czas .

(.r Str. 45)

rzan tu.

Je2eli osiqgniety zostanie koniec pliku a przycisk ))l bgdzie nadal
wci6;nigty, to przeszukiwanie przechodzi do kolejnego pliku i kontynuowane jest przeszukiwanie w kierunku w prz6d.
Jezeli osiqgniQty zostanie poczEtek pliku a przycisk l{{ bgdzie nadal
wcisniQty, to przeszukiwanie przechodzi do kolejnego pliku i kontynuowane jesl przeszukiwanie w kierunku w tyl.
NaciSnigcie i przytrzymanie przycisku
w lrakcie odtwarzanra
spowoduje szybkie przeszukiwanie do tylu z d2wigkiem odtwarzanym
z podw6jnE predkoSciE.

l{{

Nacisnigcie i przytrzymanie przycisku
w trakcie odtwarzania
spowoduje szybkie przeszukiwanie do przodu z d2wiqkiem odtwarzanym z podwojnE prQdkoSciq.
Zwolnienie tego przycisku spowoduje powr6t do normalnej predkosci
odtwarzania.

))l
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e zaawansowane
Zalecenia w stosunku do mikrofonu
Ze wzglgdu na swojE czulo6c

Tlumienie mikrolonu
Przel4cznik mlcrophone attenuation (tlumienie mikrofonu) oozwala na bezposreonie uzycie milrofon6w o roznej czuloSc.
sygnal z mikrofonu nie jest tlumiony.
sygnai z mikrofonu(6w) podlqczonego do gniazda
MIC jest tlumiony o 6dB.
.-12dB sygnal z mikrofonu(6w) podlEczonego do gniazda
lMlC jest tlumiony o 12d8.
.-18d8 sygnal z mikrofonu(6w) podlEczonego do gniazda
MIC jesl tlumiony o 18d8.
Ustawienie "Mic Atten," w menu ustawiei wstepnych.
('n Str. 45)

. 0dB :
. -6dB :
:

:

i wysokq

jako6;6 rejestracji, zalecany

jest profesjonalny mikrofon pojemnosciowy (wymagajqcy dodatkowego zasifania, albo z PMD661 lub teZ w inny spos6b zinnego 2rodta).
N/'lozna zastosowae mikrofon dynamiczny,

lecz w niekt6rycn przypadkach nie zapewnia on optymalnej jakoSci nagrania.
Wyb6r odpowiedniego mikrofonu skonsultuj z lokalnym sprzedawcq.
W wielu przypadkach mo2e on zademonstrowac r6zne wlasciwosci
charakterystyki oferowanych mikrof on6w.

Zasilanie Phantom
Przesun przelqcznik PHANTOM/MlC w pozycjg on, aby zapewni6 zasilanie +48V mikrofonu pojemnoSciowego.
ON : l',4ikrofon pojemno6ciowy zasilany jest napigciem +48V.
OFF : Mikrolon nie jest zasilany.
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Je2eli PreRecord jest w pozycji on, a P[,4D661 pracuje w trybie pauzy

w nagrywaniu, to odbiera on wej6ciowy sygnal audio i stale buforuje
2 sekundy zapisu. Nastgpnie po rozpoczgciu nagrywania pMD66j
zapisuje wczesniej zbulorowane 2 sekundy zapisu audio na karcte
kontynuuje nagrywanie z zapisem na nie..

W menu
(
'' Str.44)

ustawieri wstepnych ustaw parametr

,,preRecord,'.

Funkcja la automatycznie zatrzymuje nagrywanle, gdy w materiale
216dlowym wystgpujq okresy ciszy, a nastQpnie przywraca nagrywanie, gdy w materiale 2r6dlowym pojawi sig d2wigk.

I

W ustawieniach menu ,,S lent Skip' mozna:
. Wyregulowa6 przedzal poziomu dzwigku, ktory definiuje okres
ciszy na wylqczony, -60dB, -54d8, -38d8 lub -20d8.

W menu ustawien wstQpnych ustaw parametr "Silent Skip". 1.,

911.

4s)

Filtr g6rnoprzepustowy
Podczas nagrywania odcinany jest sygnal niskich bas6w.
Ustawienie na On redukuje szumy. takie jak wiatr przy nagraniach na
zewnaltz budynk6w.
W menu ustawien wstQpnych uslaw parametr.,Low Cut',. ( Str. 45)

.

Je2eli w czasie nagrywania uaktywniona jest opcja Manual Track
(RQczne zwiekszanie numeru Scie2ki), naciSnij i przylrzyma) przycisk
FUNCTION, aZ na wyswietlaczu pojawi siq,,TR,', a nastepnie naCisnii

Filtr dolnoprzepustowy
Podczas nagrywania odcinany lesl sygnal wysokiej cz?slotliwosct.
Wybranre tej opcji redukuje czesto wystQpujqce szumfz otoczenia.
W menu uslawien wstepnych uslaw parametr ,,High Cut,. ( Str. 45)

-

przycisk llf (F1 : TR) zwigkszaiEc numer pliku audio.
W tym miejscu tworzona jest nowa Scie2ka. Nie jesl gwarantowana
ciqgtoSc dzwigku , zalezy lo od prgdkoSci karty oraz rozmiaru pliku.
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Je2eli aktywna jest funkcja Auto Track (Automatycznego dzielenia na
Sciezki), Scie2ka nagrania zmieniana jesl automatycznie. co okreslony staly czas. Czas ten mozna ustawi6 na warto6ci co j , 5, 1 0, 1 5 lub
30 minut lub co 1 , 2, 6, 8, 12lub 24 godziny. Aulomatyczne dzielenie
na Sciezki ulatwia wyszukiwanie poszczeg6lnych punkt6w w nagraniu. Przykladowo. je2eli w trakcie odtwarzan a nowa Scie2ka rozpoczyna sie co minutq, to znaleztenie odpowiedniego miejsca w minutowym fragmencie jest znacznie latwiejsze na podstawie powiEzania
numer6w 6c ezek z czasem. W trakcie odtwarzanla, aby odtworzyc 3
minute nagran a, wystarczy odtworzyd 3 Sciezke. Aby przej66 bezpoSrednio do poczAtku

1

Kopie segment6w fizycznie zamieniajq "podi;wietlona' sekcje w nowy. niezalezny plik bez znieksztalcania oryginalnego pliku 2r6dlowego.

1.

0 minuty, nalezy wybrad Scie2ke 10 itd.

ffi\5

Czas nagrania
minuty:sekundy
001......................................0:00 - 0:59

#

002......................................1
003..

........

:01

.2:01

-

1

:59

W menu ustawjen
(- Str.44)

2.

2:59

Nie jest gwarantowana ciqglo56 d2wiqku, zalezy to od prQdkosci
ty oraz rozmiaru pliku.

kar

wstQpnych ustaw parametr "Auto Track,'.

Uwaga:
W momencie, gdy rozmiar pliku

W czasie odtwarzania po.lawil siq komunikat ,,COpy". Nac Snij
przycisk E (F1: COPY) gdy dzwiek ostqga dany punkt tN.

WySw etlone zostanie wskazanie ,,Set as lN?".
W celu zapisania punktu lN, naciSnij przycisk )/lI/ENTER. Na
vly6wietlaczu miga wskazanie ,,lN-" informujEc, 2e punkl poczEtkowy lN bgdzie zapisany, a po przywr6ceniu odtwarzania,
odlwarzanie rozpocznie sig od tego miejsca.
._:-

te-i iffh\
.I* jjgl *$
\/ry-

osiEgnie

4 GB, nastepuje automatyczne

utworzenie noweoo oliku.

(ae

\,/'

j

,i

a'1i
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3.

Kontynuuj, pozwalajqc PMD661 na odtwarzanie dalszei cze6ci
do.momentu osiqgniqcia punktu koncowego OUT lub tei poit,_
gujEc siQ slandardowymi przyciskami slerowania przemjeszczenia, takimi lak l{{ lub )}l przeidi do danego miejsca

OUT.

4.

Po osiqgnigciu danego punktu koncowego OUT, nacisnii przy
cisk El (F1 :coPY).

Podzial pliku pozwala podzieli6 pljk we wskazanym miejscu.

1.

W trakcie odtwarzania nacisnij przycisk FUNCTION i przylrzymai, az na wySwietlaczu pojawi sie wskazanie ,,DlV,'. Nasteonie
nacisnij przycisk F 1ft: OtVy.
. Na wyswietlaczu pojawi sie wskazanie ,,Divide?,.
.Wybierz,,No" i nacj6nij przycisk )/II/ENTEB dla zalrzvmana

2.

Wybierz "Yes"

odtwarzania.
proces oodzialu.

i

nacisnij przycisk )/ll/ENTER rozpoczynajEc

Na wyswiellaczu pojawi sie wskazanie .,Executing...,,. po za_
konczeniu procesu podzialu na jednq sekundg pojawi sig
wskazanie "Completed'. a zesp6l zalrzyna sig na poczqtku

drugiego pliku powstalego z podzidu.

5.

Wy6wietlone zostanie wskazanie ,,Set as OUT?".
W celu zapisania punktu OUT, nacisnij przycisk >/lyENTER.
Wysw etlone zostanie wskazanie ,,Copy Segment?,,.

6.

W..celu rozpoczgcia procesu kopiowania, nacisnij przycrsk

Uwagi:

>/II/ENTER.
wySwietlaczu wySwietlone zostanie wskazanie ,,Execu_
ling...". Po zakodczeniu procedury kopiowania na wvswrerraczu
przez 1 sekundg wy6wietlany bgdzie komunrkat .,Completed,', a
nastepnie nastqpi przejscie do trybu zatzymania. zaa nowo
utworzony plik slanle siQ aktualnie wybranym plikiem.

Na

.
.

.
.

Na kohcu nazwy preMszego z dzielonych plikow pojawi sie ,, A..

{Przykladowo, je2eli oryginalna nazw4 pliku bylo ,aaa.mp3-, nowy ptik
!zysl(a nazwg,3aa_A.mp3')
Nakoicu nazwydrugiegozdzielonych plik6wpojawi sie-_8,.
Jezefi dlugosd nazwy pliku z tozszetzeniem wynosi 63 lub *ig""] ,r,a_
kow. proces podzialu nie bedz e m6gl by6 dokonany. Na wySwretaczu
pojawi siQ komunikat.,Long Title, a odtwarzanie zostanie zairzvnrane w
oolycji. w klorej "acrsn 9ry zoslal prTycisk > ITENTER.

Uwagi:

.
.
.

Jezeli kopiowany obszar obejmuje dwa lub wecej plikow, Sciezka jest
czona i kopiowana.

14-

Jezel obszar kopiowania obejmuje plkl o r6znych formalach

zapisu
(.,Rec Format") lub te2 kanalach nagrania (,Rec dhannel,), koprowanre
n e bedzie mo2liwe.
Obszar kopiowania nie mo2e przekraczac g0 minut.

Audiofan Pro Sp. z o.o. 02-495 Warszawa , ul. Regulska 5 tel. (22) 66 77 888

fax. (22) 100 3457 www.audiofan.pl

Marantz PMD66t

www.marantz.audiofan24.pl

Wyszukiwanie znacznikow
W trakcie nagrywania lub odtwarzania mozna dodac znacznlki rccz_
nie lub automatycznie. Informacja dotyczaca znakowania zapisina
193 tag. (ver. 2) w ptiku Mp3 tub bezpoSrednro w zapisie
lg:l.I
WAVE" Znaczniki pozwalaja szybko znale26 okre6lone pliki w nagraniu.

.
.
.
.

W czasie odtwarzania mozna stale lokalizowac znaczniki.
W pliku mo2na zapisa6 do 30 znacznik6w.
Znaczniki sE numerowane kolejno rozpoczynajqc od numeru 1 .
W trakcie nagrywania lub odtwarzania mo2na rgcznie wprowadzie
znacznlk naciskajEc przycisk
(F2: MARK)"

[3

W trakcie odtwarzania nacisnij przycisk FUNCTION i przytrzymaj a2
na wy6wietlaczu pojawi sie wskazanie ,,MK-" i ,,MK+". NasteDnie na_
ci6nij.przycisk ltl (F1 : MK-) lub E (F2: MK+) wybierajqc inacznrx
do kt6rego zamierzasz uzyskai dostep.
PMD661 zatrzyma sig w miejscu znacznika.
Dla rozpoczqcia odtwarzania naciSnij przycisk >/IUENTER.

Regulacja prgdkos;ci odtwarzania d2wiqku (pitch Control) pozwara na
zmiane predkosci w zakresie -407o do +20.k.

Reczne wprowadzenie znacznika
W trakcie odlwarzania naci6nij przycisk FUNCTION i ptzylrzym{ az
na wySwietlaczu pojawi sie wskazanie
'MARK". Nastgpnie nacisnij
przycisk E (F2: MARK) wprowadzajqc znacznik recznie.

Automatyczne wprowadzenie znacznika
Pozycja menu Auto Mark vlqczaiwylqcza funkcjQ automatycznego

znakowania. (- Str.44)
. Jezeli f unkcja Auto Mark.jest aktywna a maszyna pracuje w trybje
pauzy w nagrywaniu, to po przywr6ceniu znakowania znacznK

.

zostanie dodany.

Jezeft funkcja Aulo

lry'ark

jest aktywna a sygnal audio docierajEcy

do PMD661 jesl przez ponad trzy sekundy poniZej wartosci

I

FI T[H
'cLtl.

Wirakcie odtwarzania, naci5nij przycisk pITCH + zwiqkszajqc prqd_
ko56 odtwarzania z krokiem 5%. predkose odtwarzania wirista Oo
+207.. Albo te2 w trakcie odtwarzania nacisnij przycisk PITCH _
zmniejszajqc prqdko66 odtwarzania z krokiem 57.. piedko66 odtwa_
'zania jest znnielszana do -40...

pio_

gowej, to sygnal audio przekraczajqcy warto6c progowa spowoduje wprowadze n ie znacznika
Ustawienia menu Auto Mark pozwala:
WlEczenie lub wyl4czenie automatycznego znakowania.

.
.

Ustawienie marginesu poziomu d2wigku clefinlujqcego ciszq na
-60d8, -54d8, ,38d8 lub -ZOdB.

Ustawienie ,,Auto Mark" w menu ustawiei wslqpnych.

("

Str. 44)
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Dodatkowe funkcje
W celu zablokowania przycisk6w, przesun przelqcznik KEy LOCK.
Blokada zabezpiecza PMD661 w slanie, w jakim zna.ldowal sig w
czasie nagrywania, odtwarzania lub zatrzymania.
W czasie nagrywania oraz w czasie pauzy w nagrpvaniu przel4cz
nik POWER nie dzrala-

NacisniQcie przycisku w czasie, gdy klawiatura jesl zablokowana. spowoduje wySwietlenie przez 1 sekunde komunikatu "Key
Locked".

Uwagi:

.

.

Jezeli parametr 'Key Lock ustawiony jest na ,.All,, akceptowany jest
wylEcznie opcjonalny pilot zdalnego sterowan a RC600pMD.
Je2elt parametr "Key Lock" ustawiony jesl na .,partial', przycaski REC,
REC PAI,JSE oraz STOP na panelu oraz na RC6OOPMD s4 akt!ryne.

Ustawienie "Key Lock" w menu ustawiei wstepnych.

(-

Str.45)
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RC600PMD obejmule
PMD661 wsp6lpracuje z pilotem zdalnego sterowania RC600PMD.
(sprzedawany niezale2nie), RC600PMD przeznaczony jest dla wywiad6w z u2yciem mikrofonu. Lqczy mikrofon.
1.s-metrowy przew6d z czterostykowym wtykiem mini podlEczany
Jest do PDM661. Podlqczenie RC600PMD nie wymaga zadnych
zm an w menu.
.,1-::i,
i. ':i

i?,

Wszystkie wskazniki siq SwiecA:
(zielony) Swreci Swiatlem c qglym w trybie oczekiwania lub zatrzymania
(szerwony) Swieci siQ Swiatlem ciqglym podczas nagrywanra
(miga kolorem czerwonym) w trybie pauzy w nagrywaniu
(pomaranczowyl mga przez 1/2 sekundy jeZeli sygnat wejSciowy w czasie nagrywania lub pauzy w nagrywaniu przekracza poziom szczytowy, nastepnie powraca do koloru czerwonego.
b Nacisnij dla uzyskan a pauzy w trybie nagrywania
c NaciSnij dla uruchomienia/przywrocenia nagrywania a(az recznego zwiQkszenia numeru pliku
d Nacisnij dla wprowadzenia znacznika w czasie nagrywania lub
odtwarzania.

.

.
.
.

Marantz PMD661

Audiofan Pro Sp. z o.o. 02-495 Warszawa , ul. Regulska 5 tel. (22) 66 77 888

30

fax. (22) 100 3457 www.audiofan.pl

www.marantz.audiofan24.pl

Typ wtyku (1/8" T-R-B-S Mini ptug)
Przyciski PLAY, FF oraz REW mozna doda6 do funkcji zdalnego
sterowania poprzez zastosowante ponizej prezentowanych oowo-

o3.5/4P (TMP-866)

23

dow.

'.,\ I ,L_
cn-x ff[_ mffifl

Schemat obwodu:

fi2
3 9k

R5
15{

R3

5.3k

R6
3Ck

2?t
i

s9i

_.i Fa

_'_.

>

2:C

i

'@

si1

'|

Koric6wka

2 PierSciei
3 Pier5cieri
4 Tulejka

FE[/

RE,C PLAY

REC
PAUSE

Uwagi:

.

.
.
.
.
.
.
.

PMD661 odtwarza w czas e 4arcia i przytrzymylvania przycisku pLAy
po czym w momencie roaarcia powraca i przechodzi w tryb pauzy.
BlEd rezystancji-w zakresie 5%.
N gdy nie doprowadza6 zewn€trznego napiecla. Mo2e to doprowadzia
do uszkodzenia.
Taizalq obw6d w takt spos6b, aby nie mogl byi dolkniqty bezposredn o. Obwod nalezy wykonac tak, aby byl on chroniony pried wyladowa_
niami elektrostatycznymi, ktore mogq doprowadzic do uszkodzen.
Nie posluguj sle przycskami dodatkowymi w tym samym czaste co
przyciskami tego zespolu.
D&Ny' Professional nie przyjmuje zadnych roszcze6 w stosunku do
uszkodzeh, naruszeh patent6w i innych praw wynlkajEcych z uzycia

tych obwodow.
Nle zatwierdza to palent6w
Irzec cn.

i

innych praw D&lVl prolessonal lub osoD

Przedruk lub powielanie schemat6w w czescl lub w calosci jest ScSle
zabrontone.
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Sterowan ie wy6wietlan iem
W celu. wyswietlenia poszczeg6lnych informacji na wyswietlaczu, nacisnij przycisk DlSpLAy. Wskaza
nia wy6wietlacza w trybie 2atrzymania, nagrywania oraz odtwarzania mogq sie nieznacznie roznle.

*v
l:l

@

/i:=-.s\h

l'l

-tl
W trybie zalrzymania:

O Calkowity czas pozostaly do zapisu
nagrania

cakow'iv czas pozos'lav

d@t

I

m:::'"-"

I
I

I

J
@ Aktualny

czas/dala

^1,1,,r,"{mm

I
I
I

Zr6dlo syqnalu

I

o

O Ustawjenia nagrywania

Kwantyzacl a

lkona ALC

I
I
I

J
O Calkowity czas pozostaly do zap su
nagrania (ustawlenia standardowe)
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W trybie nagrywania:
a
e vzal
^,^^

Obs:a

$

^^^..^.,^^i^
rrdgr
yYvailrd

t

Czas nagryania
I

Nea

wo ny na

l;a

e

Zrodro syqnatu

pliku

I
I
I
I

o

O Calkowity czas pozostaly do zapisu
nagrania

Cal<owty c2as pozostaly do zap su nagran a
I
I

I
I

J

O Poziom nagrywania
I
I

Pozomwe,sc,owyaudo@

I

J
G)

Ustawienia nagrywania
I
I

Z'odlo sygnalu
Formal nagrywan a
hwarryzacja
lkona ALC

I
I
I

uslawenra wslepne
Kanal nagrywania

=-

Wsp6lc4nnik kompresji MP3
Czesrorl sosc probIowania
lrona AUTO TRACK

\t
O Czas nagrywania
(ustawienia standardowe)
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W trybie odtwarzania:

O Uplywajqcy czas odtwarzania
Upltwaiqcy czas odtwarzania

I
I
I
I

Nazwa p

k!

Funkcia

F1

o
O Czas pozostaly do kodca odtwarzania
I

Caqodr)

c2as porosrary oo homa

odtuarla-ia

I

I

v

O

Poziom wyjscia
I

I
I

Pczomryscoryaudio@

J
@ Wla6ciwo6ci pliku
I

I

I

J

Czas ulmrzenia

WsFlaynnrl

kompf Fsl

MP:

CzAslotliwoad prdbkowan a
Kwanlyzacia

€

O Uplywajqcy czas odtwarzania
(

ustawienia standardowe)
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PMD661 zapisuje bezpoSrednio na kartach SD.
Zapisy moge by6 przenoszone na kompuler stac.lonarny lub laptop
poprzez wyjQcie karty z PMD66l lub poprzez podlqczenie plvD66j
do komputera przez po( USB.
Pliki audio zarejestrowane w popularnym formacie kompresji Mp3
umozliwiajE bezpo6rednie przesylanie poprzez Intranet lub Internet.

Za pomocq komputera mo2na:
zapisa6 i zarchiwizowai pliki audio
odtwarza6 pliki audio
zapisa6 pliki audio na napQdzie

.
.
.

Kafia SD w PMD661 pojawia sie w systemie operacyjnym pooraczon9go kompulera jako nap?d zewnQtrzny.

1.

Wqcz zasilanie komputera.

2.

w6z karr€ sD.

3.
4,

WEcz zasilanie PMD661.
W trybie zatrzymania, podtacz przew6d do pMD66
Iera.

j

i do kompu-

i\

JJ
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.

Przy podlqczonym USB, wy6wieflony zostanie ekran ustawren

W komputerze pojawia sig folder (katalog) zatytutowany MpGI.ANGl.
Pl ki umieszczone w folderze MPGLANGI numerowane sa od
aaaaa00l poprzez numery zarejestrowanych Scie2ek do maksymal
nej wartosci aaaaa999. ("aaaaa" zale|y od ustawienia parametru Ma_
chine lD).
Ustawieniem standardowym parametru Machtne lD lest

.

na,,l'.

Rozszerzeniem pliku bgdzie .Mp3 lub .WAV, zaleinie od parametru

Karta SD w PMD661 pojawia siq w systemie operacyjnym podlq_
czonego kom putera jako urzqdzenie zewnelrzne.

..Rec Fornat" ustawionego dla nagrywania.

Fiirrt

I

Uwagi:

.
.
.

Nr[).,]L/![i/;1

Sprawdi system operacyjny na komputerze.
W ndows f,4e 2000. XP, Vista. t\,,tAC OS 10
Zasilanie poprzez szyne t_JSB uaktywnia te iunkcje, nawet iezeli nie dziala
zasilacz ani baterie_
N e dz alaja zadne przyciski oprdcz przelqcznika POWER.

1

_

i)rJ.l .n

rl:,j

I O{l2.rnl.,.i

l.JO.j.iilp3

w nazwach plik6w lub strukturze na kompurerze
mogE uniemo2liwi6 rozpoznanie lub odtwarzanie za oomoca
Zmiany dokonane

Ostrzeienie:
. W trybie USB nie wolno wyjmowai
.

karty SD. Mo2e to spowooowac
Us/Loozenie dany.^ ra karcie SD.
W trakcie nagr) ryan a i odtwarzania nie podl4czaj kabla do pMD66l oraz
kompulcra. PMD661 wylaczy sle lub zalrcymazale2nie od stanu zasilania
przez szynQ USB.

PMD661.

ldentyf ikator maszyny (Machine lD)
Plik audio ulworzony przez PMD661 posiada informacje identyfjkujacE maszyne.
Informacje te zapisane sE w nazwie pliku. przykladowo, je2eli maszy_

ni
,,1

polia-da lD uslawiony jako ,,1",
001.WAV" lub,,1 001.MP3".

to

pierwszym plikiem bgdzie

Ustawienie "Machine lD" w menu ustawien wstgpnych.
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Menu

1 Prcse:s
(Wslepne uslad-"n al
2 Dlsplay
3 Time/oate
(Czas/dala)
4 Ulility..-.. ......
(Narzedzia)
5 LangJage
iJezyKl

.. . .

1

Selet
(wyb61

..

1 Record Timer
(T mer nagrryania)
2 Play T merl

(Timer odMarzania
3 Play

{Wersta oprogramowania)

01 Brghlness

Prese!2

2Edt.....

(Jaskra@66i
02 Tim€r

Prese!3

(Edycia)
3 Rerame
(Zm ana

03 LED
04 Time

Forn

t)

Tlmez

(Timer odMarzan a 2)
(Timer odtwarzan a 3)
5 Load Selt ngs
(Pobranie uslaw ei)
6 Save Scltiigs
(Zapas uslaw eil
7 Cafd Fonat
(Formalowan e ka(y)

05 Oate Form

(Formal daly)
iSonowanie p Lkow)
07 Defaull
(Slandardow€)

01 Inpu

nazq)

02 Rec Format
(Fomal nagrywania)
03 Rec Channel
(Kanaly relesracji)
04 Smple Rate
(Wsp6lczynnik p.obkowania)
05 PreRecord
{Funkcja Prerecord)
OO level Conl.
iRegulacla poz oru)
07 Auto Track
iAulomatlczn/e *ietka)
08 Aulo Mafk
(Automatycznie znacznik)
09 Silent Sk p
(Por lanie c,sry)
10 Mic

Aten.

(Tlumiene mikrofonu)
LowCut
(Odcrecie pasma dolnego)
12 H gh Cul
(Odci$ie pasma g6nrego)
l3 Skip Back
I

I

l4 Key

Lock

lAlokada klawiatury)

Batery
(Bateie)
16 Auto Porcr Ott

15

(Automatyczne
17 Beep

ryl{zan

e 2asilania)

(Sygn. dturekow)
18 SP Muie
19 Play Mode
{Tryb odtwarzan a)
20 Machine lD
(lD maszyny)
21 Presel Detaull
(Ustaden a standardowe)
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Menu
3. W celu potwierdzenia

lub wybrania pozycji, nacisnrJ przycrsk

>/IYENTER.

|.

Przy zatrzymaniu, nacisnij przycisk

E

(F1: MENU).

Pozycje i funkcle

Przejscie do menu Display
Ustawienie aktualnej daty czasu
PrzejScie

dru

Utility.

. Na wrySwiellaczu pojawi sig lista menu.
. Wybrana pozycja bgdzie podSwietlona.
.Gdy wybrana jest pierwsza pozycja, nacisnij przycisk plTCh +
przeskakujqc do ostatniej pozycji.
.Gdy wybrana jest ostatnia pozycla, naciSnij przycisk pITCH przeshakujac do pierwszej pozycji.

Za pomocqprzycisk6w PITCH + lub PITCH

-

wybierz pozycjg.
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4.

NaciSnij przycisk >/IyENTER akceptulEc wybrane ustawrenra

Mo2na zapisa6 wstepnie do 3 ustawief nagrywania dla ustawren. takich jak wej6;cie nagrywania, format nagrywania, tryb odtwarzanra itd.

W menu preset wystQpuje 20 paramelr6w oraz mozna zapisac

3

ustawienia okreSlajEce dane warunki.
,,Preset Select" pozwoli na wybranie uslalonego numeru.

1.
2.

Przy zatrzymaniu, nacisnij przycisk

Et

(F1: MENU).

Nacisnij przycisk PITCH + lub PITCH
Nastepnie naci5nij przycisk >/IYENTER.

.

.
.

wybierajqc ,.presets".

.
.

Na wyswietlaczu pojawia sie menu Action.
Wybierz pozycje "Select" i naci6nij przycisk )/II/ENTER zapisulqc ustawienia w wybranej pam Qci,
Wybierz pozycjg "Edit" i naciSnij przycisk )/tt/ENTER dla
ustawienia lub zmlany ustawien w wybranej pamieci.
Wybierz pozycje "Rename" i nacisnij przycisk )/ll/ENTER dla
zmiany nazwy wybranej pamiQci.

Funkcje menu Action

3.

Za pomocqprzycisk6w PITCH + lub PITCH
2, 3 albo Preset o zmienionei nazwie.

-

wybierz preset

Audiofan Pro Sp. z o.o. 02-495 Warszawa , ul. Regulska 5 tel. (22) 66 77 888
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Ustawienia listy menu

llr

Wska:anb
rnpul

lrsLwimla
INT MIC / MIC/LINE / LINE2 / D.IN

2

Rec Format

MP3-320 / l!,4P3-256 / l\,4P3,192

3

Rec Channel

Stereo / N4ono / D. l\,4ono

5

Sample Rate

6

PreRecord

44.1k/48k/96k
On/Off

i

l\,l|

P3- 128

/ t\4P3-64 / pCM 16 / pCM-24

7

Level Cont

Manual / ALC

8

Auto Track

Ofl/1min/smin/10min/1smin/30min/lhour/2hourl6hour/8hour/i2hour/24hour

9

Auto Mark

t0

Silent Skip

otf / -50d8 / -54d8 / -38d8 / -20d8
off / -60d8 I -54d8 / -3EdB / -20d8

OdBi-6dB/-12d8/-18d8
On/Ofi
OniOff

11

lvic Atlen

12

Low Cut

t4

Skip Back

=t5

0.5sec/ 1sec/ 1 ssec/2sec/2.5sec/3sec/ 3.5sec/4sec/4.5seci 5sec/5.5sec/6sec/6.5sec/ /sec/7.5sec/gsec/
8.5sec/ gsec /9.5sec i 'losec/ 15sec 1 20sec/ 25sec i 3osec / 35sec / 4osec/45sec / 5osec / 55sec/ 6osec

f<"v f-o"l

All

Battery

Alkaline / NiMH

High Cul

/ Partial

18

Auto Power Off

Oll / 5m i15m / 30m

19

Beep

On/Ofi

20

SP Mute

On/Ofi

Play t\,4ode

Single / Cont

MachinelD

Maks.8liter

23

i

60m

Preset Deiault
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Og6lna procedura w trybie edycli
1

.

2)

W menu Preset Action za pomocq przycisk6w pITCH + lub
PITCH- wybierz "Edit", a nastqpnie nacisnij przycisk

>/IIlENTER.

.
2.
3.

Na wy6wietlaczu pojawia sie lista menu Action.

Za pomoc4 przycisk6w PITCH + lub pITCH

-

wanoscl ustawignla

wybierz odpowiedniE pozycje menu. Nastqpnie za pomocq przycisk6w l{l
lub ))l wybierz wejScie.

MP3-320 / MP3-256 /
MP3-1 92 / MP3-1 28 /
MP3-64

Po zakohczeniu zmiany pamigci nacisnij przycisk

PCM-16 / PCN^-24

E (F1: EXtr).
. Na wySwietlaczu pojawi siQ wskazanie " Store?".
4. Wybierz "Yes" i nac Snij przycisk ),4|IENTER dla zaprsanta
zmlan lub wybierz "No" i naci6nij przycisk )/ll/ENTER wycnodz4c z Menu Nilode bez zapisywania jakichkolwiek zmian

1)

Format nagrywania (Rec Format)

Parametr "Rec Format" pozwala wybrai format nagrywanego pliku
audio, skompresowany MP3 czy teZ wysokiej wiernosci zapis pclvl,
wsp6lczynnik kompresji MP3 (320, 256, 192,128 Iub 64 kbrs) oraz
kwantyzacjQ PCM (16-bitow4 tub 24-bitowq).

3)

Opls
(N4P3)

lvlono : 160, 128, 96, 64, 32kb/s
Stereo: 320, 256, 192. 128. 64kb/s
: 16bity, 24bity

Kanaly rejestracii (Bec Channel)

Paramelr "Rec channel" pozwala wybrai liczbe kanal6w nagrywanra
pomi€dzy 2-kanalami stereo lub 1 kana.lem monolonicznym albo stereofoniczny 2-kanalowy z dwoma kanalami zawierajqcymi ten sam
sygnal mono.

Wej6cie (lnput)

Uzyj tego menu dla wybrania wejScia audio dla nagrywania.

Slereofoniczy 2,kanalowy plik audio. Sygnal wejSciowy
o poziomie linii (Gniazdo LINE 2)
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Audiofan Pro Sp. z o.o. 02-495 Warszawa , ul. Regulska 5 tel. (22) 66 77 888

fax. (22) 100 3457 www.audiofan.pl

www.marantz.audiofan24.pl

Festl

Wskazairie

Nr
npul

Frr*li2

Fresst*3

INT MIC

INT

i/lc

INT l,,llC
PCM-24

2

Rec Format

tvtP3-128

N,4P3-320

3

Rec Channel

Stereo

Stereo

Stereo

4

Sample Rate

44

44.1k

96k

off

1k

5

PreRecord

On

oil

6

Level Cont

ALC

Manual

l\.4anual

7

Auto Track

oll

8

Auto Mark
Silent Sk p

off
off

off
off

9

oif
oif
oif

10

Mic Atten.

0dB

0dB

0dB

t1

Low Cut

On

off

12

High Cut

On

olf

ofl
ofi

0dB

Skip Back

3sec

3sec

3sec

Kev Lock

Atl

Atl

Atl

Battery

Alkaline

Alkaline

Alkaline

Auto Power Ofl

15m

15m

l5m

Beep

On

On

On

SP Mute

off

off

oit

Play Mode

Cont.

Cont.

Cont.

2A

MachinelD

1

21

Preset Default

Skompresowane rozmowy

Skompresowana muzyha

Nalwyzsza lakosc

13

17

I
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Zmiana ustawiei (Preset Rename)

1.
2.

Przy zat(zymaniu, nacisnij przycisk

E (Fl: MENU).

5.

Naci6ni1 przycisk PITCH + lub pITCH - wybierajqc preset Menu.

wprowadzony lub skasowany tekst.

Nastepnie nacisnij przyc sk >/lyENTER.

3,

4.

Zmiana nazwy ustawienia.

Tekst mozna wprowadzi6 jak r6wnie2 skasowai. przvciski l{(
lub ))l pozwalajE przesunac kursor w miejsce, w ktore ma bvc

Zapomocq1zycisk6w PITCH + lub pITCH -wybierz preset r,

2. 3 albo Preset o zmieniorej nazwie.

W celu zmiany tekstu
Poslugujqc sig przyciskami PITCH + lub pITCH

Nastgpnie nacisnij przycisk >/IUENTER, akceptujqc wyb6r pre_

kt6ry zamierzasz zm eni6.

Naci6rnij przycisk PTTCH + lub pITCH - wybieralqc ,,Rename,,
oraz w celu akceptacji nacisnij przycisk >/IyENTER.

W celu wprowadzenia lekslu
Naci6nij przycisk
(f t: INS). Znak zostanie wprowadzony po
lewel stronie znaku pod6wietlonego, a nastepnie zostanie on
podSwietlony.

-

wybierz znak,

E

Dla skasowania tekstu

El 1fZ: Oel; kasujEc wybrany znak.
Nacisnipcie przycisku >/IyENTER spowoduje wprowadzenie
NaciSnij przycisk

6.

zmian.

Gdy pierwsza lilera nazwy pamieci jest podSwietlona, nacisntl
przycisk l{{ dla powrotu do poprzedniej strony bez zapisania
zmran.

Uwagi:

.
.
.

Jezeli ostatnim znakiem nazwy pamieci bedzie odstep miedzlvyrazowy
(spacja). zmieniony tytul nie bgdzie zawieral ostatnieoo znaku. '
Maksymalna dlugosc nazwy pamiecr ograniczona lesi do I znakow. Jezeli
wprowadzony zostanie znak 9, to ostatni znak zostanie skasowanv.
l\,4o2nawprowadzicnastQpuj4ceznakiABC D E FG H lJKLi,4 it O pO
R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k I m n o p q r s t u v w x y z (Spacja)

!"#$%& O+,-.:=@ll^'{},0123456799.
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I

Wsp6fczynnik pr6bkowania (Sampte Rate)

Wsp6lczynnik ,,Sample Rate' pozwala wybrac czgstofliwo66 pr6bko_
wanra podczas nagrywania.

7)

Funkcja Auto Track

Param.etr "Auto Track" pozwala wlqczyc lub wytqczyc funkcjg Auto
Track r wybrai odcinki czasu dla automatycznego-tworzenia nowych
ScieZek.

stolliwo6i probkowania zar6wno dla pCM
Wyleczenie lunkcji Aulo Track

prdbkowania zar6wno dla PCM

/ 5min / 10min i
l5min 1 30min ,/ l godz
l min

funkcje A!to Track oraz czas iworzenia

2 gadz. / 6 godz. I
8 godz.l 12 god,z.

5)

Funkcja Prerecord

Parametr ,,PreRecord" pozwala wlqczyd jak
record.

i wytqczye tunkcjg

pre

8)

Funkcja Auto Mark

Pozycja menu 'Auto Mark" pozwala wlqczyc lub wylqczyc funkc.ig
aulomatycznego znakowania zapisu w miejscach przekroczenia po_
ziomu ciszy. Znacznik zostale automatycznie wprowadzony po okre_
sie ciszy, w kt6rej poziom sygnalu przez ponad 3 sekundf nie przekracza okre6lonego poziomu -60, -54, -38 lub -20 (dB).

6)

Sterowanie poziomem (Levet Cont.)

Parametr "Level Cont." pozwala na wybranje trybu sterowania na

.60d8 / -54d8 / -38d8 /

grywaniem rgczny lub ALC.

Automatyczna regulacja poliomu (ALC)
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9)

Pomijanie ciszy (Silent Skip)

Pozycja menu "Silent Skip" pozwala wlqczyc lub wylqczy6 funkcjq
pomijania ciszy, a lakze ustawid poziom sygnalu okreSlany jako cisza. Gdy funkcja pomijania ciszy jest aktywna, nagrywanie automatyczn e przechodzi w lryb pauzy,.jeSli przez ponad 3 sekundy pozrom
wejSciowy jest ponizej ustawionej wartosci -{0, -54, -38 lub -20
(dB).

12) Filtr dolnoprzepustowy (High Cut)
Pozycja menu 'High Cut" pozwala wlqczy6 lub wylqczy6 f ltr dolno-

przepustowy.

Paramelr

Opls

)tf

Filtr dolnoprzepustowy wylAczony.

)n

Filtr dolnoprzepustowy wl4czony.

13) Przeskok w tyl (Skip Back)
pomtania ciszy jest wl4czona i ustawiona iesl

Pozycja menu

'Skip Back" pozwala wybrad czas o jakr nastepuie

przeskok od 0.5 do 60 sekund.

10) Tlumienie mikrofonu (Mic Atten.)

0.5sec.11sec./1.ssec./2sec./2.5sec./3sec./3.5sec./4sec.,/4.5sec.issec.i

Pozycja menu ,,Mic Atten." Pozwala wybra6 poziom tlumienia sygnaru
z mikrofonu.

Funkcja llumien a -r(rolonu wy,4c1ona.

Usta;;"* p"r.r,

rl,mrenia ota

n

^roloru.

/ 6sec. / 6.5sec. / 7sec.
'1osec. / 1ssec. I 2jsec. I 25sec.
55secJ 60sec.
5.5sec,

Pozycja menu ,,Low Cut" pozwala wlqczy6 lub wylqczye, filtr g6rnoWartoscl

)tl

uslillenia

/

7.5sec.
30sec.

/ Bsec. / 8,5sec. / gsec. / 9,5sec./
i 35sec. / 40sec. / 45sec. / 50sec./

14) Blokada klawiatury (Key Lock)
Blokada klawiatury zabezpiecza PMD661 w uslawionym stanie, gdy
pracuje on w lrybie nagrywania, odtwarzania lub zatrzymania.

11) Filtr g6rnoprzepustowy (Low Cut)
przepustowy.

/

Wsrt05cl usiawienla

Opls

\tl

/Vszystkie przyciskr nie sE aktywne,

)artial

Wszyslkie przyciski nie sq aktlune. Lecz przycisk

Opis

HEC, REC PAUSE i STOP/CANCEL sa akceotowane.

Filtr g6rnoprzepusiowy wylqczony.
Filtr g6rnoprzepustowy wlEczony

Marantz PMD66l
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15) Baterie (Battery)
Pozycl-a menu "Battery" pozwala ustawi6

lyp baterii

zasilajqcych.
PMD661 pracuje przy zasilaniu z 4 standardowych baterii alkaiicznych lub akumulatork6w Ni-lvlH rozmiaru AA. Typ baterii ustawia siQ
po to. aby wskazanie oslrzegawcze o rozladowaniu baterir bvlo wv_
Swietlane p.awdlowo. Je2eli uslawelre to nie bQdzie zgodne z zastosowanymi baterlami PMD66l, nie bedzie prawidlowo wskazywalo
statusu naladowania baterii.
Warto6ci uslawienia
Alkaline
Ni-MH

17) Sygnal d2wiqkowy(Beep)
Pozycja menu "Beep" pozwala wlqczyi lub wylqczye sygnalizacjg
alarmowE. Jesli funkc.ja jest wleczona. zesp6l sygnalizuje sygnalem
d2wigkowym syluacjQ, gdy baterie se na wyczerpaniu lub brar<u1e
mieisca na karcie SD.
tunkcje sygnalizacji dzwiekowej.

Opis
Ustaw w przypadku stosowanla baterii alkalicznvch
Ustaw w przypadku slosowania akumulatorkow NfMH.

16) Automatyczne wylEczanie zasilania (Auto power Off)

Jezefi PNilD661 nie bedzie dzialal przez dluzszy czas pozoslajqc w
trybie zatrzymania lub pauzy w odtwarzaniu, zasilanie mo2e bye automatycznie wylqczone dla zapewnienia dluzszego czasu eksploala-

18) Wyciszenie

SP (SP Mute)

Funkcja "SP Mute" pozwala wlqczy6 lub wylqczye funkcje wyciszania
gfosnikow. Jezeli f unkcja ,,SP Mute' ustawiona jest na On. nagrywany dzwigk nie jest wyprowadzany przez glosnik. przy ustawien u na
Off, w trakcie nagrywania d2w ek jest wyprowadzany przez glo6nik z
wyjEtkiem sytuacji. gdy d2wigk jest rejestrowany przez wbudowany
mikrofon.

cii baterii.
Warta6ci uslawienia

)ff
5m/15m/30m/60m

opis
:unkcla automatycznego wyleczanla jest
wylqczona
/Vlqcz funkcj€ i ustaw czas po lakim PN,4D66] ma wV
eczac si9 automatycznle.

Marantz PMD661
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19) Tryb odtwarzania (Play Mode)
Pozycja menu "Play Mode" pozwala wybra6 odtwarzanie pojedyncze
lub tez ciEgle.
Wartoicl uslawi6nla
>r

ngre

)ont.

Opis
Tryb odtwarzania poledynczeqo.

21) Ustawienia standardowe (Preset Default)

Pozycja menu "Preset Default' pozwala powr6ci6 do ustawen wy-

branych jako ustawienia standaroowe.
Tabela standardowych ustawief menu znajduje sie na stronie 42.

1.

W trybie edycji uslawien standardowych, za pomocE przyc sku
PITCH + lub PITCH - wybierz opcje 'preset Default,'. Nastepnie dla iniclalizacji naciSnij przycisk )/l|IENTER.

2.

W czasje. gdy wy6wretlany .lest komunikat "Default?', wyorerz
"Yes", a nastgpnie nacisnij przycisk )/||/ENTER. Zaprogramo-

Tryb odtwarzania ciaqleqo

20) ldentyfikator maszyny (Machine

lD)

Plik audio utworzony przez PMD661 poslada informacjQ identyfikujEcE maszynQ.
Informacja ta jesl dolqczona do nazwy pliku.
Pzykladowo, jezeli identyfikatorem maszyny iest .'aaaaa", pierwszy
plik bgdzie numerowany "aaaaa0O1.wav" lub "aaaaa0O1.m03"

wanym parametrom zostanE przywr6cone wartosci stanoaroo_
we, a PMD661 rozpocznie zapis do pamigci nie ulotnej.

Ustawienie identlikatora maszyny odnosi sie do wszystkich rrzecn
uslawiefi wstepnych.

t.

W trybie edycji ustawien wstQpnych, za pomocE przycisku pl.
TCH + lub PITCH - wybierz opcje ',MachinelD". Nastepnie w
celu zmiany, naciSnij przycisk >/lyENTER.

2.

Zmiana identyfikatora maszyny.
Zapoznal siq z procedurq "Preset Rename" (,-Str. 40).

3.

Nacisnij przycisk >/II/ENTER powracajqc do menu wyboru
ustawien wstepnych, po czym nacisnij
zmiany.

El (ft:

EXIT) zaprsulqc

Uwagi:

.

.

Jezeli ostatnim znakiem identylikatora maszyny bQdzie odstep mipozywy_
razowy (spacja), identt4ikator nie bedzie zawleral ostatnieqo znak_.

Jezeli liczba znak6w przekracza 8, w momencie wprovJadzania znaku
ostatni znak jest kasowany.

Matantz PMD661
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l\,4ozna

Swietlacza takie jak: Jaskrawosc. Timer, LED, Format zapisu czasu,
Formal zapisu daly oraz Sortowanie pilk6w.

1.

4.

Za pomocq przycisk6w PITCH + lub pITCH wvbierz odoo_
wiedniE pozycj€. Nastepnie za pomocq przyciskow l{{ luo
) )l wybierz jedna z opcji.

5.

Za pomocq przycisk6w PITCH + lub pITCH wybierz odoo_
wiedniE pozycjg menu. Po zakonczeniu zmiany w menu wy
Swietlacza..nacisnij przyc sk E 1ft: EXIT), zapisujqc zmiany
lub naci6nij przycisk STOP dla wyl6cia z trybu menu bez zapr

zapisai ustawienja standardowe wystQpujEce w menu wy-

E

Przy za]||zymaniu, naci6nij przycisk
(F1: MENU).
Na wySwietlaczu pojawia sie lista menu.
Wybrana pozycja.iesl pod6wietlona

.
.
.
.

sywanra zmtan.

jest pierwsza pozycja, nacisnigcie przycrsru
!.{y^wybrana
IITCH + spowoduje przeskok do ostalniej pozicji.
Gdy wybrana jest ostatnla pozycja, nacisniqcie przycrsr<u

6.

PITCH - spowoduje przeskok do pierwszej pozicji.

2.

Z_a

pomocE przyciskow ptTCH

,,Disolav".

+ lub PITCH

-

wybierz opclg

Gdy wySwietlany jest komunikat ,,Store,', wybierz ,,yes,' i nacisnij
przycisk )/II/ENTER dla zapisania zmian lub wybierz .No" i na_
cisnii przycisk >/IVENTER powracajAc do menu glownego bez
zapisywanta jakichkolwiek zmian.

Funkcje menu
Ws*aania

Zakre6 wyboru

wv$wietlacza
Brightness
(JaskrawoSC)

Timel
3

3.

ED

Time Form
lFormat czasu)
Date Form
5
(Format daty)

Nacisnij przycisk >/tyENTER.
Numer wybranej pozycji miga.
Ustawienie wybranej pozycji jest podswietlone.
W menu wy6wietlacza nacisnigcie przycisku STOp spowoou_
je powrot do trybu zatrzymani a.

.
.
.

'

6

File Sod
(Sortowan e plik6w)

7

Delaull (Standardowo)

Of

Slandardowo

1do8

5

l/30sec/60sec/90sec

off

OryOlt'

On

12Ht24H

12H

N,,l/D,Y, D/l\.4/R

M/D/Y

Alphabet (Sortowanie alfabetyczne).
Time/Date (Czas/Data)

T me/'Date

Fabrycznym ustawieniem formatu daty jest ustawienie europelskie
,,D/Mi y..
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1)

4)

Brightness

Menu Brightness pozwala ustawid laskrawos6 wy6wieflacza OLED

Time Form

Pozycja menu ,,Time Form" pozwala ustawi6 format wy6wietlania
czasu, 12-godzinny z AM/PM (12H) lub z4-godzinny (24H1.

(Organiczna dioda emitujqca Swiatto) na PMD661.

Warto6ci ustawienia
(Ciemne) 1 -8(Jasne)

2)

oprs
Opts

warro.crustilienia
ustilienia II
I wartoict
l..:

lun
loff

l30sec/60sec/90sec

wvlacTona
wylaczona.

lFunkcra trmera
timera
lFunkcja
lwlaczenie lunkcji timera ustawien e

3)

|
I

czasu.

LED
Pozycja menu LED pozwala wi4czy6 lub wylEczy| Swiecenie
wszystkich wskaznik6w LED.
warto5ci
)n

Formal 12 godzirowy (12:00AM - I 1:59PV)

/4H

Format 24-godzinowy (00:00 - 23:59)

Timer

Pozycja menu ,,Timer" pozwala Wlqczye lub wlqczy6 funkcjQ timera z
uslawienrem czasu. Gdy funkcja Timer jest wlEczona czgS6 pozycji
wy6wietfanych bedzie automatycznie wylqczanych je2eli w ustawionym okresie (30, 60 lub 90 sekund) nie zostanie naci6nigty 2aden
przycisk. P rzedlulato Zywolnos6 baterii.

)fi

Opis

12H

I

siq

5)

Date Form

Pozycja menu ,,Date Form" okresla format daty miesiAc/dzien/rok
(M/D/Y) lub dzie6lmiesiEc/rok (D1M^0.

P:
lD/t\,4/y
'
-lym
6) File Sort

Dzie6/N,4iesiac/Rok
'

Menu 'File Sort" pozwala wybrac kolejno66 w jakiej pliki wy6wietlane
(Alphabet
alfabetyczna) lub zgodnie
czasem

s4 na liScie

(Time/Dale-czas/Data)

Opis
Nska2niki LED aktwne
LED

z

-

Wartoici ugtawienia

uslilienia

I

Opis

\lphabet
time/Date

zone.
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7)

Detault

Opcja,,Default" (fabrycznych ustawien standardowych) kasuje
wszystkie ustawienia w menu przywracajAc im ich labrycznie ustawione warloSci.
Zapoznal sie z tabelewy6wietlanych funkcji menu.

Menu ,,Utility" pozwala uslaw a czas dla nagrywania lub odtwarzania,
uslawienia ladowanta, zapisywania oraz formatowanie kart pamtecl
JU-

1.
2.

W trybie zatrzymania, nacisnij przycisk

1.
2.

3.

Za pomoca przycisk6w PTTCH + tub PITCH

E (Fl: MENU).

Naci6nij przycisk PTTCH + tub PTTCH - wybierajqc Display Menu. Nastgpnie akceptujqc, naciSnij przycisk >/ll/ENTER.

- wybierz

W trybie zatrzymania, nacisnij przycisk

Et

Za pomoca przycisk6w PITCH + lub pITCH

(F1 : MENU).

-

wybierz ,,Utility".

pozycjg

Default. Polem naci6nij przycsk >/IVENTER rozpoczynalEc

przywracanie ustawief standardowych.

4,

Gdy wskazanie ,,Default?" zoslanie wy6wietlone, wyb erz ,,yes",
po czym naciSnij przycisk >/IUENTER, wartosci standaroowe
zostanq przywrocone a pamiQ6 zostanie opr62niona.

3.

NaciSnij przycisk >4UENTER.
W menu Utll ty. naciSnigc e przycisku STOP spowoduje powrdt do trybu

.

za(zymanta.

4.

Za pomocE przycisk6w PITCH + lub PITGH
wiedniq pozycjg menu.
Nacisnij przycisk >/IUENTER wchodzqc

w

-

wvbierz odoo-

wybranE pozycjg

menu.
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Funkcje Utility
Wskdania wy6wigtlacza

1)
Opis

1

Record Timer
(Timer nagrruania)

Ustawia czas tozpoczQcia otaz czas nagrywania

2

Play T mer 1
(Timer odtwarzania 1)

Ustawia czas rozDoczecia odtwarzan a

3

Play Timer 2
(Timer odtwarzania 2)

UStawia cTas rozpoczecia ootwarzanra 2

4

Play Timer 3
(Timer odtwarzan a 3)

Ustawia czas rozpoczecia odtwarzania 3.

5

-oad Seltings
Pobranie ustawien)

)obranie danych ustawienia z karty SD.

6

Save Setlings
(Zapis ustaw en)

Zapisuje ustawien a na karcie SD.

lard Format

iasuje wszysikie pliki na karcre.

7

1

Timer nagrywania

Timer nagrywania pozwala na uslawienie lub zmianq czasu rozpoczgcia nagrywania otaz czas jego trwania.
1. Wyb6r menu Record Timer.
. Przy zalrzymaniu, naci6nij przycisk E (Fl : MENU).
. Za pomocq przycisk6w PITCH + lub PITCH - wySwietl ,,Utitily"
a nastgpnie nacisnij przycisk >/lyENTER.
. Za pomocq przycisk6w PITCH + lub PITCH - wyswetl .Record Timer", a nastepnie naci6nij przycisk >/lyENTER.

Formatowanie karty)

2.

Wqcz lub wylAcz timer nagrywania.
Za pomocq przycisk6w PITCH + lub PITCH - pod6wietl jednq
z opcji "On" lub "Off". Nastgpnie za pomocE przyciskow l{{
lub ))l podSwietl "On" uaktywniaJEc funkcjg timera nagrywania. Ustawienie za pomocq przycisk6w l{.( lub }}l podSwietlenia na opcji "Off'' wylaczy funkcjQ timera nagrywania.
. Za pomocq przycisk6w PITCH + lub PITCH - wybierz innq
pozycjq menu. Wybrana pozycja jest podSwiellona.

.
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3.

Ustawienie czasu rozpoczqcia.

.

Przy_podSwietlonej

.

Za pomocE przycisk6w

.
.
4.

>/IYENTER.

l{{

pozycJQ.

lub

})l

wybierz odpowiednrq

21314) Timer odtwarzania (1/2/3)
Menu ,,Play Timef' pozwala na ustawienje lub zm ang czasu rozpo_
czecia odtwarzania oraz nazwy pliku do odtwarzania.

1,

Za pomocE przycisk6w PITCH + lub pITCH _ wybierz odoo_
wiednia warto56.
Naci6n j przycisk ENTER konczAc ustawienie czasu.

Ustawienie czasu trwania.

.

Przy__

.

>/IYENTER.
Za pomocE przycisk6w

.
.

pod5wietlonej

opcji "Duration', nacisnlj

l{{

"Play Timer 1 (lub
>/II/ENTER.

przyc sk

.

2 lub 3)", a

wvswietl

wySwietl
nastQpnie nacisnij przycisk

}}l

G.dy_podgwietlona jest liczba minut,

-

za pomoca przycisk6w
ustaw liczbg minut w zairesie 00 do

2.

Tapiszzmiany.

.

. Pzy zateymaniu. nacisnij przycisk E (Fl: MENU).
. Za pomocE przycjsk6w pITCH + lub ptTCH "Utility", a nastQpnie nacisnij przycisk >/lllENTER.
. Za pomocq przycisk6w PITCH + lub pITCH -

-

999.

59.

.

Wybierz menu Play Trmer

lub
ustaw ltczbg godzin lub
minut.
Przy podswietleniu liczby godzin, za pomocE przyciskow
PITCH + lub PITCH
ustaw jiczbe godzin w zakresie 000 do

PITCH + lub PITCH

S.

opcii ,Start Time" nacisnij przyc sk

E (ft:

W trakcie ustawienia naciSnij przycisk
EXIT). Na
wySwietlaczu pojawi siq wskazanie .'Store?". Wyb erz ,,yes"
dla zapisania ustawiei i powrotu do menu Ulility. Lub wybierz
,,No" dla powrotu do menu Ut lity bez zaplsywania zainych
zmian.
W trakcie ustawiania, naciSnij przycisk STOp powraca1Ac do
trybu zatrzymania bez zapisywania zmian.
Gdy timer jest ustawiony, na wyswiellaczu pojawia sig
tKona

-.

Ustaw Timer odtwarzania.
Za pomo_cq przyciskow PITCH + lub pITCH - pod6wietl jednq
z opcji "Everyday': codziennie, "Weekdav" - dni robocze luo
'Weekend - weekend.
Za pomocq przycisk6w
pod6wietl opcjg ,,Week_
lub
day" ustawiajac odtwarzanie od poniedzialku do piatku.
Za pomocaprzycisk6w
lub
podSwiett bpcyg ,Weexend" ustawiajAc odtwarzanie w sobole i niedziele.
Za pomocq przycisk6w PITCH + lub pITCH wybierz innq
pozycjg menu. Wybrana pozycja jest podSwietlona.

.

.

l{{

}}l

.

l{{

))l

.

-

I
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3.

.
.
.
4.

5)

Ustawienie czasu rozpoczgcia.

. Przy pod6wietlonej opcji
>/II/ENTER.
. Za pomoce przycisk6w l{{
godzin lub minut.
Za pomoca przycisk6w

l{{

"Start Time" nacisnij przycisk
lub

})l

lub

wybierz AM/PM, liczbe

}}l

wybierz odpowiedniq

pozycle.

Pobranie ustawiefi

Menu ,,Load Settings" pozwala na pobranie aktualnych warto6ci z karty SD zarnstalowanej w PMD661.
Dla wykonania funkcji pobierania uslawied uzyj karty SD zawierajqcej
dane zapasane za pomocEfunkcji Save Settings.
Funkcja ta jest szczeg6lnie uayleczna, gdy kilku PMD661 chcemy
nadae te same ustawienia.

Za pomocq przycisk6w PITCH + lub PITCH wybierz odpowiedni4 wartos6.
NaciSnij przycisk ENTER konczac ustawienie czasu.

-

Wyb6r pliku.
. Przy podSwietlonej
>/IYENTEB.

opcji "File Name" nacisnij

przycisk

,

Zapis uslawie6

i:r:'
.i{;
.
.

ffi

Na wy6wiellaczu po.iawia siq lista plik6w.

Za pomoca przycisk6w PITCH + lub PITCH - wybierz plik.
ktory ma by6 odtwarzany. NastQpnie naci6nil przycisk
>/IYENTER.

5.

W trakcie ustawienia naciSnij przycisk

El (f't:

EXIT). Na

wy6wietlaczu pojawi sig wskazanie "Store?". Wybierz ,,yes"
dla zapisania ustawien i powrotu do menu Utility. Lub wybierz
,,N0" dla powrotu do menu Utility bez zapisywania 2adnych

.

PMD561

,-/!:';.--

Zapisz zmiany

.

Pobranie ustawieri

t,Ti,h

r\g'f,'a*\

-\js,,"

zmian.

W trakcie ustawiania naciSnij przycisk STOP powracajAc do
t'ybu zatrzymaria bez zap'sywania zmian.
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1.
2.

W trybie zatrzymania, nacisnij przyoisk

El

(F1 : MENU).

Za pomocq przycisk6w PITCH + lub PITCH - wybierz opcjg
,,Ulility". Nastepnie naci5nij przycisk >/IUENTER dla
potwierdzenia wyboru.

3.

Za pomocq przycisk6w PITCH + lub PITCH
,,Load Setlings".

4,

-

wybierz opc1q

NaciSnij przycisk >/lliENTER. WySwietlony zostanie komunikat
"Load?",

.

NaciSn qcie przycisku STOP spowodule przerwanie pobiera-

6)

1.
2.

W momencie wySwietlenia komunikatu ,,Load?' wybierz opcje

,,Yes" i naci6nij przycisk >/ll/ENTER, pobierajqc ustawienra w
formacie tekstowym z pliku umieszczonego w folderze gl6wnym
karty. Plik ten nosi nazwe '661preset.txt". W trakcie pobierania

na wyswietlaczu pojawia sig komuntkat "Executing...". po pobraniu pliku przez 1 sekundQ wy6wietlany zostanie komunikal
'completed", a nast?pnie nastEpi powr6t do trybu zatrzymania.

W trybie zatrzymania, nacisnij przycisk

E

(F1 : MENU).

Zapomocqprzycisk6w PITCH + lub PITCH - wybierz opclQ ,,Utility". Nastepn e naciSnij przycisk >/lliENTEB dla potwierdzenia
wyboru.

3,

Za pomoc4 przyc sk6w PITCH + lub PITCH -- wybierz opcjg
,,Save Setlings".

nia i powr6t do trybu zatrzymania.

5.

Zapis ustawiei

,,Save Settings" zapisuje wszystkie aktualne wartosci na karcie SD.
ChcEc ustawi6 P|VD661 zgodnie z parametrami zapisanym na kar
cie, wykonaj procedure Load Settings.

4.

Nacisnij przycisk >/IVENTEH. Wy6wietlony zostanie komunikat
"Save?".
Naci5nigcie przycisku STOP/CANCEL spowoduje przerwanie
zapisu i powr6t do trybu zatrzymania.

.
5.

W momencie wy6wietlenia komun katu ,,Save?" wybierz opclq
,,Yes" i naciSnij przycisk )/ll/ENTER, pobierajqc ustawienia w
formacie tekstowym z pliku umieszczonego w folderze gl6wnym
karty. Zapisany plik bgdzle mial nazwe '661preset.txt". W czas e
zapisu pojawi siQ ,,Executing...". Po zakoriczeniu zapisu wyswietlony zostanie przez jednE sekunde komunikat "Completed' i
system powrOci do trybu zatrzymania.

Marantz PMD661
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7)
1.
2.
3.

Formatowanie karty
W trybie zatrzymania nacisnij przycisk

E3 (Fl:

MENU).

Za pomocq przycisk6w PITCH + lub PTTCH - wybierz opcjg ,,Utility". Nastepnie naciSni.j przyctsk >/IVENTER.

Za pomocE przycisk6w PITCH + lub PITCH

-

wybierz pozyclq

,,Card Format". Nastgpnie naciSnij przycisk >/IVENTER.

.
.

Wy6;wietlony zostanie komunikat "Card Format?'.

Naci6niqcie przycisku STOP spowodule przeruanie formatowania karty i powr6t do trybu zatrzymania.

4. W

czasie wy6wietlania komunikatu "Card Format?" wybierz
i naci6nij przycisk )/ll/ENTER formatuj4c karlq pamigci

"Yes"
SD-

W trakcie formatowania wy6wietlany jest komunikat

.,Execu-

ting...". Po wy6wietlaniu przez jednq sekundg komunikatu
"Completed", PMD661 powroci do trybu zaltzymania.

Marantz PMD661
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2.

Za pomocE przycisk6w PITCH + lub PITCH

1.

W lrybie zatrzymania. naci6nij przycisk

El

-

wybierz plik, do

ktorego chcesz mied dostep. NastQpnie nacisnij przycisk

Na liScie.pltkow wy5wietlane sq nazwy pllk6w, Mp3, WMA znajdujqce
sig w "MPGLANGI" lub w innych folderach. Za pomocq listy mozna
wybra6 plik do odtwarzania. zmiany nazwy lub skasowania'atbo lez
sprawdzic informaclg zawartAw pliku.

>/IVENTER wchodzqc w menu listy plik6w,

(F2: LIST).

.

W menu lsty plik6w naci6nigcie przycisku STOp spowoduje

powr6t do trybl zalrzymania.

Funkcje menu plik6w
Wskazania
wvSwietlacza

Na wyswietlaczu pojawia sig lista plik6w. Wybrana pozycja
lest podswietlona.
Gdy wybrana jest pieMsza pozycja, nacisniecie przycisku

'lay

Odtwarzanie plik6w

nlormaton

Wyswiella informacje o pliku

lename

Zmiana nazwy pliku

Delele

Kasowanie pllku.
(opiowanie pliku do inneqo folderu.

PITCH + spowoduje przeskok do ostatniej pozycji.

Qdv_wybrana

jest ostatnia pozycja, naciSnigcie przycisku

PITCH - spowoduje przeskok do pierwszej pozycji.
NaciSnij przycisk l<tl{ wchodzqc w listg folder6w.

copy
Move
7

Opis

Delete Maf ks

Audiofan Pro Sp. z o.o. 02-495 Warszawa , ul. Regulska 5 tel. (22) 66 77 888
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1)

2)

Play

Pozycja menu .,Play" pozwala odtwarza6 wybrany plik.

1.

Za pomocE przycisk6w PITCH + lub PITCH
..Plav".

-

wybierz opctQ

Informacle

Pozycja menu "lnformalion" pozwala wy6wielli6 informacje dotyczEce
wybranego pliku.
1

.

Za pomocqprzyclsk6w PITCH + lub PITCH
formation".

2.

Dla rozpoczgcia odlwarzania, naciSnij przycisk >/IyENTEF
W trakcie odtwarzania naciSnij przycisk STOP powracajqc do
listv olik6w.

.

2.

NaciSn

-

wybierz opc;q ,,ln-

j przycisk >/IVENTER wy6wietlajqc informacje.

. W celu powrotu do listy plik6w, naciSnij przyc sk l{{.
. W celu powrotu do trybu zatrzymania, nacisnij przycisk
STOP.

Maruntz PMD661
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3)

4)

Zmiana nazwy pliku

Pozycja menu "Rename' pozwala zmienie nazwe wybranego pliku.

1, W menu listy plikow, za pomocE
PITCH

-

wybierz opcjg ,,Rename,'.

przycisk6w pITCH

+

Kasowanie

Pozycja menu ,,Delete" pozwala skasowa6 wybrany plik.
ruo

1.

Za pomocA przycisk6w PITCH + lub pITCH

.
.
.
.

2.
3.
4.

Nastepnie naci6nij przycisk >/lI/ENTER dlazmiany nazwy.
Zmiana nazwy pliku.
Zapoznal sig z procedur4 "Preset Rename" (.. Str. 40).
Naci6nij przycisk >/I|/ENTER dla zap sania zm an.
Gdy pierwsza litera nazwy pliku jest pod6wietlona, nacisni.i przy_
cisk
dla powrotu do poprzedniej strony bez zapisania
zmian.

{{

5)

.

wybierz opclq

i nacisnij przycisk
>/IUENTER.
Wybranie opcji "No" i naci6n qcie przycisku >/lI/ENTER spo_
woduje powr6t do listy menu.
W celu powrotu do trybu zatrzymania, nacisnij przycisk
STOP.

Copy

Pozycja menu ,,Copy" pozwala wykonai kopig pliku z aktualnego folderu do innego folderu.

1.

Za pomocq przycrsk6w PITCH + lub pITCH - wybierz opcjq
,,Copy". Nastqpnie nacrSnij przycisk )/lllENTER.

.

2.

Uwagi:

.

-

,,Delete". Nastgpnie nacisniJ przycisk >/lyENTER.
Na wySwietlaczu pojawi sie komunikat,,File Delete?.'.
W.celu skasowania pliku, wybierz ,,yes,'

Jezeli ostatnim znakjem naey pliku bedzie Spacja (Sp), zm eniony tytul
nie bedzie zawieral ostatniego znaku.
Je2efi liczba znak6w przekracza 60, lo w momencie wprowadzania znaku
ostaln znak jestkasowany.

Na wyswietlaczu pojawia sie lista folder6w.

Zapomocqprzycisk6w PITCH + lub pITCH

- wyb erz plik, kf6ry
ma by6 skopiowany. Nastgpnie nacisnij przycisk >/IUENTER.
Kopiowanje rozpocznie sie. W trakcie procesu kooiowania
wyswietlany jesl komunikat "Executing...".
W celu powrotu do trybu zatrzymania, nacisnij przycisk
STOP.

.
.
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6)

Przeniesienie

Pozycja menu ,,Move" pozwala przenie66 plik z aktualnego folderu do
innego folderu.

1.

Za pomoc4 przycisk6w PITCH + lub PITCH - wybierz opcje
,,Move". Nastgpnie naciSni.i przycisk )/ll/ENTER.

.
2.

Na wySwiellaczu pojawia sig lista folder6w.

Za pomocq przycisk6w PITCH + lub PITCH - wybierz plik, kt6ry
ma byc przeniesiony. Nastgpnie nacrsnij przycisk >/lI/ENTER.
Przenoszenie rozpocznie sig. W trakcie przenoszenia wySwietlany jest komunikat "Executing...".
W celu powrotu do trybu zatrzymania, naci6nij przycisk
STOP.

l\,4enu listy folder6w pozwala na wyswietlenie listy tytul6w folder6w.
l\,4ozna ustawli wybrany folder lako katalog aktualny, zmienic nazwe

lolderu, skasowa6 folder i utworzy6 nowy folder.

1,

Gdy wySwietlana jesl lista plik6w w statusie ,,L|ST", nacisnii
przycisk

l{<(.

.
.
7)

Kasowanieznacznik6w

Pozycja menu ,,Delete Marks" pozwala skasowa6 wszystkie znaczniki
znajdujEce sig w wybranym pliku.

1.

Za pomocq przycisk6w PITCH + lub PITCH

-

wybierz opclg
,,Delete Marks". NastQpnie naci6nij przycisk >nllENTER.
Na wy6wietlaczu pojawi sig komunikat "MARK Delete?".
W celu skasowania pliku, wybierz "Yes" i naciSnij przycisk

.
.

.

>/IYENTER.
Wybranie opcji "No" naci6niqc e przycrsku )/lllENTER spowoduje powr6t do menu listy plik6w.

. W celu powrotu do trybu

Na wySwietlaczu pojawia siq lista folder6w.

Wybrana pozycja jest podSwietlona.

Gdy wybrana jest pierusza pozycja, nacisniecie przycisku
PITCH + spowoduje przeskok do ostahiej pozycji.
Gdy wybrana jest ostatnia pozycja, nacisniecie przycisku
PITCH - spowoduje przeskok do pierwszej pozycji.

zalrzymania. nacisnij przycisk

STOP.
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2.

Zapomocqprzycisk6w PITCH + lub PITCH - wybierz lolder, do
ktorego zamierzasz uzyska6 dostep. Nastepnie nacisnij przycisk
(F1 : MENU) wchodzEc w menu listy plik6w.
>/IUENTEH lub

E

1)

Select

Pozycja menu "Select" pozwala uslawlc wybrany folder jako folder
aklualny.

1.

W menu listy lolder6w, za pomoca przycisk6w pITCH + lub
PITCH

.
.
3.

l(.(.

-

wybierz opcje ,,Setect".

El

Nacisniecie przycisku
lub
1ff : EXIT) pozwot powroci6 do lisry folder6w.
W menu listy plik6w naciSniqcie przycisku STOP spowoduje
powr6t do trybu zalrzymania.

Za pomocq przycisk6w PITCH + lub PITCH - wybierz odpowiednia pozycjQ, do kt6rej chcesz uzyska6 dostep. Nastepnie
naciSnij przycisk >/IVENTER dla wejscia w pozycjQ lub potwierdzenta.

2.

Nacisniecie przycisk )/II/ENTER pozwoli ustawi6 wybrany folder jako folder aktualny.

2\

Utworz folder

Pozycja menu ,,Make Foldel' pozwala utworzy6 nowy folder.

Ustala wybrany lolder jako lolder aktualnv

1. W menu listy lolder6w za pomoce przycisk6w pITCH + lub
PITCH - wybierz opcjg ,,Make Folder". Nastepnie nacisnij przycisk >/ll/ENTER.
. Utworzony zostanie nowy lolder o nazwie "NewFolder'
. Pojawi sre lista folder6w. na kt6rej nowy folder bqdzie podSwietlony.

Zmiana nazwy wybranego folderu.

Uwagi:

Audiofan Pro Sp. z o.o. 02-495 Warszawa , ul. Regulska 5 tel. (22) 66 77 888
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Jezeli folder o na&ie 'NewFolder" juz istnieje, na jednE sek!nd€ wyswretlony zostanie komunikat 'Already Exists".
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3) Zmieri nazwq
1. W menu listy plik6w, za pomoce
PITCH

2.
3.

-

4)
przycisk6w pITCH

wybierz opcig ,,Rename".

lub

1.

(,- str.40).

Naci6nigcie przycisku >/IUENTER pozwoli powr6ci6 do listy folde16w.

Gdy pierwsza litera nazwy folderu jest podswietlona, nacisnij
przycisk {{ dla powrotu do poprzedniej strony bez zaprsanta

STOP.

Uwaga:

Uwagi:

.

.

W menu listy folder6w, za pomoca przycisk6w pITCH + lub

PITCH - wybierz opc1e ,Delete". Nastepnie nacisnij przycisk
>/IYENTER.
. Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat "Delete?".
. W celu skasowania pliku, wybierz "yes" i nacisnij przycisk
>/IIlENTER.
. Wybranie opcji "No" i naci6niecie przycisku >/II/ENTER spowoduje powr6t do menu lisly folder6w.
. W celu powrotu do trybu zatrzymania. naci6;nij przycisk

Zmie6 nazwg pliku.

zmlan.

Kasowanie

Pozycja menu ,,Delete'' pozwala skasowa6 wybrany iolder.

NastQpnie nacisnij przycisk >/IVENTER wchodzqc w okno zmiany nazwy.

Zapoznq siq z procedurq"preset Rename"

4.

+

Je2eli ostatnim znakiem nazwy pliku bgdzie Spacia (Sp), zmieniony tytul
nre bgdzie zawieral ostatniego znaku.
Jezeli I czba znak6w ptzektacza 32, to w momencie wprowadzania znaku
ostatni znak jest kasowany.

Nie mozna skasowa6 ostatniego folderu pozostajEcego na karcie pamrgcr
SD. Przy prob e kasowania ostatniego folderu, na jedne sekunde pojawi s e
komunikat "Can not...".

Manntz PMD661
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Usuwanie usterek
Najczqsciej powstaly problem uzytkownik moze rozwiazac samodzielnie bez polrzeby kontaktowania sie z serwisem i pomocE technicznq. Poni2ej podano informacje pozwalajqce bezproblemowo samodzielnie rozwi4za6, r62ne problemy. Je2eli jednak problemu nre oa
sig rozwi4za6 samodzielnie, prosrmy skontaktowa6 sig ze sprzedaw-

.
.

cq lub wskazanym przez niego serwisem.

5ci.

PMD661 wyt\Jvarza intensywny szum.
Sprawdz podlqczenia kabli i/lub wymien kable.
Sprawd2 uslawienia Doziomu wzmocnienia.

Diwigk uzyskiwany przy odtwarzaniu przez pC iest niskiei iako-

.
.

PMD661 nie wl4cza siq.
Zainstaluj nowe baterie.
Sprawdz podlqczenie zasilacza AC.

.
.

PMD661 wl4cza sig i po chwili wytecza.
Zainstaluj nowe baterie.

.

Wydaje sip,

.

ie

PMD66t nagrywa, lecz nie slycha6 diwigku.

Sprawd2 ustawienia wej56.
(Przykladowo, jezeli wybrane zostalo wejscie LINE a do gniazda
LINE lN nie jest podlqczone 2adne 2todlo, pN/D661 bQdzie rejestrowal cisze. PN,4D661 nie bQdzie odtwarzal.)

Przez sluchawki oraz wewnelrzny glosnik nie
sygnal audio.

.
.

iest odtwarzany

Sprawd2 uslawienia VOL +r-.
Sprawd2 inny plik audio na karcie.

PMD661 nie nagrywa.
Upewnij sie, Ze I czba nagranych plik6w nie przekracza 999.
Upewnij siQ, 2e PMD661 potwierdzil karte SD.

.
.

Przez weiScie mikrofonowe nie jest podawany sygnal.
Sprawd2. kt6re wejscie zostalo wybrane.
Sprawd2, ustawienia poziomu nagrywania (REC LEVEL).
Sprawd2, czy mikrofon(y) nie wymaga(jq) zasilania phantom.

.
.
.

Sprawd2jakoSd karty d2wigkowej PC oraz program.
Sprawd2 program konwersji czestotliwosci."
PMD661 nagrywa pliki audio z czestotl wosciq pr6bkowanra
48kHz. Niekt6re programy PC przehvarzaje te pliki do zapisu
44.1kHz (stosujEc w tym celu konwerter czgstotliwosci pr6bkowania). Nalezy stosowa6 wysokiej jakoSci konwertery pr6b
kowanra.

'

PC nie potrafi odczytac plik6w.
Sprawd2 zgodno56 programu PC. Niekl6re programy odtwarzania

.

i edycji nie obslugujE plik6w zarejestrowanych w formacie Mp3

oraz WAV.

Jezeli PL4D661 zachowuje siq w spos6b nienaluralny, moze to wymagai resetu mikroprocesora wykonywanego poprzez odl4czenie
PMD661 od zasilania i wylgcie z niego baterii.
Ochrona i konserwacja
Do czyszczenia nalezy stosowa6 migkk4 Sciereczke zwil2onq w roztworze delikatnego detergentu.

Silnie eksploalowane karty pamigci powinny by6 od czasu do czasu
formatowane, co pozwoli na uniknigcie problem6w z plikami aud o
wynikajqcych z f ragmentacj. zapisu.
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Komunikaty bledow
Szczeg6ly dotyczEce bf9d6w

Wskianig.

:.:

::ai|!

Opig

No Card

Karta n e zostala wykryta

Unformat

Karta zostala sformatowana inaczei niz FATT 6/32
Niewystarczajeca iloSi miejsca w pamieci karty

Full Card
Full 999

Liczba lolderow wynosr 999 (maksinum)

qgtjg4ggrjIg1lsiEgnela

Full MARK

30

(m

aksi mum)

Nie znalez ono plik6w
Key Locked

Operacje przy aklywnej lunkcji blokady klawiatury

Card Locked

B okada zapisu na karte

VBR

FWD lub RWD w pliku VBR

C."

Niewla6ciwa komenda

""t

Need DC lN

Brak zasilania DC

Low Eattery (miga podiwietlenie)

Rozladowane batene

Low Banery

Automatyczne wyla.czenie zasilania ze wzgledu na wyczerpanie baterii
Nie znalezlono pliku z ustaw eniami

No PresetFlle
EtrPresetFile

Uszkodzofy plik zawlerajqcy dane ustawiei

EtrUpdateFile

Plik z uaktualnieniem lub plik systemowy nie dzialaja norma nie
Otwarta pokr!rya karty SD

Door Open
Err Format

Bl4d pl ku w iormac e l,lP3 lub PCM

Already Exists

Znaleziono o ko takie same. nazwie

f-t-r so.

Dlugosc kopiowanego

T""g T[|"
Err Card

--

""gt

Plik tekstowy przekracza 64 bajty
Na karcie wykryto blAd

_

Na RTC wykryto blEd
Na SHAM wykrylo blEd

f

'FlashROV

\ecd

Uodale

Unmatched

Na karcie Flash

RON.4

wykMo bled

Uaktualnienie nie zostalo wykonane
Uslawrenre zaptsanych paramelr6w nie jest prawldlowe

Manntz PMD66|
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Parametry
Cylrowy syslem audio
System .........................--...
Media zapisu
Format zaplsu
Mp3 ............................
wAV ...........................
PredkoSc rejestracji MP3 ..
CzqstolliwoSc p16bkowania
Liczba kanal6w

:

Og6lne
Pob6r mocy
Nagrywanie,/Odtwarzanie
.......- 4-2 W (DC)
Czas dzialania baterii (Alkaliczne) .....:,..,......-....................... 5 godzin (typowo)
Zasilanie
48V, j0mA (Max.)
Zas lanie
Zasilacz
(DA620PMD) w akcesor ach
............ ...4 x AA suche alkaliczne uo
4 x M akumulatorki NI,N/|H

i;,i"al:["jg

........................

Phantom

...... kompresja l\4PEG1 Layer lil
......... 1 6/24-bitowy liniowy PCM
............320t256' 1 92/1 28i64 kbps
44..t

AC
Baterle....................

t4Bt96 kqz

2 (stereo)/j (mono)

.

Bat€riepodtrzymujEca.............................................Ltowabalerazasilajqca
pfacy
dla zegara czas! rzeczywistego
temperatur
0 do aot (32 do 10af)
WilgolnoSi
..............-..-... ....25 do 85% (bez skraplan a)
Temperalura przechow)ryania ................-..-............-20 do 60C (-4 do 140.F)

Srodowisko
Zakres

24 kHz (r1 dB)

Wymiary
SzerokoSc
Wysokoac

Glebokosc
Waga(zwylacz.baterii).....................

weiScia
Zewnetrzny mikrolon

(N.4lC)

........................
.
LINE
Typ .....................
Czulosc wej6ciowa.
Typ

Czulosc wejsciowa

Myk stereo XLR
12 mvrms/4.2 kl)
.,..........,,,.......,........wtyk

.-.

O

stereo xLR
dBu/4.2 kO

LINE 2
Czulos6 wejsciowa.

..................... wtyk stereo 1 /8'
................. 500 mvrms/20 ke

...........4109\14o2

DolEczone akcesoria
Przew6d audio (RCA - 1i8 typ stereo)
Przew6d USB (Typ mini-B - Typ A)
Zasilacz AC {D4620PMD)
Inskukcja obslugi
CD-ROM
Pasek do noszenia
Karta rejestracyjna kllenta (jedynie USA)
Karla SD

'

WyjScia
LINE

93 mm (3.7")
165 mm (6.5")
36 mm (1.4'.)

Zaslrzegamy sobie prawo do zmian w danych technicznych bez uprzedzenta.

Sluchawk

Tvp

...

.. Myk slereo

1

i4'
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OGRANICZONA GWARANCJA
Profesjonalne produkty Marantz posiadajE gwarancje obejmujEcq
uslerki produkcji oraz malerial6w i wykonania obowiqzujqcq w ciqgu
jednego roku zar6wno dla czg6ci jak i wykonania.
Z wyjqtkiem sytuac.ji opisanych poni2ej gwaranc.ia ta obejmuje usterki
w materiale i wykonaniu. Gwarancj4 nie sq objgte nastqpujqce elementy:

1.

Uszkodzenia, znieksztalcenia, usterki oraz niezgodnoSe z parametrami wynikajqca z:
a)Wypadk6w, dzialania natury, niewla6ciwego u2ylkowania,
naduzycia, braku umiejQtnosci oraz nieautoryzowanych modyfikacji produktu.
b) Usuwania lub konserwacji albo postepowania niezgodne z tE
nstrukcjA.

Gwarancja bez prawa przenoszenia uprawnief
Gwarancja ta przysluguje jedynie pierwotnemu nabywcy.
Jak moina uzyskac obstugQ serwisowq (ledynie U.S.A.)
'1. Je2eli zachodzi potrzeba skorzystania z uslug serwisu, to nale2y
skontaktowad sig telelonicznie ze wskazanym serwisem. Podarny nazwe oraz lokalizacjq dla jednego lub wigcej autoryzowanych serwis6w, gdzie mo2na uzyska6 porady serwisowej. Zespolu nie naleZy zwtacae bezposrednio do producenta.

2.

i

szaru obowiqzywania gwarancli.

c) Naprawy lub proby napraw nie wykonywanych ptzez auloryzowanego agenta Marantz.

2.
3.
4.
5.

d) Jakiekolwiek usterki wynikajEce z transportu (jakiekolwiek
roszczenia muszq by6 zglaszane przewo2nikowi).
e) Jakiekolwiek inne przyczyny ni2 le2qce w produkcji.
Czyszczenie, kontrola bezznalezienia usterki lub zmian wvn kajacych z instalacji, usuwania lub ponownej instalacji produkiu.
Jakrkolwiek produkt seryjny, z kt6rego usuniQte, zmodylikowane
lub uszkodzone zostaly numery seryjne.
Akumulatorki lub ladowarki do akumulatork6w,

Wszelkie oplaly za przesylke, je2elt zachodzi potrzeba przeslan a produktu do serwisu, ponosi uz)4kownik. Je2eli zachodzi potrzeba naprawy objetej serwisem pokrywamy oplaty zwiqzane z
przesylkq do miejsca wskazan ego przez nabywce w ramach ob-

3.

Uzytkownik zobowiEzany jest udowodnid datg zakupu poprzez
przedstawienre faktury zakupu lub innego dowodu nabyc a.

Ograniczenie dla gwarancli domySlnych
Czas trwanja wszyslkich gwarancji domySlnych, uwzglgdniajqc gwarancjq sprzedawalno6c oraz odpowiednio6ci do odpowiedniego celu
ograniczony jest do czasu trwania tej gwarancji.

Akcesoria uwzglgdniajqc, lecz nie ograniczajqc siq do: kabli.
zespo.low monta2owych, uchwyl6w, akcesorii do czyszczenia,
przewodow zasilania i adapter6w oraz obud6w.
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