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Nazwy części i ich funkcje

• Części urządzenia

• Wskaźniki na ekranie

1 Wyjście liniowe/słuchawkowe Wyjście dźwięku na słuchawki lub zewnętrzny sprzęt.
2 Przyciski regulacji głośności Użyj aby ustawić poziom wyjściowy.
3 Gniazdo karty microSD Tutaj umieść kartę microSD lub microSDHC aby używać jej w urządzeniu.
4 Przełącznik LO CUT Włącza/wyłącza filtr dolnozaporowy (redukcja przydźwięku)
5 Przełącznik AUTO LEVEL Włącza/wyłącza automatyczną regulację głośności nagrywania.
6 Przełącznik REC FORMAT Wybór formatu nagrywania.
7 Gniazdo statywu Umożliwia zamocowanie urządzenia na statywie aby nagrywać w miejscu
8 Pokrywa baterii Włóż jedną baterię AA.
9 Stereofoniczny mikrofon Pozwala na rejestrację dźwięku w polu 90º z przodu urządzenia.
10 Wskaźnik nagrywania/przesterowania Świeci się podczas nagrywania i miga gdy sygnał wejściowy jest zbyt wy-

soki (wykrywanie przesterowania). 
11 Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) Wyświetla różne informacje
12 Przycisk nagrywania Użyj aby rozpocząć nagrywanie i na przykład zatwierdzić usunięcie pliku.
13 Wbudowany głośnik (mono) Użyj aby przesłuchać nagrania, gdy słuchawki/zewnętrzny sprzęt nie jest 

podłączony do wyjścia.
14 Gniazdo wejściowe 

mikrofonowo/liniowe
Podłącz mikrofon lub inne urządzenie w celu rejestracji. Można użyć rów-
nież mikrofonów wymagających zasilania z gniazda jack.

15 Przyciski głośności wejściowej Użyj aby ręcznie ustawić poziom rejestracji. 
16 Przycisk przewijania do przodu Podczas odtwarzania pozwala na wybór pliku i szybkie przewijanie do 

przodu. Na ekranie głównym pozwala na ustawienie formatu nagrywania.
17 Przycisk odtwarzania Uruchamia/zatrzymuje odtwarzanie pliku. Na ekranie głównym pozwala na 

dodanie znaczników ścieżki. 
18 Przycisk przewijania wstecz Podczas odtwarzania pozwala na wybór pliku i szybkie przewijanie wstecz 

ekranie głównym pozwala na ustawienie formatu nagrywania.
19 Przycisk usuwania Użyj aby wymazać zbędne pliki.
20 Włącznik zasilania Włącza/wyłącza zasilanie. Przestaw na HOLD aby zablokować przyciski.
21 Gniazdo USB Pozwala na połączenie urządzenia z komputerem kablem 

USB aby przenosić pliki między komputerem i kartą.

1 Mierniki poziomu Wyświetlają aktualne poziomy wyjściowe i wejściowe
2 Informacja o formacie/pliku W tym polu wyświetlany jest format nagrywania, data rejestracji i numer 

odtwarzanego pliku. 
3 Wskaźnik poziomu baterii Wyświetla poziom naładowania baterii. Wskaźnik ten nie jest wyświetlany 

gdy urządzenie jest zasilane z portu USB.
4 Zegar Pozostały czas na włożonej karcie microSD, czas odtwarzania lub na przy-

kład nazwa pliku, który ma zostać usunięty. 
5 Wskaźniki stanu Pokazują aktualny tryb pracy.

• Części urządzenia

• Wskaźniki na ekranie
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Elementy w opakowaniu

• H1

• Jedna bateria AA do sprawdzenia urządzenia

• Szybki start (ten dokument)

• Karta microSD (2 GB)

5

Informacja o regulacji FCC (w USA)
Opisany w tej dokumentacji sprzęt został przetestowany i jest zgodny z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy B 
zgodnie z częścią 15 regulacji FCC. Limite te zostały zaprojektowane aby zapewnić należytą ochronę przed zakłóceniami 
w domowej instalacji. Ten sprzęt generuje, wykorzystuje i może generować fale radiowe i, jeśli nie jest użyty zgodnie z 
instrukcją, powodować zakłócenia odbiorników fal radiowych. Nie ma gwarancji, że urządzenie to nie spowoduje zakłócen 
w instalacji domowej użytkownika. Jeśli ten sprzęt powoduje zakłócenia odbioru radia lub telewizji, co można sprawdzić 
włączając i wyłączając urządzenie, należy poprawić odbiór stosując jedno lub więcej z poniższych rozwiązań:

• Przekieruj lub przemieść antenę.
• Zwiększ odstęp między urządzeniem i odbiornikiem.
• Podłącz urządzenie i odbiornik do osobnych gniazdek elektrycznych.
• Skonsultuj się ze sprzedawcą lub wykwalifikowanym technikiem.

Dla państw UE
Deklaracja zgodności: 
Ten produkt jest zgodny z wymogami dyrektywy
EMC 2004/108/EG 
i dyrektywy dla urządzeń niskonapięciowych 2006/95/EC

Należy zapoznać się  

z informacjami na temat  

bezpieczeństwa  

przed użyciem urządzenia

Informacje na temat bezpieczeństwa

Zignorowanie ostrzeżeń oznaczonych tym symbolem może prowa-
dzić do niebezpiecznych sytuacji włącznie z poważnymi obrażeniami i 
śmiercią.

Zignorowanie tego symbolu może doprowadzić do powstania obrażeń i 
uszkodzenia sprzętu.

Uwaga

Ostrożnie

Zapoznaj się z poniższymi informacjami aby używać urządzenie w bezpieczny sposób.

• Zasilanie i baterie
•  Używaj wyłącznie zasilacza ZOOM AD-17 (DC5V 1A) z wtykiem USB (dostępny 

osobno).
•  Odłącz zasilacz jeśli nie planujesz używać urządzenia przez dłuższy czas.
•  To urządzenie nie może ładować akumulatorków. 
• Dokładnie zapoznaj się z informacjami o bateriach zanim ich użyjesz.
•  Gdy używasz baterii, włóż jedną baterią alkaliczną lub NiMH typu AA dbając o 

prawidłową polaryzację.
•  Wyjmij baterię z urządzenia, jeśli nie planujesz go używać przez dłuższy czas.

• Środowisko pracy
Unikaj używania urządzenia w następujących miejscach, w przeciwnym 
razie może dojść do awarii.
•  W miejscach, w których jest bardzo gorąco lub zimno
•  W pobliżu kaloryferów lub innych źródeł ciepła
•  W miejscach mokrych lub o dużej wilgotności
•  W miejscach gdzie występuje dużo kurzu lub pyłu
•  W miejscach w których w występują silne wibracje i wstrząsy.

• Obchodzenie się ze sprzętem
Nigdy nie rozkładaj na części i nie modyfikuj urządzenia. W przeciwnym razie może 
dojść do obrażeń lub awarii. Firma ZOOM Corporation nie ponosi odpowiedzialności za 
usterki spowodowane modyfikacją lub rozebraniem urządzenia.

Nie działaj na przyciski i inne regulatory ze zbyt dużą siłą. 
Nadmierny nacisk, upuszcanie, obijanie i inne wstrząsy mogą spowodować uszkodzenie 
urządzenia.

Uwaga

Ostrożnie

Uwaga

Ostrożnie

Możesz potrzebować tej instrukcji w przyszłości. 
Przechowuj ją w miejscu, gdzie będzie łatwo dostępna.

Windows jest znakiem zastrzeżonym Microsoft Corporation (USA). Macintosh i Mac OS są zastrzeżony-
mi znakami Apple Inc. w USA i innych krajach. Logotypy microSD i microSDHC są znakami zastrzeżonymi. 
Inne nazwy produktów, zarejestrowane marki i nazwy firm wykorzystane w tej instrukcji są należą do swo-
ich prawnych właścicieli.

 • Technologia kompresji MPEG Layer-3 jest licencjonowana przez firmę Fraunhofer IIS and Sisvel S.p.A. 

 • Nagrywanie koncertów, wykładów i innych wydarzeń bez zgody właściciela praw autorskich jest nielegal-
ne.

Zawartość tego dokumentu i specyfikacja produktu może być zmieniona w przyszłości.

Aktualizacja oprogramowania

Aktualizuj oprogramowanie jeśli jest taka potrzeba. 

2. Podczas naciskania , przesuń włącznik urządze-
nia aby uruchomić H1 w trybie 
aktualizacji oprogramowania. 
Wersja aktualnie używanego 
oprogramowania jest wyświe-
tlana na zmianę z wersją aktu-
alizacji na ekranie.

3. Jeśli wyświetlana wersja aktualizacji jest właściwa, naci-
śnij przycisk  aby otworzyć ekran potwierdzenia. Naci-
śnij  ponownie aby rozpocząć aktualizację. 

PODPOWIEDŹ

Możesz sprawdzić aktualną wersję opro-
gramowania podczas uruchamiania 
urządzenia. Na przykład wersja 1.00 jest 
wyświetlana jako “1/00”.

1. Skopiuj aktualizację oprogramowania na kartę microSD. 

• Najnowszą wersję oprogramowania można pobrać ze stro-
ny firmy Zoom (www.zoom.co.jp).

Uwaga: używaj wyłącznie baterii  
            alkalicznych i NiMH.

• Wkładanie baterii

Uwaga: używaj baterii alkalicznych i NiMH.

Otwórz pokrywę 
naciskając tutaj i 
włóż baterię.
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Połączenie z komputerem

Gdy urządzenie jest wyłączone, podłącz je kablem USB do 
komputera z systemem Windows lub Mac OS. W ten sposób 
urządzenie może działać jako czytnik kart microSD.

Pliki nagrane na karcie microSD są zapisane w podfolderze 
“FOLDER01” wewnątrz folderu “STEREO” na karcie. 
Jeśli plik został nagrany do pamięci wbudowanej urządzenia, 
gdy karty SD nie było w gnieździe, plik zostanie zapisany 
w podfolderze “BLT-IN” 
wewnątrz folderu “STEREO”.

Podłączanie

Usuwanie starego i zużytego sprzętu elektronicznego
( I n f o r m a c j a  m a j ą c a  z a s t o s o w a n i e  w  k r a j a c h  U n i i  E u r o p e j -
skiej ,  w których funkcjonuje obowiązek segregowania odpadów) 
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie należy go wy-
rzucać wraz z domowymi odpadkami. Zamiast tego nakazuje się dostarczenie 
produktu do lokalnego punktu zbiórki elektrośmieci i produktów przeznaczo-
nych do ponownego przetworzenia. Upewniając się, że produkt zostanie pra-
widłowo usunięty pomagasz chronić środowisko i zdrowie najbliższych. Aby 
dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z lokalnym zakładem oczyszczania lub 
sklepem w którym zakupiłeś ten produkt.
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Przygotowanie Ustawienie poziomu wejściowego

Regulacja poziomu sygnału wejściowego. Urządzenie może 
również automatycznie dostosowywać poziom wejściowy.

• Użyj przycisków +/– INPUT LEVEL aby 
ustawić poziom. Aby aktywować automa-
tyczną regulację, przestaw suwak AUTO 
LEVEL na ON.
• Podczas regulacji aktualna 

wartość jest wyświetlana 
na ekranie.

Ustaw poziom (głośność) wyjściową dla gniazda liniowego/
słuchawkowego i wbudowanego głośnika.

• Użyj przycisków +/– 
VOLUME aby ustawić 
poziom. 
• Przytrzymaj przycisk + lub – 

aby szybciej zmieniać wartość.

1. Ustaw format nagrywania. 

2. Użyj przycisków  i  aby wybrać pręd-

kość transmisji i naciśnij . 

Przygotowanie Ustawienie poziomu wyjściowego

Przygotowanie Ustawienie formatu nagrywania

Ustawienie formatu nagrywania i prędkości transmisji. 

Przygotowanie Włączanie/wyłączanie zasilania

Włączanie/wyłączanie urządzenia jest proste. 

1. Aby włączyć urządzenie, przesuń su-
wak Power na pozycję ON na sekundę.

Przyciski można zablokować aby na przykład zapobiec 
przypadkowemu zatrzymaniu nagrywania.

1. Aby wyłączyć przyciski przesuń su-
wak zasilania na pozycję HOLD. 

2. Aby ponownie aktywować przyci-
ski, przesuń suwak z powrotem na 
środkową pozycję. 

Przygotowanie Blokada przycisków

2. Aby wyłączyć urządzenie ponownie 
przesuń suwak zasilania na sekundę.

Przygotowanie Ustawienia daty i czasu

Ustawienie daty i czasu w urządzeniu.

1. Włącz zasilanie naciskając jed-
nocześnie .

2. Użyj przycisków  i  aby 
ustawić wartości i naciśnij  
aby przejść do następnej pozycji.

 • Naciśnij  aby wrócić do 
poprzedniej pozycji. 

3. Po ustawieniu ostatniej pozycji 
(sekundy), naciśnij  aby zakończyć. 

Można włączyć/wyłączyć filtr niskich częstotliwości. Gdy włączony, 
urządzenie redukuje hałas wywołany na przykład przez wiatr.

• Przesuń przełącznik na pozy-
cję ON, wskaźnik aktywności 
funkcji zostanie wyświetlony 
na ekranie.

Przygotowanie Redukcja przydźwięku

Użytkowanie Odtwarzanie nagrań

Odtwarzanie nagranego dźwięku.

• Naciśnij  aby odtworzyć 
ostatnio nagrany plik. 
• Pozostały czas zostanie wyświe-

tlony na ekranie.

Możesz wymazać nagrane pliki. 

1. Naciśnij  podczas 
odtwarzania pliku, który 
chcesz usunąć.

2. Naciśnij  aby zatwierdzić.  
Naciśnij , ,  lub  aby anulo-
wać usunięcie. 

Użytkowanie Usuwanie nagrań

• Główne funkcje przycisków podczas odtwarzania

 /   . . . . .  Naciśnij podczas odtwarzania aby wybrać plik

   . . . . . . . .  Naciśnij aby zatrzymać / wznowić

  . . . . . . . . . .  Naciśnij aby powrócić do ekranu głównego  

Przygotowanie Dodawanie znaczników ścieżek

Możesz dodać znaczniki ścieżki do nagrania. 

ZOOM CORPORATION
4-4-3 Surugadai, Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo 
101-0062 Japan

www.zoom.co.jp

Kopiowanie lub powielanie tego dokumentu w całości lub części bez 
zezwolenia jest zabronione.
H1-5001-1

PODPOWIEDŹ
Gdy funkcja AUTO LEVEL jest włączona, przyciski 
regulacji poziomu wejściowego nie działają.
Jeśli dioda PEAK/REC miga, dźwięk może być 
przesterowany.  W takim przypadku obniż poziom 
wejściowy.

Użytkowanie Nagrywanie

Po włączeniu urządzenia, możesz rozpocząć nagrywanie od 
ekranu głównego poprzez naciśnięcie jednego przycisku.

PODPOWIEDŹ

Odtwarzanie zatrzymuje się automatycznie po od-
tworzeniu wszystkich plików

Przygotowanie Formatowanie karty microSD

Jeśli niepoprawnie sformatowana karta microSD zostanie 
umieszczona w urządzeniu, pojawi się ekran formatowania.
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1. Naciśnij  aby rozpo-
cząć nagrywanie

2. Naciśnij  ponownie aby zatrzymać na-
grywanie i powrócić do ekranu głównego.

• Podczas nagrywania, naci-
śnij  aby dodać w tym 
punkcie nagrania znacznik. 

• Jeśli w pliku znajdują się znaczniki możesz, używając przy-
cisków  i  podczas odtwarzania, przesuwać odtwa-
rzanie do pozycji znacznika.

• Znaczniki można dodawać wyłącznie gdy format nagrywa-
nia jest ustawiony na WAV.

PODPOWIEDŹ

W jednym pliku może być maksymalnie 99 znaczników. 

1. Naciśnij  aby sfor-
matować kartę lub na-
ciśnij , ,  lub 

 aby anulować. 
2. Po sformatowaniu lub anulowaniu ope-

racji pojawi się ekran główny.
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PODPOWIEDŹ
Ponieważ format MP3 wykorzystuje stratną kompresję 
danych, jego jakość dźwięku nie jest tak dobra niż w 
przypadku formatu WAV, ale zajmuje mniej miejsca na 
karcie microSD. Dla obydwu formatów wyższe warto-
ści transmisji pozwalają uzyskać wyższą jakość. 

PODPOWIEDŹ
Jeśli w urządzeniu nie znajduje się karta microSD, 
nadal możesz nagrać plik o długości do 35 sekund 
wykorzystując wbudowaną pamięć urządzenia. 
Pamiętaj, że kolejne nagranie wymaże poprzednie 
z wbudowanej pamięci.

PODPOWIEDŹ
Możesz również otworzyć ten ekran naciskając  
podczas włączania zasilania.  

PODPOWIEDŹ

Gdy ustawienia daty/czasu zostaną wyma-
zane, ekran ten pojawia się automatycznie. 

• Na ekranie wyświetlany jest pozostały czas 
rejestracji w oparciu o aktualnie wybraną pręd-
kość transmisji.

• Długość nagrania jest wyświe-
tlana na ekranie. 


