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! Mikrofoniliitäntä
@ Pidike
# Näyttö (nestekidepaneeli)
$ Äänitys/kuunteluvalo
% DISPLAY-näppäin
^ STOP-näppäin
& √ (Takaisinkelaus-)näppäin/

-näppäin
* PLAY-näppäin
( ERASE-näppäin
) MENU-näppäin/ 

FOLDER-näppäin

1 Mikrofoni
2 Kuulokeliitäntä
3 Sisäänrakennettu kaiutin
4 REC-(Äänitys-)näppäin
5 ENTER-näppäin/ 

INDEX-näppäin
6 VOLUME-säätö
7 ç (Pikakelaus-)näppäin/ 

+ näppäin
8 Paristokotelon kansi

• Paina aluetta, johon nuoli osoittaa.
• Älä levitä pidikettä väkisin, ettei se katkea.

Kiitos että olet ostanut OLYMPUS-digitaalisanelimen.

Osien nimitykset

Pidike

Pidikkeen käyttö

FI
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Paristo

Työnnä auki paristokotelon kansi painamalla sitä kevyesti nuolen suuntaan
ja laita koteloon kaksi AAA-paristoa (alkaliparistoa tai lisävarusteena 
saatava Olympuksen uudelleenladattava Ni-MH-akku), huomioiden oikea
napaisuus, kuten kuvassa näkyy. Sulje paristokotelon kansi kokonaan.

Paristotehon lasku näkyy nestekidenäytössä seuraavasti f. Kun g
ilmestyy näkyiin, sanelimesta katkeaa virta.

Aseta HOLD-kytkin HOLD-asentoon ennen kuin vaihdat paristot 
ylläpitääksesi nykyiset asetukset. Sanelin myös tallentaa nykyiset 
asetukset häviämättömään muistiin tunnin välein.

Kun asennat paristot ensimmäistä kertaa, tunnin  merkki vilkkuu. Varmista,
että asetat päiväyksen ja ajan noudattaen alla selostettuja vaiheita 5 – 7.

Ajan/päiväyksen asetus
Kun aika ja päiväys on asetettu, ne tallentuvat automaattisesti 
äänitiedostoa tallennettaessa.

Aika ja päiväys on asetettava, jotta tiedostojen hallinta kansiossa 
S olisi mahdollista, hälytystoimintoa varten ja ajastettua äänitystä varten.

1. Paina MENU-näppäintä vähintään 1 sekunti.

2. Paina STOP- tai PLAY-näppäintä kunnes TIME vilkkuu näytössä.

3. Paina ENTER-näppäintä. Tunnin merkkivalo vilkkuu.

4. Paina STOP- tai PLAY-näppäintä asettaaksesi tunnin.

5. Paina ENTER-näppäintä vahvistukseksi.

6. Tee sama kohdissa MINUTE, YEAR, MONTH ja DATE.
Painamalla √/– näppäintä aktivoit edellisen asetuksen uudelleen.

7. Paina MENU-näppäintä lopuksi.
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Painamalla DISPLAY-näppäintä tunteja ja minuutteja asetettaessa, ajan
merkki vaihtelee 12 tunnin ja 24 tunnin ajan välillä. Asettaessasi päiväystä
voit vaihtaa  DISPLAY-näppäimellä vuoden, kuukauden ja päivän 
keskinäistä järjestystä.

HOLD
Asettamalla HOLD-kytkin yläasentoon näppäimet lakkaavat toimimasta.
(Kuljetuslukitus.) 
Kuuntelutilassa äänenvoimakkuutta voidaan vielä säätää VOLUME-sääti-
mellä. Kuuntelun päätyttyä nestekidenäyttö pimentyy.
Äänitystilassa nestekidenäyttö pimentyy vapaan muistin loppuessa.

Muista palauttaa HOLD-kytkin ennen kuin yrität käyttää sanelinta.

Valmiustila
Jos sanelin pysäytetään tai asetetaan tauolle 5 minuutiksi tai pitemmäksi
ajaksi sanelun tai kuuntelun aikana, se siirtyy valmius (virransäästö) tilaan
ja näyttö sammuu. Poistuaksesi valmiustilasta ja avataksesi näytön paina
mitä tahansa näppäintä.

Äänitystavat
Voit valita jonkin seuraavista äänitystavoista

HQ: High Quality 
SP: Standard Playback 
Tai
LP: Long Playback.

Hankalissa akustisissa olosuhteissa tai puhujan äänen ollessa matala,
suositellaan äänitystavaksi HQ tai SP.

1. Paina MENU-näppäintä vähintään 1 sekunti STOP-tilassa ja 
sitten STOP- tai PLAY-näppäintä, kunnes HQ, SP, LP vilkkuu.

2. Valitse HQ, SP tai LP näppäimellä +/ç tai √/–.

3. Paina ENTER-näppäintä vahvistukseksi.

4. Paina MENU-näppäintä lopuksi.



Yleensä kapasiteetti riippuu siitä, tehdäänkö useita lyhyitä vai pitempiä
saneluja.

Mikrofonin herkkyys
Mikrofonin herkkyys on säädettävissä:

LO: Alhainen herkkyys sopii saneluun.

HI: Korkea herkkyys tallentaa äänet kaikista suunnista. Äänitystavaksi 
tulisi asettaa HQ tai SP, jotta korkeammasta herkkyydestä saataisiin
paras hyöty. Taustakohina voi olla voimakasta.

1. Paina MENU-näppäintä  vähintään 1 sekunti STOP-tilassa ja 
sitten STOP- tai  PLAY-näppäintä kunnes HI, LOW vilkkuu.

2. Valitse Hi tai LOW näppäimellä +/ç tai √/–.

3. Paina ENTER-näppäintä vahvistukseksi.

4. Paina MENU-näppäintä lopuksi.

Äänityksen laatu voi parantua käyttämällä lisävarusteena saatavaa ulkoista
mikrofonia.

Tallentaminen kansioihin
Sanelimessa on 4 kansiota: A, B, C ja S.
Jopa 100 tiedostoa voidaan tallentaa jokaiseen kansioon. Kansiossa S on
varattu yksi alakansio vuoden jokaiselle päivälle (tammikuun 1. päivästä
joulukuun 31. päivään). Jopa 10 tiedostoa voidaan tallentaa jokaiseen
päivä-alakansioon, kätevä ominaisuus aikataulun hallintaan tallentamalla
päivän tapaamiset ja muistutukset. Siirtyäksesi eri päivien alakansioiden
välillä valitse kansio S, paina sitten +/ç tai √/– näppäintä STOP-tilassa.

Paina FOLDER-näppäintä STOP-tilassa vaihtaaksesi kansiovalintaasi.
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HQ SP LP

noin 210 min noin 440 min noin 1000 min

noin 430 min noin 890 min noin 2000 min

VN-1000

VN-2000

Tila
Malli



Äänitys/Tauko

1. Paina FOLDER-näppäintä valitaksesi haluamasi kansion 
(A, B, C tai S). Jos valitset kansion S, valitse haluamasi päivän
alakansio näppäimellä +/ç tai √/–.

2. Aseta äänitystapa (katso yllä).

3. Aseta mikrofonin herkkyys (katso yllä).

4. Paina REC-näppäintä aloittaaksesi äänityksen.
Äänitys / kuunteluvalo palaa punaisena.

5. Paina STOP-näppäintä lopettaaksesi äänityksen.

Jos haluat vain pitää tauon (Pause), paina REC-näppäintä äänityksen 
aikana. PAUSE ilmestyy nestekidenäyttöön ja äänitys /kuunteluvalo vilkkuu.

Jatkaaksesi äänitystä paina REC-näppäintä uudelleen.

Sanelin pysähtyy, kun se on jätetty taukotilaan yli 10 minuutiksi.

Kun jäljellä oleva äänitysaika vähenee alle 1 minuuttiin, äänitys /
kuunteluvalo vilkkuu punaisena.

Jos sanelin on äänitettäessä sijoitettuna suoraan pöydälle, se saattaa 
joutua alttiiksi värähtelyille.
Välttääksesi tämän sijoita se esimerkiksi muistilehtiön päälle.

Nestekidenäytön tiedot 
Joka kerta painaessasi DISPLAY-näppäintä äänitystilassa nestekidenäyttö
vaihtuu nykyisen äänitysajan ja jäljellä olevan äänitysajan välillä, paitsi 
silloin kun jäljellä oleva äänitysaika on vähentynyt alle  5 minuuttiin. Silloin
se vaihtaa automaattisesti jäljellä olevaan äänitysaikaan.

Jos FULL ilmestyy nestekidenäyttöön, valittu kansio on täynnä etkä voi
äänittää siihen lisää tiedostoja. Poista tiedostoja, joita et enää tarvitse.

Tarkistaaksesi kansioon tallennettujen tiedostojen kokonaismäärän
paina ja pidä alhaalla STOP-näppäintä sanelimen ollessa pysäytettynä.

Tarkistaaksesi jäljellä olevan äänitysajan, päiväyksen tai ajan kansiossa 
A, B tai C paina DISPLAY-näppäintä sanelimen ollessa pysäytettynä.

Tarkistaaksesi kuunteluajan, jäljellä olevan kuunteluajan, äänitysajan tai
tiedoston ajan paina  DISPLAY-näppäintä sanelimen toistaessa äänitystä.
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Variable Control Voice Activator (VCVA)
VCVA-toiminnolla sanelin alkaa äänittää automaattisesti vain silloin kun
puhut, ilman että sinun tarvitsisi painaa REC-näppäintä koko ajan. Se 
säästää muistia kytkemällä äänityksen pois päältä hiljaisten jaksojen ajaksi.

1. Paina MENU-näppäintä vähintään  1 sekunti STOP-tilassa ja 
sitten STOP- tai PLAY-näppäintä kunnes VCVA vilkkuu.

2. Valitse ON tai OFF näppäimellä +/ç or √/–.

3. Paina ENTER-näppäintä vahvistukseksi.

4. Paina MENU-näppäintä lopuksi.

Äänitys/kuunteluvalo palaa äänityksen aikana. Kun sanelin on 
valmiustilassa, VCVA vilkkuu nestekidenäytössä ja myös äänitys/
kuunteluvalo vilkkuu.

Kuuntelu (PLAY)

1. Paina FOLDER-näppäintä valitaksesi kansion.

2. Paina +/ç tai √/– näppäintä valitaksesi kuunneltavan 
tiedoston.
Jos valitset kansion S, valitse haluamasi päivän alakansio. Kun pidät
+/ç tai √/– näppäintä alhaalla vähintään 1 sekunnin, sanelin 
paikantaa seuraavan päivä-alakansion, joka sisältää äänitettyjä 
tiedostoja. Jos määrättyä tiedostoa ei valita, sanelin toistaa kaikki 
päiväyksen alakansiossa olevat tiedostot.

3. Paina PLAY-näppäintä käynnistääksesi toiston. Äänitys/
kuunteluvalo palaa vihreänä ja kuunteluaika näkyy 
nestekidenäytössä. (Katso nestekidenäytön tietoja yllä.)

4. Säädä äänenvoimakkuus VOLUME-säätimellä mieleiseksesi.

Mikä tahansa tavallinen 3.5 mm mono-korvakuuloke tai sankakuuloke 
voidaan kytkeä kuulokeliitäntään. Silloin kaiutin mykistyy.

Pikakelaus eteenpäin/ taaksepäin
Näppäimillä +/ç ja √/– voit “kelata“ nopeasti eteenpäin  ja taaksepäin
samalla kun kuuntelet tiedostoa. Kaiutin mykistyy. Vapauta näppäin 
jatkaaksesi normaalia kuuntelua.

Paikantaaksesi tiedoston lopun/alun paina näppäintä +/ç tai √/–
eteenpäin/ taaksepäin pikakelauksen aikana. Sanelin pysähtyy tiedoston
loppuun/alkuun.
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Toistonopeuden vaihto
Painamalla PLAY-näppäintä kuuntelun aikana voit vaihtaa 
normaalinopeudesta seuraaviin
Hidas toisto (–20%): SLOW ilmestyy näyttöön ja 
Nopea toisto (+30%): FAST ilmestyy näyttöön.

Kun tiedoston hidas/nopea toisto on ohi, sanelin toistaa seuraavan 
tiedoston normaalinopeudella.

Palataksesi normaalitoistoon ennen tiedoston loppua, paina STOP- ja 
sitten PLAY-näppäintä uudelleen.

Edellisen/seuraavan tiedoston tai hakumerkin paikantaminen
(katso alla)

Paina näppäintä +/ç tai √/– toistotilassa hidas/nopea.

Poisto kansiosta A, B tai C:

Yksittäisten tiedostojen poisto

1. Paina FOLDER-näppäintä valitaksesi kansion.

2. Paina näppäintä +/ç tai √/– valitaksesi poistettavan 
tiedoston.

3. Paina ERASE-näppäintä. Tiedostonumero vilkkuu, YES ja NO
ilmestyvät nestekidenäyttöön.

4. Paina näppäintä +/ç tai √/– valitaksesi YES.

5. Paina ENTER-näppäintä 8 sekunnin kuluessa.
Sen jälkeen kun tiedosto on poistettu, tiedostonumerot lisääntyvät 
automaattisesti yhdellä.

Kaikkien kansion tiedostojen poisto

1. Jos haluat poistaa kansion koko sisällön, paina FOLDER-
näppäintä valitaksesi kansion.

2. Paina ERASE-näppäintä kahdesti.
Kansion nimi ja ALL ERASE vilkkuvat, YES ja NO ilmestyvät 
nestekidenäyttöön.

3. Paina näppäintä +/ç tai √/– valitaksesi YES.

4. Paina ENTER-näppäintä 8 sekunnin kuluessa.
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Poisto kansiosta S
Valitse kansio S ja paina sitten toistuvasti ERASE-näppäintä valitaksesi
jonkin poistotavoista: tiedosto, päivä, kuukausi, kansio, estetty.

Yhden tiedoston poisto

1. Paina FOLDER-näppäintä valitaksesi kansion S.

2. Valitse päivä-alakansio painamalla näppäintä +/ç tai √/–.

3. Paina PLAY-näppäintä.

4. Paina näppäintä +/ç tai √/– valitaksesi poistettavan 
tiedoston.

5. Paina STOP-näppäintä.

6. Paina ERASE-näppäintä. YES ja NO ilmestyvät 
nestekidenäyttöön.

7. Paina näppäintä +/ç tai √/– valitaksesi YES.

8. Paina ENTER-näppäintä 8 sekunnin kuluessa.
Kun tiedosto on poistettu, tiedostonumerot lisääntyvät 
automaattisesti yhdellä.

Kaikkien tiedostojen poisto päivä-alakansiosta

1. Paina FOLDER-näppäintä valitaksesi kansion S.

2. Valitse päivä-alakansio painamalla näppäintä +/ç tai √/–.

3. Paina ERASE-näppäintä kahdesti. ALL ERASE ja valitun 
alakansion päiväys vilkkuvat. YES ja NO ilmestyvät 
nestekidenäyttöön.

4. Paina näppäintä +/ç tai √/– valitaksesi YES.

5. Paina ENTER-näppäintä 8 sekunnin kuluessa.

Kaikkien tiedostojen poisto kuukausi-alakansiosta

1. Paina FOLDER-näppäintä valitaksesi kansion S.

2. Paina ERASE-näppäintä kolme kertaa.

3. Paina STOP- tai PLAY-näppäintä valitaksesi poistettavan 
kuukausi-alakansion.
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4. Paina ENTER-näppäintä.
ALL ERASE ja valitun kuukausi-alakansion numero vilkkuvat.
YES ja NO ilmestyvät nestekidenäyttöön.

5. Paina näppäintä +/ç tai √/– valitaksesi YES.

6. Paina ENTER-näppäintä uudelleen 8 sekunnin kuluessa.

Kaikkien tiedostojen poisto S-kansiosta

1. Paina FOLDER-näppäintä valitaksesi kansion S.

2. Paina ERASE-näppäintä 4 kertaa.
S ja ALL ERASE vilkkuvat, YES ja NO ilmestyvät nestekidenäyttöön.

3. Paina näppäintä +/ç tai √/– valitaksesi YES.

4. Paina ENTER-näppäintä  8 sekunnin kuluessa.

Tiedostojen siirto kansioiden välillä (MOVE)
Voit siirtää kansioihin A, B ja C äänitettyjä tiedostoja toisiin kansioihin (et
kansiosta S/kansioon S). Siirretty tiedosto lisätään kohdekansion loppuun.

1. Valitse tiedosto, jonka haluat siirtää.

2. Paina PLAY-näppäintä, paina sitten FOLDER-näppäintä ja pidä
sitä alhaalla vähintään 1 sekunti.
Toisto pysähtyy ja MOVE vilkkuu nestekidenäytössä.

3. Paina näppäintä +/ç tai √/– valitaksesi kohdekansion.
Jos kohdekansio on täynnä (100 tiedostoa), FULL ilmestyy
nestekidenäyttöön.

4. Paina ENTER-näppäintä hyväksyäksesi valinnan.
Tiedosto siirtyy. Kohdekansio ja siirretyn tiedoston numero 

ilmestyvät näyttöön.
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Hälytys
Hälytys voidaan asettaa toistamaan hälytysääntä 5 minuutin ajan 
määrättyyn aikaan. Painettaessa mitä tahansa muuta näppäintä kuin
HOLD-kytkintä näiden 5 minuutin aikana sanelin alkaa toistaa ennalta 
valittua tiedostoa.

1. Valitse toistettava tiedosto (S-kansiossa: kaikki tiedostot 
valitusta päivä-alakansiosta toistetaan; jos päivän alakansiossa
ei ole yhtään äänitettyä tiedostoa, kuuluu pelkkä hälytysääni).

2. Paina MENU-näppäintä vähintään 1 sekunti ja paina sitten
STOP- tai PLAY-näppäintä kunnes ((�)) vilkkuu.

3. Valitse ON tai OFF näppäimellä +/ç tai √/– .

4. Paina ENTER-näppäintä asettaaksesi ajan (katso yllä Ajan/
päiväyksen asetus).

5. Paina MENU-näppäintä lopuksi.

Peruuttaaksesi hälytystoiminnon, noudata vaiheita 2 ja 3 valitsemalla OFF.
Katsoaksesi nykyisen asetuksen, valitse ON ja paina sitten ENTER-
näppäintä.

Hälytysääni kuuluu asetettuun aikaan 5 minuutin ajan, vaikka sanelin olisi
asennossa HOLD. Jos mitään näppäintä ei paineta 5 minuutin kuluessa,
hälytys lakkaa automaattisesti ilman tiedoston toistoa. Ajastettu hälytys 
toimii joka päivä ellei sitä ole asetettu asentoon OFF.

TIMER – ajastettu äänitys
Automaattinen äänitys voidaan ajoittaa ennalta asetettuun aikaan. Siinä
sovelletaan käytössä olevia äänitystavan, mikrofoniherkkyyden ja VCVA:n
asetuksia.

1. Paina MENU-näppäintä vähintään 1 sekunti STOP-tilassa ja 
sitten STOP- tai PLAY-näppäintä kunnes TIMER vilkkuu.

2. Valitse +/ç tai √/–.

3. Paina ENTER-näppäintä asettaaksesi äänityksen aloitus- ja
lopetusajan (katso yllä Ajan/päiväyksen asetus). Tarkista jäljellä
oleva äänitysaika! 

4. Paina MENU-näppäintä lopuksi.

Peruuttaaksesi ajastetun äänityksen noudata vaiheita 1 ja 2 valitsemalla
OFF. Katsoaksesi nykyisen asetuksen valitse ON ja paina ENTER-
näppäintä. Kun ajastettu äänitys on suoritettu loppuun, asetus vapautuu.
Jos jokin toiminto on käynnissä, ajastettu äänitys kumoutuu.
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Hakumerkit
Jopa 10 hakumerkkiä voidaan asettaa tiedostoon helpottamaan tärkeiden
kohtien löytämistä.

Ne voidaan sijoittaa painamalla INDEX-näppäintä äänityksen tai kuuntelun
aikana. Hakumerkki ilmestyy näyttöön.

Poistaaksesi hakumerkin paina ERASE-näppäintä hakunumeron 
ilmestyessä 2 sekunniksi näyttöön.

Voit paikantaa hakumerkin kuuntelun aikana painamalla näppäintä +/ç
tai √/–.

Järjestelmän äänimerkit (BEEP)
Sanelin piippaa varoittaakseen sinua virheistä.

Jos et halua kuulla järjestelmän äänimerkkiä (ei koske 
hälytystoistotoimintoja):

1. Paina MENU-näppäintä vähintään 1 sekunti STOP-tilassa ja 
sitten STOP- tai PLAY-näppäintä kunnes BEEP vilkkuu.

2. Valitse ON tai OFF näppäimellä +/ç tai √/–.

3. Paina ENTER-näppäintä vahvistukseksi.

4. Paina MENU-näppäintä lopuksi.

Palautus (Clear)
Tämä toiminto palauttaa nykyisen ajan ja muut asetukset alkuperäiseen
tilaan. Se on kätevä sanelimen käyttöhäiriön sattuessa tai halutessasi
tyhjentää koko muistin.

1. Pidä STOP- ja ERASE-näppäintä alhaalla vähintään 
3 sekuntia. CLEAR ja sen jälkeen YES ja NO ilmestyvät 
nestekidenäyttöön.

2. Paina näppäintä +/ç tai √/– valitaksesi YES.

3. Paina ENTER-näppäintä 8 sekunnin kuluessa.
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Tärkeää – huomaa tämä
Älä säilytä sanelinta kuumissa (suora auringonvalo), kosteissa paikoissa tai
lähellä sähkölaitteita, kuten jääkaappeja ja televisioita, tai lähellä 
voimakkaita magneettikenttiä.

Vältä liiallista kosteutta, erityisesti suolavettä (pyyhi tarvittaessa kuivalla,
nukkaamattomalla kankaalla – älä käytä alkoholia tai muita orgaanisia ja
kemiallisia liuottimia). Hiekka ja lika sanelimen sisällä voivat aiheuttaa 
korjaamatonta vahinkoa.

Tärähdykset (sanelimen pudotessa) voivat vahingoittaa äänitteitä ja estää
kuuntelun.

Älä käytä sanelinta ajaessasi (myöskään polkupyörällä).

Jos sanelin vahingoittuu jollakin tavalla, älä jatka sen käyttämistä, vaan ota
yhteys lähimpään Olympus-huoltokeskukseen.

Paristot
• Älä jätä paristoja alttiiksi kuumuudelle äläkä koskaan pura tai sormeile

niitä (syttymis- ja räjähdysvaara).

• Poista paristot, kun et käytä sanelinta yli kuukauteen ja kun huomaat,
että sanelin kuumenee tai siitä tulee palaneen käryä tai savua.

• Muista ottaa varaparistoja mukaan matkalle lähtiessäsi.

• Älä koskaan käytä viallisia paristoja tai vanhoja ja uusia paristoja tai eri
tyyppisiä paristoja yhdessä.

• Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta.

• Alkali- ja litiumparistot eivät ole uudelleenladattavia.

• Ota huomioon ympäristö hävittäessäsi paristoja.

Vianetsintä
Sanelin ei reagoi näppäimen painallukseen.
– Sanelin on HOLD-tilassa.
– Paristot tyhjät, väärin laitetut, paristokotelo kunnolla suljettu?
Kaiuttimesta ei kuulu ääntä.
– Onko äänenvoimakkuus liian alhainen?
– Kuuloke kytkettynä?
Äänitys ei onnistu.
– Kansio on täynnä.
– Äänitysaikaa ei ole jäljellä.
Jäljellä oleva äänitysaika näyttää liian lyhyeltä.
– Onko joitakin tiedostoja tallennettu  S-kansioon? Pidä STOP-näppäintä

alhaalla ollessasi S-kansiossa tarkistaaksesi tiedostojen kokonaismäärän
nestekidenäytöstä.
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Tekniset tiedot
Tallennusväline: Sisäänrakennettu flash-muisti

Äänitysaika: VN-1000 (32 MB)
HQ: noin 210 min
SP: noin 440 min
LP: noin 1000 min

VN-2000 (64 MB)
HQ: noin 430 min
SP: noin 890 min
LP: noin 2000 min

Mikrofoni: Elektreetti-kondensaattori (mono)

Kaiutin: Sisäänrakennettu Ø 28 mm pyöreä 
dynaaminen kaiutin 

Maksimiteho: 120 mW

Kuulokeliitin (mono): Ø 3.5 mm läpimitta, impedanssi 8 Ω
Mikrofoniliitin (mono): Ø 3.5 mm läpimitta, impedanssi 2 kΩ
Virtalähde: Kaksi AAA (LR03 tai R03) paristoa tai

kaksi uudelleenladattavaa Ni-MH-akkua 

Pariston käyttöaika Alkaliparistot: noin 30 tuntia 
jatkuvassa käytössä: Uudelleenladattavat Ni-MH-akut:

noin 20 tuntia*

Mitat: 99 (p) x 39 (l) x 21.5 (s) mm 

Paino paristoineen 66.5 g 

* Olympuksen testien mukaan paristojen käyttöikä vaihtelee suuresti 
riippuen käytettävien paristojen tyypistä ja käyttöolosuhteista.

• Tallentamasi äänitteet ovat vain henkilökohtaiseen käyttöösi.
Tekijänoikeuslain mukaan on kiellettyä äänittää tekijänoikeuksien alaista
materiaalia ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa.

• Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
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Lisävarusteet (valinnaiset)
Uudelleenladattavien Ni-MH-akkujen laturi BU-400 (vain Eurooppa)

Uudelleenladattava Ni-MH-akku BR401

Liitosjohto (kuulokeliitin ↔ mikrofoniliitin) KA333

Kohinan vaimentava mikrofoni ME12

Elektreetti-kondensaattorimikrofoni ME15

Sankakuuloke E99

Puhelinsovitin TP7

• Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä 
tavaramerkkejä.

• Intel ja Pentium ovat Intel Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

• Kaikki muut tässä mainitut tuotteiden ja brandien nimet voivat olla niiden
omistajien tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Asiakkaille Euroopassa
“CE“ merkki osoittaa, että tämä tuote täyttää 
Euroopan turvallisuus-, terveys-, ympäristö- ja 
kuluttajansuojavaatimukset.

Tämä symboli (WEEE-direktiivin liitteen IV 
mukainen roska-astiasymboli) tarkoittaa sähkö- ja 
elektroniikkaromun erilliskeräystä EU-maissa. Älä 
heitä tätä laitetta tavallisen talousjätteen joukkoon.
Hyödynnä tuotetta hävitettäessä maassasi käytössä
olevia palautus- ja keräysjärjestelmiä.

Tuote: VN-1000/2000


