
 

KANNETTAVA DIGITAALINEN ÄÄNINAUHURI SK-012 
 

 
 
  



 

 
1) DEL/A-B 
2) Äänenvoimakkuus ylös 
3) Äänenvoimakkuus alas 
4) USB-portti 
5) Mikrofoniportti 
6) Äänitysnappula 
7) Paikka johdolle 
8) Kuulokkeen portti 
9) Merkkivalo nauhoitukselle 
10) Näyttö 
11) Stop-nappula 
12) Toista/Pysäytä 
13) Sisäinen mikrofoni 
14) Valikkonäppäin 
15) Toista edellinen 
16) Toista seuraava 
17) Virtanäppäin 
  



 

Keskeiset toiminnot: 
 

 
 
Oppaassa "lyhyt painallus" ja "pitkä painallus" ilmaantuvat säännöllisesti, ja ne tarkoittavat: 

1.  Lyhyt painallus: Paina näppäintä hetken ja irrota sormi näppäimestä 
2.  Pitkä painallus: Paina näppäintä, pidä se painettuna, kunnes näyttö asianmukaisella 

sisällöllä ilmestyy. 
 
Kuinka äänittää:  
 

1. Aloita äänittäminen: Pistä ääninauhuri päälle, paina lyhyesti "REC" -näppäintä, ja kun 
äänitysvalo vilkkuu, ja data yläruudussa alkaa muuttumaan, se tarkoittaa, että 
nauhoitus on käynnissä. 

2.  Pysäytä äänitus: Äänityksen aikana, paina lyhyesti "REC" näppäintä pysäyttääksesi 
nauhoituksen, valo ja data yläruudussa vilkkuu; jatkaaksesi nauhoitusta, paina 
lyhyesti "REC" uudelleen. 

3.  Äänityksen tallentaminen: Äänityksen aikana paina lyhyesti "Tauko eli Pause" 
näppäintä ja "Save" eli tallennus ilmaantuu ruudulle. Mene toisto/valmiustilaan. Paina 
uudestaan toistonäppäintä toistaaksesi tallennetun tiedoston. 

4.  Sammuta nauhoitusvalo: Nauhoituksen aikana, paina lyhyesti "Menu M" 
sammuttaaksesi nauhoitusvalon, sitten paina uudestaan "Menu M", jos haluat 
palauttaa äänitysvalon. 

 
 
 
Toista/ Pysäytä  

Käyttöliittymän alla paina lyhyesti “Toista ⏪”tai “Toista ⏩” valitaksesi sen, että 
toistatko tai äänitätkö musiikkia. Pana lyhyesti "Menu M" mennäksesi toistovalikkoon, paina 
lyhyesti  “Toista ➤” aloittaaksesi itse toiston, sitten paina lyhyesti uudelleen "Toista ➤” 
pysäyttääksesi/toistaaksesi. 

 
 

Vaihda toistosisältöä 
Toistossa, paina lyhyesti “Toista ⏩” tai “Toisto ⏪” näppäintä vaihtaaksesi 

toistosisältöä. 
 
 
 
 
 



 

Vaihda musiikitiedostoa/äänitystiedostoa 
Musiikkia toistattaessa tai äänitettyä tiedostoa, paina lyhyesti "Menu M" poistuaksesi 

päävalikkoon, sitten paina "Toista edellistä" tai "Toista seuraavaa" valitaksesi ääni- tai 
musiikkitoiston, sitten valitse "Toista" vahvistaaksesi valintasi. 
 
 
 
Säädä äänenvoimakkuutta 

Musiikkia tai nauhoitusta toistettaessa, paina lyhyesti "Äänenvoimakkus" näppäintä, 
ja sitten paina "Äänenvoimakkuus eli volume +" lisätäksesi äänenvoimakkuutta, vastaavasti 
paina "Äänenvoimakkuus -" vähentääksesi sitä. Säädön jälkeen, paina lyhyesti "Toista" 
postuaksesi äänenvoimakkuuden säätötilasta. (Se myös poistuu siitä automaattisesti, jos ei 
operaatiota 10 sekunnissa" 
  
Paina "toista seuraava" ja "toista edellinen" Pikakelaus, Uudelleentoisto 

Musiikkia tai äänitettyä tiedostoa toistettaessa, paina lyhyesti "Toista seuraava" tai 
"Toista edellinen" valitaksesi seuraavan soitettavan kappaleen. Paina pitkään "Toista 
seuraava" tai "Toista edellinen" pikakelataksesi eteenpäin tai taaksepäin. 
  
A-B toisto, Kun toistetaan äänitystä/musiikkitiedostoa, paina lyhyesti "DEL/A-B" asettaaksesi 
aloituskohdan A, sitten paina lyhyesti uudelleen "DEL/A-B" asettaaksesi lopetuspisteen B. 
Siten näytössä tulee olemaan "A-B", paina lyhyesti uudelleen "DEL-A-B" toistaaksesi 
sisältöä A-B:n välillä, sitten paina lyhyesti uudelleen "DEL/A-B" poistuaksesi "A-B" 
toistotilasta. (Oletus: se palaa normaalitoistoon 5 toistokerran jälkeen) 
 
 
Kuinka poistaa tiedosto 

1.  Musiikkia toistettaessa /äänittäessä paina lyhyesti "DEL/A-B" valitaksesi 
poistamisen, sitten paina lyhyesti "Toista edellinen" tai "Toista seuraava" 
poistaaksesi yksittäisen tiedoston tai koko tiedoston, sitten paina uudestaan "Menu 
M" vahvistaaksesi sen, että haluat poistaa itse tiedoston, sitten paina "delete eli 
poisto" tulee näkymään itse ruudussa. 

2.  Peruuta tiedoston poisto: Jos sinun tarvisee peruuttaa poisto, paina "EXIT eli poistu" 
ja paina lyhyesti "Toista" peruttaaksesi poistamisen, tai paina "Toista" poistuaksesi 
asetuksista. 

 
Varoitus: "Poista kaikki" tarkoittaa, että todellakin poistat tiedoston ikuisesti, tiedostoa ei 
pystytä palauttamaan, joten valitse se varovaisesti: 
  
Liittämiseen tietokoneeseen 

1.  Liitä kaapeli ääninauhuriin ja tietokoneen USB-porttiin 
2.  Poista irrotettava levy oikeaoppisesti välttyäksesi tiedostojen häviämisiltä 
3.  Yhdistettynä tietokoneeseen sitä voidaan käyttää "U-levynä" Voit tallentaa/ladata 

musiikkitiedostoja ja muita tiedostoja. Tiedostonsiirron aikana, älä irrota nauhuria tai 
menetät kaiken datan. 

  



 

 
 
Lataus 

Liitä kaapeli nauhurin USB-porttiin ja tietokoneen USB-porttiin, nauhuri tulee olemaan 
täysin latautunut 4  tunnin latauksen jälkeen. Näytössä näkyy symboli, joka näyttää, kun 
akku on täynnä. 
 
 


