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Roland R-26 Quick Start Guide
 
Benodigde extra's : 4x AA batterijen of netvoeding, SD card, koptelefoon, (microfoon)

 

de belangrijkste instellingen

1) gebruik de menu knop om het menu te activeren (10)
2) kies rec setup
3) kies onder rec mode : 1-2-4-6 chanel (mogelijkheden zijn 1 of twee externe microfoons, het ingebouwde X/Y koppel, het
ingebouwde L/R omni koppel, en combinaties van de drie genoemde mogelijkheden)
4)kies onder rec source de toepasselijke bronnen : analoog voor externe microfoons, internal voor de ingebouwde microfoons, of
een combinatie tot maximaal 6 sources : 2 externe microfoons + X/Y koppel + L/R omni koppel
5)kies onder sample rate 48 kHz
6)kies onder rec format WAV 24-bit
7)kies onder file type WAV voor 2 chanel opnames, voor BWF voor 4 of 6 chanel opnames

om een externe microfoon aan te sluiten :

1) gebruik de menu knop om het menu te activeren (10)
2) kies analog in
3) input type : separate 
4) input 1 (2) phantom :ON (= 48v voeding), tenzij je een dynamische microfoon zou gebruiken
5) input 1 (2) limiter : ON
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6) input 1 (2) LCF SW : ON
7)BACK

voor andere settings zie de manual

Voorbereidingen

1) steek een SD kaart in het daarvoor voorziene slot.
1) gebruik de menu knop om het menu te activeren (10)
2) kies SD CARD en vervolgens format om de kaart te formatteren

Opnemen
1) druk op rec(13) om de R-26 in stanby te zetten, klaar voor opname (rood lampje knippert)
2) sluit je hoofdtelefoon aan en klik op de tab mon om te controleren of je de juiste inputs beluisterd 
3) indien het niveau te laag is (onder -24dB blijft), met de input (5/6) volledig opengedraaid is het beter de mic sensitivity te
verhogen : druk op sens(7) en schuif het metertje naar boven of kies voor auto sens
4) indien het niveau te hoog is (boven -6dB blijft), met de input (5/6) +/- een kwart slag opengedraaid is het beter de mic sensitivity
te verlagen : druk op sens(7) en schuif het metertje naar beneden of kies voor auto sen
5) je bent nu klaar voor opname, je regelt het input niveau met knoppen 5/6
6) druk op play(12) om de opname te starten (rood lampje blijft aan) 
7) druk terug op play om de opname te stoppen 

voor andere settings zie de manual
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