ICR-280
DIGITALE STEMRECORDER
BEDIENINGSHANDLEIDING

Opmerking:
★ Als het toestel lange tijd niet gebruikt wordt, zet dan de aan/uitschakelaar uit.
★ Gebruik het toestel niet op erg warme, koude, stoffige of vochtige plaatsen.
★ Zorg ervoor dat het toestel niet valt
★ De gebruiksduur van de batterij kan verschillen naargelang de omstandigheden en het
model
★ Laad het toestel op wanneer een van de volgende gevallen zich voordoet:
* Het logo
verschijnt met de volgende tekstweergave: low battery
* De toetsen kunnen niet gebruikt worden
* Het toestel werkt niet langer in normale omstandigheden.
* Laat geen water of vreemde voorwerpen in het toestel dringen.
Belangrijke informatie: lees en bewaar alle bedieningsrichtlijnen voordat u het toestel
bedient, we kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor
onjuist gebruik of incidentele schade. Let erop dat u dit toestel
met zorg bedient en eventueel een back-up maakt van
bestanden.
De inhoud van deze handleiding kan gewijzigd worden om u nog beter te dienen.
Specificaties kunnen zonder bericht worden gewijzigd of verbeterd.
Als de huidige instelling en het huidige gebruik van het toestel verschilt van deze
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handleiding, raadpleeg dan de website van onze onderneming voor de nieuwste
productinformatie
Kenmerken
¤

LCD-scherm, eenvoudig te bedienen.

¤

Ingebouwde luidspreker

¤

Ingebouwde uiterst gevoelige microfoon

¤

Ondersteunt twee opnametypes: HQ en LQ

¤

Opname met stemcontrole

¤

Geeft aan hoeveel ruimte nog vrij is

¤

PC-aansluiting, bestanden downloaden en uploaden
Batterij- indicator
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Richtlijnen over uitzicht
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1-Oortelefoonaansluiting
2-Mic/Line-in kabel
3-Vergrendeling
4-Ontgrendeling
5-REC indicatorlicht
6- LCD-scherm
7-Start/Pauze/Stop
8-Opname/A-B Herhalen
9-Ingebouwde microfoon
10- USB-interface
11-M (MODUS)
12-VOL+/vorige
13-VOL-/Volgende
14-HERHAAL modus
15-EQ
16-Luidspreker
17-Batterijdeksel

Inleiding tot Scherm
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Basiswerking
1-Stroomtoevoer
Het toestel werkt op een AAA batterij; koop een herlaadbare batterij met groot vermogen.
Wanneer de indicator van het resterende batterijvermogen
aangeeft, vervang dan op
tijd de batterij.
2-In-/uitschakelen
Inschakelen: druk kort op de
knop om het toestel aan te zetten, het
LCD-scherm geeft het logo weer, en ga in de DVR-modus onder stopstatus.
Uitschakelen: hou de
knop ingedrukt totdat het LCD-scherm UIT is.
Opmerking: als het toestel vergrendeld is met de vergrendeltoets, wordt het
vergrendelicoontje weergegeven en de stroom schakelt automatisch uit als de stroom aan
staat.
3-Modi
Er zijn 5 modi: DVR modus, MP3 modus, stemcontrole, REC type, resterend
vermogenmodus.
Druk terwijl het toestel in pauze of stopstatus is op M om van MP3 modus naar DVR te
gaan, van MP3 naar Opname met stemcontrole, van Opname met stemcontrole naar REC
Type, van REC Type naar resterend batterijvermogenmodus. U kunt overschakelen
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tussen vijf modi.
DVR modus
2.1. Opname
In gelijk welke modus of status (behalve uitschakelen) zet u REC op “REC”, het toestel
gaat in de opnamestatus, de LCD geeft “●” en het opnameicoon “ ” weer, het lichtje
van de opname-indicator wordt helder en blijft branden tijdens de opname, het toestel
begint op te nemen. Druk tijdens de opname op “Play/Pause” om de opname te
onderbreken, de platenspeler verschijnt en brandt. Druk in de pauzestatus op
“Play/Pause” om de opname te hervatten, de platenspeler wordt weergegeven. Verander
REC naar “Stop” om de opname te stoppen en te bewaren, andere knoppen zullen niet
reageren.
2.2. De opgenomen bestanden afspelen
Druk in de stop- of pauzestatus op de
knop om de huidige opgenomen bestanden
af te spelen. Het scherm geef het volume, het tracknummer, de tijdindicator, het
batterijniveau, de EQ-indicator en de rollende platenspelerindicator weer.
OPMERKING: Het toestel ondersteunt enkel bestanden in IMA ADPCM en WAV
formaat.
2.3. Pauze/Stop/Uitzetten
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1) Pauze: druk in de afspeelstatus kort op de
om het afspelen te onderbreken.
LCD geeft een knipperende platenspeler weer. Druk opnieuw kort op de
knop om
verder af te spelen 2) Stoppen: Hou in de afspeel- of pauzestatus de
knop
ongeveer 2 seconden ingedrukt, de platenspeler stopt met knipperen, laat dan de knop los
om in de stopmodus te gaan.
3) Uitschakelen: Hou in de afspeel- of pauzestatus de
knop ingedrukt tot het
LCD-scherm uitschakelt. Laat de knop los om het toestel uit te zetten.
Opmerking: in de pauze- of stopstatus schakelt het toestel automatisch uit als er binnen 3
minuten geen bedieningscommando's worden gegeven.
2.4 -vorig/ volgend bestand, FF/RW
Druk in de stopstatus kort op de - knop om naar het vorige bestand te gaan; druk kort op
de + knop om naar het volgende bestand te gaan.
Druk in de afspeelsatus op “-” om naar het vorige bestand te gaan; druk op “+” om naar
het volgende bestand te gaan. Hou “+” ingedrukt voor FF, hou “-” ingedrukt voor RW.
2.5 Volumeregeling
Hou “Mode” ingedrukt, er verschijnt een verlichte balk onder de platenspeler op het
scherm. Hou “+” ingedrukt om het volume te verhogen, maar hou “–“ ingedrukt om het
volume te verlagen. De volume-indicator op het scherm zal overeenkomstig wijzigen.
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2.6 A-B herhalen
Druk in de afspeelstatus één keer op “REP” om startpunt A in te stellen, druk opnieuw op
“REP” om eindpunt B in te stellen, het scherm geeft AB weer, het toestel past de
herh

Druk nogmaals op de knop om het huidige bestand te verwijderen. Als u op andere
knoppen drukt behalve PLAY en EQ of als er geen bedieningscommando wordt gegeven
binnen 5 seconden, gaat het toestel uit de wisstatus naar de stopstatus.
B.
Alles verwijderen
Hou in de stopstatus EQ ingedrukt om in de verwijdermodus te gaan. Dan verschijnt op
het scherm DELETE en ONE en de indicator knippert om een bevestiging te vragen.
Druk opnieuw kort op de EQ knop, op het scherm knippert ALL weer in afwachting van
een bevestiging. Druk nogmaals op de knop om het huidige bestand te verwijderen. Als u
op andere knoppen drukt behalve PLAY en EQ of als er geen bedieningscommando
wordt gegeven binnen 5 seconden, gaat het toestel uit de wisstatus naar de stopstatus.
Opmerking: dit toestel ondersteunt enkel WAV-bestanden in IMA ADPCM-formaat
2.9 Tijdindicatie van opgenomen bestanden
1）Tijdindicatie in de stopstatus van DVR
In de stopstatus van DVR geeft het de totale tijd van de huidige opgenomen bestanden
weer. Als de tijdsduur van het opgenomen bestand minder is dan 1 uur, wordt de
tijdsduur weergegeven als (m; s) rechts naast de songvolgorde, als het meer dan 1 uur is,
wordt het weergegeven als (u; m); terwijl “:” knippert, zoals “01:34” wordt weergegeven
onder de songvolgorde, betekent dit dat de hele tijdsduur 1 uur 34 minuten bedraagt.
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2）Indicatie afspeeltijd van de DVR opnamebestanden
Als het opgenomen bestand in het toestel minder dan 1 uur duurt, wordt de afspeeltijd
normaal weergegeven als (m; s). Wanneer de tijdsduur meer dan 1 uur bedraagt, is de
afspeeltijd meer dan uur en de tijdsduur van het huidige bestand wordt weergegeven als
(u; m), “:” knippert.
2.10. REC-formaatbestanden omzetten naar WAV-formaat
De REC-formaatbestanden kunnen worden omgezet in WAV-formaat via de software op
de installatie-CD die met het toestel wordt meegeleverd.

1). Open en run “sound converter”, klik op “open”
2). Selecteer de REC-bestanden die je wilt omzetten
3). Klik op “convert” en begin het bestand om te zetten
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De software kan trouwens ook bestanden in WAV- en Mp3-formaat afspelen.
OPMERKING: Het volgnummer van de opgenomen bestanden wordt gerangschikt
volgens het bestandstype; bestanden opgenomen via HP, SP komen voor de bestanden
opgenomen in LP. Als er in de volgorde van hetzelfde bestandstype bestanden ontbreken,
dan vullen de later opgenomen bestanden deze ruimte op. Er is dan een verschil tussen
de naam van de bestanden en het volgnummer. Bijvoorbeeld, terwijl wordt opgenomen
via HP komt het opgenomen bestand achteraan de opgenomen bestanden via HP te staan;
terwijl als er wordt opgenomen via LP het opgenomen bestand achteraan de opgenomen
bestanden via LP komt te staan. Het toestel kan maximaal 199 bestanden ondersteunen,
creëer een nieuwe folder, verplaats de eerder opgenomen bestanden naar de nieuwe
folder en ga dan verder met opnemen.
3.1 MP3-modus
Druk in de stop- of pauzestatus op de
knop om het huidige bestand af te spelen
OPMERKING: Het toestel kan de bestanden afspelen in MP3 (3e laag van MPEG1,
MPEG2, MPEG3, MPEG2.5) en WMA-formaat.
3.2 Pauze/Stop/Uitzetten
Pauze: druk in de afspeelstatus kort op de
knop om in de pauzemodus te gaan.
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De platenspelerindicator knippert op het scherm. En druk opnieuw op de
knop om
verder af te spelen
Stoppen: Hou in de afspeel- of pauzestatus de
knop ongeveer 2 seconden
ingedrukt, de platenspelerindicator stopt met knipperen. Laat de knop dan los om terug te
keren naar de stopstatus. In de stopstatus wordt de totale bestandslengte weergegeven
onder het tracknummer
Uitschakelen: Hou in de afspeel- of pauze- of stopstatus de
knop ingedrukt totdat
het LCD-scherm UIT is. Laat dan de knop los, het toestel staat uit.
Opmerking: in de pauze- of stopstatus schakelt het toestel automatisch uit als er binnen 3
minuten geen bedieningscommando's worden gegeven.
3.3 Vorig/ volgend bestand, FF/RW
Druk in de afspeelstatus kort op de - knop om naar het vorige bestand te gaan; druk kort
op de + knop om naar het volgende bestand te gaan.
Druk in de afspeelstatus op “-” om naar het vorige bestand te gaan; druk op “+” om naar
het volgende bestand te gaan; Hou “+” ingedrukt voor FF, hou “-” ingedrukt voor RW.
3.4 Volumeregeling
Hou “Mode” ingedrukt, er verschijnt een verlichte balk onder de platenspeler op het
scherm. Hou “+” ingedrukt om het volume te verhogen, maar hou “–“ ingedrukt om het
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volume te verlagen. De volume-indicator op het scherm zal overeenkomstig wijzigen.
3.5 EQ-modus selecteren
Druk kort op de EQ-knop om EQ modi 1-7 te selecteren, die overeenstemmen met
NORMAAL, ROCK, POP, KLASSIEK, ZACHT, JAZZ, en DBB-effect.
3.6 REPEAT-modi selecteren
Druk kort op de REP-knop om de herhaalmodus te selecteren: niet herhalen, één nummer
herhalen, en alles herhalen. Als je één nummer herhalen of alles herhalen kiest,
verschijnt op het scherm.
.
3.7 Bestanden verwijderen
A. Eén bestand verwijderen
Hou in de stopstatus de EQ-knop ingedrukt om in de verwijdermodus te gaan. Op het
scherm verschijnt DELETE en ONE en de indicator knippert om bevestiging te vragen.
Druk nogmaals op de knop om het huidige bestand te verwijderen. Als u op andere
knoppen drukt behalve PLAY en EQ of als er geen bedieningscommando wordt gegeven
binnen 5 seconden, gaat het toestel uit de wisstatus naar de stopstatus.
B. Alles verwijderen
Hou in de stopstatus EQ ingedrukt om in de verwijdermodus te gaan. Dan verschijnt op
het scherm DELETE en ONE en de indicator knippert om een bevestiging te vragen.
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Druk opnieuw kort op de EQ knop, op het scherm knippert ALL weer in afwachting van
een bevestiging. Druk nogmaals op de knop om het huidige bestand te verwijderen. Als u
op andere knoppen drukt behalve PLAY en EQ of als er geen bedieningscommando
wordt gegeven binnen 5 seconden, gaat het toestel uit de wisstatus naar de stopstatus.
Opmerking: dit toestel kan bestanden in MP3 (MPEG1, 2, 2,5 layer 3) en WMA-formaat
afspelen
MP3-modus, DVR-modus en resterend vermogen controlemodus
Druk in de stopstatus kort op de MODE-knop, DVR-modus verandert in MP3-modus en
MP3-modus verandert in DVR-instelmodus & resterend vermogen controlemodus.
4. REC-type
Druk in de status REC Typemodus op “+” of “-” om (HQ/HP) of (LQ/LP) te selecteren,
wanneer u HQ/HP gebruikt, de bestanden zijn dan van goede kwaliteit, wanneer u LQ/LP
gebruikt wordt er in long time opgenomen.
4.1High Quality (HQ) opname en low quality (LQ) opname bedienen
Het toestel kan op twee manieren opnemen: High quality en low quality.
OPMERKING: In REC-modus geeft het icoontje “HQ/LQ” het formaat van de
opgenomen bestanden weer; in DVR-modus geeft het icoontje “HQ/LQ” het formaat van
de huidige opnamebestanden weer.

14

Wanneer bestanden worden opgenomen via HQ/HP, is het formaat van de bestanden
WAV, opgenomen via LQ/LP, de bestanden zijn in REC-formaat.
5. Opname met stemcontrole: ON/FF
Druk in de status opname met stemcontrole op “+” of “-” om OFF of ON te selecteren,
OFF is om de opname met stemcontrole te sluiten, ON dient om ze te openen. Als u ON
REC Type of HP kiest, betekent dit dat u het formaat van WAV in opname met
stemcontrole kiest; als u ON, REC type of LP kiest, betekent dit dat u het formaat van
REC (ACT) met gebruik van opname met stemcontrole kiest. Als het toestel in de “ON”
status staat en geen stem hoort, zal het de opname onderbreken. Als het wel een stem
hoort, gaat de opname verder.
6. De resterende opnametijd controleren
In de resterende tijdmodus geeft het scherm de resterende tijd weer. Als de resterende tijd
niet meer dan 9999 minuten is, worden minuten gebruikt als tijdeenheid, bijvoorbeeld als
de resterende tijd 123 minuten bedraagt, dan wordt dit als volgt weergegeven: 0123,
eenheid (M). Als de resterende tijd meer dan 9999 minuten bedraagt, dan wordt uur
gebruikt als tijdeenheid, bijvoorbeeld als de resterende tijd 12345 minuten bedraagt, dan
wordt dit als volgt weergegeven: 206H, eenheid (uur).
Bediening PC-verbinding
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AANSLUITEN OP EEN COMPUTER
1). Drive programma installeren
Opmerking: a. Windows 98 basis vereist de installatie van een driveprogramma, terwijl
dit niet geldt voor Windows 2000 / XP / I. B. Koppel de MP3-speler af van de
computer voordat de installatie klaar is. C. Als uw computersysteem Windows 2000 is
moet Windows 2000 Service Pack 3.0 geïnstalleerd zijn. (meegeleverd op de
installatie-CD)
1. Laad de meegeleverde instalatie-CD in het drivercompartiment, of download het
driveprogramma van de ondernemingswebsite.
2. Dubbelklik op SETUP.EXE; de volgende afbeeldingen worden getoond:
Klik dan op Next>Yes>Next>Next>Finish volgens de reminder.
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De installatie is voltooid.
2) Aansluiten op een computer
Verbind uw MP3-speler met de PC via USB-kabel, druk op
of op voorwaarde dat
de MP3-speler aan staat, op het venster verschijnt dat er nieuwe hardware werd
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gevonden, het systeem zal automatisch het drive programma installeren. Daarna
verschijnt het icoontje van de verwijderbare schijf (zie verder) in "My computer" met
"PC----" op het scherm.

3). Bestanden uploaden/downloaden
Als het driveprogramma juist geïnstalleerd werd, is de MP3-speler zelf een
verwijderbare schijf nadat hij werd aangesloten op een computer. Daarom gebeurt het
overzetten van bestanden op dezelfde manier als de gewone schijf.
Opmerking: a. koppel de MP3-speler niet los tijdens het uploaden of downloaden van
bestanden; anders is het mogelijk dat het toestel niet meer goed werkt of dat de firmware
beschadigd geraakt. Voor meer details, raadpleeg Problemen Oplossen.

18

b. Wanneer u de MP3-speler wil losmaken van de USB-poort or de computer, let dan
op "PC-----" op het scherm. Als het scherm knippert met "USB--SA" of "USB--rd", geeft
dit aan dat er gegevens worden overgezet. Maak de MP3-speler los wanneer "PC-----" te
zien is.
Speciale opmerking: Een normale de-installatie voor USB-toestel is nodig onder
Windows 2000 of Windows XP; anders kan dit schade of gegevensverlies veroorzaken
aan de speler. Volg de volgende bedieningsstappen:
a. Dubbelklik op het icoontje “Unplug or Eject Hardware” rechts onderaan de computer,
zie hieronder:

b. Klik op “Stop” in het pop-upvenster. Zie de volgende afbeelding links c. Klik op
“OK” in het pop-upvenster. Zie de volgende afbeelding rechts.
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d. Klik op “OK” in het pop-upvenster. Zie het volgende venster.

U kunt de MP3-speler nu losmaken van de USB-poort na de stappen hierboven.
4). Software upgraden/vernieuwen
De software behoeft geen upgrade tenzij de speler abnormaal werkt, d.w.z. niet aangezet
kan worden.
A. Verbinden de MP3 met de computer
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B. Druk op de
knop of MP3 stond al in ON status, er verschijnt dan een icoon van
een verwijderbare schijf in “My Computer”, zie afbeelding a:
C. Stappen: Start>Program>SigmaTel MSCN Audio Player>SigmaTel MSCN
Firmware Download, zie de volgende afbeelding b.

a

b

Dan verschijnt er een venster zoals in afbeelding c.
Nadat het bovenstaande venster automatisch sluit, verschijnt het venster van upgrading
software zoals in afbeelding d.
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C
d
Opmerking: Als u de gegevenszone van de flash wil formatteren tijdens het upgraden,
moet u Format Data Area kiezen. Het systeem laat een venster zien zoals in de volgende
afbeelding. Als u Data Area wil formatteren, klik dan op “Yes”
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D. Klik op de “Start” knop en begin de software te upgraden, zie hieronder:

E. Klik na het upgraden op de “Close” knop.
5) De MP3-speler formatteren
A. Druk op de
knop nadat de speler werd aangesloten op de computer.
B. Klik op “Removable Disk” met de rechter muisknop en kies "Format" uit het menu,
zie afbeelding links:
C. Het formatteervenster verschijnt, zie de afbeelding hierboven:
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D. Klik op “Start” in het formatteervenster. Klik dan op de “OK” knop in het
pop-outvenster en begin de MP3 flash te formatteren.
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E. Druk na het formatteren op de “OK” knop in de rechter afbeelding.

6) Het driveprogramma de-installeren
A. Maak de speler los van de computer.
B. Klik zoals in de afbeelding hieronder op Start>Program>SigmaTel MSCN Audio
Player>Uninstall, of Control Panel>Explorer
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Onmiddellijk verschijnt het volgende venster.

Klik op “Cancel” als u de operatie wilt annuleren, doe anders het volgende:
Er verschijnt een conversatievenster.

Klik op “OK” om het driveprogramma te annuleren, dan verschijnt het volgende
conversatiescherm.
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Opmerking: Het driveprogramma kan de installatie van een driveprogramma van
andere MP3-producten verhinderen. Download het driveprogramma manueel onder
device manager of raadpleeg de technische ondersteuning van onze onderneming.
Stappen om het driveprogramma manueel te downloaden:
A.
Klik onder Windows 2000/XP met de rechter muisknop op “My
computer>Properties> Hardware> Device Manager”. Zie de volgende afbeelding links.
Dubbelklik op Player Recovery Device Class>Player Recovery Device, zie hieronder:
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Click Driver>Update Driver… het volgende venster verschijnt.
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Klik op NEXT in elke continu verschijnend venster.

29

B. Druk onder Windows 98/ME met de rechter muisknop op “My computer>Properties>
Device Manager”, om na te gaan of er “Player Recovery Device” is in device manager,
zie de afbeelding hieronder.

Klik op Player Recovery Device Class>Player Recovery Device, zie hieronder: Klik op
Driving Program als volgt:
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Click Driver>Update Driver…
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De installatie is voltooid.
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Problemen oplossen
1. Waarom kunnen sommige MP3-bestanden niet worden afgespeeld?
Standaard MP3 omvatten enkel: de liedjes in laag 3 van MPEG 1, laag 3 van MPEG 2 en
laag 3 van MPEG 2.5. Anders worden ze niet afgespeeld op de speler, tenzij ze werden
omgevormd met de overeenstemmende software.
2. Waarom stemt de omvang van het geheugen die wordt weergegeven in het
bedieningssysteem niet overeen met het cijfer op de tab?
De software in de MP3-speler neemt een klein gedeelte van het geheugen op, dat
samenvalt met de overeenstemmende normen.
3. Over WAV-formaat
Deze oplossing ondersteunt enkel WAV-bestanden van IMA ADPCM-formaat. Als u
WAV-bestanden of bestanden in een ander formaat wilt bewaren in deze speler, maak dan
een nieuwe folder en bewaar de WAV-bestanden daarin. Zet de WAV-bestanden of
bestanden in een ander formaat niet in de root directory of de mobiele schijf en de folder
voor VOICE, anders kan de speler uitschakelen wanneer dergelijke WAV-bestanden
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worden afgespeeld.

4. Wat doet de MP3-speler traag werken?
Als u vaak bestanden gebruikt of wist gedurende lange tijd, ontstaan er fragmenten in het
flashgeheugen, zoals een fragment op de harde schijf, waardoor de speler trager werkt.
5. Wat als het driveprogramma van de MP3-speler beschadigd is?
Dit wordt veroorzaakt door een verkeerde bediening. Voor details, raadpleeg de
hoofdstukken Software Upgrade/Vernieuwen

6. Wat als de MP3-speler abnormaal werkt, d.w.z. uitschakelt?
Dit wordt veroorzaakt door een verkeerde bediening, u kunt de batterij eruit halen en er
terug in steken, het toestel aanzetten en dan werkt alles weer normaal.
7. Wat als de speler niet aangezet kan worden?
Dit komt omdat de batterij bijna leeg is, u moet er een nieuwe batterij in steken.
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Specificatie
Opnametijd: 133 uur in LQ/LP, 8 uur in HQ/HP (Software in het toestel zelf neemt een
klein beetje ruimte in, dus de juiste tijd is minder dan standaardtijd tijdens het gebruik.
Voor de exacte gebruikte opname tijd raadpleegt u best de resterende tijd van dit toestel.)
Afmetingen: 115mm x 20mm x14mm
Gewicht: 24,6g (zonder batterij)/
Stroombron: 1 x DC 1,5V AAA alkaline batterij
Geheugen medium: Ingebouwd flashgeheugen
Microfoon: ingebouwde capacitor MIC
Input: ingebouwde MIC
Output: tweekanaalkoptelefoon, boven 8 ohm. Gebruiksomstandigheden: 0-40C°
Basisaccessoire: gebruikershandleiding (met garantiekaart), USB-kabel, nekriem,
installatie-CD, Line-in kabel.

35

Meer informatie vindt u op onze website
www.mpmaneurope.com
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