GRAVADOR DE VOZ DIGITAL
MODELO:ICR-300

MODE

FILE/REP

ERASE

MANUAL DE INSTRUÇÕES

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES
Leia este manual antes da utilização e guarde-o para consulta futura.
PRECAUÇÕES
Para manter óptima performance:
Não use a unidade em locais que sejam extremamente quentes, frios, poeirentos ou com humidade elevada.
Não utilize nem guarde a unidade nos seguintes locais:
Numa área com humidade elevada t

A. Ano/Mensagem
B. Qualidade de gravação
C. Mês/Data
D. Tempo decorrido da mensagem
E. Pasta de ficheiro
F. Indicador das pilhas

Logótipo de reprodução
Logótipo de gravação
Logótipo de reter
Logótipo de cartão SD

Activar voz
Repetir 1/repetir tudo
Repetir A-B

LOCLIZAÇÃO DOS INDICADORES

MODE

FILE/REP

ERASE

OPERAÇÃO
COLOCAÇÃO DAS PILHAS
1 Empurre para abrir a tampa das pilhas.
2 Introduza 2 pilhas “AAA” com a polaridade correcta.
3 Feche a tampa das pilhas.
4 INDICADORES DE PILHAS:
As pilhas estão novas.
As pilhas estão fracas ou vazias e devem ser substituídas.
NOTA: Substituir as pilhas não afecta as mensagens ou ficheiros guardados na unidade.
Mas a data e a ho

Ligue a unidade, prima a tecla FILE/REP (ficheiro/rep) para seleccionar 1 mensagem gravada.
*A definição de fábrica é “A”
NOTA:
Cada vez que grava uma mensagem, a unidade atribuirá automaticamente um número.
O número de ficheiro será mostrado no LCD.
*Se a unidade estiver cheia, FULL (cheio) aparecerá no LCD. Elimine algumas mensagens e pode voltar a gravar.
Usar o cartão SD
Para usar o cartão SD,
primeiro introduza o cartão SD. Prima durante um longo tempo a tecla MODE (modo) para introduzir o Modo “Set” (definir). Depois
use a tecla (↑) ou (↓) até que o logótipo
apareça no LCD. Seleccione ON (ligar) com a tecla (←) ou (→).
Prima a tecla “PLAY” (reproduzir) para confirmar e prima a tecla “MODE” (modo) para voltar. O cartão SD é um meio de
armazenamento de gravação.
RETER e Volume
As teclas HOLD (reter) e VOL estão no lado direito da unidade.
*Se a unidade não funcionar, verifique se a tecla HOLD (reter) está desligada.
*Se não houver som mesmo que a unidade esteja a trabalhar, aumente o volume lentamente.
Nota: Quando usar o cartão SD para reproduzir/Gravar, terá que colocar o cartão SD em “On”(ligado) cada vez depois de introduzir o cartão SD, (o
ícone do cartão SD está no LCD.) *Se não houver nenhum cartão SD na unidade, não pode estar “On”(ligado) para o cartão SD.
OPERAÇÃO (CONTINUAÇÃO)
DEFINIR A HORA E A DATA
Quando as pilhas são introduzidas, 06y 1M 01D 12:00:00 estará no LCD.(Modo de data.)
Para entrar no modo SET, prima e mantenha premida a tecla MODE (modo), depois prima a tecla de “para baixo” (↓) até que a hora
e data apareçam no LCD.
①Seleccione Ano (Y) e defina com (←) ou (→). Depois prima a tecla PLAY (reproduzir) para confirmar. ②Seleccione Mês (M) e
defina com (←) ou (→). Depois prima a tecla PLAY (reproduzir) para confirmar.

③Seleccione Data (D) e defina com (←) ou (→). Depois prima a tecla PLAY (reproduzir) para confirmar. ④Seleccione Hora e defina
com (←) ou (→). Depois prima a tecla PLAY (reproduzir) para confirmar.
④Seleccione Minutos e defina com (←) ou (→). Depois prima a tecla PLAY (reproduzir) para confirmar.
*Prima a tecla MODE (modo) para voltar.
DEFINIR SENSIBILIDADE MIC
DEFINIR ACTIVAR VOZ (VOX)

OPERAÇÃO (CONTINUAÇÃO)
Definição de modo. (Como utilizar a tecla MODE?)

* A tecla MODE (modo) pode definir os seguintes 10 itens.
6, Data. (1 – 31)
1, Modo de qualidade de gravação. (HP, LP,
SP, MP)
2, Sensibilidade de microfone. (Hi (alta), Lo
7, Tempo/hora. (00 – 23)
(baixa).)
3, VOX. (Ligar, Desligar)
8, Tempo/minutos. (00 – 59)
4, Ano. (06 – 50 / últimos 2 dígitos do ano)
9, Cartão SD. (Ligar, Desligar)
5, Mês. (1 – 12)
10, Formato. (Não, Sim)
1, Ligue a unidade (modo ICR)
1-1, Não é visualizado nada no LCD
* Prima a tecla PLAY (reproduzir) uma vez.
↓
1-2, O calendário e a hora são visualizados no LCD (Modo de data.)
(A visualização desaparecerá após 60 segundos se não efectuar qualquer acção./Desligar automático.)
* Prima a tecla MODE (modo) uma vez.
↓
1-3, Gravador IC Ligado. (Modo ICR.)
(A visualização desaparecerá após 60 segundos se não efectuar qualquer acção./Desligar automático.)
2, Fazer o “SET Mode” (modo de definição) da unidade
2-1, No modo ICR, prima a tecla MODE (modo) e mantenha-a premida durante mais de 3 seg., o visor mostra SET Mode (modo de definição).
(O visor voltará para “Date mode” (modo de data) após 60 seg. se não for efectuada qualquer acção.)
2-2, Use a tecla (↑) ou (↓) para seleccionar um modo a ser definido.
2-3, Depois de seleccionar o modo, use a tecla (←) ou (→) para alterar a definição.
2-4, Para confirmar a alteração da definição, prima a tecla PLAY (reproduzir) cada vez.
(Se não premir a tecla PLAY de cada vez, a definição não será alterada.)

2-5, Prima a tecla MODE (modo) uma vez para voltar para o “ICR mode” (modo ICR) depois de terminar a definição.

OPERAÇÃO (CONTINUAÇÃO)
GRAVAÇÃO NORMAL
1 Certifique-se de que a VOX está desligada (OFF). Ligue-a, e seleccione seleccione qualidade de som (HP,MP,SP,LP)
*A definição de fábrica é “Off” (desligado).
2 Seleccione uma Pasta de Ficheiro para gravar com a tecla FILE/REP.
*A definição de fábrica é “A”.
3 Ligue a unidade (modo ICR), e prima a tecla REC/STOP (grav/parar) uma vez. Os LEDs acendem-se e começa a gravar. O n.º do novo
ficheiro e o tempo de gravação aparecem no LCD.
Para parar a gravação, prima novamente a tecla REC/STOP. *Quando utilizar o microfone externo, ponha-o na ficha de mic. na unidade.
4 Para ver o tempo de gravação restante. Prima o botão PLAY/STOP (reproduzir/parar) enquanto Gravar. ’REMAIN’ (restante) e o
tempo de gravação restante aparecem no LCD durante 3 seg.
*Enquanto grava, prima a tecla II/DEL para colocar em pausa, e prima a tecla novamente para iniciar a gravação.

NOTA:
* O nível de gravação é automaticamente definido pela unidade.
* Para gravar uma outra mensagem, basta premir a tecla REC/STOP, (grav/parar), o número de (ficheiro de) mensagem aumentará um por um.
* Para gravação de voz normal, a distância de 12 a 22 cm é adequada.
Não remova as pilhas enquanto estiver a gravar, caso contrário interromperá o processo de gravação. Se o fizer pode resultar em danos
ou na perda dos ficheiros gravados A unidade demorará alguns minutos a retomar as operações normais. (o visor lerá “LOAD” (carga) até
retomar a função normal). Para proteger as suas gravações de voz, é bom guardar regularmente cópias de segurança ou as suas gravações
(para mais informação, consulte a secção a Ligação ao PC e Software deste manual).

OPERAÇÃO (CONTINUAÇÃO)
GRAVAÇÃO DE VOZ ACTIVADA (VOX)
Coloque a VOX em "On” (ligado) para gravar apenas quando é detectado som.
A unidade colocará a gravação em pausa quando não for ouvido som, e começa a gravar de novo automaticamente quando é
detectado som.
1 Certifique-se de que VOX está em "ON” (ligado). O ícone de VOX está no LCD. Seleccione qualidade de som (HP,MP,SP,LP)
2 Seleccione uma Pasta com a tecla FILE/TIME (ficheiro/tempo) (A,B,C,D).
3 No modo ICR, prima a tecla REC/STOP (grav/parar) uma vez para começar a gravação.
Para parar a gravação, prima novamente a tecla REC/STOP.
*No modo VOX, a gravação é automaticamente iniciada quando é detectado som. Quando não há som, pára a gravação
automaticamente e os LEDS piscam até que o som seja detectado.
NOTAS:
.O primeiro período de sons activa a unidade e pode não ser gravado.
. Uma variação no nível da voz durante a gravação não parará a unidade, são necessários dois segundos de silêncio para parar a
gravação.
.Para gravação constante, consulte a página anterior.
.Para colocar em pausa prima o botão ERASE (apagar).
.O nível de áudio incorporado define automaticamente o nível de gravação.
. Para o nível de voz normal, a distância de 12 a 22 cm é adequada.
OPERAÇÃO (CONTINUAÇÃO)
FICHA DO AURICULAR
Para ouvir em privado, ligue um auricular à ficha do AURICULAR.
O altifalante desligar-se-á automaticamente quando uma ficha do auricular é introduzida na ficha do AURICULAR.
REPRODUZIR MENSAGENS REPETIDAMENTE
A unidade pode reproduzir 1 ou todas as mensagens, ou uma secção de A a B.
1 REPETIR MENSAGEM A-B:
Enquanto reproduzir uma mensagem, prima a tecla FILE/REP (ficheiro/rep) uma vez, “A” aparece no LCD. Prima novamente
FILE/REP e "b” está no LCD. Depois a unidade repetirá a reprodução de A-B. Para voltar ao normal, prima novamente a tecla
FILE/REP.
2 REPETIR 1/ TODAS AS MENSAGENS:
Enquanto reproduzir uma mensagem, prima durante um longo tempo a tecla FILE/REP (ficheiro/rep) até que “REPEAT” (repetir)
apareça no LCD. Prima novamente durante um longo tempo em FILE/REP (ficheiro/rep), “REPEAT ALL” (repetir tudo) apareça no
LCD, para cancelar repetir, prima novamente durante um longo tempo na tecla FILE/REP.
ELIMINAR UMA MENSAGEM
1 No modo ICR, seleccione um ficheiro para eliminar, e prima a tecla DEL uma vez. “DEL 1” aparece no LCD e reproduz o ficheiro
automaticamente. Prima a tecla DEL novamente enquanto está a reproduzir, e a mensagem será eliminada.
* Sem premir a tecla DEL novamente enquanto está a reproduzir ou se premir outras tecla, a mensagem será cancelada.

ELIMINAR TODAS AS MENSAGENS
1 No modo ICR, prima durante um longo tempo a tecla DEL, e “DEL ALL” (eliminar tudo) aparece no LCD.
Prima a tecla DEL novamente, e todas as mensagens numa pasta seleccionada serão eliminadas. (Sem premir a tecla DEL
novamente, ou se premir uma outra tecla, a eliminação será cancelada.)
NOTAS IMPORTANTES:
Uma vez a(s) mensagem(ens) eliminada(s)12ou a unidade formatada, não podem ser recuperados.
OPERAÇÃO (CONTINUAÇÃO)
REPRODUZIR MENSAGENS
1 Ligue a unidade (modo ICR) e seleccione uma Pasta de Ficheiro com o botão FILE/REP (ficheiro/(rep).
2 Seleccione o número de ficheiro a reproduzir com a tecla (↑) ou (↓) e prima a tecla PLAY (reproduzir) uma vez.
3 Prima a tecla PLAY/STOP (reproduzir/parar) uma vez para reproduzir uma mensagem.
*Enquanto estiver a reproduzir, prima a tecla REC/STOP para mostrar o tempo e a data da gravação no LCD da mensagem.
*Enquanto estiver a reproduzir, prima a tecla II/DEL para colocar em pausa, e prima a tecla novamente para efectuar a reprodução.
*Enquanto estiver a gravar, prima a tecla II/DEL para colocar em pausa, e prima a tecla novamente para efectuar a gravação.
4 Para Avançar e Recuar durante a reprodução, prima a tecla FWD ou REV. A velocidade de reprodução é 10 segundos, prima e
mantenha premida a tecla FWD ou REV durante mais de 3 segundos, a velocidade aumenta até 30 segundos.
Prima as teclas FWD ou REV ou Play/Stop (reproduzir/parar) para retomar a reprodução normal.
OPERAÇÃO (CONTINUAÇÃO)
EDITAR MENSAGEM (SEPARAR)
Com a função Edit (editar), é possível cortar uma mensagem longa para uma determinada facção que pretenda. A maneira mais eficaz de
editar uma mensagem é cortá-la em duas facções.
1 * Seleccione um ficheiro a separar.
①Prima durante um longo tempo a tecla (↓). “Edt” (editar) aparece no LCD.
②Prima a tecla “Play” (reproduzir) para encontrar o ponto a separar.
③Prima a tecla FILE/REP (ficheiro/rep) para separar a mensagem em duas.
2 ④Prima a tecla “Play” novamente para confirmar.
*Prima a tecla MODE (modo) para voltar.
* Se pretender cancelar EDIT (editar), prima a tecla MODE a qualquer momento.
* Depois de uma mensagem ser cortada em duas facções, o número da mensagem original é mantido para a primeira facção, e o
número da última mensagem é criado automaticamente para a segunda facção.
EDITAR MENSAGEM (CORTAR)
①Seleccione um ficheiro a cortar A-B, e prima durante um longo tempo a tecla (↓) como acima.
②"Edt" aparece no LCD. ③Prima a tecla “PLAY” para encontrar o ponto inicial (A) para cortar, depois prima a tecla DEL (eliminar).
④ “A St” aparece no LCD. ⑤Depois encontre o ponto final (B) a cortar, prima novamente a tecla DEL. ⑥”bEd” aparece no LCD.
⑦Prima a tecla “PLAY” para confirmar cortar A-B da mensagem. ⑧OK aparece no LCD, e elimina A-B da mensagem. ⑨ Prima a
tecla MODE para voltar (modo ICR.)
* Se pretender cancelar Edit (editar), prima a tecla MODE (modo) a qualquer momento. A unidade voltará para o modo ICR.

A memória está Cheia.
Quando a memória (no interior da unidade ou no cartão SD) está cheia, ‘FULL’ aparece no LCD. Elimine ou mova
algumas mensagens para outros dispositivos como um PC, e pode voltar a gravar.
OPERAÇÃO (CONTINUAÇÃO)
FORMATAR A UNIDADE
1 Para entrar no modo SET (definir), prima e mantenha premida a tecla MODE (modo), depois prima a tecla de (↑) ou (↓) até que
FoR (formatar) apareça no LCD.
2 Use a tecla (←) ou (→), seleccione "YES” (sim), depois mantenha premida durante um longo tempo a tecla DEL, todos os
ficheiros e mensagens na unidade serão formatados.
NOTAS IMPORTANTES:
.Uma vez a(s) mensagem(ens) ELIMINADA(S) ou a unidade FORMATADA, estas não podem ser recuperadas.
.O processo de formatação demorará cerca de 20 segundos, durante esse período todas as teclas estão sem funções.
Gravar uma conversa telefónica.
①, Ligue ICR-300 ao telefone com o cabo de Tel. e o cabo de Áudio (incluindo o acessório) como abaixo.
②, Prima o botão “Record/Stop” (gravar/parar) depois atenda um telefonema. (Certifique-se de que o”Indicador de gravação” está
aceso.)
②, Prima novamente o botão “Record/Stop” (gravar/parar) depois da conversa telefónica ter terminado. (Certifique-se de que
o”Indicador de gravação” está apagado.)
REPRODUZIR FICHEIROS DO GRAVADOR DE VOZ NO PC
Como os ficheiros do gravador de voz têm um formato especial (LP, SP, MP, HP), não pode reproduzir bem estes ficheiros no seu
PC. Por favor, instale software gestor de voz, e isso pode ajudar, um atalho de "Gestor de Voz" aparecerá no ambiente de trabalho
depois do software ter sido instalado.

Ficheiros no Gravador

Ficheiros no Computador

TRANSFERIR FICHEIROS
O "Gestor de Voz " converte os ficheiros de gravação de voz para os ficheiros de formato WAV que lhe permitem guardar os
ficheiros gravados ou gravá-los num CD ou transmiti-los para outro PC.

Instalar o Controlador (apenas para Win 98 ou Win 98 SE)
A função de armazenamento em massa USB não será activada sem a instalação do controlador para activar a função de
armazenamento em massa USB, por favor use o CD-Rom de instalação para instalar o controlador.
1. Introduza o CD de Instalação
2. A Janela do menu Principal aparecerá automaticamente.
3. Clique em “Voice Manager and Driver Setup” (Gestor de Voz e Instalação de Controlador) para efectuar a instalação do
Assistente, clique em NEXT (SEGUINTE) para as instruções do procedimento de instalação.
4. Uma vez a instalação efectuada, clique em Finish (Terminar).
Observações:
Apesar do controlador ser apenas necessário para o Windows 98, continuamos a recomendar que instale o “Gestor de Voz” para
reproduzir gravações no seu PC.
O gravador de voz requer USB1.1 ou 2.0 do PC.
Transferir e carregar ficheiros
1. Ligue a unidade a um computador com o cabo USB fornecido.
2. Arraste e largue ficheiros/gravações para o disco amovível ou para o seu computador.
3. Nota: Quando terminar a transferência de ficheiros, use o procedimento para Remover Hardware com Segurança antes de
desligar o seu leitor.
CUIDADOS E MANUTENÇÃO
REDEFINIR A UNIDADE
Se a unidade for exposta a uma forte carga eléctrica estática, a unidade pode bloquear, ou o visor pode escurecer. Isto é muito raro,
mas se acontecer, retire as pilhas e volte a colocá-las. Todas as definições voltarão para os seus valores predefinidos, mas as
mensagens anteriores são guardadas.
SEGURANÇA NO TRÂNSITO
•. Não use enquanto utilizar um veículo motorizado. Isto pode provocar um perigo de acidente de trânsito e é ilegal em muitas áreas.
•.Mesmo que os seus auriculares sejam de tipo aberto desenhados para o deixar ouvir os sons exteriores, não coloque o volume de
tal forma alto que não consiga ouvir o que o rodeia.
•.Tenha cuidado extremo ou não use temporariamente em situações potencialmente perigosas.
MANUTENÇÃO E CUIDADOS

• .Mantenha a unidade seca. Se esta ficar molhada, limpe-a imediatamente. Os líquidos podem conter minerais que podem corroer
os circuitos.
•.Use e guarde a unidade apenas em ambientes com temperatura normal. Temperaturas extremas podem reduzir a vida útil de
aparelhos eléctricos, danificar as pilhas e/ou derreter peças plásticas.
•.Mantenha a unidade livre de sujidade e de poeira.
•.Manuseie a unidade suavemente e com cuidado. Se a deixar cair pode provocar danos e pode fazer com a que a unidade não
funcione correctamente.
•.Para limpar a unidade use ocasionalmente um pano húmido para que esta se mantenha com um aspecto de nova. Não use
químicos agressivos, solventes de limpeza ou detergentes fortes.

ESPECIFICAÇÕES
Máx. 99 (ficheiro de sinal)
Número de mensagens
Máx. 396 (4 f

