DIGITALE DICTAFOON
MODEL: ICR-320

HANDLEIDING

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Lees deze handleiding voor het gebruik en bewaar ze voor later.

VOORZORGSMAATREGELEN
Om optimale prestaties te behouden:
Het toestel niet gebruiken op plaatsen waar het bijzonder warm, koud, stoffig of vochtig is.
Gebruik of bewaar het toestel niet op de volgende plaatsen.
● Op een vochtige plaats zoals de badkamer of een onderaardse ruimte.
● Op een plaats met directe blootstelling aan het zonlicht (bv. in een auto waar het
bijzonder heet wordt).
● In de buurt van sterk magnetische bronnen zoals de televisie, luidsprekers of magneten.
● Op plaatsen met trillingen, zoals op het dashboard van een auto of een onstabiel rek.

Voor uw veiligheid
◆Probeer niet om dit toestel uit elkaar te halen.
● Vermijd dat pinnen of andere voorwerpen het toestel binnendringen.
● Draag er zorg voor, gooi het toestel niet.

Opgelet:: Luister niet met de koptelefoon in de volgende
omstandigheden.
● luister bij een matig volume bij gehooorschade.
● Draag de koptelefoon niet tijdens het rijden of fietsen. Dit kan een verkeersongeval
veroorzaken.
●U moet uiterst voorzichtig zijn of het gebruik tijdelijk stopzetten in omstandigheden waarin
ongevallen kunnen voorkomen zoals tijdens het wandelen, joggen, enz.
● Als u geen geluid hoort, zet u het volume niet hoger omdat de muziek plots
zou kunnen starten met een sterk volume, waarbij uw oren of de koptelefoon
schade kunnen oplopen. Draai de volumeknop tot het laagste niveau voordat
u het afspelen start en zet hem langzaam op het gewenste niveau.

1

LOCATION OFINDICATORS

A. Bestandmap

H. Batterij-indicator

B. Indicator bericht/jaar

I. VOX-indicator

C. Indicator afspelen

J. SD-cardindicator

D. R(openemen)DATUM-indicator K. HERHAAL Een/ALLE-indicators
E. Indicator opnemen

L. Indicator minuten/seconden (Timer)

F. Opnamekwaliteit

M. REMAIN-indicator

G. Datumindicator
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LOCATIE VAN DE TOETSEN
LOCATION OF KEYS

SD-cardsleuf
Koptelefoon/USB-aansluiting
Opname-indicator
Hold
Lcd-display
Volume hoger + / lager PRE << / FWD >>
Afspelen/stoppen, AAN/UIT

1
2
3
4
5
6

Luidspreker
REC/Stop
Bestand/Herhaal
Modus
Wissen/Pauze
Reset

7
8
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WERKING (vervolg)
OPERATION (CONTINUED)

ACCULADING
BATTERIJINDICATORS:

De stroombon is uitsluitend
een lithiumbatterij. Sluit de
USB-kabel aan op de
koptelefoonaansluiting om
het toestel te laden.
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De
batterijen
nieuw.

zijn

De batterijen zijn bijna
leeg en moeten geladen
worden.

WERKING (vervolg)
OPERATION (CONTINUED)

OM TOESTEL IN TE SCHAKELEN

OM TOESTEL UIT TE

SCHAKELEN

Om het toestel in te schakelen,
drukt u eenmaal lang op de
toets AFSPELEN/STOP tot op
het lcd 'ICR-320' wordt
weergegeven.
Vervolgens
worden de datum en het uur
op het lcd weergegeven

Om het toestel uit te schakelen
drukt u langer dan 2 seconden
op AFSPELEN/STOP.
In stand-by zal het lcd zal na
60 seconden automatisch
uitgeschakeld
worden
wanneer geen toets wordt
ingedrukt.

INSTELLEN GELUIDSKWALITEIT

INSTELLEN

VOLUME

In de datummodus houdt u de toets
MODE langer dan 3 seconden
ingedrukt. Op het lcd wordt SET
weergegeven.
Gebruik de toets PRE/FWD om de
opnamekwaliteit te selecteren.
Druk op AFSPELEN/STOP om te
bevestigen en druk op de toets
MODE om terug te keren.
U kunt kiezen uit 4
kwaliteitsniveaus voor uw opnames,
voor de beste geluidskwaliteit, kiest
u HP (High Play); 46 uren opname.
voor een goede geluidskwaliteit,
kiest u MP (Medium Play); 68 uren
opname.
voor een normale geluidskwaliteit,
kiest u SP (standard play); 136 uren
opname.

In de datummodus houdt u de toets
MODE langer dan 3 seconden
ingedrukt. Op het lcd wordt SET
weergegeven.
In de instelmodus, drukt u op de
toests HOGER/LAGER tot op het
lcd VOX verschijnt. Zet VOX aan of
uit met de toets PRE/FWD. Druk op
AFSPELEN/STOP om de instelling
te bevestigen en druk op de toets
MODE om terug te keren.
* De fabrieksinstelling is "Off"

WERKING (vervolg)
OPERATION (CONTINUED)

TIJD EN DATUM INSTELLEN

Om naar de instelmodus te
gaan, houdt u de toets
MODE ingedrukt en drukt
u op HOGER/LAGER tot
de tijd en de datum op het lcd
verschijnen.
Kies het jaar (Y) en stel
het in met de toets
PRE/FWD, en druk dan op
de toets AFSPELEN/STOP
om te bevestigen.
Kies de maand (M) en
stel hem in met de toets
PRE/FWD, en druk dan op
de toets AFSPELEN/STOP

GEVOELIGHEID
AANPASSEN

MICRO

In de instelmodus drukt u
op
de
toets
HOGER/LAGER tot u aan
de MIC-instelling komt.
Druk dan op de PRE/FWD
om LO of HI in te stellen.
Druk op AFSPELEN/STOP
om te bevestigen en druk op
de toets MODE om terug te
keren.
LO voor geluiden dichtbij

Kies de datum (D) en stel
hem in met de toets
PRE/FWD, en druk dan op de
toets AFSPELEN/STOP om te
bevestigen.
Kies het uur en stel hem in
met de toets PRE/FWD, en
druk dan op de toets
AFSPELEN/STOP om te
bevestigen.
Kies de minuten en stel ze
in met de toets PRE/FWD, en

INSTELLEN

VOLUME

Druk op de toets "+ / -" om
het volume aan te passen
wanneer u in de Voice-modus
bent of tijdens het afspelen
van
een
bestand.
Het
volumenummer zal toe- of
afnemen,
om
het
volumeniveau aan te geven.
(“0” is het minimum en “15”
is het maximum)

WERKING (vervolg)
OPERATION (CONTINUED)

KIES EEN BESTANDSMAP
（A，B，C，D）

PLAATS SD CARD

Voer de SD Card in de sleuf
bovenaan links in het
toestel. In de stem- of
muziekstand wordt op

OPERATION (CONTINUED)

NORMALE STEMOPNAME
1

2

Schakel het toestel in, de
datum
en
de
tijd
verschijnen op de lcd. Druk
langdurig op MODE om
naar de instelmodus te
gaan.
Kies
de
geluidskwaliteit (HP, LP, SP
of MP). Zorg ervoor dat
VOX uitgeschakeld is.

Kies een bestandsmap om op
te nemen met de toets
BESTAND/TIJD.
* De fabrieksinstelling is "A"

GEVOELIGHEID
AANPASSEN

MICRO

INSTELLEN

VOLUME
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4

Druk eenmaal op de toets
REC/STOP. Het led gaat
branden en de opname start,
het
nieuwe
bestandsnummer en de
opnameduur verschijnen op
het lcd. Om de opname te
stoppen drukt u nogmaals
op REC/STOP.

Om de resterende opnametijd
te
bekijken.
Druk
op
AFSPELEN/STOP tijdens de
opname, en vervolgens
op
'REMAIN'.
Remain
verschijnt in het lcd met de
resterende
opnameduur,
gedurende 3 s.
* Tijdens de opname drukt u
op de toets WISSEN/PAUZE
om te pauzeren en drukt u

OPMERKING:
* Het opnameniveau wordt door het toestel automatisch ingesteld.
* Om nog een bericht op te nemen, drukt u gewoon op de toets
REC/STOP, het berichten(bestand-) nummer zal met een eenheid toenemen.
* Voor een normale stemopname moet het toestel 13 tot 23 cm van de
geluidsbron verwijderd zijn.
Om uw spraakopnames te beschermen, is het een goede gewoonte om

OPERATION (CONTINUED)

MET DE STEM GEACTIVEERDE (VOX) OPNAME
Stel VOX in op "On" om alleen op te nemen wanneer geluid wordt gedetecteerd
(zie pagina 5 voor de instelling)
Het toestel zal de opname pauzeren wanneer geen geluid wordt waargenomen,
en eenmaal geluid wordt
waargenomen zal de opname weer starten.
1
2
.

Zorg ervoor dat VOX is
ingesteld op "ON". Het
pictogram VOX wordt op
het lcd weergegeven. Kies
de geluidskwaliteit (HP, LP,
SP of MP)

Kies een map met de toets
BESTAND/REP. (A, B, C of
D). Wanneer geen selectie
wordt uitgevoerd, zal het
toestel
automatisch
de
standaardmap gebruiken.
* De fabrieksinstelling is "A".

3

OPMERKINGEN:
. De eerste reeks geluiden

Voor spraak drukt u in de
stand-bymodus eenmaal op
de toets REC/STOP om de
opname te starten. Om de
opname te stoppen,
drukt u nogmaals op de toets
REC/STOP.
* In de VOX-modus wordt de
opname automatisch gestart
wanneer geluid gedetecteerd
wordt. Wanneer er geen geluid
is, knippert "pause" op het lcd.
De opname wordt automatisch
gepauzeerd. De led knippert
tot geluid wordt gedetecteerd.
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activeert het toestel. Het is
mogelijk dat ze niet worden
opgenomen.
. Een variërend stemgeluid
tijdens de opname zal het toestel
niet stoppen, er zijn twee
seconden stilte
vereist om de opname te
stoppen.
. Voor een constante opname
gaat u naar de vorige pagina.
. Het ingebouwde
geluidsniveau past automatisch
het opnameniveau aan.
Voor een normaal niveau van het
stemgeluid, moet het toestel 13

tot 23 cm van de geluidsbron
verwijderd zijn.
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WERKING (vervolg)
OPERATION (CONTINUED)

AFSPELEN VAN BERICHTEN
1

2

Open in de spraakstand de

Kies

stand-bymodus

een

bestandnummer met de toets

knop

PRE/FWD en druk eenmaal op

bestandsmap

en
met

kies
de

het

af

te

spelen

3

4

* Druk tijdens het afspelen op
REC/STOP om de afspeeltijd en
-datum weer te geven op de lcd
van het bericht.
* Tijdens het afspelen drukt u op
de toets WISSEN/PAUZE om te
pauzeren en drukt u nogmaals op
WISSEN/PAUZE
om
het
afspelen weer te starten.

. Om snel terug en vooruit te
spoelen tijdens het afspelen,
houdt u de toets FWD of REV
langer dan 3 seconden ingedrukt,
. Los FWD of REV om het
normale afspelen te hervatten.

KOPTELEFOONAANSLUITING
Om discreet te luisteren, sluit u een koptelefoon aan op de voorziene
aansluiting.
De luidspreker wordt automatisch uitgeschakeld wanneer een koptelefoon
d k t l f
l iti
l t i
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OPERATION (CONTINUED)
HERHAALD AFSPELEN VAN BERICHTEN
Het toestel kan een of alle berichten herhalen, of een deel van A tot B.

1

EEN ENKEL BERICHT WISSEN

o

g

2

EEN/ALLE
BERICHT(EN)
HERHALEN:
Tijdens het afspelen van een
bericht drukt u lang op de toets
BESTAND/HERHALEN tot op het
lcd "REPEAT" verschijnt. Druk
nogmaals
lang
op
BESTAND/HERHALEN tot op het
lcd "REPEAT ALL" verschijnt.
Om het herhaalde afspelen te
stoppen druk
ALLE BERICHTEN
WISSEN
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* Nadat een bericht in twee stukken werd geknipt, blijft het oorspronkelijke
berichtnummer voor het
eerste stuk behouden, en wordt het laatste berichtnummer automatisch
voor het tweede deel gecreëerd.
BERICHT BEWERKEN (KNIPPEN)
①Kies een bestand om af te knippen A-B, en druk lang op de toets LAGER, zoals
hierboven.
②Op het lcd verschijnt "Edt".
③ Druk op de toets AFSPELEN/STOP om een bericht af te spelen.
Druk op de toets WISSEN/PAUZE om een startpunt (A) te vinden om te
knippen, op het lcd verschijnt 'Ast'.
⑤Nadat u het eindpunt (B) hebt bepaald, drukt u nogmaals op de toets
WISSEN/PAUZE.
②Op het lcd verschijnt "bEd".
⑦Druk op de toets AFSPELEN om A-B uit het bericht te knippen.
⑧Op het lcd verschijnt OK, en A-B wo

Het geheugen is vol.
Wanneer het geheugen (ingebouwd geheugen of SD Card) vol is,
verschijnt "FULL" op het lcd. Wis of verplaats enkele berichten naar
andere toestellen zoals een pc. U kunt dan weer opnemen.

WERKING (vervolg)
OPERATION (CONTINUED)
HET TOESTEL FORMATTEREN

BELANGRIJKE OPMERKINGEN:
. Eens de berichten gewist zijn of het toestel geformatteerd werd, kunnen ze
niet hersteld worden.
. Het formatteren duurt ongeveer 20 seoconden, tijdens die periode werken
de toetsen niet.
[Bestanden downloaden en uploaden]

Downloading and Uploading Files

1. Verbind het toestel met een USB-kabel met een computer.
2. Kopieer bestanden/opnames naar een verwijderbare schijf of
naar uw computer.
3. Opmerking: Wanneer u klaar bent met het ve

m

i

RESETTEN VAN HET TOESTEL
.Als het toestel blootgesteld is aan een sterke statische elektrische lading, dan kan
het toestel blokkeren of

kan het display zwart worden. Dit gebeurt zelden, maar als het

,

SPECIFICATIES

Berichtnummer

Max. 99 (enkel bestand)
Max. 396 (4 bestanden in totaal)
LP

Opnameduur (2GB geheugen)
Geheugen (SD of FLASH)

MP

136 uur

HP

68 uur

46 uur

Micro SD: 64 MB~32GB; FLASH: 2 GB

USB
Aansluiting

SP

544 uur

USB V1.1 of V2.0
KOPTELEFOON

Koptelefoon (D2.5mm, Stereo met schakelaar)

Transform-aansluiting
Luidspreker

D2.5 mm
Dynamische luidspreker 16 ohms

Uitgaand vermogen

Luidspreker
Koptelefoon

R/P frequentierespons

0,5 mW
300 Hz tot 3.000 Hz

Stroombron
Levensduur batterij

50 mW

Een lithiumbatterij
Ongeveer 10 uur in opnamemodus (HP-opname)
Ongeveer 5 uur bij luidsprekervolume 2/3.

Andere

Opnamedatum

functie

Resterende tijd

Accessoires
Formaat (mm)

Herinnering opnamedatum bericht
Weergeven resterende tijd voor opname
Koptelefoon/USB-kabel/Transform-aansluiting
91×52×7.0mm

De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

15

