MP MAN
DIGITALE STEMRECORDER
MODEL: ICR-300
Gebruikershandleiding

Locatie van de verklikkerlampjes
A
B
C
D
E
F

Jaar/Bericht
Speel logo
Opnamekwaliteit
Opname logo
Maand/datum
Hold logo
Afloop bericht
SD-kaart logo
Opslaan map Stem activeren
Batterijlampje
Herhaal 1/herhaal alles
Herhaal A-B

Locatie van de verklikkerlampjes
Ingebouwde microfoon
MODE/Ingeschakeld
UP/Down toets
Play/Stop
Links/rechts toets
Opslaan/Herhalen-toets
Buit. Microfooncontactbus
Opnamelampje
LCD-scherm
USB-contactbus

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Opname/Stoptoets
Pauze/Wistoets
Luidspreker
Volume
Hold-toets
SD-kaartmof

11
12
13
14
15
16

Werking
Plaatsen van de batterijen
1
2
3
4

Druk hier om het batterijdeksel te openen
Breng 2 stuks AAA-batterijen met de juiste polariteit in
Sluit het batterijdeksel
BATTERIJLAMPJES
De batterijen zijn nieuw
De batterijen zijn bijna leeg
of leeg en moeten worden vervangen

OPMERKING
Het vervangen van batterijen verstoort de berichten of bestanden die op het toestel werden
opgeslagen niet.
Maar het is misschien nodig de tijd en datum opnieuw in te stellen indien het toestel langer
dan 1 minuut van de elektriciteit was afgesloten.
VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BATTERIJ
Gelieve onderstaand advies te volgen tijdens het behandelen van de batterijen:
1 Gebruik enkel de gespecificeerde afmetingen en type batterij
2 zorg ervoor dat de batterijen worden geïnstalleerd volgens de logo’s die in het
batterijcompartiment werden gekerfd
3 Meng geen verschillende batterijtypes (bijv. alkaline en koolstof-zink) of oude batterijen
met nieuwe.
4 Indien het toestel gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, verwijdert u de
batterijen om schade of kwetsuren bij een eventueel batterijlek te voorkomen.
5 Probeer de batterijen die niet geschikt zijn om te worden herladen niet opnieuw op te laden,
ze kunnen oververhitten en barsten (volg de instructies van de fabrikant van de batterijen).
6 Probeer de batterijen nooit te verwijderen wanneer u aan het opnemen bent.

Pagina 2
Werking (vervolg)
OM HET TOESTEL IN TE SCHAKELEN
Om het scherm aan te zetten, drukt u eenmaal op de PLAY-toets (Tijd en Datum op
LCD/Date-modus)
Om het toestel in te schakelen, drukt u daarna eenmaal op de MODE-toets (ICR-modus staat
op het scherm)
OM HET TOESTEL UIT TE SCHAKELEN
Om het toestel uit te schakelen (ICR-modus) drukt u de PLAY-toets gedurende meer dan 2
seconden in. Het scherm geeft tijd & datum (Date-modus)
De unit zal na 60 seconden het scherm afsluiten zonder enige actie/auto power uit)
INSTELLING VAN DE GELUIDSKWALITEIT “Fabrieksinstelling is HP”
U kunt kiezen uit 4 opnamekwaliteiten.
Voor de beste geluidskwaliteit kiest u HP (High Play) ; 5,5 opname-uren
Voor een degelijke geluidskwaliteit kiest u MP (Medium Play): 8 opname-uren
Voor een normale geluidskwaliteit kiest u SP (Standard Play): 16 opname-uren
Voor een langere opnametijd, kiest u LP (Long Play): 50 opname-uren.
Om naar de Set-modus te gaan:
1 In ICR-modus drukt u gedurende meer dan 3 seconden op de MODE-toets.
Er komt SET op het scherm . Gebruik de ….. of de ....-toets om 1 opnamekwaliteit te
selecteren. Om te bevestigen, druk op de Play-toets en daarna op de Mode-toets om terug te
gaan.
2 Om de instelling te bevestigen, drukt u op de PLAY-toets en daarna op de MODE-toets om
terug te gaan.
Om de instellingen te kiezen:
Voer eerst de Set-modus in. Gebruik daarna de ..... -toets of de ..... -toets om de modus te
selecteren, gebruik daarna de .....-toets of de ....-toets voor de verdere instellingen.

INSTELLING VAN DE TIJD EN DE DATUM

Nadat de batterijen werden aangebracht, komt 06y 1M 01D 12:00:00 op het scherm (Datemodus.)

Om naar de SET-modus te gaan, druk op de MODE-toets en houd hem ingedrukt, druk
daarna op de pijl naar beneden (↓) tot de tijd en de datum op het scherm verschijnen.
Selecteer jaar (Y) en stel in met (←) of (→). Druk daarna op de PLAY-toets om te
bevestigen. Selecteer maand (M) en stel in met (←) of (→).Druk daarna op de pijl naar
beneden (↓) tot de tijd en de datum op het scherm verschijnen.
Selecteer Datum (D) en stel in met (←) of (→).Druk daarna op de PLAY-toets om te
bevestigen. Selecteer Uur en stel in met (←) of (→).Druk daarna op de PLAY-toets om te
bevestigen.
Selecteer Minuut en stel in met (←) of(→).Druk daarna op de PLAY-toets om te bevestigen.
*Druk op de MODE-toets om terug te gaan
INSTELLEN MIC-GEVOELIGHEID

INSTELLING STEM ACTIEF (

VOX)

In de instellingsmodus drukt u op de toet ….tot de MIC-instelling ophet scherm komt. Druk
daarna op de
of de
-toets voor LOW of HI. Druk op PLAY om te bevestigen
en op de MODE-toets om terug te gaan.
LOW voor geluiden in de buurt van het toestel
Hi voor geluiden ver van het toestel
De fabrieksinstelling is “Hi”.
In de instellingsmodus drukt u op de toets
tot VOX op het scherm verschijnt. Zet VOX o
aan of uit met de
of
-toets. Druk op de PLAY-toets om de instelling te bevestigen,
druk daarna op de MODE-toets om terug te gaan.
De fabrieksinstelling is “Off”.

WERKING (vervolg)
SELECTEER EEN BESTANDMAP (A, B, C, D)
Er zijn 4 bestandmaps (A, B, C, D) waarin u kunt opnemen.
Elke bestandmap kan tot 99 berichten opslaan en u kunt in totaal 396 berichten op dit toestel
opslaan.
Schakel het toestel in, druk op de FILE/REP-toets om 1 opgeslagen bericht te selecteren.
De fabrieksinstelling is “A”.
OPMERKING:
Telkens u een bericht opslaat, zal het toestel automatisch een nummer toewijzen. Het
bestandnummer wordt op het scherm getoond.
Wanneer het toestel vol zit, verschijnt FULL op het scherm. Wis een paar berichten en u kunt
er opnieuw opnemen.
Gebruik van de SD-kaart
Om de SD-kaart te gebruiken:
Breng eerst de SD-kaart in. Druk lang op de MODE-toets om de instelmode in te voeren
Gebruik daarna de toets …. of …… tot het logo ….. op het scherm verschijnt.
Selecteer ON met de toets
of
.
Druk op de PLAY-toets om te bevestigen en druk op de MODE-toets om terug te gaan. De
SD-kaart is een opslagmiddel.
HOLD en Volume
De HOLD-toets en de VOL-toets bevinden zich aan de rechterzijde van het toestel.
Indien het toestel niet werkt, controleert u of de HOLD-toets uit staat.
Indien er geen geluid is, zelfs als het toestel werkt, staat het volume te laag.
Opmerking: Wanneer u de SD-kaart gebruikt om een opname af te spelen, moet u de SDkaart instellen op “On” telkens u de SD-kaart gereset heeft. (De icoon van de SD-kaart staat
op het scherm). Indien er zich geen SD-kaart in het toestel bevindt, kan de SD-kaart niet op
“On” staan.

WERKING (vervolg)
NORMAAL OPNEMEN
1 Zorg ervoor dat VOX op OFF staat. Schakel het toestel in en selecteer de geluidskwaliteit
(HP-MP-SP-LP)
De fabrieksinstelling is “Off”
2 Selecteer een bestandmap om op te nemen met FILE/REP-toets
De fabrieksinstelling is “A”
3 Schakel het toestel in (CR-modus) en druk eenmaal op de REC/STOP-toets, het lampje licht
op en het opnemen begint. Het nieuwe bestandnummer en de opneemtijd verschijnen op het
scherm.
Om de opname te stoppen, drukt u op REC/STOP.
Druk nogmaals de toets in. Wanneer u een externe microfoon gebruikt, zet hem op de
mic.mof van het toestel.
4 Om de overblijvende opnametijd te zien
Druk op de PLAY/STOP-toets terwijl u opneemt. REMAIN verschijnt en de overblijvende
opnametijd verschijnt gedurende 3 seconden op het scherm.
Tijdens het opnemen drukt u op de II/DEL-toets voor een pauze en druk nogmaals op de toets
om het opnemen te starten.
OPMERKING:
- Het opnameniveau wordt automatisch ingesteld door het toestel
- Om een ander bericht op te nemen, drukt u eenvoudig op de REC/STOP-toets, het
berichtnummer zal met één per keer verhogen.
- Voor een normale stemopname is een afstand van 12,5 – 23 cm geschikt.
De batterijen niet verwijderen tijdens de opnames of eerst het opnameproces onderbreken.
Wanneer u dit doet, kan dit leiden tot het verlies of beschadiging van de opgenomen
bestanden. Het duurt een paar minuten voordat het toestel opnieuw normaal werkt. (er komt
LOAD op het scherm tot de normale werking hervat). Teneinde uw stemopnames te
beschermen, is het nuttig er regelmatig kopieën van te maken. (zie het hoofdstuk PC
Aansluiting & Software van deze handleiding voor meer informatie).

WERKING (vervolg)
SPRAAKGESTUURDE OPNAME (VOX)
Zet de VOX op “On” om enkel op te nemen wanneer het geluid werd gedetecteerd.
Het toestel zal het opnemen stopzetten wanneer er geen geluid is, en het opnemen automatisch
starten wanneer het geluid wordt gedetecteerd.
1 Zorg ervoor dat VOX op “On” staat .De VOX-icoon komt op het scherm. Selecteer de
geluidskwaliteit (HP, MP, SP, LP)
2 Selecteer een Map met de FILE/TIME-toets (A, B, C, D)
3 In de ICR-modus drukt u eenmaal op de REC/STOP-toets om het opnemen te starten.
Om het opnemen te stoppen, drukt u nogmaals op de REC/STOP-toets.
In de VOX-modus wordt het opnemen automatisch gestart wanneer er geluid wordt
gedetecteerd. Wanneer er geen geluid is, stopt het opnemen automatisch en het LED knippert
tot er geluid wordt gedetecteerd.
OPMERKINGEN:
-

Het eerste geluid activeert het toestel en wordt misschien niet opgenomen
Een variatie in stemniveau tijdens het opnemen zal het opnemen niet stoppen, er is
twee seconden stilte vereist om het opnemen stop te zetten.
- Voor een constante opname, zie vorige pagina
- Om te pauzeren drukt u op de ERASE-knop
- Het ingebouwde geluidsniveau stelt automatisch het opnameniveau in.
- Voor een normaal stemniveau is een afstand van 12,5 – 23 cm geschikt.
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WERKING (vervolg)
WEERGAVE VAN BERICHTEN
1 Schakel het toestel in (ICR-modus) en selecteer een bestandmap met de FILE/REP-toets.
2 Selecteer het af te spelen bestandnummer met de
PLAY-toets.

of toets en druk eenmaal op de

3 Druk eenmaal op de PLAY/STOP-toets om een bericht af te spelen.
Tijdens de weergave drukt u op de REC/STOP-toets om de opnametijd en de datum van het
bericht op het scherm te tonen
Tijdens de weergave drukt u op de II/DEL-toets om te pauzeren en drukt u nogmaals op deze
toets om af te spelen.
Tijdens de opname drukt u op de II/DEL-toets om te pauzeren en drukt u nogmaals op deze
toets om op te nemen
4 Voor een Cue en Review tijdens de weergave drukt u op de FWD of REV-toets. De
weergavesnelheid bedraagt 10 seconden/s. Houd de toetsen FWD of REV ongeveer 3
seconden ingedrukt, de snelheid verandert in 30 seconden/s.
Druk op FWD of REV of de Play/stop-toetsen om het normaal weergeven te herbeginnen.
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WERKING (vervolg)
Contactbus oortelefoon
Om een ander niet te storen, sluit u een oortelefoon aan op de EAR-contactbus.
1 HERHAAL BERICHT A-B
Tijdens het afspelen van een bericht, drukt u eenmaal op de FILE/REP-toets, er verschijnt
“A” op het scherm. Druk nogmaals op de FILE/REP en er komt “B” op het scherm. Daarna
zal het toestel het afspelen van A-B herhalen. Om terug te gaan naar normaal, drukt u
nogmaals op de FILE/REP-toets.
2 HERHAAL 1/ALLE BERICHTEN
Tijdens het afspelen van een bericht drukt u lang op de FILE/REP-toets tot “REPEAT” op het
scherm verschijnt. Druk nogmaals lang op FILE/REP, “REPEAT ALL" verschijnt op het
scherm. Om herhalen te annuleren, drukt u nogmaals lang op de FILE/REP-toets.
WIS EEN BERICHT

WIS ALLE BERICHTEN

1 In de ICR-modus selecteert u een bestand dat u wilt wissen en drukt u eenmaal op de DELtoets. “DEL 1” komt op het scherm en geeft het bestand automatisch weer. Druk nogmaals op
de DEL-toets tijdens het spelen en het bericht zal gewist zijn.
Zonder DEL-toets nogmaals in te drukken tijdens het afspelen of druk op een andere toets,
het wissen zal geannuleerd zijn.
1

In de ICR-modus drukt u lang de DEL-toets in en “DEL ALL” verschijnt op het
scherm. Druk nogmaals op de DEL-toets en alle berichten uit een geselecteerde map
worden gewist. (Zonder de DEL-toets nogmaals in te drukken, of druk op een andere
toets, het wissen zal geannuleerd zijn).

BELANGRIJKE OPMERKINGEN
Eens een bericht/berichten werden gewist of het toestel werd geformatteerd, kan het/kunnen
ze niet meer gerecupereerd worden.
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WERKING (vervolg)
WIJZIGEN BERICHT (AFZONDERLIJK)
Met de EDIT-functie kunt u een lang bericht in segmenten knippen. De meest efficiënte
manier om een bericht te wijzigen, is het in twee segmenten splitsen.
1

Selecteer een bestand dat u wilt splitsen. Druk lang op de (1)
toets. Er komt "Edit"
op het scherm.
(2) Druk op de Play-toets om het splitsingspunt te zoeken.
(3) Druk op de FILE/REP-toets om het bericht in twee te splitsen.
2 (1) Druk nogmaals op de Play-toets om te bevestigen. Druk op de MODE-toets om
terug te gaan. Indien u EDIT wenst te annuleren, drukt u om het even wanneer op de
MODE-toets.

Nadat het bericht in twee segmenten werd gesplitst, wordt het originele berichtnummer
gehouden voor het eerste segment en het laatste berichtnummer wordt automatisch
aangemaakt voor het tweede segment.
EDIT BERICHT (GESPLITST)
(1) Selecteer een bestand om te splitsen en druk lang op dezelfde toets als hierboven.
(2) Er komt “Edit” op het scherm. (3) Druk op de PLAY-toets om het startpunt (A) te
vinden waar wordt gesplitst, druk daarna op de DEL-toets. (4) “A St.” komt op het
scherm. (5) Nadat het eindpunt (B) werd gevonden waar moet worden gesplitst, drukt
u nogmaals op de DEL-toets. (6) "bEd" komt op het scherm. (7) Druk op de PLAYtoets om het opsplitsen van het eerste bericht van A-B te bevestigen. (8) Er komt OK
op het scherm en A-B wordt uit het bericht gewist. (9) Druk op de MODE-toets om
terug te gaan (ICR-modus).
(3) Indien u Edit wenst te annuleren, drukt u op elk ogenblik op de MODE-toets. Het
toestel gaat terug naar de ICR-modus.
Geheugen zit vol.
Wanneer het geheugen van het toestel of de SD-kaart vol zitten, zal FULL op het scherm
verschijnen. Wis of verplaats een paar berichten naar andere toestellen zoals een PC, en u
kunt opnieuw opnemen.

Werking (vervolg)
HET TOESTEL FORMATTEREN
1

Voer SET-modus in door de MODE-toets in te drukken en ingedrukt te houden, druk
op (1) of de -toets tot FoR(formaat) op het scherm komt.

2

Gebruik de
of
-toets, selecteer YES, houd dan langere tijd de DEL-toets
ingedrukt. Alle bestanden en berichten in het toestel worden nu geformatteerd.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN:
Nadat een bericht/berichten werden GEWIST op het toestel of het wordt
GEFORMATTEERD, kan/kunnen deze niet worden gerecupereerd.
Het formatteerproces zal zo’n 20 seconden duren, tijdens deze periode werken alle toetsen
niet.
Opnemen van telefoongesprekken
(1)

Sluit ICR-300 aan op de telefoon met het telefoonsnoer en het audiosnoer zoals
hierboven (met inbegrip van de accessoires)

Mic contactbus
(2)
(3)

audiosnoer

tel. Adapter

tel.snoer vanuit muur
Tel.snoer

Druk op de Record/Stop-toets nadat u afgehaakt hebt om het telefoongesprek te
beantwoorden. (Ga na of de Record-verklikkerlamp brandt).
Druk nogmaals op de Record/Stop-toets nadat het telefoongesprek beëindigd is (ga
na of de Record-verklikkerlamp brandt).

Installatie van de driver (enkel Win 98 of Win 98SE)
De massaopslagfunctie van de USB zal niet worden geactiveerd zonder de installatie van de
driver, om de opslagfunctie van de USB te activeren, gelieve de cd-rom te gebruiken om de
driver te installeren.
1 breng de installatie-cd aan
2 het Hoofdmenu van Windows komt automatisch op het scherm
3 Klik op "Voice Manager and Driver Setup" om over te gaan tot de installatie van de wizard,
klik op NEXT om de installatie te beginnen.
4 Nadat de installatie beëindigd is, drukt u op Finish.
Opmerkingen:
Hoewel de driver enkel vereist is voor Windows 98 raden wij u evenwel aan de “Voice
Manager” te installeren om de opnames op uw PC af te spelen.
De stemrecorder vereist USB1.1 of 2.0 van de PC.
Uploaden en downloaden van bestanden
1 Sluit het toestel op een computer aan met de voorziene USB-kabel
2 Sleep en plak bestanden/opnamen op een verwijderbare schijf of op uw computer.
3 Opmerkingen: Na het overbrengen van de bestanden gebruikt u de Veiligheidsprocedure
voor het verwijderen van Hardware vooraleer u uw toestel afkoppelt.

Afspelen van stemopnamebestanden op de computer
Vermits de stemopnamebestanden een speciaal formaat hebben (LP, SP, MP, HP) kan het zijn
dat ze niet goed op uw PC worden afgespeeld. Gelieve de voice managersoftware te
installeren. Er zal een shortcut van "Voice Manager" op de computer verschijnen nadat de
software werd geïnstalleerd.
Bestanden op de recorder

Bestanden op de computer

OVERMAKEN VAN BESTANDEN
De “Voice Manager” zet stemopnamebestanden om in WAV-bestanden zodat u de bestanden
van de recorder kunt opslaan of ze op een cd branden of ze overmaken naar een andere PC.

BEHANDELING EN ONDERHOUD
HET RESETTEN VAN HET TOESTEL
Wanneer het toestel blootstaat aan een sterke statische elektriciteitslading, kan het zijn dat het
toestel wordt uitgeschakeld of dat het scherm dimt. Dit gebeurt zelden, maar als het zich
voordoet, verwijdert u de batterijen en brengt u ze opnieuw aan. Alle instellingen zullen
terugkeren naar de vooraf ingestelde waarden, maar de vorige berichten werden opgeslagen.
VEILIGHEID IN HET VERKEER
-

Niet gebruiken terwijl u een gemotoriseerd voertuig bestuurt. Het kan gevaarlijk zijn
en in heel wat zones is het onwettelijk.
Zelfs wanneer uw oortelefoon van het open type is en werd ontworpen om geluiden
van buiten toe te laten, mag u het volume niet zo hard zetten dat u niet meer kunt
horen wat er zich rondom u afspeelt
Gebruik het met grote voorzichtigheid of tijdelijk niet in mogelijke gevaarlijke
situaties.

BEHANDELING:
- Houd het toestel droog. Wanneer het nat wordt, droogt u het onmiddellijk.
Vloeistoffen kunnen mineralen bevatten die de circuits kunnen doen corroderen.
- Gebruik en sla de unit enkel op in een normale omgevingstemperatuur. Extreme
temperaturen kunnen het leven van elektronische toestellen inkorten, de batterijen
beschadigen en/of plastic onderdelen doen smelten.
- Houd het toestel verwijderd van stof en vuil.
- Behandel het toestel voorzichtig en zachtjes. Het laten vallen kan beschadiging
veroorzaken en ervoor zorgen dat het toestel niet goed werkt.
- Om het schoon te maken, veegt u het toestel met een vochtige doek om het er als
nieuw te laten uitzien. Gebruik geen irriterende chemische producten,
schoonmaaksolventen of sterke detergenten.

SPECIFICATIES
Berichtnummer

max. 99 (signaalbestand)
Max. 396 (4 bestanden in totaal)

Opnametijd (126 Mb geheugen)
50 uur 16 uur 8 uur 5,5 uur
Geheugen (SD of FLASH)
USB

USB V1.1 mof

Contactbus

MICROFOON
OORTELEFOON
USB-MOF

Luidspreker

8 Ohm dynamische luidspreker

Output vermogen

luidspreker
Oortelefoon

Ext. Mic D3 5 mm, mono met schakelaar
oortelefoon D3 5 mm, mono met schakelaar
MINI 5 PIN

100 mW
5 mW

R/P frequentierespons 300 Hz tot 3.000 Hz
Vermogensbron

DC 3V met “AAA” alkalinebatterijen x 2 stuks, slaap < 60ùA

Batterijlevensduur

Ongeveer 10 uur in opnamemodus (HP opnames)
Ongeveer 6,5 uur in luidspreker afspeling op volume ½

Andereopnamegegevens

memoriseren van opnamedatum bericht

Werking

overblijvende tijd

Accessoires

oortelefoon/cd software/USB-kabel/telefoonkit/microfoon

Afmetingen (mm)

Weergave overblijvende tijd voor opnames

115x40x20 mm

De specificaties zijn het voorwerp van wijzigingen zonder voorafgaande verwittiging.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Lees deze handleiding vóór het gebruik en houd haar bij als toekomstige referentie.
VOORZORGSMAATREGELEN
Om het toestel optimaal te doen werken
Gebruik geen toestellen die erg heet, koud, stoffig of erg vochtig zijn.
Gebruik of plaats het toestel niet op volgende plaatsen:
- in een ruimte met hoge vochtigheid zoals een badkamer of naast een
verwarmingstoestel
- in een zone die rechtstreeks aan zonlicht wordt blootgesteld, in een wagen waar het
erg warm wordt
- naast erg magnetische bronnen, zoals een televisietoestel, luidsprekers of magneten
- in de buurt van veel beweging of trillingen, zoals op het dashboard van een wagen of
op een onstabiele plank
Voor de veiligheid
- probeer het toestel niet uit mekaar te halen
- zorg ervoor dat pinnen van andere vreemde voorwerpen niet in het toestel dringen
- laat het toestel niet vallen of stel het niet bloot aan hevige schokken
Opmerkingen over het gebruik van de oortelefoon
-

luister op een matig volume om gehoorschade te vermijden
draag de oortelefoon niet terwijl u aan het autorijden of fietsen bent. Het kan
gevaarlijk zijn in het verkeer.
U moet bijzonder voorzichtig zijn of het toestel tijdelijk niet gebruiken in mogelijke
gevaarlijke situaties zoals tijdens het wandelen, joggen, enz.
Indien u geen geluid hebt, zet dan het volume NIET HOGER omdat de muziek
plotseling op een hoog volume kan beginnen spelen. Om schade aan uw gehoor te
vermijden of om de oortelefoon niet te beschadigen zet u het volume op de laagste
stand voordat het toestel begint te spelen en draait u het volume langzaam op het
gewenste niveau.

WERKING (vervolg)
Modus-instelling (Hoe de MODE-toets gebruiken?)
Met de MODE-toets kunt u de 10 volgende items instellen
1 Opnamekwaliteit /modus (HP, LP, SP, MP)
2 Microfoongevoeligheid (Hoog, laag)
3 VOX (aan/uit)
4 Jaar (06 – 50)/2 laatste cijfers van het jaar
5 Maand (1-12)
6 Datum (1-31)
7 Uur (00-23)
8 Minuten (00-59)
9 SD-kaart (Aan/uit)
10 Formatteren (ja/neen)
1 Schakel het toestel in (ICR-modus)
1-1 Niets weergegeven op het scherm
Druk eenmaal op de PLAY-toets
1-2 Kalender & tijd weergegeven op het scherm (datummodus)
(het scherm zal verdwijnen na 60 sec. zonder enige actie/auto power uit)
Druk eenmaal op de MODE-toets
1-3 IC recorder, ingeschakeld, (ICR-modus)
Het scherm zal verdwijnen na 60 sec. zonder enige actie/auto power uit)
2 Zet het toestel in SET-modus
2-1 in de ICR-modus drukt u op de MODE-toets en houdt hem meer dan 3 sec. ingedrukt, het
scherm toont de SET-modus
(het scherm zal na 60 sec. terugkeren naar de “Date mode” zonder enige actie.
2-2 Gebruik de of -toets om een in te stellen modus te selecteren.
2-3 Na het selecteren van de modus, gebruikt u of de -toets om de instellingen te wijzigen
2-4 Om de wijziging van de instelling te bevestigen, drukt u telkens op de PLAY-toets
(Niet drukken op de PLAY-toets, geen wijziging aan de instelling)
2-5 Druk eenmaal op de MODE-toets om terug te gaan naar “ICR Mode” na het beëindigen
van de instelling.

