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1. Voorbereiding
Alvorens te kunnen opnemen,
brengt u eerst de SD-kaart in de
opnemer.
De opening bevindt zich aan de
linkerkant van het toestel.

De batterij is herlaadbaar.
De batterij opladen kan met de
computer of met de adapter.

Wanneer de batterij opgeladen is,
plaats u ze in het toestel.

2. Een geluidsopname maken
Het toestel aanleggen doet u door op de POWER knop te drukken, deze bevindt zich aan de zijkant.

Druk op de toets ‘SETTING’ op de rechterzijde.
INPUT verschijnt nu op het scherm.
Druk op
Wanneer u voor ‘INT/MIC1’ kiest, zal u opnemen met de
ingebouwde microfoon.
Druk nu op de ‘STOP/HOME’ toets om terug te keren naar het hoofdmenu.
Druk op de ‘REC/PAUSE’ toets.
De knop licht rood op en op het scherm verschijnt
het RECORD menu.

Om het volume van de microfoon aan te passen,
druk u op de INPUT-knop .

Druk nu nogmaals op de REC/PAUSE-knop om op te nemen.
Om de opname te stoppen, drukt u op de STOP/HOME toets.
3. Opnames wissen
Om een opname te wissen, drukt u eerst op de MENU-toets.
Ga met de pijltjes naar BROWSE en druk op
.
Het BROWSE-menu komt tevoorschijn.
Selecteer met de pijltjes de opname die u wilt wissen en druk op

Ga met de pijltjes naar de optie DELETE en druk op
Er komt een bevestigingsscherm tevoorschijn.
Nu moet u bevestigen dat u de opname wilt wissen.
Druk op de
toets om te bevestigen of op de
STOP/HOME toets om te annuleren.

4. Opname herbeluisteren
Om een opname opnieuw te beluisteren gaat u naar het BROWSE-menu.
Dit doet u door eerst op de MENU-toets te drukken.
Ga met de pijltjes naar BROWSE en druk op
.
Het BROWSE-menu komt tevoorschijn.
Ga met de pijltjes naar de opname die u wilt herbeluisteren en druk op

