Handleiding Sleutel Voice recorder
Eenvoudige werking
Beginnen met opnemen

Schuif de schakelaar naar rechts, het rode lampje gaat branden tijdens het opstarten,
knippert vervolgens 3 keer en gaat dan uit. De voice recorder is nu aan het opnemen.

Stoppen met opnemen

Schuif de schakelaar naar links. Het rode lampje gaat even branden, de opname wordt
opgeslagen en de voice recorder wordt uitgeschakeld.

Opladen
U kunt de voice recorder opladen door deze via de usb kabel met een usb poort van uw pc of laptop te verbinden, of met een usblader. Aangeraden wordt om een usb-lader van maximaal 1A te gebruiken. Tijdens het opladen knippert het indicatielampje. Zodra de
voice recorder vol is brand het blauwe indicatielampje continu.
Heeft u de voice recorder verbonden met uw pc, werp dan altijd eerst de voice recorder uit voordat u hem loskoppelt. Dit doet u door
met uw rechter muisknop op de verwisselbare schijf te klikken en vervolgens op ‘uitwerpen’.

Bestanden beluisteren en/of verwijderen vanaf uw pc
Zorg dat de voice recorder is uitgeschakeld en verbind hem vervolgens met uw pc. Uw pc zal de voice recorder herkennen als een
verwisselbare schijf, net als een USB-stick. Indien u al opnames gemaakt heeft staan deze in de map RECORD/VOICE. U kunt de
opnames in deze map beluisteren en eventueel kopiëren naar uw harde schijf of verwijderen.
Indien u opnames verwijdert zorg er dan voor dat u de opnames volledig verwijdert, en dat ze niet in een verborgen map genaamd
trash komen te staan, want daar wordt uw voice recorder niet leger van, en raakt hij uiteindelijk vol. Dit gebeurt soms bij gebruikers
van een macbook of linux, de oplossing is om na het verwijderen van een bestand ook direct uw prullenbak te legen.
Werp altijd eerst de voicerecorder/verwisselbare schijf uit voordat u deze loskoppelt om fouten in het bestandssysteem te voorkomen.
Dit doet u door met uw rechter muisknop op de verwisselbare schijf te klikken en vervolgens op ‘uitwerpen’.

Tijd instellen
Door het juist instellen van de tijd kunt u aan de opnames zien wanneer ze gemaakt zijn. Dit staat bij de eigenschappen van de
opname, maar ook aan de naam van de opname kunt u zien wanneer deze is gemaakt. Een bestandsnaam als 20170201155759 kan
worden vertaald naar: jaar 2017, maand 02, dag 01, uur 15, minuut 57, seconde 59.
De interne klok van de voice recorder kan helaas alleen via een Windows PC of laptop worden ingesteld. Dit doet u door de voice
recorder met de meegeleverde USB kabel aan uw pc te koppelen. Uw pc zal de voice recorder herkennen als een verwisselbare
hardeschijf, net als een USB-stick. Hierop staan 2 mappen ‘RECORD’ en ‘Time Synchronization Tool’, open de map ‘Time
Synchronization Tool’, hierin staan 2 bestanden. Klik met uw rechter muisknop op het bestand ‘SET DISK TIME’ en vervolgens op
‘als administrator uitvoeren’. Klik vervolgens op ja en op ‘set disk time’.
Indien de nodige bestanden niet meer op de voice recorder staan kunt u deze downloaden vanaf de productpagina op onze website,
onder het kopje bijlagen.

Automatisch opnemen
Schuif de schakelaar naar rechts en houd vervolgens het knopje met daarop het open hangslot ingedrukt tot het rode lampje uit is. Het
blauwe lampje knippert 3 keer, de voice recorder begint nu automatisch met opnemen zodra er geluid wordt gedetecteerd.
U zet de voice recorder uit door de schakelaar weer naar links te schuiven.

Deze handleiding is eigendom van Topsjop.nl en mag in geen geval zonder toestemming worden gedeeld of gekopieerd.

Mp3 en geluidsopnames afspelen (zonder pc)
Sluit de oordopjes aan op de voice recorder en zet hem vervolgens aan. De voice recorder begint automatisch
met afspelen. Druk op de knop met het open hangslot om te schakelen tussen het afspelen van opnames en
mp3 bestanden. Druk op de knop met het gesloten hangslot om het volgende nummer of opname af te spelen.
Houd beide knoppen ingedrukt om het afspelen te pauzeren en druk daarna op 1 van beide knoppen om verder
te gaan met afspelen.
Het volume verlagen doet u door de knop met het open hangslot ingedrukt te houden. Het volume verhogen
doet u door de knop met het gesloten hangslot ingedrukt te houden.

Terugspoelen of vooruitspoelen
Om opnames of mp3 bestanden tijdens het afspelen vooruit of terug te kunnen spoelen dient de voice recorder
op een aparte manier te worden opgestart.
Schuif de schakelaar naar rechts en houd vervolgens een van beide knoppen ingedrukt tot het afspelen begint.
U kunt nu de knopen gebruiken om opnames of mp3 bestanden vooruit of achteruit te spoelen door ze
ingedrukt te houden. Door kort op een van de knoppen te drukken gaat u naar het volgende of vorige bestand. De volume regelen is
nu niet meer mogelijk, maar als u de voice recorder uitzet door de schakelaar naar links te schuiven en vervolgens de voice recorder
weer aanzet door de schakelaar naar rechts te schuiven zal hij verdergaan met afspelen waar hij gebleven was, en kunt u de knoppen
weer als volumeknoppen gebruiken.

Opnames of mp3 bestanden verwijderen (zonder pc)
Zet de voice recorder tijdens het afspelen van het bestand dat u wenst te verwijderen op pauze zoals dat bij ‘Mp3 en geluidsopnames
afspelen’ is omschreven. Houd vervolgens 1 van beide knoppen ingedrukt tot het blauwe lampje begint te knipperen, het betreffende
bestand wordt nu verwijderd. Of houd beide knoppen ingedrukt om alle mp3 bestanden of alle opnames te verwijderen. Indien u mp3
bestanden aan het afspelen was worden in dit geval alleen alle mp3 bestanden verwijderd, indien u opnames aan het afspelen was
worden in dit geval alleen de opnames verwijderd.

Problemen verhelpen
Mocht de voice recorder onverhoopt niet meer werken, probeer deze dan eerst te formatteren. Hierbij wordt alles wat op de
voicerecorder stond opgeslagen gewist, dus ook uw opnames en het programma waarmee u de tijd in kunt stellen. Het programma om
de tijd in te stellen kunt u overigens opnieuw downloaden vanaf onze productpagina onder het kopje bijlagen.
De voice recorder formatteren doet u door deze te verbinden met uw pc, klik met uw rechter muisknop op de verwisselbare schijf,
vervolgens op formatteren en dan op start.
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