
Instructies
In gebruik name:
Voor u de recorder in gebruik kunt nemen moet u het batterij -klepje (7)
aan de achterkant verwijderen en het beschermend papiertje onder de
linkse batterij verwijderen . Plaats de batterijen correct in de recorder en
sluit het klepje .

Opnemen:
1. Druk op de recording knop (5) en het opname lampje gaat branden . Houd
de recordiing knop (5) ingedrukt tijdens het inspreken van de boodschap .
Spreek duidelijk . De ideale spreekafstand is ongeveer15 cemtimeter boven
de microfoon (2). Het rode opname lampje gaat knipperen zodra er nog
minder dan 8 seconde opnametijd beschikbaar is
2. Om een nieuwe boodschap of stap in te lezen herhaald u stap 1.

Afspelen:
1. Door de knoppen Rew (1) en FF (3) kunt u de juiste boodschap opzoeken .
Als u een Beep hoort bent u bij de eerste (Rew) of laatste (FF) boodschap
aangekomen
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2. De geselecteerde boodschap kunt u zo vaak als u wilt afspelen door op de Play (4) knop te drukken . Als u op (Play) drukt en een
Beep hoort betekend dit dat hier geen boodschap opgenomen is.

Verwijderen :
1. Door de knoppen Rew (1) en FF (3) kunt u de gewenste boodschap opzoeken . Als u een Beep hoort bent u bij de eerste (Rew) of
laatste (FF) boodschap aangekomen .
2. Door kort op de REC (5) knop te drukken wordt de boodschap gewist . Een zoemer geeft aan dat de boodschap gewist is. Als u de
REC (5) knop te lang ingedrukt houd wordt een nieuwe opname gestart . Zie hiervoor actie 'Boodschap invoegen '.

Boodschap invoegen:
1. Door de knoppen Rew (1) en FF (3) kunt u de boodschap opzoeken waar de nieuwe boodschap VOOR moet komen .
Als u een Beep hoort bent u bij de eerste (Rew) of laatste (FF) boodschap aangekomen .
2. Houd de REC(5) knop ingedrukt zolang u de boodschap inspreekt .
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