TASCAM DR-01 Quickstart
Het Tascam opnametoestel

Een Usb-kabel

De hoes van het toestel

Een 1 GB SD-kaart (in het toestel)

Opladen van de Tascam :
Eer de Tascam kan gebruikt worden moet hij opgeladen zijn. Het opladen gebeurt door het toestel te verbinden met een
USB-poort van een PC via de USB-kabel. Opdat het toestel zou opladen moet de PC wel aanstaan (foto).
Wanneer het toestel aan het opladen is brandt een rood lichtje (foto), rechts van het scherm (boven het woordje “PEAK”)

Opstarten :
Op de knop “POWER” aan de linkerkant van het toestel 2
sec. blijven drukken.
Het toestel is nu opnameklaar.

Opnemen :
Een eerste keer op de rode knop Rec/Pause duwen

Vervolgens het volume afstellen aan de rechterkant
(“Input” met een wieltje)

Tenslotte een tweede maal op Rec/Pause duwen om de
opname te starten
Om de opname te stoppen op STOP/HOME drukken

Om de opname te beluisteren :
A. ofwel via de USB-kabel de Tascam met een pc-verbinden en de file afspelen met een media-speler.
B. via de line-out / koptelefoon uitgang laten afspelen op
een versterker, koptelefoon of pc en op PLAY drukken

C. door de SD-kaart uit het toestel te halen, en in een andere SD-lezer te laten afspelen (bvb een computer). De
SD-kaart zit aan de linkerkant van de tascam in de schuif
“OPEN”, waar ook de USB-poort van het toestel zit.
Wees voorzichtig bij het openen ervan want dit onderdeel
is nogal gevoelig.

Het afspeelvolume kan bijgesteld worden via de OUTPUT
volume-toetsen.

Na gebruik :
De Tascam uitzetten via de power-toets De volledige handleiding van het toestel staat op de SD-kaart, en kunt u dus
kopiëren op uw computer. Er zijn tal van andere mogelijkheden met dit toestel : overdubben, mixen, opname in diverse formaten, effecten toevoegen, e.a.
Voor nadere inlichtingen kunt u mij bereiken op het nummer : 02/425.18.66
Succes!
David Legley

