
DAR 3001 RECORDER

INGEBRUIKNAME / EERST DOEN:
Bij de DAR3001 wordt een SD-kaart meegeleverd.
Op deze SD-kaart staan een aantal basisbestanden, inclusief een Engelstalige handleiding
MAAK BESLIST ÉÉRST EEN KOPIE VAN DEZE SD-KAART OP UW COMPUTER!
Een nieuwe, of geformateerde, SD-kaart is onbruikbaar op de recorder zonder deze files!

Indien u extra SD-kaarten wenst te gebruiken dient u het volgende in acht te nemen:
-- gebruik geen SHDC-kaarten, maar 'gewone' SD-kaarten
-- formatteer de kaarten op FAT32
-- kopieer de basisbestanden van uw PC naar de nieuwe SD-kaarten (zonder deze basisbestanden werkt de recorder niet)

U kunt SD-kaarten tot max 4 GB gebruiken
Opnametijd: 1 GB: 34 uur; 4 GB: 130 uur.

Plaatst u de SD-kaart alvorens de lichtnetadapter te plaatsen.
Zodra nu de lichtnetadapter nu wordt geplaatst zal een aantal seconden SD INIT op het display verschijnen.
Wacht u tot deze initialisering gereed is alvorens verder te gaan.
NB: Init error, No SDcard of eeuwigdurende Init, duidt op een verkeerde SD kaart of missende basisbestanden.

1: Aansluiting voor analoog telefoontoestel of analoge telefooncentrale
2: Aansluiting voor analoge netlijn (naar telefoonprovider, bijv KPN; eventueel naar modem)

3: Aansluiting voor meegeleverde lichtnetadapter
4: Headsetaansluiting 2,5 mm
5: Plaats hier de meegeleverde SD-kaart

PLAATSING
Let op dat u de DAR-3001 niet in de buurt een zender plaatst.
Denk hierbij aan uw WiFi-zender (uw modem) of DECT-zender (draadloze telefoon).
Plaatsing te dichtbij kan resulteren in het opnemen van brom-geluiden veroorzaakt door de zender.



  1: Aantal opnamen
  2: Dag
  3: Status SD-kaart 
  4: Tijd
  5: Datum
  6: Grafische weergave van de geheugencapaciteit SD-kaart
  7: Nummerweergave of weergave datum
  8: ALM: Alarm-, wekker ingesteld (kader actief indien ingesteld)

  9: REC: Recording (kader actief tijdens opnamen)

10: PLAY; weergave
11: P: pauze (kader actief indien pauzetoets is ingedrukt tijdens weergave)

12: PLAY ICM: weergave inkomende boodschappen (kader actief tijdens weergave)

13: PLAY MEMO: weergave memoberichten (kader actief tijdens weergave)

14: OGM: Outgoing Message; weergave meldtekst (kader actief tijdens weergave)

15: Temperatuur

INSTELLINGEN

Voor het instellingen van de DAR-3001 drukt u 3 seconden op VOL/SET
U komt nu in een rondlopend menu met als regels:
SET 1 DATE datum / tijd instelling
SET 2 ALERT alarmklok / wekker instelling
SET 3 RING belgeluid aan / uit
SET 4 LCD LCD display instelling
SET 5 PCODE PINcode instelling
SET 6 RINGCN instelling van de inschakelvertraging (aantal rinkels waarna het toestel aanneemt)
REC OFF instelling voor het automatisch opnemen van gevoerde gesprekken

U kunt naar de volgende / vorige regel springen door A.REC/UP resp. DOWN in te drukken.
Om de instellingen van de gewenste regel te bereiken drukt u vervolgens weer op VOL/SET

Als u een verkeerde keuze heeft gemaakt drukt u op MSG/EXIT.
NB: Doet u niets dan springt het toestel na een paar seconden weer naar het standaard scherm.



SET 1 DATE / DATUM-TIJD
In dit menu stelt u achtereenvolgens in (zie kleine cijfertjes bovenin display):

 Jaar
 Maand
 Dag
 Uur
 Minuut

De gewenste instelling bereikt u middels VOL/SET en daarna A.REC/UP resp. DOWN in te drukken
Vastleggen met VOL/SET.

SET 2 ALERT / WEKKER-ALARM
U kunt hier 3 alarm / wekkertijden instellen:
AL 1 
AL 2
AL 3
Het gewenste alarm bereikt u middels A.REC/UP resp. DOWN in te drukken en vervolgens op VOL/SET
U krijgt dan de mogelijkheid het gekozen alarm middels A.REC/UP resp. DOWN aan (ON) of uit (OFF) te zetten.
Vastleggen met VOL/SET.

Indien u het alarm ‘’aan’’ zet, kunt u vervolgens de alarmtijd instellen in 24-uurs notatie.
Vastleggen met VOL/SET.
Vervolgens wordt weergegeven RING 1; de standaard ringtoon (wektoon). U krijgt deze toon ook te horen.

U heeft hier de mogelijkheid een eigen boodschap in te spreken welke op de ingestelde alarmtijd wordt afgespeeld.
Drukt u hiertoe nu op A.REC/UP. Het rode ledje gaat branden en u kunt een tekst van 10 sec inspreken, waarna deze 
wordt afgespeeld.
Wissen kunt u deze tekst middels MUSIC/DEL.

SET 3 RING - OPROEPTOON
U kunt hier de oproeptoon (RING) aan (ON) of uit (OFF) zetten.
De gewenste instelling bereikt u middels VOL/SET en daarna A.REC/UP resp. DOWN in te drukken
Vastleggen met VOL/SET.

SET 4 LCD - DISPLAY
U kunt hier het display instellen in 4 standen.
De gewenste instelling bereikt u middels VOL/SET en daarna A.REC/UP resp. DOWN in te drukken
Vastleggen met VOL/SET.

SET 5 PCODE - PINCODE
U kunt hier een 3-cijferige pincode voor afstandsbediening van de beantwoorder instellen.
De gewenste instelling bereikt u middels VOL/SET en daarna A.REC/UP resp. DOWN in te drukken
Vastleggen met VOL/SET.

SET 6 RINGCN – BELSIGNALEN-INSCHAKELVERTRAGING
U kunt hier instellen na hoeveel rinkels de beantwoorder een inkomend gesprek aanneemt.
Instelling 00 tot en met 12
Attentie: indien u 00 kiest neemt de beantwoorder niet aan; deze stand is gewenst indien u de DAR-3001 alleen wenst
te gebruiken als gesprekkenrecorder.
De gewenste instelling bereikt u middels VOL/SET en daarna A.REC/UP resp. DOWN in te drukken
Vastleggen met VOL/SET.

VOLUMEREGELING

VOLUMEREGELING tijdens weergave (PLAY)
Druk op VOL-SET voor de volumeregeling van de weergegeven boodschappen

VOLUMEREGELING in STANDBY
In de stand Stand-by kunt u het belvolume regelen
Druk op VOL/SET
De display toont RINGVOL plus een cijfer 1 – 8
Door herhaald op VOL-SET te drukken kunt u de instelling verhogen, resp. verlagen



GEBRUIK VAN DE DAR-3001 ALS TELEFOONBEANTWOORDER

INSPREKEN van de MELDTEKST:
Druk 3 seconden op OGM-toets
Toestel geeft een pieptoontje en begint af te tellen van 30 sec naar 0
U kunt een begroetingtekst van maximaal 30 sec inspreken.
Om de opname te beëindigen drukt u nogmaals op de OGM-toets

WEERGAVE van de MELDTEKST
Druk kort op de OGM-toets
De meldtekst wordt weergegeven.
Wenst u deze tekst te wissen, drukt u dan op MUSIC/DEL, of spreek de meldtekst opnieuw in.

OPNEMEN VAN BOODSCHAPPEN
Voorwaarden:

 SD kaart is geplaatst
 Meldtekst (OGM) is ingesproken
 RINGCN – INSCHAKELVERTRAGING staat niet op 00

De beantwoorder is nu gereed boodschappen op te nemen; op de display staat in kleine lettertjes ICM.
Na het ingestelde aantal belsignalen zal de beantwoorder de inkomende oproep aannemen en de meldtekst (OGM) 
weergeven.
Indien door de beller een boodschap is ingesproken, zal de beantwoorder u dit als volgt signaleren:

 MESSAGE-ledje gaat branden
 NEW verschijnt in kleine lettertjes op de display
 Aantal ingesproken boodschappen wordt weergegeven

NB: In principe staat de beantwoorder altijd ’aan’ en neemt na het ingestelde aantal belsignalen aan.
U kunt hem dus niet vergeten in te schakelen.
Wenst u de beantwoorder toch ’uit’ te schakelen, dan kan dit op een paar manieren:

 lichtnetadapter uit het stopcontact nemen, of
 RINGCN – INSCHAKELVERTRAGING op 00 zetten.

AFSTANDSBEDIENING van de beantwoorder
U kunt onderweg de ingesproken boodschappen beluisteren.
Belt u hiertoe uw eigen telefoonnummer en wacht tot de beantwoorder aanneemt en de meldtekst afspeelt.
Druk op  (u hoort een bevestigingstoontje), gevolgd door uw PINcode (binnen 20 sec).

Na ingave van een correcte PINCode zal de beantwoorder de boodschappen weergeven.
U kunt dit als volgt sturen:
: weergave / volgende boodschap
: vooruitspoelen
: herhalen (achteruitspoelen)
#: beëindigen afstandsbediening

MEMO-RECORDER
Druk 3 seconden op MSG/EXIT
U hoort een pieptoon en kunt een boodschap inspreken welke door uzelf / huisgenoten kan worden beluisterd.
De opnamen worden opgeslagen samen met boodschappen op het antwoordapparaat.
Om de opname te beëindigen drukt u nogmaals op MSG/EXIT.

LOKALE GELUIDSOPNAME
NB: Hoorn van aangesloten toestel moet op de haak liggen; toestel mag niet gebruikt worden.
Druk 3 seconden op S.REC/PLAY/PAUSE
U hoort een pieptoon en kunt een boodschap inspreken welke door uzelf / huisgenoten kan worden beluisterd.
De opnamen worden NIET opgeslagen samen met boodschappen op het antwoordapparaat.
Om de opname te beëindigen drukt u nogmaals op S.REC/PLAY/PAUSE.

Weergave van deze opnamen: druk op S.REC/PLAY/PAUSE

Met de toets A.REC/UP springt u naar de volgende boodschap.
Met de toets DOWN springt u naar de vorige boodschap

Druk tijdens weergave 2x op MUSIC/DEL om een boodschap/opname te wissen.

Druk op MSG/EXIT en het afspelen wordt beëindigd.



WEERGEVEN VAN BOODSCHAPPEN / OPNAMEN

NB: Hoorn van aangesloten toestel moet op de haak liggen; toestel mag niet gebruikt worden.

Druk op MSG/EXIT en de opnamen worden weergegeven

Met de toets S.REC/PLAY/PAUSE kunt u het afspelen tijdelijk onderbreken (PAUSE) en weer vervolgen (PLAY)

Met de toets A.REC/UP springt u naar de volgende boodschap.
Met de toets DOWN springt u naar de vorige boodschap

Druk tijdens weergave 2x op MUSIC/DEL om een boodschap/opname te wissen.

Druk op MSG/EXIT en het afspelen wordt beëindigd.

WISSEN
Druk tijdens weergave 2x op MUSIC/DEL om een boodschap te wissen (display: del Finish).

HEADSET / OORTELEFOON-AANSLUITING
Aan de achterzijde van het toestel treft u een aansluiting voor een headset / oortelefoon aan (2,5 mm plug)

GEBRUIK VAN DE DAR-3001 ALS GESPREKKENRECORDER
U kunt de DAR-3001 gebruiken om door u gevoerde telefoongesprekken automatisch op te nemen.

IN-schakelen automatische gesprekkenrecording
Druk gedurende 3 seconden op A.REC/UP
Bij ingeschakelde gesprekkenrecorder staat op de display rEC ON en in kleine lettertjes AUTO REC

Gesprekken worden nu automatisch opgenomen en na afloop van elk gesprek wordt het gesprek op de SD-kaart 
opgeslagen; display: SAVING

UIT-schakele  n automatische gesprekkenrecording
Druk gedurende 3 seconden op A.REC/UP en vervolgens op DOWN (display: rEC OFF)

NB: Wenst u een opname handmatig te stoppen drukt u dan kort op REC/PLAY (AUTO REC blijft in werking).

rEC OFF: automatisch opname is uitgeschakeld
U kunt de DAR-3001 ook gebruiken om door u gevoerde gesprekken handmatig op te nemen.
Druk hiertoe tijdens het gesprek op REC/PLAY.
Druk na afloop van het gesprek nogmaals op REC/PLAY en het gesprek wordt opgeslagen.

WEERGEVEN VAN GESPREKKENRECORDER – BOODSCHAPPEN / OPNAMEN
Druk op REC/PLAY 
Rechtsboven op de display verschijnt nu het aantal via de gesprekkenrecorder opgenomen boodschappen en de 
gesprekken worden afgespeeld.

Met de toets A.REC/UP springt u naar de volgende boodschap.
Met de toets DOWN springt u naar de vorige boodschap

Druk tijdens weergave 2x op MUSIC/DEL om een boodschap/opname te wissen (display: del Finish).

Met de toets S.REC/PLAY/PAUSE kunt u het afspelen tijdelijk onderbreken (PAUSE) en weer vervolgen (PLAY)

Druk op MSG/EXIT en het afspelen wordt beëindigd.

NB:
Drukt u in plaats van op REC/PLAY op de toetsen:
-- MSG/EXIT, of
-- S.REC/PLAY/PAUSE
dan krijgt u te zien NO rECOrd (No Record; geen opname) en lijkt het of de gesprekkenrecorder niet gewerkt heeft!
Nogmaals: u dient op REC/PLAY te drukken voor het weergeven van de opnamen van de gesprekkenrecorder!


