
Helpgids

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Gebruik deze Helpgids wanneer u vragen hebt over het gebruik van uw IC-recorder.
De inhoud van de Helpgids kan zonder kennisgeving worden veranderd vanwege het bijwerken van de technische
gegevens van het product.

Voorbereiding

Onderdelen en bedieningselementen

HOME-menu/OPTION-menu

Het HOME-menu gebruiken

Het OPTION-menu gebruiken

Lijst met de OPTION menu-items

Mappen en bestanden

Display

Display terwijl het HOME-menu wordt weergegeven

Display terwijl er wordt opgenomen of in stand-by

Display terwijl er iets wordt afgespeeld

Display terwijl de opname-informatie wordt weergegeven
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Display tijdens het luisteren naar de FM-radio (alleen ICD-UX570F)

Display tijdens het opnemen van FM-radio-uitzendingen (alleen ICD-UX570F)

Display terwijl de huidige bestandsinformatie wordt weergegeven

Display terwijl de zoekcategorieën voor de bestanden worden weergegeven

Stroomvoorziening

De batterij opladen met een computer

De IC-recorder loskoppelen van de computer

De IC-recorder gebruiken op/opladen met de USB-netspanningsadapter

De IC-recorder loskoppelen van de USB-netspanningsadapter

De stroom inschakelen

De stroom uitschakelen

De timer voor uitschakeling van het scherm gebruiken

De oorspronkelijke instellingen maken

Voorkomen van onbedoelde bediening

De IC-recorder in de HOLD-stand (HOLD) zetten

De IC-recorder uit de HOLD-stand halen

Het volumeniveau behouden (alleen voor Europese modellen)

Het gemiddelde volumeniveau behouden (alleen voor het Europese model)

Opnemen

Opnemen

Opnemen op het ingebouwde geheugen

De controlefunctie van het opnameniveau

Meeluisteren met de opgenomen audio

Extra mogelijkheden tijdens het opnemen

Veranderen van de geheugenopslag en de opslagmap voor opgenomen bestanden

Extra opnamehandelingen/-instellingen

Een opnamescène selecteren voor een bepaalde situatie

Aanpassen van de opname-instellingen voor [My Scene]

De opnamefunctie selecteren (Focused/Wide)

Tips voor betere opnamen
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Standaardinstellingen voor de opnamescènes van de Scene Select-functie

De microSD-kaart gebruiken als opslag voor opgenomen bestanden

De opnametimer gebruiken

De geheugenopslag omschakelen om door te gaan met opnemen (Cross-Memory REC)

Automatisch opnemen als er geluid wordt waargenomen - de VOR-functie

Opnemen met andere apparaten

Opnemen met een externe microfoon

Opnemen vanaf externe apparatuur met de functie voor gesynchroniseerd opnemen (SYNC REC)

Opnemen zonder de functie voor gesynchroniseerd opnemen

Externe apparaten gebruiken voor opname

De afgespeelde audio van de IC-recorder opnemen op externe apparatuur

Afspelen

Afspelen

Een bestand afspelen

Een bestand selecteren

Opzoeken van een afspeelpunt met de trackmarkeringenlijst (Track Mark List)

Extra mogelijkheden tijdens het afspelen

Extra afspeelhandelingen/-instellingen

Ruis verminderen in de afgespeelde audio om de menselijke stem duidelijker te maken – de Clear Voice-functie

Maximaliseren van het volumeniveau van zacht opgenomen bestanden om het opgenomen geluid te verbeteren (Normalize)

De afspeelsnelheid aanpassen – de DPC (Digital Pitch Control) functie

Selecteren van een geluidskwaliteitsinstelling (Equalizer)

De afspeelstand selecteren

Een deel van een bestand opgeven om te laten herhalen (A-B herhalen)

Het huidige bestand herhalen (herhaald afspelen door ingedrukt houden toets)

Specificeren van het afspeelbereik in de lijst met opgenomen bestanden

Luisteren bij een hoog volume

Vooruit/achteruit zoeken (Cue/Review)

Snel opzoeken van het gewenste gedeelte van een opname (Time Jump)

Een vast aantal seconden vooruit/terug springen (Easy Search)
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Bewerken

Verwijderen

Een bestand verwijderen

Alle bestanden uit de gevonden map of lijst verwijderen

Een map verwijderen

Bestanden ordenen

Bestanden naar een andere map verplaatsen

Bestanden naar een andere map kopiëren

Een map aanmaken

Trackmarkeringen gebruiken

Een trackmarkering toevoegen

Automatisch trackmarkeringen toevoegen

Een trackmarkering verwijderen

Alle trackmarkeringen in het geselecteerde bestand in één keer verwijderen

Bestanden splitsen

Een bestand splitsen op het huidige afspeelpunt

Een bestand splitsen bij alle trackmarkeringen

Namen wijzigen

Een mapnaam wijzigen

Een bestandsnaam wijzigen

Een bestand beveiligen

FM-radio (alleen ICD-UX570F)

FM-radiozenders toewijzen

FM-radiozenders automatisch toewijzen aan de voorkeuzenummers (Auto Preset) (alleen ICD-UX570F)

FM-radiozenders handmatig toewijzen aan de voorkeuzenummers (alleen ICD-UX570F)

De toewijzing van een FM-radiovoorkeuzenummer wissen (alleen ICD-UX570F)

Afstemmen op een radiozender

Afstemmen op een FM-radiozender (alleen ICD-UX570F)

Radio-uitzendingen opnemen

FM-radio-uitzendingen opnemen (alleen op de ICD-UX570F)
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De radio-instellingen wijzigen

Het gevoeligheidsniveau voor het scannen van de FM-radio selecteren (alleen ICD-UX570F)

De weergave van de FM-radio omschakelen tussen de ingebouwde luidspreker en de hoofdtelefoon (alleen ICD-UX570F)

Instellingenmenu

Het instellingenmenu gebruiken

Lijst met de Settings menu-items

Menu-items met selecteerbare instelitems

De opnamestand selecteren (REC Mode)

Het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren (Built-In Mic Sensitivity)

Ruis verminderen tijdens het opnemen (Recording Filter)

Het audio-ingangssignaaltype en het gevoeligheidsniveau van de externe microfoon selecteren (Ext. Input Setting)

De bedieningsaanduiding in- of uitschakelen (LED)

De taal voor het display instellen (Language)

De klok instellen (Date & Time)

De datumweergave selecteren (Date Display Format)

De tijdsweergave selecteren (Time Display)

De pieptoon in- of uitschakelen (Beep)

De slaaptimer gebruiken (Sleep Timer)

De periode instellen waarna de IC-recorder automatisch zal worden uitgeschakeld (Auto Power Off)

De instellingen van alle menu-items terugzetten in de standaardinstelling (Reset All Settings)

Het geheugen formatteren (Format Built-In Memory/Format SD Card)

De resterende opnametijd controleren (Available Rec. Time)

De informatie over de IC-recorder controleren (System Information)

Computer

De IC-recorder op een computer aansluiten

Structuur van mappen en bestanden

Bestanden van de IC-recorder naar een computer kopiëren

Muziekbestanden kopiëren van een computer naar de IC-recorder

Afspelen van muziekbestanden op de IC-recorder die gekopieerd zijn van een computer

De IC-recorder gebruiken als USB-geheugen
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Software

Wat u kunt doen met Sound Organizer 2 (alleen voor Windows)

Systeemvereisten voor Sound Organizer 2

Sound Organizer 2 installeren (alleen voor Windows)

Het venster Sound Organizer 2 (alleen voor Windows)

Technische gegevens

Compatibele geheugenkaarten

Systeemvereisten

Technische specificaties

Maximale opnametijd

Maximale afspeelduur/aantal muziekbestanden

Gebruiksduur ingebouwde oplaadbare batterij

Meldingen

Handelsmerken

Ondersteuningswebsite

Klantenservicewebsites

Als u problemen hebt/Probleemoplossing

Probleemoplossing

IC-recorder opnieuw opstarten

Ruis

Het opgenomen bestand heeft veel ruis en is onverstaanbaar.

Het opgenomen bestand heeft veel ruis en u wilt opnemen met minder ruis.

Er wordt een ritselend geluid opgenomen.

Er wordt een overstuurd of onderbroken geluid opgenomen.

Er wordt ruis opgenomen wanneer u een externe microfoon (niet meegeleverd) gebruikt om op te nemen.

U hoort ruis wanneer u een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) gebruikt bij het afspelen.

Het volume van de opgenomen audio is te laag, of u hoort piepende geluiden wanneer u ernaar luistert via de ingebouwde
luidspreker.

U hoort ruis tijdens het afspelen, zelfs met de Clear Voice-functie ingeschakeld.

6



Stroomvoorziening

De IC-recorder wordt niet ingeschakeld, of de toetsen doen het niet.

De IC-recorder gaat niet uit.

De IC-recorder schakelt automatisch uit.

De gebruiksduur op de batterij van de IC-recorder is kort.

Opladen

U kunt de batterij niet opladen door de IC-recorder op een computer aan te sluiten.

De batterijaanduiding verschijnt niet op het display of verdwijnt tijdens het opladen.

De aanduiding voor oplaadfouten knippert waar de batterijaanduiding zou moeten staan.

Algemene bedieningen

De IC-recorder werkt niet goed.

De bedieningsaanduiding gaat niet branden.

Opnemen

U kunt geen bestand opnemen.

U kunt geen opnamen opslaan op de SD-kaart.

De opname wordt onderbroken.

De VOR-functie werkt niet.

Het ontvangen audiovolume is te hard of niet hard genoeg bij het opnemen van audio van een extern apparaat.

Het opnemen van een ander apparaat stopt vanzelf.

Ontvangen geluiden worden vervormd.

Afspelen

Het afspeelvolume is laag.

Er klinkt geen geluid uit de ingebouwde luidspreker.

Er klinkt geluid uit de ingebouwde luidspreker, ook als er een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) is aangesloten.

De Equalizer-functie verandert de geluidskwaliteit niet.

Afspeelsnelheid is te snel of te langzaam.

U kunt niet naar het volgende of vorige bestand gaan.

U kunt de A-B herhaalfunctie niet gebruiken.

U kunt geen tijdsprong uitvoeren.

Een tijdsprong van ±10% komt niet overeen met de totale afspeeltijd van het bestand gedeeld door 10.
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Bewerken

U kunt een bestand niet splitsen.

U kunt een bestand niet verplaatsen.

U kunt een bestand niet naar een andere map kopiëren.

Er worden geen trackmarkeringen gedetecteerd.

De map of het bestand dat u hebt aangemaakt wordt niet weergegeven.

Klok

De opnamedatum van het bestand verschijnt als [----/--/--] of [--:--].

Display

Het display wordt te snel uitgeschakeld.

De resterende opnametijd op het display is korter dan de tijd die wordt weergegeven op de computer.

Bestanden

De [Memory Full] melding verschijnt en u kunt niet beginnen met opnemen.

De [File Full] melding verschijnt en u kunt de IC-recorder niet bedienen.

De microSD-kaart wordt niet gedetecteerd.

Computer

Een map- of bestandsnaam verschijnt in onleesbare tekens.

Het kost tijd om een bestand te kopiëren.

De IC-recorder wordt niet gedetecteerd door de computer en u kunt geen mappen/bestanden overbrengen van de computer.

Een bestand dat u naar de IC-recorder heeft overgebracht van de computer, verschijnt niet op de IC-recorder en u kunt het niet
afspelen.

De computer start niet op.

FM-radio (alleen ICD-UX570F)

Er klinkt geen geluid uit de ingebouwde luidspreker (alleen ICD-UX570F).

Er klinkt geluid uit de ingebouwde luidspreker, ook als er een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) is aangesloten (alleenICD-
UX570F).

De FM-radiosignalen zijn zwak, of de geluidskwaliteit is slecht (alleen ICD-UX570F).

De beelden op de televisie worden vervormd wanneer u naar de FM-radio luistert (alleen ICD-UX570F).

U kunt niet afstemmen op FM-radiozenders, of u hoort veel statische ruis (alleen ICD-UX570F).

U kunt geen FM-radiozender toewijzen aan een voorkeuzenummer (alleen ICD-UX570F).

Gebruik software (Sound Organizer 2)
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U kunt Sound Organizer 2 niet installeren.

De IC-recorder wordt niet gedetecteerd door Sound Organizer 2.

Het afspeelvolume van de computer is te laag, of u hoort helemaal geen audio uit de computer.

U kunt opgeslagen bestanden niet afspelen of bewerken.

De teller of schuifbalk werkt niet goed of u hoort ruis.

Het toestel zal langzamer gaan werken wanneer het aantal opgeslagen bestanden toeneemt.

De computer lijkt vast te lopen wanneer er een bestand wordt opgeslagen, toegevoegd, of verwijderd.

Sound Organizer 2 loopt vast bij het opstarten.

Lijst met meldingen

Systeembeperkingen
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Helpgids

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Onderdelen en bedieningselementen

Ingebouwde microfoons1.

De aan/uit-aanduiding2.

Display3.

REC/PAUSE-toets (opnemen/pauzeren)4.

STOP-toets5.

T-MARK-toets (trackmarkering)6.

BACK/  HOME-toets
(Door deze toets kort in te drukken kunt u terugkeren naar het vorige scherm of item en door deze toets ingedrukt te
houden kunt u terugkeren naar het HOME menu.)

7.

OPTION-toets8.

-toets (afspelen) (*1)9.

Bedieningstoets
De volgende 4 toetsen worden gezamenlijk aangeduid als de bedieningstoets.

(omhoog)/DPC-toets
(omlaag)/  A-B-toets (A-B herhalen)

(cue/snel vooruitspoelen) toets
(review/snel terugspoelen) toets

10.

EASY SEARCH(SEC) -3-toets11.

EASY SEARCH(SEC) +10-toets12.
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USB-aansluitingendeksel (De USB-aansluiting zit achter het deksel.)13.

Opening voor polsriem (Er wordt geen polsriem meegeleverd met uw IC-recorder.)14.

POWER・HOLD-schakelaar (*2)15.

VOL -/+ -toets (volume –/+) (*1)16.

USB-hendel17.

JUMP-toets18.

-aansluiting (microfoon) (*1)19.

-aansluiting (hoofdtelefoon)20.

microSD-kaartsleuf (De kaartsleuf bevindt zich onder het deksel.)21.

Sleufdeksel22.

Ingebouwde luidspreker23.

De -toets (afspelen), de VOL + (volume +) toets en de  -aansluiting (microfoon) hebben een voelbare punt. Gebruik de voelbare punt als
richtpunt bij het bedienen van de IC-recorder.

*1

Door de POWER・HOLD-schakelaar naar [POWER] te verschuiven en tenminste 8 seconden vast te houden, zal uw IC-recorder opnieuw
opstarten. Zie voor details IC-recorder opnieuw opstarten.

*2
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Helpgids

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Het HOME-menu gebruiken

In het HOME-menu kunt u een functie selecteren, naar opgenomen bestanden zoeken of de instellingen op uw IC-
recorder wijzigen.

Druk op BACK/HOME en houd ingedrukt.

Het HOME-menu zal verschijnen.

1

Druk op (review/snel terugspoelen) of  (cue/snel vooruitspoelen) om de functie te selecteren die u
wilt gebruiken en druk vervolgens op (afspelen).

U kunt kiezen uit de volgende functies:

 Music:
Hiermee kunt u muziekbestanden selecteren die vanaf een computer zijn geïmporteerd en deze afspelen.
Om een muziekbestand terug te vinden, kunt u een van de zoekcategorieën voor bestanden selecteren: [All
Songs], [Albums], [Artists] en [Folders].
Wanneer u muziekbestanden importeert, moet u importeren in de map MUSIC.

 Recorded Files:
Hiermee kunt u bestanden selecteren die met de IC-recorder zijn opgenomen en deze afspelen.
Om een opgenomen bestand terug te vinden, kunt u een van de zoekcategorieën voor bestanden selecteren:
[Latest Recording], [Search by REC Date], [Search by REC Scene] en [Folders].

 Record:
Hiermee kunt u het opname-standbyscherm openen. Druk op REC/PAUSE om het opnemen te starten.

 FM Radio: (alleen ICD-UX570F)
U kunt het FM Radio-scherm laten weergeven en dan luisteren naar de radio of radio-uitzendingen opnemen.

 Settings:
Hiermee kunt u het Settings-menu openen en diverse instellingen op de IC-recorder wijzigen.

2
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Hint
Terwijl het HOME-menu op het display staat, kunt u op STOP drukken om terug te keren naar het scherm dat u gebruikte voor
u het HOME-menu opende.

Verwant onderwerp
Het OPTION-menu gebruiken

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

 Back to XX(*):
Selecteer deze functie om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende.

De functie die u momenteel gebruikt, wordt weergegeven in [XX].*
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Helpgids

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Het OPTION-menu gebruiken

U kunt het OPTION-menu weergeven door op OPTION te drukken. De OPTION-menu-items verschillen afhankelijk van
de op uw IC-recorder geselecteerde functie.

Opmerking
Afhankelijk van het op het display weergegeven scherm is het mogelijk dat het OPTION-menu niet verschijnt.

Hint
Om terug te keren naar het vorige scherm, moet u op BACK/HOME drukken terwijl het OPTION-menu op het display staat.

Verwant onderwerp
Het HOME-menu gebruiken

Selecteer de functie die u wil gebruiken op het HOME-menu en druk vervolgens op OPTION.

Het OPTION-menu dat hoort bij de geselecteerde functie zal nu verschijnen.

1

Druk op (omhoog) of (omlaag) om het gewenste menu-item te selecteren en druk vervolgens op 
(afspelen).

2

Druk op (omhoog) of (omlaag) om de gewenste instelling te selecteren en druk vervolgens op 
(afspelen).

3
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Lijst met de OPTION menu-items

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Helpgids

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Lijst met de OPTION menu-items

Hier volgt een lijst met de OPTION menu-items. Om het OPTION-menu te laten weergeven, moet u op OPTION
drukken.
Afhankelijk van de handeling of de omstandigheden is het mogelijk dat sommige items niet zullen worden weergegeven.

Opnemen

De volgende menu-items zijn beschikbaar wanneer:
- het opnemen bezig is.
- het opnemen stand-by staat.

REC Information:
Display terwijl de opname-informatie wordt weergegeven

Recording Folder:
Veranderen van de geheugenopslag en de opslagmap voor opgenomen bestanden

Create Folder:
Een map aanmaken

Scene Select:
Een opnamescène selecteren voor een bepaalde situatie

Recording Delay:
De opnametimer gebruiken

REC Mode:
De opnamestand selecteren (REC Mode)

Built-In Mic Sensitivity:
Het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren (Built-In Mic Sensitivity)

Focused/Wide:
De opnamefunctie selecteren (Focused/Wide)

Ext. Input Setting:
Het audio-ingangssignaaltype en het gevoeligheidsniveau van de externe microfoon selecteren (Ext. Input Setting)

Recording Filter:
Ruis verminderen tijdens het opnemen (Recording Filter)

Cross-Memory REC:
De geheugenopslag omschakelen om door te gaan met opnemen (Cross-Memory REC)

VOR:
Automatisch opnemen als er geluid wordt waargenomen - de VOR-functie

Delete File:
Een bestand verwijderen

Opgenomen bestanden

De volgende menu-items zijn beschikbaar wanneer:
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- de opgenomen bestanden in een lijst worden weergegeven.
- het afspelen van een opgenomen bestand bezig is.
- het afspelen van een opgenomen bestand stand-by staat.

Clear Voice:
Ruis verminderen in de afgespeelde audio om de menselijke stem duidelijker te maken – de Clear Voice-functie

Normalize:
Maximaliseren van het volumeniveau van zacht opgenomen bestanden om het opgenomen geluid te verbeteren
(Normalize)

Equalizer:
Selecteren van een geluidskwaliteitsinstelling (Equalizer)

Play Mode:
De afspeelstand selecteren

Playback Range:
Specificeren van het afspeelbereik in de lijst met opgenomen bestanden

Delete File:
Een bestand verwijderen

Delete All in List:
Alle bestanden uit de gevonden map of lijst verwijderen

Delete All Files:
Alle bestanden uit de gevonden map of lijst verwijderen

Protect:
Een bestand beveiligen

Do Not Protect:
Een bestand beveiligen

Track Mark List:
Opzoeken van een afspeelpunt met de trackmarkeringenlijst (Track Mark List)

Delete Track Marks:
Een trackmarkering verwijderen

Divide:
Een bestand splitsen op het huidige afspeelpunt
Een bestand splitsen bij alle trackmarkeringen

Move File:
Bestanden naar een andere map verplaatsen

Copy File:
Bestanden naar een andere map kopiëren

Change File Name:
Een bestandsnaam wijzigen

File Information:
Display terwijl de huidige bestandsinformatie wordt weergegeven

Create Folder:
Een map aanmaken

Delete Folder:
Een map verwijderen
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Change Folder Name:
Een mapnaam wijzigen

Muziek

De volgende menu-items zijn beschikbaar wanneer:
- het afspelen van een bestand dat is geïmporteerd van een computer bezig is.
- het afspelen van een bestand dat is geïmporteerd van een computer stand-by staat.

Equalizer:
Selecteren van een geluidskwaliteitsinstelling (Equalizer)

Play Mode:
De afspeelstand selecteren

Playback Range:
Specificeren van het afspeelbereik in de lijst met opgenomen bestanden

Delete File:
Een bestand verwijderen

Delete All in List:
Alle bestanden uit de gevonden map of lijst verwijderen

Delete All Files:
Alle bestanden uit de gevonden map of lijst verwijderen

Protect:
Een bestand beveiligen

Do Not Protect:
Een bestand beveiligen

Track Mark List:
Opzoeken van een afspeelpunt met de trackmarkeringenlijst (Track Mark List)

Delete Track Marks:
Een trackmarkering verwijderen

File Information:
Display terwijl de huidige bestandsinformatie wordt weergegeven

Delete Folder:
Een map verwijderen

FM-radio (alleen ICD-UX570F)

De volgende items zijn beschikbaar op het FM Radio-scherm.

Recording Folder (FM Radio):
Veranderen van de geheugenopslag en de opslagmap voor opgenomen bestanden

REC Mode (FM Radio):
De opnamestand selecteren (REC Mode)

Add as Preset:
FM-radiozenders handmatig toewijzen aan de voorkeuzenummers (alleen ICD-UX570F)

Remove Preset:
De toewijzing van een FM-radiovoorkeuzenummer wissen (alleen ICD-UX570F)

Audio Output:
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De weergave van de FM-radio omschakelen tussen de ingebouwde luidspreker en de hoofdtelefoon (alleen ICD-
UX570F)

Auto Preset:
FM-radiozenders automatisch toewijzen aan de voorkeuzenummers (Auto Preset) (alleen ICD-UX570F)

Scan Sensitivity:
Het gevoeligheidsniveau voor het scannen van de FM-radio selecteren (alleen ICD-UX570F)

Verwant onderwerp
Het OPTION-menu gebruiken

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Helpgids

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Mappen en bestanden

Hier volgt een illustratie van de structuur van de mappen en bestanden die u kunt tegenkomen op uw IC-recorder.

Onder [  Recorded Files]

[FOLDER01]: Opgenomen bestanden worden opgeslagen.
[RADIO01]: Hierin worden bestanden opgeslagen die zijn opgenomen van de FM-radio. (alleen ICD-UX570F)

A: HOME-menu
B: Mappen
C: Bestanden

Onder [  Music]

A: HOME-menu
B: Mappen
C: Bestanden

Alleen ICD-UX570F.*

Alleen ICD-UX570F.*
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Verwant onderwerp
Bestanden naar een andere map verplaatsen
Bestanden naar een andere map kopiëren
Structuur van mappen en bestanden

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Helpgids

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Display terwijl het HOME-menu wordt weergegeven

Hier volgt een beschrijving van het HOME-menu op het display.

Opmerking
Het scherm hierboven dient alleen ter illustratie. Het scherm dat u daadwerkelijk op uw IC-recorder zult zien, kan hiervan
afwijken.

Verwant onderwerp
Het HOME-menu gebruiken

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

HOME-menu-items
U kunt een van de volgende items selecteren:

 : Music
 : Recorded Files
 : Record
: FM Radio (alleen ICD-UX570F)
 : Settings
: Back to XX (De functie die u momenteel gebruikt, wordt weergegeven in [XX].)

1.

Batterijaanduiding
Geeft het resterende niveau van de batterij aan.

2.
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Display terwijl er wordt opgenomen of in stand-by

Hier volgt een beschrijving van het display terwijl een opname bezig is, of terwijl het toestel stand-by staat.
Opnemen met gebruik van scènes

Opnemen staat standby terwijl er scènes worden gebruikt

Opnemen terwijl scènes zijn uitgeschakeld

Opnemen staat stand-by terwijl scènes zijn uitgeschakeld

Opmerking
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De schermen hierboven dienen alleen ter illustratie. De schermen die u daadwerkelijk op uw IC-recorder zult zien, kunnen
hiervan afwijken.

Aanduiding opnamestatus
Geeft de huidige opnamestatus van uw IC-recorder aan.

 : opnemen
 : pauze (De aanduiding knippert.)
 : gestopt

1.

Scene Select-aanduiding
Geeft aan welke opnamescène op dit moment geselecteerd is.

 : Auto Voice Rec
 : Auto Music Rec
 : Meeting
 : Lecture
 : Voice Notes
 : Interview
 : Soft Music
 : Loud Music
 : My Scene 1
 : My Scene 2

2.

Opnamegeheugen aanduiding
Een pictogram geeft aan of de opnamemap bestaat in het ingebouwde geheugen of op een microSDkaart.

3.

Resterende opnametijd
Geeft de tijd aan die nog beschikbaar is voor de opname, in uren, minuten en seconden.
10 uur of meer: geen aanduiding
10 minuten tot 10 uur: aanduiding in uren en minuten
Minder dan 10 minuten: aanduiding in minuten en seconden

4.

Aanduiding slaaptimer
Geeft aan dat de slaaptimer is ingeschakeld.

5.

Batterijaanduiding6.

Nummer trackmarkering
Geeft aan hoeveel trackmarkeringen er zijn toegevoegd.

7.

Verstreken tijd indicator
Geeft aan hoe lang de huidige opname al duurt.

8.

Controlefunctie opnameniveau
Wordt aangegeven bij het opnemen.
De positie tussen de plustekens (+) is het geschikte bereik voor het opnameniveau.
Zie voor details over de controlefunctie van het opnameniveau De controlefunctie van het opnameniveau.

9.

Aanduiding microfoongevoeligheid
Geeft aan welke gevoeligheidsinstelling op dit moment geselecteerd is voor de ingebouwde microfoons of voor de
externe microfoon.

 : Auto
 : High
 : Medium
 : Low
 : Auto (Music)
 : High (Music)
 : Medium (Music)
 : Low (Music)

10.

REC Mode-aanduiding11.
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Geeft aan welke opnamestand op dit moment geselecteerd is.
LPCM 44/16: LPCM-bestand
MP3 192k, MP3 128k, MP3 48k: MP3-bestand

Focused/Wide-aanduiding
Geeft aan of gericht opnemen is ingesteld, of opnemen met een breed geluidsveld.

12.

Recording Filter-aanduiding
Geeft aan dat de opnamefilterfunctie is ingesteld.
NCF(Noise Cut):
Onderdrukt geluiden met een hoge frequentie, behalve menselijke stemmen, en geluiden met een lage frequentie.
LCF(Low Cut):
Onderdrukt geluiden met een lage frequentie, zoals geruis van projectoren en van de wind.

13.
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Display terwijl er iets wordt afgespeeld

Hier volgt een beschrijving van het display tijdens het afspelen.
 Recorded Files

 Music

Opmerking
De schermen hierboven dienen alleen ter illustratie. De schermen die u daadwerkelijk op uw IC-recorder zult zien, kunnen
hiervan afwijken.

Bestandsinformatie
Geeft informatie aan over het bestand dat u aan het afspelen bent.
Bestanden die zijn opgenomen met uw IC-recorder worden als volgt aangegeven:

 : Bestandsnaam: opnamedatum_opnametijd.bestandsindeling (bijv. 191010_1010.mp3)
Muziekbestanden worden als volgt aangegeven:

 : Songtitel
 : Artiestnaam

1.

Aanduiding afspeelstatus
Geeft de huidige afspeelstatus van uw IC-recorder aan.

(afspelen): afspelen
(review/snel terugspoelen)/ (cue/snel vooruitspoelen): review (snel terugspoelen)/cue (snel vooruitspoelen)
(stop): standby

Als de afspeelsnelheid veranderd wordt, zal de DPC (Digital Pitch Control) snelheid worden aangegeven aan de
rechterkant van (afspelen) of (stop).

2.

Informatie aantal bestanden
Geeft aan welk bestand er wordt afgespeeld als (huidige bestandsnummer)/(totale aantal af te spelen bestanden).

3.

Voortgangsbalk afspelen
Geeft aan hoeveel van het bestand al is afgespeeld.

4.
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Nummer trackmarkering
Geeft het nummer van de trackmarkering aan, als er een trackmarkering is toegevoegd, van het huidige afspeelpunt.

5.

Play Mode/Playback Range-aanduiding
Geen aanduiding: Normal (Play Mode)

 : Repeat (Play Mode)
 : 1 File Play (Play Mode)
 : 1 File Repeat (Play Mode)
 : Shuffle (Play Mode)
 : Shuffle Repeat (Play Mode)

 : Selected Range (Playback Range)

6.

Clear Voice-aanduiding (alleen aangegeven voor de bestanden in [  Recorded Files])
Geeft aan dat [Clear Voice] is ingesteld op een van de volgende mogelijkheden via het OPTION-menu.

 : Clear Voice 1
 : Clear Voice 2

7.

Aanduiding slaaptimer
Geeft aan dat de slaaptimerfunctie is ingeschakeld.

8.

Aanduiding beveiliging
Geeft aan dat het bestand dat u afspeelt beveiligd is.

9.

Batterijaanduiding10.

Normalize-aanduiding
Geeft aan dat de normalisatiefunctie is ingeschakeld.

11.

Equalizer-aanduiding
Geeft aan dat de Equalizerfunctie in werking is.

12.

Totale afspeeltijd
Geeft de totale afspeeltijd aan voor elk bestand.

13.

Verstreken tijd
Geeft aan hoe lang het afspelen al duurt.

14.
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Display terwijl de opname-informatie wordt weergegeven

U kunt de opname-informatie van uw IC-recorder bekijken, inclusief de resterende opnametijd en de instellingen voor de
geheugenopslag en de opslagmap voor opgenomen bestanden.
Om de opname-informatie weer te laten geven, moet u terwijl de opname stand-by staat [REC Information] selecteren op
het OPTION-menu en vervolgens op (afspelen) drukken.

De volgende opname-informatie is beschikbaar:

Available Rec. Time:
Resterende tijd beschikbaar voor opname.
Recording Memory:
Geheugenopslag ([Built-In Memory] of [SD Card]) voor opgenomen bestanden.
Recording Folder:
Opslagmap voor opgenomen bestanden.
Scene Select:
Op dit moment geselecteerde opnamescène.
Als u een scène selecteert en dan de opname-instelling(en) wijzigt, zal [*] verschijnen links van de veranderde
instelling(en).
Zie voor informatie over de standaardinstellingen Standaardinstellingen voor de opnamescènes van de Scene Select-
functie.
REC Mode:
Op dit moment geselecteerde opnamestand.
Input:
Op dit moment geselecteerde audio-ingangssignaaltype.
Sensitivity setting:
Op dit moment geselecteerde gevoeligheidsniveau voor de microfoons.
Focused/Wide:
[Focused] of [Wide] op dit moment geselecteerde opnamefunctie.
Recording Filter:
Op dit moment geselecteerde opnamefilter.
VOR:
VOR (Voice Operated Recording) instelling die op dit moment geselecteerd is.
SYNC REC:
Op dit moment geselecteerde instelling voor gesynchroniseerde opname.
Auto Track Marks:
Op dit moment geselecteerde instelling voor automatisch toevoegen van trackmarkeringen.
Time Stamps for Auto Track Marks:
Tijdmarkeringen voor de automatische trackmarkering op dit moment geselecteerd.
Cross-Memory REC:
Op dit moment geselecteerde instelling voor omschakeling van het opslaggeheugen.

Hint
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Terwijl de opname stand-by staat, kunt u op STOP drukken om de opname-informatie van uw IC-recorder te bekijken.
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Display tijdens het luisteren naar de FM-radio (alleen ICD-UX570F)

Hier volgt een beschrijving van het display tijdens het ontvangen van een FM-radio-uitzending.

Opmerking
Het scherm hierboven dient alleen ter illustratie. Het scherm dat u daadwerkelijk op uw IC-recorder zult zien, kan hiervan
afwijken.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Radiofrequentie1.

Voorkeuzenummer2.

Aanduidingen geselecteerd voorkeuzenummer
Geeft aan dat u op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) kunt drukken om het vorige of
volgende voorkeuzenummer te selecteren.

3.

Radiofrequentie selectie-aanduidingen ( (omhoog)/ (omlaag))
Geeft aan dat u op (omhoog) of (omlaag) kunt drukken om de radiofrequentie te wijzigen.

4.

Resterende opnametijd
Geeft de tijd aan die nog beschikbaar is voor de opname, in uren, minuten en seconden.
10 uur of meer: geen aanduiding
10 minuten tot 10 uur: aanduiding in uren en minuten
Minder dan 10 minuten: aanduiding in minuten en seconden

5.

Aanduiding slaaptimer
Geeft aan dat de slaaptimerfunctie is ingeschakeld.

6.

Batterijaanduiding7.
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Display tijdens het opnemen van FM-radio-uitzendingen (alleen ICD-UX570F)

Hier volgt een beschrijving van het display tijdens het opnemen van een FM-radio-uitzending.

Opmerking
Het scherm hierboven dient alleen ter illustratie. Het scherm dat u daadwerkelijk op uw IC-recorder zult zien, kan hiervan
afwijken.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Opnamestatus-aanduiding
Geeft de huidige opnamestatus van uw IC-recorder aan.

 : opnemen
 : pauze (De aanduiding knippert.)

1.

Voorkeuzenummer2.

Radiofrequentie3.

Opnamegeheugen aanduiding
Een pictogram geeft aan of de opnamemap bestaat in het ingebouwde geheugen of op een microSDkaart.

4.

Resterende opnametijd
Geeft de tijd aan die nog beschikbaar is voor de opname, in uren, minuten en seconden.
10 uur of meer: geen aanduiding
10 minuten tot 10 uur: aanduiding in uren en minuten
Minder dan 10 minuten: aanduiding in minuten en seconden

5.

Aanduiding slaaptimer
Geeft aan dat de slaaptimerfunctie is ingeschakeld.

6.

Nummer trackmarkering
Geeft aan hoeveel trackmarkeringen er zijn toegevoegd. Dit verschijnt alleen op het display wanneer er
trackmarkeringen worden toegevoegd.

7.

Batterijaanduiding8.

Verstreken tijd
Geeft aan hoe lang de huidige opname al duurt.

9.
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Display terwijl de huidige bestandsinformatie wordt weergegeven

U kunt de informatie (bestandslengte, opnamefunctie, opnamedatum en -tijd enz.) bekijken voor het geselecteerde
bestand.

Opmerking
De volgende schermen dienen alleen ter illustratie. De schermen die u daadwerkelijk op uw IC-recorder zult zien, kunnen hiervan
afwijken.

Om de informatie over een bepaald bestand te bekijken, moet u een bestand dat u hebt opgenomen met uw IC-recorder
of een muziekbestand selecteren en dan [File Information] selecteren op het OPTION-menu terwijl het afspelen standby
staat. Vervolgens kunt u op (omhoog) of  (omlaag) drukken om de informatie naar boven of beneden te schuiven
en het volgende te bekijken:

Informatie over het opgenomen bestand

Rec Date/Time: Datum en tijd wanneer het bestand is opgenomen (jaar/maand/dag tijd).

File Length: Opnamelengte van het bestand in uren, minuten en seconden.

Model Name: Apparaat waarop het bestand is opgenomen.

Scene Select: Geselecteerde opnamescène bij de opname.

REC Mode: Geselecteerde opnamestand bij de opname.

Sensitivity setting: Geselecteerde gevoeligheidsniveau bij de opname.

Focused/Wide: [Focused] of [Wide] Geselecteerde opnamefunctie bij de opname.

Recording Filter: Geselecteerde opnamefilter bij de opname.

VOR: VOR (Voice Operated Recording) instelling geselecteerd bij de opname.

Input: Audio-ingangssignaaltype ([Built-In Mic], [External Mic], [Audio IN], of [FM Radio] (alleen ICD-UX570F))
geselecteerd bij de opname.

Location: Geheugenopslag voor opgenomen bestanden.

File Path: Pad naar het bestand.

Informatie over het muziekbestand
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File Length: Opnamelengte van het bestand in uren, minuten en seconden.

Codec: Type codec voor muziekbestanden.

Bit Rate: Bitsnelheid voor muziekbestanden.

Sample Rate: Bemonsteringsfrequentie voor muziekbestanden.

Bit Depth: Bitdiepte voor muziekbestanden.

Location: Geheugenopslag voor opgenomen bestanden.

File Path: Pad naar het bestand.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Display terwijl de zoekcategorieën voor de bestanden worden weergegeven

Wanneer u [  Recorded Files] of [  Music] selecteert op het HOME-menu, verschijnen de zoekcategorieën voor de
opgeslagen bestanden op het display.

Opmerking
De volgende schermen dienen alleen ter illustratie. De schermen die u daadwerkelijk op uw IC-recorder zult zien, kunnen hiervan
afwijken.

Wanneer [  Recorded Files] is geselecteerd

kunt u een van de volgende beschikbare zoekcategorieën selecteren:

Latest Recording:
Begint de laatste opname af te spelen.
Search by REC Date:
Opgenomen bestanden worden gesorteerd op opnamedatum.
Search by REC Scene:
Opgenomen bestanden worden gesorteerd op opnamescène.
Folders:
Opgenomen bestanden in de geselecteerde map worden weergegeven.

Wanneer [  Music] is geselecteerd

kunt u een van de volgende beschikbare zoekcategorieën selecteren:

All Songs:
Alle muziekbestanden staan vermeld.
Albums:
Muziekbestanden worden gesorteerd op albumtitel.
Artists:
Muziekbestanden worden gesorteerd op artiestnaam.
Folders:
Muziekbestanden in de geselecteerde map worden weergegeven.
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De batterij opladen met een computer

U kunt een computer gebruiken om de batterij van uw IC-recorder op te laden.
Als u uw IC-recorder voor het eerst gebruikt, of als u hem langere tijd niet hebt gebruikt, moet u de batterij opladen tot de

-aanduiding verschijnt op het display.
Het duurt ongeveer 3 uur (*) totdat de lege batterij volledig is opgeladen.

Geschatte tijd vereist voor het opladen van de lege batterij bij kamertemperatuur. De werkelijke tijd is mede afhankelijk van de resterende lading
of de staat van de batterij.

*

Schuif de USB-hendel aan de zijkant van de IC-recorder naar beneden.1

Steek de USB-stekker in de USB-poort van een ingeschakelde computer.

Terwijl de batterij aan het opladen is, zal de animatie voor de batterijaanduiding ( ) op het display verschijnen.

Wanneer de batterij volledig is opgeladen, geeft de batterijaanduiding  aan ( ).

2
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Opmerking
Als uw IC-recorder is aangesloten op een computer die niet aan staat, of die in een stroomspaarstand (stand-by of slaapstand)
staat, zal de batterij niet worden opgeladen.

Verwant onderwerp
De IC-recorder loskoppelen van de computer
De IC-recorder op een computer aansluiten

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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De IC-recorder loskoppelen van de computer

U moet de procedure hieronder volgen, want anders kunt u misschien de bestanden op uw IC-recorder niet meer
afspelen omdat ze verminkt zijn geraakt.

Hint
Raadpleeg de handleiding van uw computer voor meer informatie over het loskoppelen van USB-apparatuur van de computer.

Verwant onderwerp
De batterij opladen met een computer
De IC-recorder op een computer aansluiten

Zorg ervoor dat de melding [Accessing] niet op het display staat.1

Voer de volgende handeling uit op de computer.

Op de Windows-taakbalk rechtsonder op het bureaublad klikt u op het volgende pictogram.

Klik vervolgens op [IC RECORDER uitwerpen]. Het weergegeven pictogram en menu kunnen afwijken, afhankelijk
van het besturingssysteem. Het pictogram wordt afhankelijk van uw computerinstellingen mogelijk niet
weergegeven in de taakbalk.

Op het Mac-scherm klikt u op het verwijderingspictogram van de [IC RECORDER] dat in het zijkader van de Finder
verschijnt.

2

Ontkoppel de IC-recorder van de USB-poort van de computer en schuif de USB-hendel aan de zijkant van
de IC-recorder naar boven om de USB-aansluiting in te trekken.

3
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De IC-recorder gebruiken op/opladen met de USB-netspanningsadapter

U kunt de batterij opladen door de USB-netspanningsadapter aan te sluiten op een stopcontact.
Het is nuttig om de IC-recorder te kunnen gebruiken terwijl hij aan het opladen is wanneer er voor langere tijd wordt
opgenomen.
Wanneer er een USB-netspanningsadapter wordt gebruikt (in de handel verkrijgbaar), moet u er een gebruiken die een
stroomsterkte van tenminste 500 mA kan leveren. Opladen van andere apparatuur kan niet worden gegarandeerd.

Sluit de USB-netstroomadapter aan op het stopcontact.1

Schuif de USB-hendel aan de zijkant van de IC-recorder naar beneden en sluit de USB-aansluiting aan op
de USB-netspanningsadapter.

A: USB-netspanningsadapter (in de handel verkrijgbaar)

Terwijl de batterij aan het opladen is, zal de animatie voor de batterijaanduiding ( ) op het display verschijnen.
Wanneer de batterij volledig is opgeladen, zal  ( ) op het display verschijnen. Wanneer er 1 uur is
verstreken, zal het display uit gaan.
U kunt de IC-recorder gebruiken terwijl de batterij wordt opgeladen.

Opladen

Volledig opgeladen

2
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Opmerking
Tijdens het opnemen (de bedieningsaanduiding is rood), of pauze (de bedieningsaanduiding knippert rood), of terwijl er gegevens
worden uitgewisseld (de bedieningsaanduiding knippert oranje), moet u het volgende in acht nemen om verminking van de
gegevens te voorkomen:
Sluit uw IC-recorder niet aan op/koppel uw IC-recorder niet los van de USB-netspanningsadapter terwijl de adapter is
aangesloten op een stopcontact.
Sluit de USB-netspanningsadapter niet aan op/koppel de adapter niet los van het stopcontact terwijl uw IC-recorder is
aangesloten op de USB-netspanningsadapter.

Sluit de USB-netspanningsadapter aan op een stopcontact waar u gemakkelijk bij kunt, zodat u hem onmiddellijk kunt
loskoppelen als er iets abnormaals gebeurt.

Verwant onderwerp
De IC-recorder loskoppelen van de USB-netspanningsadapter
Gebruiksduur ingebouwde oplaadbare batterij

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Als u de USB-netspanningsadapter aansluit en de stroom uitschakelt, zal de grote animatie voor de
batterijaanduiding ( ) op het display verschijnen.
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De IC-recorder loskoppelen van de USB-netspanningsadapter

U moet de procedure hieronder volgen om de IC-recorder los te koppelen, want anders kunt u misschien de bestanden
op uw IC-recorder niet meer afspelen omdat ze verminkt zijn geraakt.

Opmerking
Tijdens het opnemen (de bedieningsaanduiding is rood), of pauze (de bedieningsaanduiding knippert rood), of terwijl er gegevens
worden uitgewisseld (de bedieningsaanduiding knippert oranje), moet u het volgende in acht nemen om verminking van de
gegevens te voorkomen:
Sluit uw IC-recorder niet aan op/koppel uw IC-recorder niet los van de USB-netspanningsadapter terwijl de adapter is
aangesloten op een stopcontact.
Sluit de USB-netspanningsadapter niet aan op/koppel de adapter niet los van het stopcontact terwijl uw IC-recorder is
aangesloten op de USB-netspanningsadapter.

Verwant onderwerp
De IC-recorder gebruiken op/opladen met de USB-netspanningsadapter

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Als er wordt opgenomen of afgespeeld, moet u op STOP drukken.1

Koppel de IC-recorder los van de USB-netspanningsadapter en haal de USB-netspanningsadapter
vervolgens uit het stopcontact.

2
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De stroom inschakelen

Hint
Wanneer uw IC-recorder een tijd lang ongebruikt wordt gelaten, zal de Auto Power Off-functie in werking treden en zal de IC-
recorder automatisch worden uitgeschakeld. (Standaard is de Auto Power Off functie ingesteld op [10 Min].)

Als de slaaptimer is ingeschakeld, zal uw IC-recorder automatisch uit gaan na de opgegeven tijd.

Als u het toestel weer aan zet binnen 4 uur nadat u het voor het laatst hebt uitgeschakeld, dan zal het snel worden ingeschakeld.

Verwant onderwerp
De stroom uitschakelen
De periode instellen waarna de IC-recorder automatisch zal worden uitgeschakeld (Auto Power Off)

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Schuif de POWER・HOLD-schakelaar naar [POWER] en houd de schakelaar vast tot het display aan gaat.1
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De stroom uitschakelen

Opmerking
Om uw IC-recorder opnieuw op te starten, dient u de POWER・HOLD-schakelaar naar [POWER] te verschuiven en tenminste 8
seconden vast te houden. Wanneer de IC-recorder in gebruik is en u hem opnieuw opstart, is het mogelijk dat de gegevens die
zijn opgeslagen op de IC-recorder of de instellingen van de IC-recorder worden gewist.

Hint
Wanneer uw IC-recorder een tijd lang ongebruikt wordt gelaten, zal de Auto Power Off-functie in werking treden en zal de IC-
recorder automatisch worden uitgeschakeld. (Standaard is de Auto Power Off functie ingesteld op [10 Min].)

Als de slaaptimer is ingeschakeld, zal uw IC-recorder automatisch uit gaan na de opgegeven tijd.

Verwant onderwerp
De stroom inschakelen
De periode instellen waarna de IC-recorder automatisch zal worden uitgeschakeld (Auto Power Off)
IC-recorder opnieuw opstarten
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Schuif de POWER・HOLD-schakelaar naar [POWER] en houd de schakelaar vast tot [Power Off] op het
display verschijnt.

1
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De timer voor uitschakeling van het scherm gebruiken

De Screen Off Timer-functie van uw IC-recorder is standaard ingesteld op [30 Sec] om de batterij te sparen. Als u de IC-
recorder 30 seconden lang niet gebruikt, zal het display uit gaan, maar kunt u nog steeds handelingen met de toetsen
uitvoeren. Om het display weer aan te zetten, moet u op BACK/HOME drukken.

Hint
Om de timer voor uitschakeling van het scherm op een andere instelling te zetten, moet u [  Settings] - [Common Settings] -
[Screen Off Timer] selecteren van het HOME-menu en moet u vervolgens [No Auto Screen Off], [15 Sec], [30 Sec], [1 Min], [3
Min], of [5 Min] selecteren.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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De oorspronkelijke instellingen maken

Wanneer u uw IC-recorder voor de eerste keer aan zet, zal het Configure Initial Settings-scherm op het display
verschijnen. Maak de oorspronkelijke instellingen, zoals de taal voor het display, de klok en het aan/uit zetten van de
pieptoon.

Druk op (afspelen) om de oorspronkelijke instellingen te starten.1

Druk op (omhoog) of (omlaag) om de taal voor het display te selecteren en druk vervolgens op 
(afspelen).

U kunt kiezen uit de volgende talen:
Deutsch (Duits), English (Engels), Español (Spaans), Français (Frans), Italiano (Italiaans), Русский (Russisch),
Türkçe (Turks),  (Koreaans),  (vereenvoudigd Chinees),  (Traditioneel Chinees).

2

Stel de huidige datum en tijd in.

Druk op (omhoog) of (omlaag) om een item in te stellen en druk vervolgens op (afspelen).
Herhaal deze handelingen om alle items in te stellen.
Om de markering heen en weer te verplaatsen, moet u op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel
vooruitspoelen) drukken. U kunt ook op BACK/HOME drukken om de markering naar het vorige item te
verplaatsen.

3
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Opmerking
Als het langer dan 30 seconden duurt voor u doorgaat naar de volgende stap, zal het display uit gaan. Om het display weer aan
te zetten zodat u verder kunt met de oorspronkelijke instellingen, moet u op BACK/HOME drukken.

De standaardinstelling voor de manier waarop de datum wordt weergegeven hangt af van het land of gebied waar u het toestel
gekocht hebt.

De klok kan de tijd weergeven in de 12-uursaanduiding, met [AM] of [PM], of in de 24-uursaanduiding, afhankelijk van de
geselecteerde tijdsweergave (Time Display) op het Settings-menu. Bovendien hangt de standaardinstelling voor de manier
waarop de klok wordt weergegeven ook af van het land of de regio waar u het toestel gekocht hebt.

Het aantal taalopties dat u kunt selecteren en de standaardinstelling zijn afhankelijk van het land of de regio waar u de IC-
recorder gekocht hebt.

Hint
U kunt de instellingen voor de klok en de pieptoon ook later nog instellen door [  Settings] - [Common Settings] te selecteren
van het HOME-menu.

Wanneer u klaar bent met de begininstellingen, kunt u uw IC-recorder in de HOLD-stand zetten om de huidige datum en tijd op
het display weer te laten geven.

Verwant onderwerp
De taal voor het display instellen (Language)
De klok instellen (Date & Time)
De datumweergave selecteren (Date Display Format)
De tijdsweergave selecteren (Time Display)

Druk op (omhoog) of (omlaag) om [Next] te selecteren en druk dan op (afspelen) om de instellingen
toe te passen op de klok.

Nadat de instellingen voor de klok definitief zijn gemaakt, wordt het instelvenster voor het in- of uitschakelen van de
pieptoon weergegeven.

4

Druk op (omhoog) of (omlaag) om [ON] of [OFF] te selecteren om de pieptoon aan of uit te zetten en
druk dan op (afspelen).

Wanneer de oorspronkelijke instellingen klaar zijn, zal de voltooiingsmelding verschijnen en daarna het HOME-
menu.

5
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De pieptoon in- of uitschakelen (Beep)
Display terwijl het HOME-menu wordt weergegeven

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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De IC-recorder in de HOLD-stand (HOLD) zetten

U kunt alle toetsen op uw IC-recorder uitschakelen (HOLD) om te voorkomen dat het toestel onbedoeld wordt bediend
terwijl u de IC-recorder bijvoorbeeld in uw zak heeft zitten.

Opmerking
Door uw IC-recorder in de HOLD-stand te zetten, worden alle toetsen uitgeschakeld. Zorg ervoor dat u de IC-recorder uit de
HOLD-stand haalt voor u hem weer gaat gebruiken.

De klok kan de tijd weergeven in de 12-uursaanduiding, met [AM] of [PM], of in de 24-uursaanduiding, afhankelijk van de
geselecteerde tijdsweergave (Time Display) op het Settings-menu. Bovendien hangt de standaardinstelling voor de manier
waarop de klok wordt weergegeven ook af van het land of de regio waar u het toestel gekocht hebt.

Verwant onderwerp
De IC-recorder uit de HOLD-stand halen

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Schuif de POWER・HOLD-schakelaar naar [HOLD].

Als de IC-recorder aan staat terwijl u de POWER・HOLD-schakelaar op [HOLD] zet, zullen [HOLD] en de huidige
tijd ongeveer 3 seconden lang op het display verschijnen ten teken dat alle toetsen van de IC-recorder nu zijn
uitgeschakeld.

1
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De IC-recorder uit de HOLD-stand halen

Wanneer uw IC-recorder op HOLD staat, zal [HOLD Switch Is On. Slide HOLD Switch to Activate.] op het display
verschijnen wanneer u op een toets drukt.

Haal de IC-recorder uit de HOLD-stand voor u hem weer gaat gebruiken.

Verwant onderwerp
De IC-recorder in de HOLD-stand (HOLD) zetten

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Schuif de POWER・HOLD-schakelaar naar de stip in het midden.1
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Het gemiddelde volumeniveau behouden (alleen voor het Europese model)

De IC-recorder beperkt het maximumvolume, zodat u het geluid met een gemiddeld volumeniveau kunt beluisteren
wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt. Wanneer u het volume probeert aan te passen naar een hoger niveau dan
opgegeven, verschijnt het bericht [Check The Volume Level].

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Opnemen op het ingebouwde geheugen

Dit hoofdstuk beschrijft de basishandelingen voor het opnemen van geluid. U kunt audio opnemen met het
geselecteerde gevoeligheidsniveau van de microfoons en de geselecteerde opnamestand.

Opmerking
Als u per ongeluk uw IC-recorder aanraakt of als er een voorwerp in aanraking komt met het toestel tijdens de opname, dan
kunnen er ook ruisende of krassende geluiden worden opgenomen.

Hint
Voordat u begint met opnemen, raden we u aan eerst een testopname te maken, of met de opname mee te luisteren. Zie voor
instructies over het meeluisteren met een opname Meeluisteren met de opgenomen audio.

Opgenomen bestanden worden standaard opgeslagen in [FOLDER01] onder [  Recorded Files] - [Folders] - [Built-In Memory].
Om opgenomen bestanden op te slaan in een andere map dan [FOLDER01], zie Veranderen van de geheugenopslag en de
opslagmap voor opgenomen bestanden.

Selecteer [  Record] op het HOME-menu en druk vervolgens op (afspelen).

Het opname-standbyscherm verschijnt op het display.

1

Selecteer de geheugenopslag (het ingebouwde geheugen) en de opslagmap waar u opgenomen bestanden
wilt opslaan.

Om opgenomen bestanden op te slaan op de microSD-kaart, moet u de geheugenopslag veranderen. Selecteer
[Recording Folder] op het HOME-menu wanneer het opnemen stand-by staat en selecteer vervolgens [SD Card] op
het Memory Selectionscherm voor u begint met opnemen.

2
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Richt uw IC-recorder zo dat de ingebouwde microfoons ( ) in de richting van de op te nemen geluidsbron
wijzen.

3

Druk op REC/PAUSE.

 verschijnt op het display ten teken dat de opname is begonnen en de aan/uit-aanduiding ( )
licht rood op.

Als u REC/PAUSE ingedrukt houdt, zal de IC-recorder pauzeren en zal er niet worden opgenomen.
Tijdens het opnemen verschijnt de controlefunctie van het opnameniveau ( ). De positie tussen de plustekens (+)
( ) geeft het geschikte bereik voor het opnameniveau aan.

Pas de richting van de ingebouwde microfoons of de afstand tot de geluidsbron aan, of stop met opnemen en
verander de instellingen voor de gevoeligheid van de ingebouwde microfoons, of de scèneselectie, zodat de
opnameniveaus binnen de plustekens (+) vallen bij het opnemen, zoals u hieronder kunt zien.
Het opnameniveau is te laag (geluid te zacht)

Correct opnameniveau

4
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Opmerking
Terwijl [Saving...] op het display getoond wordt, is uw IC-recorder bezig om het bestand op te slaan. Als de IC-recorder via het
stopcontact van stroom wordt voorzien, mag u de USB-netspanningsadapter (in de handel verkrijgbaar) niet loskoppelen, om te
voorkomen dat er gegevens verminkt raken.

Hint
U kunt nog steeds op REC/PAUSE drukken om te beginnen met opnemen terwijl er wordt afgespeeld, of er een menu op het
display getoond wordt.

U kunt nog steeds op REC/PAUSE drukken om de opname te pauzeren terwijl er een menu op het display getoond wordt.

Opgenomen bestanden krijgen als volgt een naam toegewezen: [(opnamedatum)_(opnametijd).(bestandsindeling)] (bijv.
191010_1010.mp3).

Terwijl er wordt afgespeeld of terwijl het toestel stand-by staat, kunt u REC/PAUSE ingedrukt houden om uw IC-recorder in de
opname-pauzestand te zetten en om de controlefunctie van het opnameniveau te laten verschijnen. U kunt de gevoeligheid van
de ingebouwde microfoons aanpassen terwijl u de controlefunctie van het opnameniveau in de gaten houdt en zonder onnodige
audiogegevens op te nemen.

Als het bestand de maximum limiet (4 GB voor een LPCM-bestand en 1 GB voor een MP3-bestand) bereikt tijdens de opname,
zal het bestand worden gesplitst en kan een deel van de opname rond het splitsingspunt verloren gaan.
Zie Maximale opnametijd voor de maximale opnametijd voor een enkel bestand.

Verwant onderwerp
Extra mogelijkheden tijdens het opnemen

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Het opnameniveau is te hoog (geluid wordt vervormd)

Druk op STOP om het opnemen te stoppen.

[Saving...] zal verschijnen en vervolgens het opname-standbyscherm.
Nu kunt u op (afspelen) drukken om het bestand dat u juist heeft opgenomen, af te spelen.

5
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De controlefunctie van het opnameniveau

Tijdens het opnemen verschijnt de controlefunctie van het opnameniveau ( ).
De positie tussen de plustekens (+) ( ) geeft het geschikte bereik voor het opnameniveau aan.

Pas de richting van de ingebouwde microfoons of de afstand tot de geluidsbron aan, of stop met opnemen en verander
de instellingen voor de gevoeligheid van de ingebouwde microfoons, of de scèneselectie, zodat de opnameniveaus
binnen de plustekens (+) vallen bij het opnemen, zoals u hieronder kunt zien.
Zie voor instructies voor het selecteren van het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons Het
gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren (Built-In Mic Sensitivity).
Zie voor instructies over het uitvoeren van de instellingen voor het selecteren van opnamescènes Een opnamescène
selecteren voor een bepaalde situatie.
Het opnameniveau is te laag (geluid te zacht)

Correct opnameniveau

Het opnameniveau is te hoog (geluid wordt vervormd)

Hint
Stel Scene Select in op [Auto Voice Rec] (standaardinstelling) om op te nemen met optimale gevoeligheid terwijl doorlopende
achtergrondruis wordt verminderd.
Hierdoor worden fouten tijdens het opnemen verminderd, zoals fouten met de gevoeligheidsinstellingen voor de microfoon en niet
goed kunnen verstaan tijdens het afspelen.

Wanneer het opnameniveau laag is (alleen een klein deel van de controlefunctie van het opnameniveau verschijnt tussen de
plustekens (+)), raden we u aan om uw IC-recorder dichter bij de geluidsbron te brengen of om het gevoeligheidsniveau van de
microfoons te verhogen.

Verwant onderwerp
Opnemen op het ingebouwde geheugen

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Meeluisteren met de opgenomen audio

Het verdient aanbeveling om mee te luisteren met het opnemen.
U kunt meeluisteren met de opname door een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) aan te sluiten op de  (hoofdtelefoon)
aansluiting.

Verwant onderwerp
Opnemen op het ingebouwde geheugen

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sluit een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) aan op de  (hoofdtelefoon) aansluiting.1

Druk op VOL -/+ ( ) om het meeluistervolume te regelen.

Veranderen van het meeluistervolume heeft geen invloed op het volume van de opname.

2
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Extra mogelijkheden tijdens het opnemen

U kunt de volgende handelingen uitvoeren tijdens het opnemen.

Opname pauzeren
Druk op REC/PAUSE.
Terwijl de opname wordt gepauzeerd, zal de aan/uit-aanduiding rood knipperen en zal er een knipperende 

 verschijnen op het display.
Als het opnemen ongeveer 1 uur is gepauzeerd, zal de IC-recorder stoppen met het pauzeren van het opnemen en
wordt het opnemen stand-by gezet.

Opnieuw opstarten van de opname na een pauze
Druk opnieuw op REC/PAUSE.
De opname wordt hervat vanaf het punt waar deze gepauzeerd werd. (Om de opname volledig te stoppen nadat u deze
gepauzeerd hebt, moet u op STOP drukken.)

Van het begin af terugluisteren van de huidige opname
Druk terwijl het opnemen stand-by staat op (afspelen).
De opname stopt en wordt van het begin af aan afgespeeld.

Hint
U kunt de Cross-Memory REC-functie inschakelen om de bestemmingsmap voor het opslaan van bestanden automatisch om te
schakelen naar de alternatieve geheugenopslag en te blijven opnemen wanneer het ingebouwde geheugen of de microSD-kaart
vol is.

Verwant onderwerp
Opnemen op het ingebouwde geheugen
De geheugenopslag omschakelen om door te gaan met opnemen (Cross-Memory REC)

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Veranderen van de geheugenopslag en de opslagmap voor opgenomen bestanden

Standaard worden bestanden die zijn opgenomen met de ingebouwde microfoons opgeslagen in [FOLDER01], terwijl
bestanden die zijn opgenomen van de FM-radio worden opgeslagen in [RADIO01] (alleen ICD-UX570F) onder [Built-In
Memory].
Om de geheugenopslag en de opslagmap voor opgenomen bestanden te veranderen, moet u de stappen hieronder
volgen:

Hint
Zie voor instructies over het aanmaken van een nieuwe map Een map aanmaken.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Selecteer terwijl de opname stand-by staat [Recording Folder] op het OPTION-menu en druk vervolgens op 
(afspelen).

Het Memory Selection-scherm verschijnt op het display.

1

Druk op (omhoog) of (omlaag) om [Built-In Memory] of [SD Card] te selecteren en druk dan op 
(afspelen).

2

Druk op (omhoog) of (omlaag) om de gewenste map te selecteren en druk vervolgens op 
(afspelen).

3
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Een opnamescène selecteren voor een bepaalde situatie

Afhankelijk van de opnamesituatie kunt u bepaalde opname-instellingen, zoals de opnamestand en het
gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons, in een keer veranderen door een van de opnamescènes (Scene
Select).
Voor [My Scene 1] en [My Scene 2] kunt u de opname-instellingen aanpassen aan uw eigen voorkeur.

Beschrijving van menu-items
U kunt een van de volgende items selecteren:

Scene Select Off:
Voor situaties waarin geen opnamescène nodig is.

 Auto Voice Rec (standaardinstelling):
Speciaal voor het opnemen van de menselijke stem (audio) om het opnameniveau te bepalen en op te nemen met de
optimale gevoeligheid en tegelijk gelijkmatige achtergrondruis te reduceren.
Hierdoor worden fouten tijdens het opnemen verminderd, zoals fouten met de gevoeligheids instellingen voor de
microfoon en niet goed kunnen verstaan tijdens het afspelen.
Vervorming kan worden veroorzaakt door plotselinge, harde geluiden, zoals iemand die ineens moet lachen of niezen
tijdens rustige gesprekken.
Niet geschikt voor het opnemen van muziek.

 Auto Music Rec:
Speciaal voor het opnemen van muziek, zoals zang en muziekinstrumenten, om het opnameniveau te bepalen en de
opname zo te regelen dat het geluid beter hoorbaar wordt.
Hierdoor worden fouten tijdens het opnemen verminderd, zoals fouten met de gevoeligheids instellingen voor de
microfoon en niet goed kunnen verstaan tijdens het afspelen.
Vervorming kan worden veroorzaakt door plotselinge, harde geluiden, zoals iemand die ineens moet lachen of niezen
tijdens rustige gesprekken.
Omdat zachte geluiden worden aangepast om wat luider te klinken en harde geluiden worden aangepast zodat ze niet
vervormd worden, wordt het dynamisch bereik van de opnamen soms gecomprimeerd vanwege de volumeverschillen in

Selecteer terwijl de opname stand-by staat [Scene Select] op het OPTION-menu en druk vervolgens op 
(afspelen).

1

Druk op (omhoog) of (omlaag) om een geschikt item (scène) te selecteren en druk vervolgens op 
(afspelen).

2
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de daadwerkelijke geluiden. Als u de volumeverschillen in de geluiden wilt opnemen zonder dat het dynamisch bereik
teveel gecomprimeerd wordt, raden we aan op te nemen met [Soft Music].
Voor bands en hoge volumes raden we [Loud Music] aan.

 Meeting:
Geschikt voor het opnemen van vergaderingen, zoals het opnemen in grote vergaderruimtes. De Wide (breed
geluidsveld) instelling maakt het makkelijker om te horen waar de mensen die aan het woord zijn zich bevinden.
U kunt ruis (trillingen van de tafel enz.) verminderen door de IC-recorder op een doek, bijvoorbeeld een zakdoek, te
plaatsen. Neem op in de buurt van de mensen die in de vergadering het woord voeren.

 Lecture:
Geschikt voor het opnemen van colleges en lezingen. De Focused (gericht) instelling maakt het makkelijk om geluid op
te nemen in de richting waar de microfoons naartoe gericht zijn.

 Voice Notes:
Geschikt voor het opnemen van gesproken notities door direct in de ingebouwde microfoons te spreken.

 Interview:
Geschikt voor het opnemen van menselijke stemmen van een afstand van 1 tot 2 meter, zoals bij interviews en in kleine
besprekingen.

 Soft Music:
Geschikt voor het opnemen van live muziek van een afstand van 1 tot 2 meter, zoals een koorrepetitie of een les op een
muziekinstrument.

 Loud Music:
Geschikt voor het opnemen van hoge volumes, zoals optredens van bands en karaoke, van een afstand van 1 tot 2
meter van de artiesten.

 My Scene 1/  My Scene 2:
U kunt de huidige opname-instellingen kopiëren, inclusief de opnamestand en het gevoeligheidsniveau van de
ingebouwde microfoons, om uw persoonlijke opnamescène samen te stellen.

Verwant onderwerp
Standaardinstellingen voor de opnamescènes van de Scene Select-functie
Lijst met de Settings menu-items
Aanpassen van de opname-instellingen voor [My Scene]

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Aanpassen van de opname-instellingen voor [My Scene]

U kunt de opname-instellingen voor de [My Scene 1] of [My Scene 2] van de Scene Select-functie om een opnamescène
te maken die voldoet aan uw voorkeuren.

Hint
Wanneer er al een opnamescène is geselecteerd voor [Scene Select], zal er, wanneer u een van de opname-instellingen bij stap
1 verandert, een [*] verschijnen naast het pictogram van de geselecteerde opnamescène, gevolgd door de melding [Current
Setting Not Saved. Save to My Scene?]. Als u de gewijzigde opname-instellingen wilt opslaan, selecteert u [Yes] en dan [My
Scene 1] of [My Scene 2] voor [Save to].

Verwant onderwerp
Een opnamescène selecteren voor een bepaalde situatie
Standaardinstellingen voor de opnamescènes van de Scene Select-functie
De opnamestand selecteren (REC Mode)
Het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren (Built-In Mic Sensitivity)
De opnamefunctie selecteren (Focused/Wide)
Ruis verminderen tijdens het opnemen (Recording Filter)
Automatisch opnemen als er geluid wordt waargenomen - de VOR-functie

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Selecteer [  Record] op het HOME-menu en druk vervolgens op (afspelen). Druk op het OPTION-menu
terwijl het opnemen stand-by staat en gebruik dan het Settings-menu om het volgende in te stellen:

De volgende menu-items voor opname kunnen worden opgeslagen.

REC Mode
Built-In Mic Sensitivity
Focused/Wide
[Sensitivity setting] onder [MIC IN] in Ext. Input Setting
Recording Filter
VOR

1

Selecteer terwijl het opnemen stand-by staat [Scene Select] - [My Scene 1] of [My Scene 2] van het OPTION-
menu en druk dan op (afspelen).

2

Druk op (omhoog) of (omlaag) om [Copy Current Settings] te selecteren en druk dan op (afspelen).

[Copy Current Recording Setting?] verschijnt op het display.

3

Druk op (omhoog) of (omlaag) om [Yes] te selecteren en druk dan op (afspelen).4
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De opnamefunctie selecteren (Focused/Wide)

Stel de ingebouwde microfoons in op [Focused] of [Wide] aan de hand van uw opnamescène of opnamedoel.

[Focused]-opnamefunctie
De [Focused]-opnamefunctie versterkt het geluid uit de richting waarin de ingebouwde microfoons wijzen door andere
geluiden van links en rechts van uw IC-recorder te minimaliseren. Deze functie is geschikt voor het opnemen van
lezingen en colleges in grotere zalen en voor het opnemen van interviews omdat de richtingsgevoeligheid uitstekend is
zodat u voornamelijk dat opneemt waar u op richt.
Als u [Lecture] selecteert voor de Scene Select-functie, wordt de [Focused]-opnamefunctie ingeschakeld.

[Wide]-opnamefunctie
De [Wide]-opnamefunctie regelt de overgangen van het geluid van links naar rechts en andersom om het overlappen
van stemmen te voorkomen en een betere stereoweergave te produceren. Deze functie is geschikt voor het maken van
notulen van vergaderingen omdat het een beter idee geeft van waar de deelnemers zaten en wie er aan het woord is.
Als u [Meeting] selecteert voor de Scene Select-functie, wordt de [Wide]-opnamefunctie ingeschakeld.

Beschrijving van menu-items
U kunt een van de volgende items selecteren:

OFF:

Selecteer terwijl de opname stand-by staat [Focused/Wide] op het OPTION-menu en druk vervolgens op 
(afspelen).

1

Druk op (omhoog) of (omlaag) om de gewenste opname-instelling te selecteren en druk vervolgens op
(afspelen).

2
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Schakelt de [Focused/Wide]-opnamefunctie uit (standaardinstelling).
Focused:
Schakelt de [Focused]-opnamefunctie in.
Wide:
Schakelt de [Wide]-opnamefunctie in.

Opmerking
Als [Built-In Mic Sensitivity] wordt ingesteld op [For Music] of op [For Voice] - [Auto], worden de instellingen voor Focused/Wide-
opnamen uitgeschakeld.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Tips voor betere opnamen

Opnemen bij een vergadering

Plaats uw IC-recorder dicht bij de sprekers in de vergadering.
De instelling Wide maakt het makkelijker om te horen waar de mensen die aan het woord zijn zich bevinden.
U kunt ruis (trillingen van de tafel enz.) verminderen door de IC-recorder op een zachte doek, bijvoorbeeld een zakdoek,
te plaatsen.
Voor het opnemen van een vergadering kunt u heel goed [Auto Voice Rec] of [Meeting] van de Scene Select-functie
gebruiken.

Opnemen van een lezing/presentatie

Plaats uw IC-recorder zo dat de ingebouwde microfoons in de richting van de spreker/presentator wijzen.
De instelling Focused maakt het makkelijk om geluid op te nemen in de richting waar de microfoons naartoe gericht zijn.
Voor het opnemen van een lezing/presentatie kunt u heel goed [Lecture] van de Scene Select-functie gebruiken.

Een spraaknotitie opnemen

Wanneer u in de ingebouwde microfoons spreekt, kunt u uw IC-recorder het beste een beetje opzij van uw mond
houden, zodat de ingebouwde microfoons het geluid van uw adem niet oppikken.
Voor het opnemen van een spraaknototie kunt u heel goed [Auto Voice Rec] of [Voice Notes] van de Scene Select-
functie gebruiken.

Opmerking
Zorg ervoor dat de ingebouwde microfoons geen geritsel opnemen wanneer u uw IC-recorder vasthoudt.
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Een interview opnemen

Plaats uw IC-recorder zo dat de ingebouwde microfoons in de richting van de geïnterviewde wijzen.
Voor het opnemen van een interview kunt u heel goed [Auto Voice Rec] of [Interview] van de Scene Select-functie
gebruiken.

Een uitvoering van zachte muziek opnemen

U kunt met uw IC-recorder heel goed stereo-opnamen maken door het toestel dicht bij de geluidsbronnen te plaatsen.
Als u de IC-recorder echter bijvoorbeeld bovenop de piano zet om een piano-uitvoering op te nemen, dan zullen er ook
allerlei trillingen van de piano zelf worden opgenomen, naast de muziek van de uitvoering. Plaats in zo'n geval de IC-
recorder naast de piano om te voorkomen dat er ongewenste geluiden worden opgenomen.
Met Sound Organizer 2 kunt u bestanden met opgenomen muziekuitvoeringen gebruiken om uw eigen muziek-cd te
maken. Zie voor meer informatie Wat u kunt doen met Sound Organizer 2 (alleen voor Windows).
Voor het opnemen van uitvoeringen van zachte muziek kunt u heel goed [Soft Music] of [Auto Music Rec] van de Scene
Select-functie gebruiken.
Als de audio van een opgenomen bestand vervormd is, kunt u [  Settings] - [Recording Settings] - [Built-In Mic
Sensitivity] - [For Music] - [  Low (Music)] selecteren van het HOME-menu om de vervorming voor de volgende
opname te verminderen. Zie voor meer informatie Het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren
(Built-In Mic Sensitivity).

Een optreden met harde muziek opnemen

Plaats uw IC-recorder op een afstand van 1 tot 2 meter van de muzikanten.
Voor het opnemen van uitvoeringen van harde muziek kunt u heel goed [Loud Music] of [Auto Music Rec] van de Scene
Select-functie gebruiken.
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Opmerking
Als de audio van een opgenomen bestand vervormd is, moet u de IC-recorder verder van de geluidsbron vandaan plaatsen om
het optreden op te nemen.

Hint
[Auto Music Rec] is speciaal bedoeld voor het opnemen van muziek, zoals zang en muziekinstrumenten, om het opnameniveau
te bepalen en de opname zo te regelen dat het geluid beter hoorbaar wordt. Omdat zachte geluiden worden aangepast om wat
luider te klinken en harde geluiden worden aangepast zodat ze niet vervormd worden, wordt het dynamisch bereik van de
opnamen soms gecomprimeerd vanwege de volumeverschillen in de daadwerkelijke geluiden.
Als u de volumeverschillen in de geluiden wilt opnemen zonder dat het dynamisch bereik teveel gecomprimeerd wordt, raden we
[Soft Music] aan. Voor bands en harde geluiden raden we [Loud Music] aan.

Vervorming kan worden veroorzaakt door plotselinge, harde geluiden, zoals iemand die ineens moet lachen of niezen tijdens
rustige gesprekken.

Verwant onderwerp
Een opnamescène selecteren voor een bepaalde situatie
Ruis verminderen tijdens het opnemen (Recording Filter)
Het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren (Built-In Mic Sensitivity)

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Standaardinstellingen voor de opnamescènes van de Scene Select-functie

De standaardinstellingen voor de opnamescènes van de Scene Select-functie zijn als volgt:

Opmerking
Toegewezen scènes worden niet noodzakelijkerwijs ondersteund door alle gebruiksomgevingen.

Hint

Items op het opnamemenu en
opnamescènes Auto

Voice Rec
Auto

Music Rec Meeting Lecture
Voice

Notes Interview

REC Mode MP3
192kbps

MP3
192kbps

MP3
192kbps

MP3
192kbps

MP3
128kbps

MP3
128kbps

Built-In Mic Sensitivity
For Voice
Auto

For Music
Auto

For Voice
Medium

For Voice
Medium

For Voice
Low

For Voice
Medium

Focused/Wide OFF OFF Wide Focused OFF OFF

Ext. Input Setting (MIC IN)
For Voice
Auto

For Music
Auto

For Voice
Medium

For Voice
Medium

For Voice
Low

For Voice
Medium

VOR OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Recording Filter OFF OFF NCF(Noise
Cut)

NCF(Noise
Cut)

LCF(Low
Cut)

NCF(Noise
Cut)

Items op het opnamemenu en
opnamescènes Soft

Music
Loud

Music
My

Scene 1
My

Scene 2
OFF

REC Mode MP3
192kbps

MP3
192kbps

MP3
192kbps

MP3
192kbps

MP3
192kbps

Built-In Mic Sensitivity

For Music
Medium
(Music)

For Music
Low (Music)

For Voice
Medium

For Voice
Medium

For Voice
Medium

Focused/Wide OFF OFF OFF OFF OFF

Ext. Input Setting (MIC IN)

For Music
Medium
(Music)

For Music
Low (Music)

For Voice
Medium

For Voice
Medium

For Voice
Medium

VOR OFF OFF OFF OFF OFF

Recording Filter OFF OFF OFF OFF OFF
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Ook als u een scène instelt, kunt u de instellingen voor [REC Mode] en [Built-In Mic Sensitivity] veranderen.

Als er instellingen zijn veranderd, zal er een asterisk (*) verschijnen naast het pictogram voor de scène.

Verwant onderwerp
Een opnamescène selecteren voor een bepaalde situatie
De opnamestand selecteren (REC Mode)
Het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren (Built-In Mic Sensitivity)

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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De microSD-kaart gebruiken als opslag voor opgenomen bestanden

Naast het interne geheugen kunnen bestanden ook worden opgenomen op een microSD-kaart (niet meegeleverd).

Opmerking
Als de microSD-kaart voor het eerst wordt gebruik top uw IC-recorder, moet u uw IC-recorder gebruiken om de microSD-kaart te
formatteren. Door de microSD-kaart te formatteren, worden alle gegevens die erop staan verwijderd. Maak reservekopieën van
uw gegevens voor u de kaart gaat formatteren. Zie voor instructies over het formatteren van de microSD-kaart Het geheugen
formatteren (Format Built-In Memory/Format SD Card).

Zie voor informatie over microSD-kaarten die kunnen worden gebruikt Compatibele geheugenkaarten.

Zorg ervoor dat er geen handelingen bezig zijn op de IC-recorder en open dan de klep van de microSD-
kaartsleuf.

1

Steek de microSD-kaart in de microSD-kaartsleuf tot deze op zijn plaats vastklikt en doe dan het
sleufdeksel dicht.

De informatie die nodig is voor de werking wordt afgelezen en [Please Wait] zal verschijnen.

Opmerking
Steek de microSD-kaart in als [Please Wait] niet op het scherm verschijnt of wanneer er geen bestand wordt opgenomen,
afgespeeld, of bewerkt.

Let op de richting van de contacten van de microSD-kaart en steek de microSD-kaart naar binnen zoals u kunt zien op de
afbeelding.

2

Als [Change Recording Folder to SD Card?] verschijnt, selecteert u [Yes].3
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Verwijderen van de microSD-kaart
Door de microSD-kaart te verwijderen terwijl er toegang tot de kaart wordt gezocht, of tijdens andere handelingen,
kunnen de gegevens beschadigd raken. Controleer of de aan/uit-aanduiding uit is en verwijder pas dan de microSD-
kaart.

Opmerking
Er kan geen garantie worden gegeven dat alle handelingen succesvol kunnen worden uitgevoerd met alle ondersteunde
geheugenkaarten.

Als de microSD-kaart niet door uw IC-recorder wordt gedetecteerd, moet u hem uit de sleuf halen en hem er weer in doen.

Houd vloeistoffen en metalen of brandbare dingen weg van de microSD-kaartsleuf om brand of het risico van schokken of
storingen van uw IC-recorder te voorkomen.

Hint
U verwijdert de microSD-kaart door de microSD-kaart een stukje in de sleuf te duwen. De kaart springt dan uit de sleuf, zodat u
deze uit de microSD-geheugenkaartsleuf kunt verwijderen.

Zie voor instructies over het aanmaken van een nieuwe map Een map aanmaken.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Selecteer de map waarin u het bestand wilt opslaan en druk dan op (afspelen) om uw selectie in te voeren.

Als [Next, Change Recording Folder for FM Radio to SD Card?] verschijnt (alleen ICD-UX570F), selecteert u
[Yes].

Selecteer de map waarin u het bestand wilt opslaan en druk dan op (afspelen) om uw selectie in te voeren.

4

Druk op REC/PAUSE om het opnemen te starten.5

Druk op STOP om het opnemen te stoppen.6
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De opnametimer gebruiken

U kunt uw IC-recorder automatisch laten beginnen met opnemen wanneer de vooraf ingestelde tijd verstreken is.

Opmerking
Tijdens het aftellen zijn OPTION, T-MARK,  (afspelen), STOP, (omhoog), (omlaag), (review/snel terugspoelen)
en (cue/snel vooruitspoelen) uitgeschakeld.

Als u tijdens het aftellen het toestel uit zet, of als de slaaptimer afloopt, dan zal uw IC-recorder worden uitgeschakeld.

Tijdens het aftellen zal uw IC-recorder niet uit gaan, ook niet wanneer de tijd die is ingesteld voor de Auto Power Off-functie
verstrijkt.

Hint
Om de opnametimer te annuleren, moet u op BACK/HOME drukken tijdens het aftellen, of op (omhoog) of (omlaag) om
[Yes] te selecteren en vervolgens op (afspelen).

Selecteer terwijl de opname stand-by staat [Recording Delay] op het OPTION-menu en druk vervolgens op 
(afspelen).

1

Druk op (omhoog) of (omlaag) om de gewenste tijdsduur te selecteren en druk vervolgens op 
(afspelen).

U kunt kiezen uit [15 Sec] t/m [60 Min].

Het aftelscherm zal nu verschijnen.

Wanneer de ingestelde tijd verstreken is, zal de opname beginnen.

2
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Als u op REC/PAUSE drukt tijdens het aftellen, wordt de opnametimer geannuleerd en zal de opname direct worden
begonnen.

Verwant onderwerp
De slaaptimer gebruiken (Sleep Timer)
De periode instellen waarna de IC-recorder automatisch zal worden uitgeschakeld (Auto Power Off)

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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De geheugenopslag omschakelen om door te gaan met opnemen (Cross-Memory
REC)

U kunt de Cross-Memory REC-functie inschakelen om de opslag voor opgenomen bestanden automatisch om te
schakelen naar de alternatieve geheugenopslag en te blijven opnemen wanneer het ingebouwde geheugen of de
microSD-kaart vol is.

Wanneer het huidige geheugen vol is, zal de melding [Continue REC in Other Memory] op het display verschijnen, zal
[CROSS_MEM] worden aangemaakt in de alternatieve geheugenopslag als de map voor de Cross-Memory REC-functie
en zal de rest van de huidige opname daar worden opgeslagen in een nieuw bestand met een nieuwe bestandsnaam.

Opmerking
Als er geen ruimte vrij is in de alternatieve geheugenopslag, dan zal er een melding verschijnen en zal de opname worden
gestopt.

De Cross-Memory REC-functie werkt niet wanneer u een microSD-kaart inbrengt terwijl de opname al bezig is.

Wanneer de Cross-Memory REC-functie is ingeschakeld, kan er een deel van de opnamen verloren gaan wanneer de
geheugenopslag wordt omgeschakeld.

Hint
Om de Cross-Memory REC-functie uit te schakelen, moet u [OFF] selecteren bij stap 2.

Om de gesplitste bestanden die zijn opgenomen met de Cross-Memory REC-functie doorlopend af te spelen, moet u [Search by
REC Date] of [Search by REC Scene] selecteren wanneer u een zoekcategorie voor bestanden selecteert. De gesplitste
bestanden zullen naast elkaar worden weergegeven.

Verwant onderwerp
De microSD-kaart gebruiken als opslag voor opgenomen bestanden
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Selecteer terwijl de opname stand-by staat [Cross-Memory REC] op het OPTION-menu en druk vervolgens
op (afspelen).

1

Druk op (omhoog) of (omlaag) om [ON] te selecteren en druk dan op (afspelen).

[Cross-Memory REC] is standaard ingesteld op [OFF].

2
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Automatisch opnemen als er geluid wordt waargenomen - de VOR-functie

U kunt uw IC-recorder zo instellen, dat deze automatisch begint op te nemen wanneer het volume van het ontvangen
geluid een van tevoren gespecificeerd niveau bereikt en pauzeert wanneer het volume onder dit niveau daalt.

Wanneer het volume van het ontvangen geluid daalt tot onder het van tevoren gespecificeerde niveau, zal er een
knipperende  verschijnen en zal de opname worden gepauzeerd. Wanneer het volume het opgegeven
niveau weer bereikt, zal de opname worden hervat.

Opmerking
De VOR-functie wordt beïnvloed door omgevingsgeluiden. Selecteer een gevoeligheidsniveau voor de ingebouwde microfoons
dat geschikt is voor de geluiden in uw omgeving. Zie voor instructies voor het selecteren van het gevoeligheidsniveau Het
gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren (Built-In Mic Sensitivity).
Als het geselecteerde gevoeligheidsniveau niet werkt zoals u had verwacht, of wanneer u een belangrijke opname wilt maken,
moet u de stappen hierboven volgen om [VOR] in te stellen op [OFF].

Tijdens gesynchroniseerd opnemen en opnemen van de FM-radio (alleen ICD-UX570F) werkt de VOR-functie niet.

Hint
Als u het instellen van de VOR-functie wilt annuleren, moet u [VOR] eerst op [OFF] zetten bij stap 2.

Verwant onderwerp
Opnemen vanaf externe apparatuur met de functie voor gesynchroniseerd opnemen (SYNC REC)
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Selecteer terwijl de opname stand-by staat, bezig is, of op pauze staat [VOR] op het OPTION-menu en druk
vervolgens op (afspelen).

1

Druk op (omhoog) of (omlaag) om [ON] te selecteren en druk vervolgens op (afspelen).

[VOR] is standaard ingesteld op [OFF].

2

Druk op REC/PAUSE.

 zal verschijnen op het display.

3
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Opnemen met een externe microfoon

U kunt een externe microfoon aansluiten op uw IC-recorder en deze gebruiken om geluid op te nemen.
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Wanneer er verder geen handelingen worden verricht met de IC-recorder, kunt u een externe microfoon ( )
aansluiten op de  (microfoon) aansluiting.

[Ext. Input Setting] verschijnt op het display. Als dat niet zo is, moet u [  Settings] - [Recording Settings] - [Ext.
Input Setting] selecteren van het HOME-menu.

1

Druk op (omhoog) of (omlaag) om [MIC IN] te selecteren en druk vervolgens op (afspelen).

Als het opnameniveau niet correct is, kunt u [  Settings] - [Recording Settings] - [Ext. Input Setting] selecteren
van het HOME-menu om het gevoeligheidsniveau van de externe microfoon te wijzigen onder [MIC IN]. Zie voor
instructies over het veranderen van het gevoeligheidsniveau Het audio-ingangssignaaltype en het
gevoeligheidsniveau van de externe microfoon selecteren (Ext. Input Setting).

2

Druk op REC/PAUSE om het opnemen te starten.

De ingebouwde microfoons zijn nu uitgeschakeld en de audio die binnenkomt via de externe microfoon wordt
opgenomen.
Wanneer u een microfoon met stekkervoeding aansluit, wordt de stroom automatisch naar de microfoon geleid via
de IC-recorder.

3
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Opnemen vanaf externe apparatuur met de functie voor gesynchroniseerd opnemen
(SYNC REC)

U kunt muziekbestanden maken zonder de computer door geluid/muziek op te nemen van apparatuur (een
radiocassetterecorder of een bandrecorder, tv enz.) die op de IC-recorder is aangesloten.
Wanneer de gesynchroniseerde opnamefunctie is ingeschakeld, zal de IC-recorder pauzeren wanneer er 2 seconden
lang geen audio ontvangen wordt. Wanneer er vervolgens weer audio wordt ontvangen, wordt de opname hervat en
opgeslagen in een nieuw bestand.

Wanneer er verder geen handelingen worden verricht met de IC-recorder, kunt u een extern apparaat ( )
aansluiten op de  (microfoon) aansluiting van de IC-recorder.

Gebruik een audiokabel (in de handel verkrijgbaar) om de audio-uitgangsaansluiting (stereo mini-aansluiting) van
het externe apparaat te verbinden met de  (microfoon) aansluiting op de IC-recorder.

[Ext. Input Setting] verschijnt op het display. Als dat niet zo is, moet u [  Settings] - [Recording Settings] - [Ext.
Input Setting] selecteren van het HOME-menu.

1

Druk op (omhoog) of (omlaag) om [Audio IN] te selecteren en druk dan op (afspelen).

[Use SYNC REC Function to Record?] verschijnt op het display.

2

Druk op (omhoog) of (omlaag) om [Yes] te selecteren en druk dan op (afspelen).

De gesynchroniseerde opnamefunctie wordt ingeschakeld.

3

Druk op REC/PAUSE.

Een knipperend -pictogram zal verschijnen op het display en de IC-recorder zal pauzeren.

4

Begin af te spelen op het aangesloten externe apparaat.

 verschijnt en de IC-recorder begint met gesynchroniseerd opnemen.

5
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Wanneer er 2 seconden lang geen audio wordt ontvangen, zal er een knipperend -pictogram
verschijnen op het display en zal de IC-recorder pauzeren. Wanneer er vervolgens weer audio wordt ontvangen, wordt
de opname hervat en opgeslagen in een nieuw bestand.

Hint
Als het opnameniveau niet correct is, moet u uw IC-recorder aansluiten op de hoofdtelefoonaansluiting (stereo mini-aansluiting)
op het externe apparaat met een audiokabel en pas dan het volume van het externe apparaat aan terwijl u de controlefunctie van
het opnameniveau van de IC-recorder controleert. Zie voor meer informatie De controlefunctie van het opnameniveau.

Als u probeert om gesynchroniseerd opnemen te starten terwijl er al wordt opgenomen, zal de IC-recorder stoppen met
opnemen.
Herhaal de stappen 4 en 5 nog een keer.

Verwant onderwerp
De afgespeelde audio van de IC-recorder opnemen op externe apparatuur
Opnemen zonder de functie voor gesynchroniseerd opnemen

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Opnemen zonder de functie voor gesynchroniseerd opnemen

U kunt muziekbestanden maken zonder de computer door het geluid/muziek op te nemen van andere apparaten die op
de IC-recorder worden aangesloten, zoals een radiocassetterecorder of een bandrecorder.

Hint
Als het opnameniveau niet correct is, moet u uw IC-recorder aansluiten op de hoofdtelefoonaansluiting (stereo mini-aansluiting)
op het externe apparaat met een audiokabel (in de handel verkrijgbaar) en pas dan het volume van het externe apparaat aan
terwijl u de controlefunctie van het opnameniveau van de IC-recorder controleert. Zie voor meer informatie De controlefunctie van
het opnameniveau.

Hint
Druk op STOP om het opnemen te stoppen.

Verwant onderwerp

Wanneer er verder geen handelingen worden verricht met de IC-recorder, kunt u een extern apparaat ( )
aansluiten op de  (microfoon) aansluiting van de IC-recorder.

Gebruik een audiokabel (in de handel verkrijgbaar) om de audio-uitgangsaansluiting (stereo mini-aansluiting) van
het externe apparaat te verbinden met de  (microfoon) aansluiting op de IC-recorder.

[Ext. Input Setting] verschijnt op het display. Als dat niet zo is, moet u [  Settings] - [Recording Settings] - [Ext.
Input Setting] selecteren van het HOME-menu.

1

Druk op (omhoog) of (omlaag) om [Audio IN] te selecteren en druk dan op (afspelen).

[Use SYNC REC Function to Record?] verschijnt op het display.

2

Druk op (omhoog) of (omlaag) om [No] te selecteren en druk dan op (afspelen).3

Druk op REC/PAUSE.

Het opnemen van de audio van het aangesloten apparaat begint en  verschijnt op het display.

4

Begin af te spelen op het aangesloten externe apparaat.5
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De afgespeelde audio van de IC-recorder opnemen op externe apparatuur
Opnemen vanaf externe apparatuur met de functie voor gesynchroniseerd opnemen (SYNC REC)

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

79



Helpgids

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

De afgespeelde audio van de IC-recorder opnemen op externe apparatuur

U kunt een extern apparaat aansluiten op uw IC-recorder en de door de IC-recorder afgespeelde audio opnemen met
het externe apparaat.
We raden u aan om voorafgaand aan het opnemen een testopname te maken.
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Sluit het ene uiteinde van een audiokabel (in de handel verkrijgbaar) aan op de  (hoofdtelefoon)
aansluiting van de IC-recorder en het andere uiteinde op de externe ingangsaansluiting van het externe
apparaat.

1

Druk tegelijkertijd op de IC-recorder op (afspelen) en op de opnametoets van het externe apparaat om
het afspelen op de IC-recorder en het opnemen op het externe apparaat te laten beginnen.

De audio die door de IC-recorder wordt afgespeeld, wordt opgenomen door het externe apparaat.

2

Druk op STOP op de IC-recorder en op de stoptoets van het externe apparaat.3
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Een bestand afspelen

U kunt een bestand selecteren van het HOME -menu om af te spelen.

: De aan/uit-aanduiding

Opmerking
Alleen voor klanten in Europa:
Wanneer u het volume probeert aan te passen naar een hoger niveau dan opgegeven, verschijnt het bericht [Check The Volume
Level].

Hint
Om het afspelen te stoppen, moet u op STOP drukken.

Wanneer u stopt met opnemen en het opname-standbyscherm verschijnt op het display, kunt u op (afspelen) drukken om het
bestand dat u net hebt opgenomen af te spelen.

De ingebouwde luidspreker is hoofdzakelijk bedoeld voor het controleren van opgenomen audiobestanden; het geluid kan niet
luid genoeg zijn, of moeilijk te verstaan. In dergelijke gevallen dient u een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) te gebruiken.

Selecteer [  Music] of [  Recorded Files] op het HOME-menu en druk vervolgens op (afspelen).1

Een bestand opzoeken en selecteren.

Zie voor instructies over het opzoeken van een bestand Een bestand selecteren.

2

Druk op (afspelen).

Het afspelen wordt gestart en de aan/uit-aanduiding licht groen op.

3

Druk op VOL -/+ om het volume te regelen.4
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Verwant onderwerp
Extra mogelijkheden tijdens het afspelen
Afspelen van muziekbestanden op de IC-recorder die gekopieerd zijn van een computer
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Een bestand selecteren

U kunt een bestand selecteren van het HOME-menu om af te spelen of te bewerken.

Hint
Standaard heeft [  Recorded Files] hetzij [FOLDER01], of [FOLDER01] en [RADIO01] (alleen ICD-UX570F).

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Selecteer [  Music] of [  Recorded Files] op het HOME-menu en druk vervolgens op (afspelen).1

Selecteer een zoekcategorie voor bestanden.

Druk op (omhoog) of (omlaag) om een van de volgende zoekcategorieën voor bestanden te selecteren en
druk dan op (afspelen).

 Music: [All Songs], [Albums], [Artists], en [Folders]
Recorded Files: [Latest Recording], [Search by REC Date], [Search by REC Scene], en [Folders]

Als [Folders] is geselecteerd als zoekcategorie, moet u [Built-In Memory] of [SD Card] selecteren als het geheugen
waar de bestanden worden opgeslagen.
Als u een microSD-kaart inbrengt die eerder in een andere Sony IC-recorder of Lineaire PCM-recorder is gebruikt,
zal [SD Card (Other Models)] verschijnen in aanvulling op [SD Card].

2

Selecteer een lijst of map uit de zoekresultaten en selecteer vervolgens een bestand.

Druk op (omhoog) of (omlaag) om een lijst of een map te selecteren en selecteer vervolgens het bestand.

3
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Opzoeken van een afspeelpunt met de trackmarkeringenlijst (Track Mark List)

U kunt een bepaald afspeelpunt snel opzoeken door een trackmarkering te selecteren van het Track Mark List-scherm.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is [Track Mark List] op het OPTION-menu en druk
vervolgens op (afspelen).

1

Druk op (omhoog) of (omlaag) om de gewenste trackmarkering te selecteren en druk dan op 
(afspelen).

Het afspelen zal beginnen vanaf de geselecteerde trackmarkering in het bestand.

2
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Extra mogelijkheden tijdens het afspelen

U kunt de volgende handelingen uitvoeren tijdens het afspelen.

Stoppen op de huidige positie
Druk op STOP.
Als u het afspelen vanaf dat punt wilt hervatten, moet u op (afspelen) drukken.

Teruggaan naar het begin van het huidige bestand
Druk één keer op (review/snel terugspoelen).
Als er trackmarkeringen zijn toegevoegd, zal de vorige trackmarkering in de richting van het begin van het bestand
worden opgezocht.

Teruggaan naar vorige bestanden
Druk herhaaldelijk op (review/snel terugspoelen).

Doorgaan naar het volgende bestand
Druk één keer op (cue/snel vooruitspoelen).
Als er trackmarkeringen zijn toegevoegd, zal de volgende trackmarkering in de richting van het eind van het bestand
worden opgezocht.

Doorgaan naar volgende bestanden
Druk herhaaldelijk op (cue/snel vooruitspoelen).

Vooruit springen in stappen van 10 seconden
Druk op EASY SEARCH(SEC) +10.
U kunt doorlopend vooruit springen door deze toets ingedrukt te houden.

Terug springen in stappen van 3 seconden
Druk op EASY SEARCH(SEC) -3.
U kunt doorlopend terug springen door deze toets ingedrukt te houden.

Verwant onderwerp
Een trackmarkering toevoegen
Een vast aantal seconden vooruit/terug springen (Easy Search)
Vooruit/achteruit zoeken (Cue/Review)

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ruis verminderen in de afgespeelde audio om de menselijke stem duidelijker te
maken – de Clear Voice-functie

De Clear Voice-functie onderdrukt omgevingsruis, waardoor de menselijke stem duidelijker klinkt. U zult zo de stemmen
in de afgespeelde audio beter kunnen horen.

Beschrijving van menu-items
U kunt een van de volgende items selecteren:

OFF:
Schakelt de Clear Voice-functie uit (standaardinstelling).
Clear Voice 1:
Onderdrukt omgevingsruis en past de sterkte van menselijke stemmen aan tot het optimale niveau zodat deze
duidelijker klinken.
Clear Voice 2:
Onderdrukt omgevingsruis verder dan [Clear Voice 1] zodat menselijke stemmen nog duidelijker klinken.

Opmerking
Bij afspelen via de ingebouwde luidspreker, of bij afspelen van de bestanden in [  Music], zal de Clear Voice-functie niet
werken.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is [Clear Voice] op het OPTION-menu en druk
vervolgens op (afspelen).

1

Druk op (omhoog) of (omlaag) om [Clear Voice 1] of [Clear Voice 2] te selecteren en druk dan op 
(afspelen).

2
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Maximaliseren van het volumeniveau van zacht opgenomen bestanden om het
opgenomen geluid te verbeteren (Normalize)

Met de Normalize-functie wordt audio afgespeeld met het algehele volumeniveau verhoogd ( ) tot een bereik waarbij
het maximale volumeniveau van het opgenomen bestand de geluidsweergave nog net niet vervormt. Dit maakt het
makkelijker om de audio te kunnen horen van bestanden met zacht opgenomen geluiden die anders zelfs wanneer u het
volume heel hoog zet niet goed te horen zouden zijn.

A: Voor Normalize
B: Na Normalize

Beschrijvingen van menu-items
U kunt een van de volgende menu-items selecteren:

ON:
Verhoogt het niveau automatisch tot een bereik waarin nog net geen vervorming optreedt.
OFF:
Schakelt de Normalize-functie uit (standaardinstelling).

Opmerking
De effecten van Normalize kunnen variëren voor bestanden zoals de volgende:

Bestanden die oorspronkelijk zijn opgenomen met een hoog volume

Bestanden met harde geluiden anders dan spraak (zoals dingen die op de grond vallen, luid gelach, applaus)

Bestanden met grote volumeverschillen

Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is [Normalize] op het OPTION-menu en druk
vervolgens op (afspelen).

1

Druk op (omhoog) of (omlaag) om [ON] of [OFF] te selecteren en druk dan op (afspelen).2
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De Normalize-functie werkt niet met bestanden die zijn opgenomen op een IC-recorder van een andere fabrikant, of met een
ander model dan ICD-UX570 / ICD-UX570F.

De Normalize-functie werkt niet wanneer het afspelen van een bestand in [  Music] bezig is. De [Normalize] instellingen
verschijnen niet op het OPTION-scherm.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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De afspeelsnelheid aanpassen – de DPC (Digital Pitch Control) functie

U kunt de afspeelsnelheid aanpassen in een bereik van 0,25 keer tot 3,00 keer. Aanpassen van de afspeelsnelheid heeft
geen invloed op de afgespeelde audio zelf. Dankzij de digitale verwerking zullen de bestanden natuurlijk klinken.

Hint
Selecteer [OFF] in stap 3 om de normale afspeelsnelheid te hervatten.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Druk terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is op (omhoog)/DPC.

Het DPC-instellingenscherm verschijnt.

1

Druk op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) om de afspeelsnelheid te regelen.

De snelheid neemt met 0,05 keer af (van x 0.25 tot x 1.00).
De snelheid neemt met 0,10 keer toe (van x 1.00 tot x 3.00).
De afspeelsnelheid is standaard ingesteld op [x 1.00].

2

Druk op (omhoog) of (omlaag) om [ON] te selecteren.3

Druk op (afspelen) om de afspeelsnelheid te selecteren.4

89



Helpgids

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Selecteren van een geluidskwaliteitsinstelling (Equalizer)

U kunt een geluidskwaliteitsinstelling selecteren op basis van het muziekgenre. U kunt ook zelf
geluidskwaliteitsinstellingen definiëren en deze toevoegen als aangepaste instellingen.

Beschrijving van menu-items
U kunt een van de volgende items selecteren:

OFF:
Schakelt de Equalizer-functie uit (standaardinstelling).
Excited:
Geschikt wanneer u zichzelf wilt opvrolijken en wilt oppompen door te luisteren naar up-tempo muziek, of wanneer u
enthousiast wilt worden door te luisteren naar muziek.
Relaxed:
Geschikt wanneer u het rustig aan wilt doen met muziek op de achtergrond (bijvoorbeeld wanneer u niet wilt worden
afgeleid door muziek of wanneer u in slaap wilt vallen terwijl u naar muziek luistert).
Vocal:
Geschikt wanneer u wilt luisteren naar muziek wilt luisteren met de nadruk op vocale partijen.
Treble Boost:
Geschikt wanneer u wilt luisteren naar muziek wilt luisteren met de nadruk op hoge noten.
Bass Boost:
Geschikt wanneer u wilt luisteren naar muziek wilt luisteren met de nadruk op lage noten.
Custom:
U kunt geluidsniveaus definiëren voor 5 frequentiebanden.

Opmerking
Bij afspelen met de ingebouwde luidspreker zal de Equalizer-functie niet werken.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is [Equalizer] op het OPTION-menu en druk
vervolgens op (afspelen).

1

Druk op (omhoog) of (omlaag) om de gewenste geluidskwaliteitsinstelling te selecteren en druk
vervolgens op (afspelen).

2
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De afspeelstand selecteren

U kunt een afspeelstand selecteren die past bij wat u wilt doen.

Beschrijving van menu-items
U kunt een van de volgende items selecteren:

Normal:
Speelt de bestanden in het opgegeven bereik één voor één af (standaardinstelling).

 Repeat:
Speelt de bestanden in het opgegeven bereik herhaaldelijk af.

 1 File Play:
Speelt het huidige bestand tot het einde af en stopt dan.

 1 File Repeat:
Speelt het huidige bestand herhaaldelijk af.

 Shuffle:
Speelt de bestanden in het opgegeven bereik in willekeurige volgorde af.

 Shuffle Repeat:
Speelt de bestanden in het opgegeven bereik herhaaldelijk in willekeurige volgorde af.

Verwant onderwerp
Een deel van een bestand opgeven om te laten herhalen (A-B herhalen)
Het huidige bestand herhalen (herhaald afspelen door ingedrukt houden toets)

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is [Play Mode] op het OPTION-menu en druk
vervolgens op (afspelen).

1

Druk op (omhoog) of (omlaag) om een afspeelstand te selecteren en druk vervolgens op (afspelen).2
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Een deel van een bestand opgeven om te laten herhalen (A-B herhalen)

U kunt het beginpunt A en het eindpunt B in een bestand opgeven om het gedeelte tussen die twee punten herhaaldelijk
af te laten spelen.

Opmerking
Terwijl het afspelen stand-by staat kunt u niet hetzelfde punt opgeven als beginpunt A en eindpunt B. Door het eindpunt B zo in te
stellen, zal de instelling van dat punt als beginpunt A worden geannuleerd.

U kunt de herhaalde afspeelfunctie door ingedrukt houden van de toets niet inschakelen terwijl de A-B herhaalfunctie is
ingeschakeld.

In de tijdsprong-functie kunt u A-B herhalen niet gebruiken.

Hint
Druk om de A-B herhaalfunctie te annuleren en het normale afspelen te hervatten, nog eens op (omlaag)/  A-B (A-B
herhalen).

Om het gedeelte van het bestand dat u heeft opgegeven voor de A-B herhaalfunctie te veranderen, moet u eerst het normale
afspelen hervatten en dan de stappen 1 en 2 nog een keer uitvoeren.

Verwant onderwerp
De afspeelstand selecteren

Druk terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is op (omlaag)/  A-B (A-B herhalen) om het beginpunt
A op te geven.

[A-B B?] verschijnt op het display.

1

Druk opnieuw op (omlaag)/  A-B (A-B herhalen) om het eindpunt B op te geven.

[ A-B] (A-B herhalen) verschijnt en het opgegeven gedeelte zal herhaaldelijk worden afgespeeld.

2
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Het huidige bestand herhalen (herhaald afspelen door ingedrukt houden toets)

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Het huidige bestand herhalen (herhaald afspelen door ingedrukt houden toets)

U kunt het bestand dat op dit moment wordt afgespeeld eenvoudig laten herhalen.

Opmerking
U kunt de herhaalde afspeelfunctie door ingedrukt houden van de toets niet inschakelen terwijl de A-B herhaalfunctie of de
tijdsprong-functie is ingeschakeld.

Hint
Om de herhaalde afspeelfunctie door ingedrukt houden van de toets uit te schakelen en het normale afspelen te hervatten, moet
u op (afspelen) of STOP drukken.

U kunt de herhaalde afspeelfunctie door ingedrukt houden van de toets inschakelen terwijl uw IC-recorder in een bepaalde
afspeelstand staat.

Verwant onderwerp
Een deel van een bestand opgeven om te laten herhalen (A-B herhalen)

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Houd terwijl het bestand wordt afgespeeld  (afspelen) ingedrukt.

 zal op het afspeelscherm verschijnen en het huidige bestand zal herhaaldelijk worden weergegeven.

1
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Specificeren van het afspeelbereik in de lijst met opgenomen bestanden

U kunt het afspeelbereik in de lijst met opgenomen bestanden specificeren. De inhoud van het afspeelbereik hangt
mede af van de geselecteerde zoekcategorie voor opgenomen bestanden of muziek.

Beschrijvingen van menu-items
U kunt een van de volgende items selecteren:

All Range:
Speelt alle bestanden af in de zoekcategorie voor bestanden die u hebt geselecteerd voor [  Recorded Files] of [
Music].

 Selected Range:
Speelt alle bestanden af in de map (opnamedatum, opnamescène, artiestnaam, albumtitel enz.), inclusief het spelende
bestand (standaardinstelling).
Door [ Selected Range] te selecteren, verschijnt het mappictogram op het afspeelscherm.

Verwant onderwerp
Een bestand selecteren

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Selecteer [  Recorded Files] of [  Music] op het HOME-menu en druk vervolgens op (afspelen).1

Druk op (omhoog) of (omlaag) om een zoekcategorie voor bestanden te selecteren en druk vervolgens
op (afspelen).

2

Selecteer het bestand dat u wilt afspelen en druk vervolgens op (afspelen).3

Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is [Playback Range] op het OPTION-menu en druk
vervolgens op (afspelen).

4

Druk op (omhoog) of (omlaag) om [All Range] of [Selected Range] te selecteren en druk dan op 
(afspelen).

5
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Luisteren bij een hoog volume

De ingebouwde luidspreker is hoofdzakelijk bedoeld voor het controleren van de opgenomen audiobestanden. Als u het
volume niet voldoende vindt, of het moeilijk vindt om de weergave via de luidspreker te verstaan, kunt u beter een
hoofdtelefoon (niet meegeleverd) of actieve luidsprekers (met eigen versterking) (niet meegeleverd) gebruiken.

Een hoofdtelefoon gebruiken:
Sluit een hoofdtelefoon aan op de -aansluiting (hoofdtelefoon).

Externe luidsprekers gebruiken:
Sluit actieve luidsprekers aan op de -aansluiting (hoofdtelefoon).

Opmerking
Door een hoofdtelefoon of actieve luidsprekers (luidsprekers met eigen versterking) aan te sluiten op de IC-recorder, wordt de
ingebouwde luidspreker uitgeschakeld.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Vooruit/achteruit zoeken (Cue/Review)

Om het punt op te zoeken van waar u wilt afspelen, kunt u vooruit of terug zoeken terwijl het afspelen stand-by staat of
bezig is.

Vooruit zoeken (Cue):
Houd terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is (cue/snel vooruitspoelen) ingedrukt en laat de toets los op
het punt waar u het afspelen wilt hervatten.

Achteruit zoeken (Review):
Houd terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is (review/snel terugspoelen) ingedrukt en laat de toets los op
het punt waar u het afspelen wilt hervatten.

Vooruit of achteruit zoeken begint langzaam, zodat u het bestand woord voor woord kunt controleren. Als u deze toetsen
ingedrukt houdt, zal het vooruit of achteruit zoeken sneller en sneller gaan.

Verwant onderwerp
Een vast aantal seconden vooruit/terug springen (Easy Search)

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Snel opzoeken van het gewenste gedeelte van een opname (Time Jump)

Met de tijdsprong-functie kunt u binnen de totale afspeeltijd van het bestand direct naar 1 van 10 delen springen.
U kunt zo snel het gewenste gedeelte opzoeken in lange opgenomen bestanden.

Druk terwijl het bestand wordt afgespeeld op JUMP.

De IC-recorder gaat in de tijdsprong-functie.
De afspeelbalk wordt verdeeld in 10 delen.
De huidige positie verschijnt links boven de afspeelbalk in stappen van 10%.

1

Druk op (review/snel terugspoelen) of  (cue/snel vooruitspoelen).

(cue/snel vooruitspoelen): De afspeelpositie van het bestand springt vooruit in stappen van 10% van de totale
afspeeltijd.

(review/snel terugspoelen): De afspeelpositie van het bestand springt terug in stappen van 10% van de totale
afspeeltijd.
De tijdsprong-functie kan worden gebruikt binnen 1 bestand.

A: Bestand 1
B: Bestand 2
C: Bestand 3

2
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Opmerking
In de tijdsprong-functie kunt u niet naar het volgende of vorige bestand gaan. Druk op JUMP om het normaal afspelen in te
schakelen.

Er kan geen tijdsprong worden gemaakt in bestanden die korter zijn dan 1 seconde.

U kunt de A-B herhaalfunctie of de herhaalde afspeelfunctie door ingedrukt houden van de toets niet gebruiken in de tijdsprong-
functie.

Hint
Als er een trackmarkering is bij het vooruit springen in stappen van 10%, zal de IC-recorder naar de trackmarkering springen.

Als u (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) ingedrukt houdt in de tijdsprong-functie, zal 
(review/snel terugspoelen) terug zoeken (review) en zal (cue/snel vooruitspoelen) vooruit zoeken (cue).

Verwant onderwerp
Vooruit/achteruit zoeken (Cue/Review)

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Druk nog eens op JUMP om het normale afspelen te hervatten.3
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Een vast aantal seconden vooruit/terug springen (Easy Search)

Met de Easy Searchfunctie kunt u vooruit springen met stappen van 10 seconden, of terug springen met stappen van 3
seconden terwijl het afspelen bezig is of stand-by staat. U kunt onmiddellijk passages die u niet kon horen controleren
en onnodige passages overslaan, wat nuttig is wanneer u een taal aan het leren bent, of de notulen van een vergadering
moet maken.

Hint
Houd EASY SEARCH(SEC) ingedrukt om doorlopend vooruit of terug te springen.

Verwant onderwerp
Vooruit/achteruit zoeken (Cue/Review)

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Druk terwijl het bestand wordt afgespeeld op EASY SEARCH(SEC).

Druk op EASY SEARCH(SEC) +10 om vooruit te springen in stappen van 10 seconden.
Druk op EASY SEARCH(SEC) -3 om terug te springen in stappen van 3 seconden.

1
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Een bestand verwijderen

U kunt een bestand selecteren en verwijderen.

Opmerking
Wanneer u een bestand eenmaal verwijderd hebt, kunt u het niet meer herstellen.

Opmerking
U kunt een beveiligd bestand niet verwijderen. Om een beveiligd bestand te verwijderen, moet u eerst de beveiliging van het
bestand opheffen en dan pas kunt u het bestand verwijderen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging Een
bestand beveiligen.

Hint
Selecteer [No] in stap 3 en druk dan op (afspelen) om het verwijderen te annuleren.

Om een deel van een bestand te verwijderen, moet u het bestand eerst in twee bestanden splitsen, het bestand dat u wilt
verwijderen selecteren en dan doorgaan met stap 2 en stap 3. Zie voor instructies over het splitsen van een bestand Een bestand
splitsen op het huidige afspeelpunt.

Verwant onderwerp
Een bestand selecteren

Selecteer het bestand dat u wilt verwijderen.1

Selecteer [Delete File] op het OPTION-menu en druk dan op (afspelen).

[Delete?] wordt weergegeven en het opgegeven bestand wordt afgespeeld ter bevestiging.

2

Druk op (omhoog) of (omlaag) om [Yes] te selecteren en druk vervolgens op (afspelen).

[Please Wait] verschijnt op het display en het geselecteerde bestand wordt verwijderd.

3
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Alle bestanden uit de gevonden map of lijst verwijderen
Een map verwijderen

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Alle bestanden uit de gevonden map of lijst verwijderen

U kunt een map of lijst selecteren uit de zoekresultaten voor bestanden en alle bestanden daarin verwijderen.

Opmerking
U kunt een beveiligd bestand niet verwijderen. Om een beveiligd bestand te verwijderen, moet u eerst de beveiliging van het
bestand opheffen en dan pas kunt u het bestand verwijderen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging Een
bestand beveiligen.

Hint
Selecteer [No] in stap 5 en druk dan op (afspelen) om het verwijderen te annuleren.

Verwant onderwerp
Een bestand verwijderen
Een map verwijderen
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Selecteer [  Music] of [  Recorded Files] op het HOME-menu en druk vervolgens op (afspelen).1

Druk op (omhoog) of (omlaag) om een zoekcategorie voor bestanden te selecteren en druk vervolgens
op (afspelen).

2

Druk op (omhoog) of (omlaag) om de map of lijst te selecteren met de bestanden die u wilt verwijderen
en druk vervolgens op (afspelen).

3

Selecteer [Delete All Files] of [Delete All in List] op het OPTION-menu en druk vervolgens op (afspelen).

[Delete All Files in This Folder?] of [Delete All Files in This List?] verschijnt op het display.

4

Druk op (omhoog) of (omlaag) om [Yes] te selecteren en druk vervolgens op (afspelen).

[Please Wait] verschijnt op het display en alle bestanden in de geselecteerde map of lijst worden verwijderd.

5
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Een map verwijderen

U kunt een map selecteren en verwijderen.

Als de geselecteerde map bestanden bevat, zal [Delete All Files in This Folder?] verschijnen. Druk op (omhoog) of 
(omlaag) om [Yes] te selecteren en druk vervolgens op (afspelen) om de map en de bestanden daarin te verwijderen.
Als de geselecteerde map echter submappen bevat, kunt u deze submappen en de bestanden daarin niet verwijderen.

Opmerking
Als de geselecteerde map beveiligde bestanden bevat, zal een poging om de hele map te verwijderen alleen de onbeveiligde
bestanden daarin verwijderen, terwijl de map zelf en de beveiligde bestanden daarin gewoon blijven bestaan. Hef eerst de
beveiliging van dergelijke bestanden op, voor u de map probeert te verwijderen. Zie voor instructies over het opheffen van de
beveiliging Een bestand beveiligen.

Hint
Selecteer [No] in stap 5 en druk dan op (afspelen) om het verwijderen te annuleren.

Als u de huidige opslagmap voor opgenomen bestanden verwijdert, zal [Switch Recording Folder] verschijnen op het display en
zal [FOLDER01] (de standaard opslagmap) worden toegewezen als de nieuwe opslagmap voor opgenomen bestanden.

Als u alle opslagmappen voor opgenomen bestanden verwijdert, zal [No Folders - Creating New Recording Folder] verschijnen
op het display en zal [FOLDER01] automatisch worden aangemaakt.

Selecteer [  Music] of [  Recorded Files] op het HOME-menu en druk vervolgens op (afspelen).1

Druk op (omhoog) of (omlaag) om [Folders] te selecteren en druk vervolgens op (afspelen).2

Selecteer het geheugen waar de mappen zijn opgeslagen en druk dan op (afspelen).3

Wanneer de map die u wilt verwijderen is geselecteerd (de kleur op het display is omgekeerd), moet u eerst
[Delete Folder] selecteren op het OPTION-menu en daarna op (afspelen) drukken.

[Delete Folder?] verschijnt op het display.

4

Druk op (omhoog) of (omlaag) om [Yes] te selecteren en druk vervolgens op (afspelen).

De geselecteerde map wordt nu verwijderd.

5
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Verwant onderwerp
Een bestand verwijderen
Alle bestanden uit de gevonden map of lijst verwijderen
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IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Bestanden naar een andere map verplaatsen

U kunt een bestand selecteren en dit naar een andere map verplaatsen.

Opmerking
U kunt een beveiligd bestand niet verplaatsen. Als u het bestand wilt verplaatsen, moet u eerst de beveiliging opheffen en het
bestand vervolgens verplaatsen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging Een bestand beveiligen.

U kunt muziekbestanden niet verplaatsen.

Verwant onderwerp
Een bestand selecteren
Bestanden naar een andere map kopiëren

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Selecteer het bestand dat u wilt verplaatsen.1

Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat [Move File] op het OPTION-menu en druk vervolgens op 
(afspelen).

2

Druk op (omhoog) of (omlaag) om [Move to Built-In Memory] of [Move to SD Card] te selecteren en
druk dan op (afspelen).

3

Druk op (omhoog) of (omlaag) om de bestemmingsmap te selecteren en druk vervolgens op 
(afspelen).

[Please Wait] verschijnt en het bestand zal worden verplaatst van de bronmap naar de bestemmingsmap.
Als u een bestand naar een andere map verplaatst, wordt het originele bestand uit de vorige map verwijderd.

4
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Bestanden naar een andere map kopiëren

U kunt een bestand selecteren en naar een andere map kopiëren, wat van pas komt wanneer u een reservekopie wilt
maken.

Opmerking
U kunt muziekbestanden niet kopiëren.

Verwant onderwerp
Een bestand selecteren
Bestanden naar een andere map verplaatsen

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Selecteer het bestand dat u wilt kopiëren.1

Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat [Copy File] op het OPTION-menu en druk vervolgens op 
(afspelen).

2

Druk op (omhoog) of (omlaag) om [Copy to Built-In Memory] of [Copy to SD Card] te selecteren en
druk dan op (afspelen).

3

Druk op (omhoog) of (omlaag) om de bestemmingsmap te selecteren en druk vervolgens op 
(afspelen).

[Please Wait] verschijnt en het bestand zal worden gekopieerd van de bronmap naar de bestemmingsmap met
dezelfde naam.

4
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Een map aanmaken

Opgenomen bestanden worden standaard opgeslagen in [FOLDER01] onder [ Recorded Files] - [Folders] - [Built-In
Memory]. U kunt zelf een nieuwe map aanmaken en deze instellen als standaardmap.

Opmerking
U kunt geen map aanmaken in [ Music].

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Selecteer [ Recorded Files] op het HOME-menu en druk dan op (afspelen).1

Druk op (omhoog) of (omlaag) om [Folders] als zoekcategorie voor bestanden te selecteren en druk
vervolgens op (afspelen).

2

Selecteer [Built-In Memory] of [SD Card] op het Folders-scherm en druk dan op (afspelen).3

Selecteer [Create Folder] op het OPTION-menu en druk dan op (afspelen).4

Selecteer (omhoog) of (omlaag) om een andere mapnaam uit de sjablonen te selecteren en druk
vervolgens op (afspelen).

Er wordt nu een nieuwe map aangemaakt.

5
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Een trackmarkering toevoegen

U kunt een trackmarkering toevoegen op een punt waar u later het bestand wilt splitsen, om dat punt tijdens het afspelen
gemakkelijk terug te kunnen vinden. Er kunnen maximaal 98 trackmarkeringen worden toegevoegd aan een enkel
bestand.

Opmerking
U kunt geen trackmarkeringen toevoegen aan een beveiligd bestand. Om trackmarkeringen toe te voegen aan een beveiligd
bestand, moet u de beveiliging eerst opheffen en pas daarna kunt u de trackmarkeringen toevoegen. Zie voor instructies over het
opheffen van de beveiliging Een bestand beveiligen.

Hint
Als u een trackmarkering wilt opzoeken en vanaf die trackmarkering wilt beginnen met afspelen, moet u op (review/snel
terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) drukken terwijl het afspelen stand-by staat of bezig is. Wacht terwijl het afspelen
bezig is of stand-by staat tot de  (trackmarkering) aanduiding een enkele keer knippert en druk dan op (afspelen) om het
afspelen te laten beginnen.

Met het HOME-menu op het display kunt u nog steeds een trackmarkering toevoegen door op T-MARK te drukken terwijl:

de opname bezig is of gepauzeerd.

het afspelen bezig is of stand-by staat.

Druk terwijl de opname bezig of gepauzeerd is, of terwijl het afspelen bezig is of stand-by staat op T-MARK
op het punt waar u een trackmarkering wilt toevoegen.

Het -symbool (trackmarkering) knippert 3 keer en er wordt een trackmarkering toegevoegd.

1
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Om trackmarkeringen namen te geven, kunt u de speciaal hiervoor bedoelde software (Sound Organizer 2) gebruiken. Alleen de
eerste 16 tekens van de naam van de trackmarkering worden weergegeven op het display van uw IC-recorder.

Verwant onderwerp
Automatisch trackmarkeringen toevoegen
Een trackmarkering verwijderen

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Automatisch trackmarkeringen toevoegen

U kunt tijdens normaal opnemen of opnemen van FM-radio automatisch met bepaalde tussenpozen trackmarkeringen
laten aanbrengen.

Hint
Als u de Auto Track Marks-functie wilt annuleren, moet u [OFF] selecteren in stap 2.

Terwijl de Auto Track Marks-functie is ingeschakeld, kunt u nog steeds op T-MARKdrukken tijdens het opnemen om op een
bepaald punt een trackmarkering toe te voegen.

Verwant onderwerp
Een trackmarkering toevoegen
Een trackmarkering verwijderen
Opzoeken van een afspeelpunt met de trackmarkeringenlijst (Track Mark List)

Selecteer [  Settings] - [Recording Settings] - [Auto Track Marks] van het HOME-menu en druk
vervolgens op (afspelen).

Bij het opnemen van FM-radio-uitzendingen (alleen ICD-UX570F), moet u [  Settings] - [FM Radio Settings] -
[Auto Track Marks(FM Radio)] selecteren van het HOME-menu.

1

Druk op (omhoog) of (omlaag) om [Interval] te selecteren en druk vervolgens op (afspelen).2

Druk op (omhoog) or (omlaag) om de gewenste intervallengte te selecteren en druk vervolgens op 
(afspelen).

U kunt [5 Min] (standaardinstelling), [10 Min], [15 Min], of [30 Min] selecteren.
De Auto Track Marks-functie is ingeschakeld.

3

Druk op (omhoog) of (omlaag) om [Time Stamps] te selecteren en dan [Time Stamps On].

De tijdmarkering wordt toegevoegd aan de trackmarkeringen wanneer deze automatisch worden toegevoegd.
Als u [Auto Track Marks] instelt voor u een lange opname gaat maken, zoals een opname van een lang gesprek,
dan is het handig wanneer u de gewenste trackmarkering makkelijk kunt opzoeken bij het afspelen aan de hand
van de tijdmarkeringen.
U kunt alle trackmarkeringen in een bestand bekijken door [Track Mark List] te selecteren van het OPTION-menu.

4

Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.5
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Een trackmarkering verwijderen

U kunt de trackmarkering verwijderen die het dichtst voor het punt ligt waar u het afspelen heeft gestopt.

Opmerking
U kunt geen trackmarkeringen verwijderen uit een beveiligd bestand. Om trackmarkeringen te verwijderen uit een beveiligd
bestand, moet u de beveiliging eerst opheffen en pas daarna kunt u de trackmarkeringen verwijderen. Zie voor instructies over
het opheffen van de beveiliging Een bestand beveiligen.

Terwijl het opnemen stand-by staat kunt u geen trackmarkeringen verwijderen via het OPTION-menu. Gebruik het HOME-menu
om het bestand met de trackmarkering die u wilt verwijderen te selecteren.

Hint
Selecteer [No] in stap 4 en druk dan op (afspelen) om het verwijderen te annuleren.

Selecteer het bestand waaruit u trackmarkeringen wilt laten verwijderen.1

Speel het bestand af en stop op een punt na de trackmarkering die u wilt verwijderen.2

Selecteer [Delete Track Marks] - [This Track Mark] van het OPTION-menu en druk vervolgens op 
(afspelen).

[Delete Track Mark?] verschijnt op het display.

3

Druk op (omhoog) of (omlaag) om [Yes] te selecteren en druk vervolgens op (afspelen).

[Please Wait] verschijnt op het display en de geselecteerde trackmarkering wordt verwijderd.

A. Voor er een trackmarkering wordt verwijderd:  (stop) geeft het punt aan waar u het afspelen heeft gestopt.
B. Nadat u een trackmarkering hebt verwijderd: De trackmarkering die het dichtst voor het punt lag waar u het
afspelen hebt gestopt, zal zijn verwijderd.

4
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Verwant onderwerp
Een bestand selecteren
Alle trackmarkeringen in het geselecteerde bestand in één keer verwijderen
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Alle trackmarkeringen in het geselecteerde bestand in één keer verwijderen

U kunt alle trackmarkeringen uit het geselecteerde bestand laten verwijderen.

Opmerking
U kunt geen trackmarkeringen verwijderen uit een beveiligd bestand. Om trackmarkeringen te verwijderen uit een beveiligd
bestand, moet u de beveiliging eerst opheffen en pas daarna kunt u de trackmarkeringen verwijderen. Zie voor instructies over
het opheffen van de beveiliging Een bestand beveiligen.

U kunt geen trackmarkeringen verwijderen terwijl het opnemen stand-by staat. Gebruik het HOME-menu om het bestand met de
trackmarkering die u wilt verwijderen te selecteren.

Hint
Selecteer [No] in stap 3 en druk dan op (afspelen) om het verwijderen te annuleren.

Verwant onderwerp
Een bestand selecteren
Een trackmarkering verwijderen

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Selecteer het bestand waaruit u de trackmarkeringen wilt laten verwijderen.1

Selecteer [Delete Track Marks] - [All Track Marks] van het OPTION-menu en druk vervolgens op 
(afspelen).

[Delete All Track Marks?] verschijnt op het display.

2

Druk op (omhoog) of (omlaag) om [Yes] te selecteren en druk vervolgens op (afspelen).

[Please Wait] verschijnt en alle trackmarkeringen zullen in een keer worden verwijderd.

3
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Een bestand splitsen op het huidige afspeelpunt

U kunt een bestand splitsen wanneer het afspelen stand-by staat zodat het bestand in twee delen wordt gesplitst en
nieuwe bestandsnummers worden toegevoegd aan de namen van de gesplitste bestanden. Door een bestand te
splitsen, kunt u snel een bepaald punt vinden in een lange opname, zoals van een vergadering, waarvandaan u wilt
kunnen afspelen. U kunt de gesplitste bestanden ook weer splitsen.

Opmerking
Terwijl het afspelen van een bestand bezig is, kunt u het bestand niet splitsen.

Selecteer het bestand dat u wilt splitsen, speel het bestand af en stop op het punt waar u het bestand wilt
splitsen.

1

Selecteer [Divide] - [Current Position] van het OPTION-menu en druk vervolgens op (afspelen).2

Controleer op het voorbeeldscherm of het splitsingspunt zich bevindt op de plek die u wilt en druk dan op 
(afspelen).

[Divide at Current Stop Position?] verschijnt op het display.

3

Druk op (omhoog) of (omlaag) om [Yes] te selecteren en druk vervolgens op (afspelen).

[Please Wait] verschijnt en de gesplitste bestanden krijgen een volgnummer als suffix ([_01] voor het eerste deel en
[_02] voor het tweede deel).

A. Splitsingspunt
B. Een suffix bestaande uit een volgnummer ([_01] voor het eerste deel en [_02] voor het tweede deel) wordt
toegevoegd aan de bestandsnamen van de gesplitste bestanden.

4
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U kunt een beveiligd bestand niet splitsen. Om een beveiligd bestand te splitsen, moet u eerst de beveiliging van het bestand
opheffen en dan pas kunt u het bestand splitsen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging Een bestand
beveiligen.

Hint
Selecteer [No] in stap 4 en druk vervolgens op (afspelen) om het splitsen te annuleren.

U kunt geen gesplitste bestanden combineren op uw IC-recorder.
[Sound Organizer 2] is in staat bestanden te splitsen en te combineren.

Trackmarkeringen die te dicht bij het begin of het eind van het bronbestand zitten, kunnen niet worden gebruikt voor het splitsen
en blijven aanwezig in de gesplitste bestanden.

Verwant onderwerp
Een bestand selecteren
Een bestand splitsen bij alle trackmarkeringen
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Een bestand splitsen bij alle trackmarkeringen

U kunt een bestand bij alle trackmarkeringen splitsen.

Opmerking
Terwijl het afspelen van een bestand bezig is, kunt u het bestand niet splitsen.

U kunt een beveiligd bestand niet splitsen. Om een beveiligd bestand te splitsen, moet u eerst de beveiliging van het bestand
opheffen en dan pas kunt u het bestand splitsen. Zie voor instructies over het opheffen van de beveiliging Een bestand
beveiligen.

Trackmarkeringen die te dicht bij het begin of het eind van het bronbestand zitten, kunnen niet worden gebruikt voor het splitsen
en blijven aanwezig in de gesplitste bestanden.

Hint
Selecteer [No] in stap 3 en druk vervolgens op (afspelen) om het splitsen te annuleren.

Selecteer het bestand dat u wilt splitsen.1

Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat [Divide] - [At All Track Marks] van het OPTION-menu en druk
vervolgens op (afspelen).

[Divide at All Track Marks?] verschijnt op het display.

2

Druk op (omhoog) of (omlaag) om [Yes] te selecteren en druk vervolgens op (afspelen).

[Please Wait] verschijnt en het bestand zal worden gesplitst bij alle trackmarkeringen, waarbij alle trackmarkeringen
worden verwijderd. De namen van de gesplitste bestanden krijgen een volgnummer mee ([_01], [_02], enzovoorts).

A. Voordat u een bestand splitst:  (pictogram trackmarkering) geeft een trackmarkeringspunt aan.
B. Nadat u trackmarkeringen hebt gewist: Het bestand wordt gesplitst bij alle trackmarkeringen en de namen van
de gesplitste bestanden krijgen een volgnummer ([_01], [_02], enzovoorts).

3
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Verwant onderwerp
Een bestand selecteren
Een bestand splitsen op het huidige afspeelpunt
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Een mapnaam wijzigen

U kunt de namen van de mappen waarin de bestanden die u opneemt met uw IC-recorder worden opgeslagen
veranderen door een mapnaam te kiezen uit de beschikbare sjablonen.

Opmerking
U kunt de naam niet wijzigen van mappen in [  Music].

Hint
Er wordt altijd een volgnummer (01 t/m 10) toegevoegd aan elke mapnaam. Als u een mapnaam selecteert die al bestaat,
worden extra mappen met dezelfde naam voorzien van een volgnummer (02 t/m 10).

Verwant onderwerp

Selecteer [ Recorded Files] op het HOME-menu en druk dan op (afspelen).1

Druk op (omhoog) of (omlaag) om [Folders] te selecteren.2

Selecteer [Built-In Memory] of [SD Card] op het Foldersscherm.3

Druk op (omhoog) of (omlaag) om de map te selecteren waarvan u de naam wilt wijzigen.4

Selecteer [Change Folder Name] op het OPTION-menu en druk dan op (afspelen).5

Druk op (omhoog) of (omlaag) om de gewenste mapnaam te selecteren en druk vervolgens op 
(afspelen).

[Please Wait] verschijnt op het display en de mapnaam wordt gewijzigd.

6
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Een bestandsnaam wijzigen
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Een bestandsnaam wijzigen

U kunt de naam wijzigen van de bestanden die zijn opgeslagen onder [ Recorded Files] op het HOME-menu door er
een van de sjablonen voor te zetten.

Opmerking
U kunt geen naam wijzigen van een beveiligd bestand. Om de naam van een beveiligd bestand te wijzigen, moet u eerst de
beveiliging van het bestand opheffen en dan pas kunt u de naam van het bestand wijzigen. Zie voor instructies over het opheffen
van de beveiliging Een bestand beveiligen.

U kunt de naam niet wijzigen van bestanden in [  Music].

Verwant onderwerp
Een mapnaam wijzigen

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Selecteer het bestand waarvan u de naam wilt wijzigen.1

Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat [Change File Name] op het OPTION-menu en druk vervolgens
op (afspelen).

2

Druk op (omhoog) of (omlaag) om het gewenste voorvoegsel te selecteren en druk vervolgens op 
(afspelen).

[Please Wait] verschijnt op het display en het geselecteerde voorvoegsel plus een onderstreping (_) zullen worden
toegevoegd aan de bestandsnaam.
Voorbeeld ([Important] wordt toegevoegd aan het bestand 191010_1010.mp3): Important_191010_1010.mp3

3
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Een bestand beveiligen

Belangrijke bestanden kunnen worden beveiligd zodat ze niet per ongeluk worden verwijderd of bewerkt. Een beveiligd
bestand is gemarkeerd met de -aanduiding (beveiligd) en wordt beschouwd als een alleen-lezen-bestand dat niet kan
worden verwijderd of bewerkt.

Hint
Om de beveiliging van een bestand op te heffen, moet u het beveiligde bestand selecteren en vervolgens [Do Not Protect] bij
stap 2.

Verwant onderwerp
Een bestand selecteren

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Selecteer het bestand dat u wilt beveiligen.1

Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat [Protect] op het OPTION-menu en druk vervolgens op 
(afspelen).

[Please Wait] en dan [Protected] verschijnen op het display en het bestand wordt beveiligd.
Wanneer u het beveiligde bestand afspeelt, zal de  (beveiligd) aanduiding verschijnen op het afspeelscherm.

2
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FM-radiozenders automatisch toewijzen aan de voorkeuzenummers (Auto Preset)
(alleen ICD-UX570F)

U kunt automatisch maximaal 30 FM-radiozenders laten toewijzen aan de voorkeuzenummers.
Het snoer van een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) werkt als FM-antenne voor uw IC-recorder. Voor een betere
ontvangst raden we u daarom aan om een hoofdtelefoon aan te sluiten op de  (hoofdtelefoon) aansluiting van de IC-
recorder en het snoer zo ver mogelijk uit te trekken.

Opmerking
Als bepaalde voorkeuzenummers al een zender toegewezen hebben gekregen, zullen deze worden overschreven door de
automatische toewijzing.

Hint
Selecteer [No] in stap 3 en druk vervolgens op (afspelen) om het automatisch toewijzen te annuleren.

Verwant onderwerp

Selecteer [  FM Radio] op het HOME-menu en druk vervolgens op (afspelen).

Schakelt de FM-radiostand in.

1

Selecteer terwijl u naar een FM-radio-uitzending luistert [Auto Preset] op het OPTION-menu en druk
vervolgens op (afspelen).

[Preset will be overwritten Execute?] verschijnt op het display.

2

Druk op (omhoog) of (omlaag) om [Yes] te selecteren en druk dan op (afspelen).

Uw IC-recorder zoekt automatisch naar beschikbare FM-radiozenders en wijst deze toe aan de
voorkeuzenummers, te beginnen met de zender met de laagste radiofrequentie, tot de zender met de hoogste
radiofrequentie.
Tijdens het automatisch toewijzen zal het voorkeuzenummer dat aan de beurt is knipperen ten teken dat er een
zender aan wordt toegewezen.

3
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FM-radiozenders handmatig toewijzen aan de voorkeuzenummers (alleen ICD-UX570F)
De toewijzing van een FM-radiovoorkeuzenummer wissen (alleen ICD-UX570F)
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FM-radiozenders handmatig toewijzen aan de voorkeuzenummers (alleen ICD-
UX570F)

U kunt een nieuwe FM-radiozender zelf toewijzen aan een voorkeuzenummer dat nog niet wordt gebruikt.
Voor een betere ontvangst wanneer u luistert via de ingebouwde luidspreker raden we u daarom aan om de
hoofdtelefoon (niet meegeleverd) aan te sluiten op de  (hoofdtelefoon) aansluiting en het snoer zo ver mogelijk uit te
trekken.

Verwant onderwerp
FM-radiozenders automatisch toewijzen aan de voorkeuzenummers (Auto Preset) (alleen ICD-UX570F)
De toewijzing van een FM-radiovoorkeuzenummer wissen (alleen ICD-UX570F)

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Selecteer [ FM Radio] op het HOME-menu en druk dan op (afspelen).

Schakelt de FM-radiostand in.

1

Druk herhaaldelijk op (omhoog) of (omlaag) om af te stemmen op de FM-radiozender die u wilt
opslaan.

FM-radiozenders die niet aan een voorkeuzenummer zijn toegewezen, worden aangeduid als [P - -].

2

Selecteer [Add as Preset] op het OPTION-menu en druk dan op (afspelen).

De FM-radiozender wordt toegewezen aan een van de ongebruikte voorkeuzenummers.

3
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De toewijzing van een FM-radiovoorkeuzenummer wissen (alleen ICD-UX570F)

U kunt de inhoud van individuele voorkeuzenummers wissen.

Verwant onderwerp
FM-radiozenders automatisch toewijzen aan de voorkeuzenummers (Auto Preset) (alleen ICD-UX570F)
FM-radiozenders handmatig toewijzen aan de voorkeuzenummers (alleen ICD-UX570F)
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Selecteer [  FM Radio] op het HOME-menu en druk vervolgens op (afspelen).

Schakelt de FM-radiostand in.

1

Druk herhaaldelijk op (review/snel terugspoelen) of  (cue/snel vooruitspoelen) om af te stemmen
op de FM-radiozender waarvan u het voorkeuzenummer wilt wissen (PXX).

2

Selecteer [Remove Preset] op het OPTION-menu en druk dan op (afspelen).

Het voorkeuzenummer verandert in [P - -].

3
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Afstemmen op een FM-radiozender (alleen ICD-UX570F)

Selecteer en stem af op de frequentie van de gewenste FM-radiozender (handmatig scannen).
Wanneer u luistert naar de FM-radio, werkt het snoer van de hoofdtelefoon (niet meegeleverd) als FM-antenne voor uw
IC-recorder. Voor een betere ontvangst raden we u daarom aan om de hoofdtelefoon aan te sluiten op de 
(hoofdtelefoon) aansluiting en het snoer zo ver mogelijk uit te trekken.
Wanneer u luistert via de ingebouwde luidspreker kunt u de hoofdtelefoon aansluiten op de  (hoofdtelefoon)
aansluiting en het snoer zo ver mogelijk uit te trekken.

Afstemmen op een FM-radiozender met het toegewezen voorkeuzenummer
Wanneer u FM-radiozenders hebt toegewezen aan de voorkeuzenummers, kunt u afstemmen op een FM-radiozender
via het bijbehorende voorkeuzenummer. Zie de volgende onderwerpen voor instructies over het toevoegen van
voorkeuzezenders.

FM-radiozenders automatisch toewijzen aan de voorkeuzenummers (Auto Preset) (alleen ICD-UX570F)

FM-radiozenders handmatig toewijzen aan de voorkeuzenummers (alleen ICD-UX570F)

Selecteer [ FM Radio] op het HOME-menu en druk dan op (afspelen).

Schakelt de FM-radiostand in.
Als er geen hoofdtelefoon is aangesloten op de IC-recorder, zal [Attach Headphones. It Acts as the Antenna.] op
het display verschijnen. Sluit in dit geval een hoofdtelefoon aan op de  (hoofdtelefoon) aansluiting.

1

Druk herhaaldelijk op (omhoog) of (omlaag) om af te stemmen op een zender.

Door (omhoog) of (omlaag) ingedrukt te houden tot de cijfers voor de frequentie beginnen te veranderen op
het display, kunt u de de frequenties laten doorzoeken (automatisch scannen). De frequenties op het scherm van
de IC-recorder veranderen en stoppen automatisch wanneer de IC-recorder de volgende beschikbare FM-
radiozender ontvangt.
In de standaardinstelling kunt u naar de FM-radio luisteren via de aangesloten hoofdtelefoon. Als u het geluid wilt
kunnen horen via de ingebouwde luidspreker, moet u de instellingen in [Audio Output] veranderen. Zie voor meer
informatie De weergave van de FM-radio omschakelen tussen de ingebouwde luidspreker en de hoofdtelefoon
(alleen ICD-UX570F).

2

Druk op STOP om de FM-radio uit te schakelen.3
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Om af te stemmen op een FM-radiozender met de voorkeuzenummers, moet u de stappen hierboven tot en met stap 3
uitvoeren, en dan herhaaldelijk op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel vooruitspoelen) drukken.
(Afstemmen op voorkeuzezenders)

Verwant onderwerp
Het gevoeligheidsniveau voor het scannen van de FM-radio selecteren (alleen ICD-UX570F)

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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FM-radio-uitzendingen opnemen (alleen op de ICD-UX570F)

Het snoer van een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) werkt als FM-antenne voor uw IC-recorder. Voor een betere
ontvangst raden we u daarom aan om een hoofdtelefoon aan te sluiten op de  (hoofdtelefoon) aansluiting van de IC-
recorder en het snoer zo ver mogelijk uit te trekken.
Wanneer u naar de FM-radio luistert via de ingebouwde luidspreker van de IC-recorder, raden we u ook aan hetzelfde te
doen.

Opmerking
U kunt FM-radio-uitzendingen niet opnemen in de LPCM-stand.

Tijdens het opnemen van FM-radio-uitzendingen zijn de Scene Select, Built-In Mic Sensitivity, Focused Opnemen/Wide
Opnemen, en Recording Filter instellingen, en ook de VOR en SYNC REC functies uitgeschakeld.

Hint
Standaard worden opnamen van FM-radio-uitzendingen opgeslagen in de [RADIO01]-map onder [  Recorded Files] - [Folders]
- [Built-In Memory]. Zie voor het wijzigen van de bestemmingsmap voor opgenomen bestanden Veranderen van de
geheugenopslag en de opslagmap voor opgenomen bestanden.

Opgenomen bestanden krijgen als volgt een naam toegewezen: [(opnamedatum)_(opnametijd).(bestandsindeling)] (bijv.
191005_1230.mp3).

Zie voor details over de opnamestand De opnamestand selecteren (REC Mode).

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Stem af op de FM-radiozender waarvan u wilt opnemen.1

Druk op REC/PAUSE om het opnemen te starten.

De bedieningsaanduiding gaat rood branden.

2

Druk op STOP om het opnemen te stoppen.3
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Het gevoeligheidsniveau voor het scannen van de FM-radio selecteren (alleen ICD-
UX570F)

U kunt het gevoeligheidsniveau voor het scannen van de FM-radio instellen.

Beschrijving van menu-items
U kunt een van de volgende items selecteren:

High(SCAN H):
Verhoogt de scangevoeligheid van de FM-radio (standaardinstelling).
Low(SCAN L):
Verlaagt de scangevoeligheid van de FM-radio.

Hint
Het snoer van een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) werkt als FM-antenne voor uw IC-recorder. We raden u aan ook wanneer u
naar de FM-radio luistert via de ingebouwde luidspreker van de IC-recorder een hoofdtelefoon te gebruiken.

Verwant onderwerp
FM-radiozenders automatisch toewijzen aan de voorkeuzenummers (Auto Preset) (alleen ICD-UX570F)
FM-radiozenders handmatig toewijzen aan de voorkeuzenummers (alleen ICD-UX570F)
Afstemmen op een FM-radiozender (alleen ICD-UX570F)
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Selecteer terwijl u naar een FM-radio-uitzending luistert [Scan Sensitivity] op het OPTION-menu en druk
vervolgens op (afspelen).

1

Druk op (omhoog) of (omlaag) om [High(SCAN H)] of [Low(SCAN L)] te selecteren en druk dan op 
(afspelen).

2
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De weergave van de FM-radio omschakelen tussen de ingebouwde luidspreker en de
hoofdtelefoon (alleen ICD-UX570F)

U kunt de geluidsweergave van de FM-radio heen en weer schakelen tussen de ingebouwde luidspreker en de
hoofdtelefoon (niet meegeleverd) terwijl u luistert naar de FM-radio of FM-radio-uitzendingen opneemt.

Beschrijving van menu-items
U kunt een van de volgende items selecteren:

Headphones:
U kunt naar de FM-radio luisteren via de aangesloten hoofdtelefoon (standaardinstelling).
Speaker:
U kunt naar de FM-radio luisteren via de ingebouwde luidspreker van uw IC-recorder.

Hint
Het snoer van een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) werkt als FM-antenne voor uw IC-recorder. We raden u aan ook wanneer u
naar de FM-radio luistert via de ingebouwde luidspreker van de IC-recorder een hoofdtelefoon te gebruiken.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Selecteer terwijl u naar een FM-radio-uitzending luistert of een FM-radio-uitzending opneemt [Audio
Output] op het OPTION-menu en druk vervolgens op (afspelen).

1

Druk op (omhoog) of (omlaag) om [Headphones] of [Speaker] te selecteren en druk dan op 
(afspelen).

2
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Lijst met de Settings menu-items

Hier volgt een lijst met de Settings menu-items op het HOME-menu.

Recording Settings

Recording Folder:
Veranderen van de geheugenopslag en de opslagmap voor opgenomen bestanden

Create Folder:
Een map aanmaken

Scene Select:
Een opnamescène selecteren voor een bepaalde situatie

REC Mode:
De opnamestand selecteren (REC Mode)

Built-In Mic Sensitivity:
Het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren (Built-In Mic Sensitivity)

Focused/Wide:
De opnamefunctie selecteren (Focused/Wide)

Ext. Input Setting:
Het audio-ingangssignaaltype en het gevoeligheidsniveau van de externe microfoon selecteren (Ext. Input Setting)

Recording Filter:
Ruis verminderen tijdens het opnemen (Recording Filter)

Cross-Memory REC:
De geheugenopslag omschakelen om door te gaan met opnemen (Cross-Memory REC)

VOR:
Automatisch opnemen als er geluid wordt waargenomen - de VOR-functie

SYNC REC:
Opnemen vanaf externe apparatuur met de functie voor gesynchroniseerd opnemen (SYNC REC)

Auto Track Marks:
Automatisch trackmarkeringen toevoegen

Playback Settings

Clear Voice:
Ruis verminderen in de afgespeelde audio om de menselijke stem duidelijker te maken – de Clear Voice-functie

Normalize:
Maximaliseren van het volumeniveau van zacht opgenomen bestanden om het opgenomen geluid te verbeteren
(Normalize)

Equalizer:
Selecteren van een geluidskwaliteitsinstelling (Equalizer)
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Play Mode:
De afspeelstand selecteren

Playback Range:
Specificeren van het afspeelbereik in de lijst met opgenomen bestanden

FM Radio Settings (alleen ICD-UX570F)

Recording Folder (FM Radio):
FM-radio-uitzendingen opnemen (alleen op de ICD-UX570F)

Create Folder:
Een map aanmaken

REC Mode (FM Radio):
De opnamestand selecteren (REC Mode)

Audio Output:
De weergave van de FM-radio omschakelen tussen de ingebouwde luidspreker en de hoofdtelefoon (alleen ICD-
UX570F)

Scan Sensitivity:
Het gevoeligheidsniveau voor het scannen van de FM-radio selecteren (alleen ICD-UX570F)

Auto Track Marks:
Automatisch trackmarkeringen toevoegen

Common Settings

LED:
De bedieningsaanduiding in- of uitschakelen (LED)

Screen Off Timer:
De timer voor uitschakeling van het scherm gebruiken

Beep:
De pieptoon in- of uitschakelen (Beep)

Language:
De taal voor het display instellen (Language)

Date & Time:
De klok instellen (Date & Time)
De datumweergave selecteren (Date Display Format)
De tijdsweergave selecteren (Time Display)

Sleep Timer:
De slaaptimer gebruiken (Sleep Timer)

Auto Power Off:
De periode instellen waarna de IC-recorder automatisch zal worden uitgeschakeld (Auto Power Off)

Reset/Format:
De instellingen van alle menu-items terugzetten in de standaardinstelling (Reset All Settings)
Het geheugen formatteren (Format Built-In Memory/Format SD Card)

Available Rec. Time:
De resterende opnametijd controleren (Available Rec. Time)

System Information:
De informatie over de IC-recorder controleren (System Information)
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Verwant onderwerp
Het HOME-menu gebruiken

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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De opnamestand selecteren (REC Mode)

U kunt de opnamestand voor audio-opnamen instellen. Stel dit menu-item in voordat u begint met opnemen.

Beschrijving van menu-items
U kunt een van de volgende items selecteren:

LPCM 44.1kHz/16bit:
LPCM-opnamestand (niet gecomprimeerd) met stereogeluid van hoge kwaliteit
MP3 192kbps:
MP3-opnamestand (gecomprimeerd) met stereogeluid van standaardkwaliteit (standaardinstelling)
MP3 128kbps:
MP3-langspeelopnamestand (gecomprimeerd) met stereogeluid
MP3 48kbps(MONO):
MP3-standaardopnamestand (gecomprimeerd) met monogeluid

Opmerking
Voor muziekuitvoeringen raden we opnamen met goede geluidskwaliteit in LPCM 44.1kHz/16bit aan.

Voor andere situaties, bijvoorbeeld langdurig oefenen op een muziekinstrument, of het delen van gegevens of muziek met
anderen, raden we opnamen in MP3-formaat aan, een gecomprimeerde geluidsbestandsindeling die weinig ruimte inneemt.

U kunt FM-radio-uitzendingen niet opnemen in LPCM 44.1kHz/16bit. (Alleen ICD-UX570F.)

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Selecteer [  Settings] - [Recording Settings] - [REC Mode] van het HOME-menu en druk vervolgens op 
(afspelen).

Wanneer u de opnamestand voor het opnemen van FM-radio instelt, moet u [  Settings] - [FM Radio Settings] -
[REC Mode (FM Radio)] selecteren van het HOME-menu en vervolgens op (afspelen) (alleen ICD-UX570F)
drukken.

1

Druk op (omhoog) of (omlaag) om de gewenste opnamestand te selecteren en druk vervolgens op 
(afspelen).

2

Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op STOP drukken.

3
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Het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren (Built-In Mic
Sensitivity)

U kunt het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren. Door een lager
microfoongevoeligheidsniveau in te stellen, worden de geluiden zachter opgenomen. Door een hoger
microfoongevoeligheidsniveau in te stellen, worden de geluiden harder opgenomen. Stel het gevoeligheidsniveau naar
behoeven in terwijl u het geschikte bereik via de controlefunctie van het opnameniveau in de gaten houdt. Als u dit
automatisch wilt laten instellen, moet u [Auto] of [Auto (Music)] instellen.

Beschrijving van menu-items
U kunt een van de volgende items selecteren:

For Voice:
U kunt een van de volgende gevoeligheidsniveaus selecteren voor het opnemen van stemmen.

 Auto: Het gevoeligheidsniveau van de microfoon wordt automatisch ingesteld zodat het opnameniveau correct
is (standaardinstelling).

 High: Geschikt voor opnamen van verre of zachte menselijke stemmen in grote ruimten, bijvoorbeeld
vergaderzalen.

 Medium: Geschikt voor opnamen van kleine besprekingen of interviews.

 Low: Geschikt voor het opnemen van gesproken notities in de ingebouwde microfoons, of van harde of dichtbije
menselijke stemmen.

For Music:
U kunt een van de volgende gevoeligheidsniveaus selecteren voor het opnemen van muziek.

 Auto (Music): Het gevoeligheidsniveau van de microfoon wordt automatisch ingesteld zodat het opnameniveau
correct is.

Selecteer [  Settings] - [Recording Settings] - [Built-In Mic Sensitivity] van het HOME-menu en druk
vervolgens op (afspelen).

1

Druk op (omhoog) of (omlaag) om [For Voice] of [For Music] te selecteren en druk dan op 
(afspelen).

2

Druk op (omhoog) of (omlaag) om het gewenste microfoongevoeligheidsniveau in te stellen en druk
vervolgens op (afspelen).

3

Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op STOP drukken.

4
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 High (Music): Geschikt voor het opnemen van uitvoeringen van kleine koren en verre muziekinstrumenten.

 Medium (Music): Geschikt voor het opnemen van live muziek van een afstand van 1 tot 2 meter, zoals een
koorrepetitie of een les op een muziekinstrument.

 Low (Music): Geschikt voor het opnemen van harde live muziek, zoals een optreden van een band.

Opmerking
Terwijl er audio wordt opgenomen van een extern apparaat, is de Ext. Input Settingfunctie ingeschakeld en is de Built-In Mic
Sensitivityfunctie uitgeschakeld.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ruis verminderen tijdens het opnemen (Recording Filter)

Met de Recording Filter-functie kunt u ruis in de opnamen verminderen.

Beschrijving van menu-items
U kunt een van de volgende items selecteren:

OFF:
Schakelt de Recording Filter-functie uit (standaardinstelling).
NCF(Noise Cut):
Onderdrukt geluiden met een hoge frequentie, behalve menselijke stemmen, en geluiden met een lage frequentie.
LCF(Low Cut):
Onderdrukt geluiden met een lage frequentie, zoals geruis van projectoren en van de wind.

Opmerking
Terwijl [Audio IN] is geselecteerd voor [Ext. Input Setting] of er van de FM-radio wordt opgenomen (alleen ICD-UX570F), zal de
Recording Filter-functie niet werken.

[NCF(Noise Cut)] is geoptimaliseerd voor het opnemen van stemmen. Wanneer [For Music] wordt geselecteerd voor [Manual]
onder [Built-In Mic Sensitivity], wordt de Recording Filter-functie uitgeschakeld.

Hint
Als u de Recording Filter-functie wilt annuleren, moet u [OFF] selecteren in stap 2.

Selecteer [  Settings] - [Recording Settings] - [Recording Filter] van het HOME-menu en druk
vervolgens op (afspelen).

1

Druk op (omhoog) of (omlaag) om [NCF(Noise Cut)] of [LCF(Low Cut)] te selecteren en druk dan op 
(afspelen).

2

Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op STOP drukken.

3
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Verwant onderwerp
Het audio-ingangssignaaltype en het gevoeligheidsniveau van de externe microfoon selecteren (Ext. Input Setting)
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Het audio-ingangssignaaltype en het gevoeligheidsniveau van de externe microfoon
selecteren (Ext. Input Setting)

U kunt het audio-ingangssignaaltype selecteren ([MIC IN] of [Audio IN]) van de  (microfoon) aansluiting en het
gevoeligheidsniveau.

Beschrijving van menu-items op het Sensitivity setting-menuscherm voor [MIC IN]
U kunt een van de volgende items selecteren:

For Voice:
U kunt een van de volgende gevoeligheidsniveaus selecteren voor het opnemen van stemmen.

Selecteer [  Settings] - [Recording Settings] - [Ext. Input Setting] van het HOME-menu en druk
vervolgens op (afspelen).

Als er geen externe microfoon is aangesloten op de  (microfoon) aansluiting, verschijnt [Only Activated When
External Input Used].

1

Druk op (omhoog) of (omlaag) om het gewenste audio-ingangssignaaltype te selecteren en druk
vervolgens op (afspelen).

Om het audio-ingangssignaaltype te selecteren en het gevoeligheidsniveau van de externe microfoon onveranderd
te laten:
MIC IN: Wanneer er een externe microfoon is aangesloten op de  (microfoon) aansluiting.
Audio IN: Wanneer er een extern apparaat anders dan een microfoon is aangesloten op de  (microfoon)
aansluiting.
Door op (afspelen) te drukken wordt de ingang omgeschakeld en keert het scherm terug naar het menuscherm.
Ga door naar stap 5.

Om het audio-ingangssignaaltype en het gevoeligheidsniveau van de externe microfoon te selecteren:
Selecteer [Sensitivity setting] onder [MIC IN] en druk vervolgens op (afspelen). Door op (afspelen) te
drukken, wordt het Auto Gain Ctrl-menuscherm geopend. Ga door naar stap 3.

2

Druk op (omhoog) of (omlaag) om [For Voice] of [For Music] te selecteren en druk dan op 
(afspelen).

3

Druk op (omhoog) of (omlaag) om het gewenste gevoeligheidsniveau te selecteren en druk vervolgens
op (afspelen).

4

Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op STOP drukken.

5
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 Auto: Het gevoeligheidsniveau van de microfoon wordt automatisch ingesteld zodat het opnameniveau correct
is (standaardinstelling).

 High: Geschikt voor opnamen van verre of zachte menselijke stemmen in grote ruimten, bijvoorbeeld
vergaderzalen.

 Medium: Geschikt voor opnamen van kleine besprekingen of interviews.

 Low: Geschikt voor het opnemen van gesproken notities in de ingebouwde microfoons, of van harde of dichtbije
menselijke stemmen.

For Music:
U kunt een van de volgende gevoeligheidsniveaus selecteren voor het opnemen van muziek.

 Auto (Music): Het gevoeligheidsniveau van de microfoon wordt automatisch ingesteld zodat het opnameniveau
correct is.

 High (Music): Geschikt voor het opnemen van uitvoeringen van kleine koren en verre muziekinstrumenten.

 Medium (Music): Geschikt voor het opnemen van live muziek van een afstand van 1 tot 2 meter, zoals een
koorrepetitie of een les op een muziekinstrument.

 Low (Music): Geschikt voor het opnemen van harde live muziek, zoals een optreden van een band.

Hint
U kunt het audio-ingangssignaaltype en het gevoeligheidsniveau van de externe microfoon ook selecteren via [Ext. Input Setting]
op het OPTION-menu terwijl het afspelen op stand-by staat.

Het opname-volumeniveau hangt mede af van de gebruikte externe microfoon. Controleer de controlefunctie van het
opnameniveau om het gevoeligheidsniveau van de microfoons te wijzigen.

Verwant onderwerp
De controlefunctie van het opnameniveau

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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De bedieningsaanduiding in- of uitschakelen (LED)

U kunt de bedieningsaanduiding aan of uit zetten tijdens het werken met de IC-recorder.

Beschrijving van menu-items
U kunt een van de volgende items selecteren:

ON:
De bedieningsaanduiding licht op of knippert afhankelijk van de werking van de IC-recorder (standaardinstelling).
OFF:
De bedieningsaanduiding blijft uit tijdens het werken met de IC-recorder.

Opmerking
Wanneer de IC-recorder is aangesloten op een computer, brandt of knippert de aan/uit-aanduiding, zelfs als de instelling [OFF]
is.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Selecteer [  Settings] - [Common Settings] - [LED] van het HOME-menu en druk vervolgens op 
(afspelen).

1

Druk op (omhoog) of (omlaag) om [ON] of [OFF] te selecteren en druk dan op (afspelen).2

Druk op BACK/HOME en houd ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op STOP drukken.

3
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De taal voor het display instellen (Language)

U kunt de taal instellen die gebruikt moet worden voor berichten, menu's, mapnamen enzovoort.

Opmerking
Het aantal taalopties dat u kunt selecteren en de standaardinstelling zijn afhankelijk van het land of de regio waar u de IC-
recorder gekocht hebt.
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Selecteer [  Settings] - [Common Settings] - [Language] van het HOME-menu en druk vervolgens op 
(afspelen).

1

Druk op (omhoog) of (omlaag) om de taal die u wilt gebruiken te selecteren en druk vervolgens op 
(afspelen).

U kunt de taal kiezen uit: Deutsch (Duits), English (Engels), Español (Spaans), Français (Frans), Italiano (Italiaans),
Русский (Russisch), Türkçe (Turks),  (Koraans),  (vereenvoudigd Chinees), 
(traditioneel Chinees).

2

Druk op BACK/HOME en houd ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.3
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De klok instellen (Date & Time)

U kunt de klok van uw IC-recorder instellen. U moet de klok instellen voor u begint met opnemen.

Opmerking
De klok kan de tijd weergeven in de 12-uursaanduiding, met [AM] of [PM], of in de 24-uursaanduiding, afhankelijk van de
geselecteerde tijdsweergave (Time Display) op het Settings-menu. Bovendien hangt de standaardinstelling voor de manier
waarop de klok wordt weergegeven ook af van het land of de regio waar u het toestel gekocht hebt.

De standaardinstelling voor de manier waarop de datum wordt weergegeven hangt af van het land of gebied waar u het toestel
gekocht hebt.

Verwant onderwerp
De IC-recorder in de HOLD-stand (HOLD) zetten

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Selecteer [  Settings] - [Common Settings] - [Date & Time] - [Set Date/Time] van het HOME-menu en
druk vervolgens op (afspelen).

1

Stel de huidige datum en tijd in.

Druk op (omhoog) of (omlaag) om een item in te stellen en druk vervolgens op (afspelen).
Herhaal deze handelingen om alle items in te stellen.
Om de markering heen en weer te verplaatsen, moet u op (review/snel terugspoelen) of (cue/snel
vooruitspoelen) drukken. U kunt ook op BACK/HOME drukken om de markering naar het vorige item te
verplaatsen.
Wanneer u klaar bent met het laatste item, drukt u op (afspelen) om de instellingen toe te passen op de klok.

2

Druk op BACK/HOME en houd ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Om de huidige tijd te laten zien, moet u uw IC-recorder in de HOLD-stand zetten.

3
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ICD-UX570 / ICD-UX570F

De datumweergave selecteren (Date Display Format)

You can select the date display format to suit your preference.

Beschrijving van menu-items
U kunt een van de volgende items selecteren:

YYYY/MM/DD:
De datum wordt weergegeven als jaar/maand/dag.
MM/DD/YYYY:
De datum wordt weergegeven als maand/dag/jaar.
DD/MM/YYYY:
De datum wordt weergegeven als dag/maand/jaar.

Opmerking
De standaardinstelling is afhankelijk van het gebied waar u de IC-recorder kocht.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Selecteer [  Settings] - [Common Settings] - [Date & Time] - [Date Display Format] van het HOME-menu
en druk vervolgens op (afspelen).

1

Druk op (omhoog) of (omlaag) om de gewenste weergave selecteren en druk vervolgens op 
(afspelen).

2

Druk op BACK/HOME en houd ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op STOP drukken.

3
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De tijdsweergave selecteren (Time Display)

U kunt kiezen uit de 12-uursaanduiding of de 24-uursaanduiding.

Beschrijving van menu-items
U kunt een van de volgende items selecteren:

12-Hour:
12:00AM = middernacht, 12:00PM = tussen de middag
24-Hour:
00:00 = middernacht, 12:00 = tussen de middag

Opmerking
De standaardinstelling is afhankelijk van het land of de regio waar u het toestel hebt gekocht.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Selecteer [  Settings] - [Common Settings] - [Date & Time] - [Time Display] van het HOME-menu en druk
vervolgens op (afspelen).

1

Druk op (omhoog) of (omlaag) om de gewenste weergave selecteren en druk vervolgens op 
(afspelen).

2

Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op STOP drukken.

3
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De pieptoon in- of uitschakelen (Beep)

U kunt de bedieningspieptoon in- of uitschakelen.

Beschrijving van menu-items
U kunt een van de volgende items selecteren:

ON:
Er klinkt een pieptoon om aan te geven dat er een handeling wordt uitgevoerd of dat er een fout is opgetreden
(standaardinstelling).
OFF:
Er zal geen pieptoon klinken.

Verwant onderwerp
Meeluisteren met de opgenomen audio
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Selecteer [  Settings] - [Common Settings] - [Beep] van het HOME-menu en druk vervolgens op 
(afspelen).

1

Druk op (omhoog) of (omlaag) om [ON] of [OFF] te selecteren en druk dan op (afspelen).2

Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op STOP drukken.

3
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De slaaptimer gebruiken (Sleep Timer)

Als u de slaaptimer instelt, zal uw IC-recorder automatisch uit gaan wanneer de vooraf ingestelde tijd verstreken is.

Opmerking
Als de Auto Power Off-functie is ingeschakeld, kan uw IC-recorder uit gaan voordat de slaaptimer afloopt.

Ook als er wordt opgenomen of als de opnametimer is ingeschakeld, zal uw IC-recorder uit gaan wanneer de slaaptimer afloopt.

Hint
Door stap 1 opnieuw te doen met de slaaptimer al ingesteld, zal de resterende tijd tot de IC-recorder uit zal gaan worden getoond
op het scherm om aan te geven dat de slaaptimer in werking is. Om de slaaptimer ingeschakeld te houden, moet u [Keep On]
selecteren, en om de slaaptimer uit te schakelen moet u [Turn Off] selecteren.

Verwant onderwerp
De periode instellen waarna de IC-recorder automatisch zal worden uitgeschakeld (Auto Power Off)
De opnametimer gebruiken
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Selecteer [  Settings] - [Common Settings] - [Sleep Timer] van het HOME-menu en druk vervolgens op 
(afspelen).

1

Druk op (omhoog) of (omlaag) om de gewenste tijdsduur te selecteren en druk vervolgens op 
(afspelen).

U kunt [OFF] (standaardinstelling), [15 Min], [30 Min], [60 Min], [90 Min], of [120 Min] selecteren.

2

Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op STOP drukken.
Wanneer u de slaaptimer instelt, zal [ ] verschijnen op de afspeel (stand-by) en opnameschermen, of op het
FM-radio (opname) scherm (alleen ICD-UX570F).

3
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De periode instellen waarna de IC-recorder automatisch zal worden uitgeschakeld
(Auto Power Off)

U kunt uw IC-recorder zo instellen dat deze automatisch uit gaat wanneer hij een bepaalde tijd lang niet wordt gebruikt.

Beschrijving van menu-items
U kunt een van de volgende items selecteren:

OFF:
Uw IC-recorder wordt niet automatisch uitgeschakeld.
5 Min:
Uw IC-recorder wordt na ongeveer 5 minuten uitgeschakeld.
10 Min:
Uw IC-recorder wordt na ongeveer 10 minuten uitgeschakeld (standaardinstelling).
30 Min:
Uw IC-recorder wordt na ongeveer 30 minuten uitgeschakeld.
60 Min:
Uw IC-recorder wordt na ongeveer 60 minuten uitgeschakeld.

Opmerking
Tijdens het aftellen voor de opnametimer zal uw IC-recorder niet uit gaan, ook niet wanneer de tijd die is ingesteld voor de Auto
Power Off-functie verstrijkt.

Verwant onderwerp
De stroom inschakelen
De IC-recorder uit de HOLD-stand halen
De opnametimer gebruiken

Selecteer [  Settings] - [Common Settings] - [Auto Power Off] van het HOME-menu en druk vervolgens
op (afspelen).

1

Druk op (omhoog) of (omlaag) om de gewenste tijdsduur te selecteren en druk vervolgens op 
(afspelen).

2

Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op STOP drukken.

3
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De instellingen van alle menu-items terugzetten in de standaardinstelling (Reset All
Settings)

U kunt de instellingen van alle menu-items terug zetten op de standaardinstelling, behalve de volgende:

Klokinstellingen (Date & Time)

Instellingen voor de displaytaal (Language)

Toegewezen voorkeuzenummers van de FM-radio (alleen ICD-UX570F)

Opmerking
Terwijl u luistert naar de FM-radio of FM-radio-uitzendingen opneemt (alleen ICD-UX570F), kunt u de instellingen niet terugzetten
met [Reset All Settings].

Hint
Om het resetten te annuleren, moet u [No] selecteren bij stap 2.
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Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat [  Settings] - [Common Settings] - [Reset/Format] - [Reset
All Settings] van het HOME-menu en druk vervolgens op (afspelen).

[Default Value?] verschijnt op het display.

1

Druk op (omhoog) of (omlaag) om [Yes] te selecteren en druk vervolgens op (afspelen).

[Please Wait] verschijnt en alle menu-items worden teruggezet naar hun standaardinstellingen.

2

Druk op BACK/HOME en houd ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op STOP drukken.

3
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Het geheugen formatteren (Format Built-In Memory/Format SD Card)

U kunt het ingebouwde geheugen van uw IC-recorder, of de microSD-kaart formatteren. Door het ingebouwde geheugen
te formatteren worden alle opgeslagen gegevens verwijderd en wordt de oorspronkelijke mappenstructuur zoals die was
toen u het toestel kocht hersteld.

Opmerking
Als de microSD-kaart voor het eerst wordt gebruikt op uw IC-recorder, moet u uw IC-recorder gebruiken om de microSD-kaart te
formatteren.

We wijzen u erop dat door het ingebouwde geheugen of de microSD-kaart te formatteren alle opgeslagen gegevens zullen
worden verwijderd, inclusief beveiligde bestanden en Sound Organizer 2, en dat u na het formatteren niets meer zult kunnen
herstellen.

Hint
Om het formatteren te annuleren, moet u [No] selecteren bij stap 2.
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Selecteer terwijl het afspelen stand-by staat [  Settings] - [Common Settings] - [Reset/Format] - [Format
Built-In Memory] of [Format SD Card] van het HOME-menu en druk vervolgens op (afspelen).

[Delete All Data?] verschijnt.

1

Druk op (omhoog) of (omlaag) om [Yes] te selecteren en druk vervolgens op (afspelen).

[Please Wait] verschijnt en het ingebouwde geheugen wordt geformatteerd.

2

Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op STOP drukken.

3
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De resterende opnametijd controleren (Available Rec. Time)

U kunt de resterende opnametijd in de huidige opnamestand laten weergeven in uren, minuten en seconden.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Selecteer [  Settings] - [Common Settings] - [Available Rec. Time] van het HOME-menu en druk
vervolgens op (afspelen).

1

Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME -menu.

Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op STOP drukken.

2
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De informatie over de IC-recorder controleren (System Information)

U kunt de informatie over uw IC-recorder laten weergeven, zoals de modelnaam van de IC-recorder en de
softwareversie.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Selecteer [  Settings] - [Common Settings] - [System Information] van het HOME-menu en druk
vervolgens op (afspelen).

1

Houd BACK/HOME ingedrukt om terug te keren naar het HOME-menu.

Om terug te keren naar het scherm voordat u het HOME-menu opende, moet u op STOP drukken.

2
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De IC-recorder op een computer aansluiten

Als u bestanden wilt uitwisselen tussen uw IC-recorder en de computer, moet u de IC-recorder aansluiten op de
computer.

Verwant onderwerp
De IC-recorder loskoppelen van de computer

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Schuif de USB-hendel aan de zijkant van de IC-recorder naar beneden zodat de USB-aansluiting naar
buiten komt en sluit deze aan op de USB-poort van een ingeschakelde computer.

1

Controleer of de IC-recorder inderdaad wordt gedetecteerd door de computer.

Open op een Windows-computer [Computer] of [Pc] en controleer of [IC RECORDER] of [MEMORY CARD] correct
herkend wordt.
Controleer op een Mac of een station aangeduid als [IC RECORDER] of [MEMORY CARD] verschijnt in de Finder.

De IC-recorder wordt gedetecteerd door de computer zodra er een verbinding tot stand komt. Wanneer de IC-
recorder op de computer wordt aangesloten, zal [Connecting] verschijnen op het display van de IC-recorder.

2
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Structuur van mappen en bestanden

U kunt een computer gebruiken om de mappen en bestanden in het ingebouwde geheugen van uw IC-recorder of op de
microSD-kaart te bekijken. Sluit de IC-recorder aan op de computer en gebruik de Verkenner (Windows) of de Finder
(Mac) om [IC RECORDER] of [MEMORY CARD] te openen. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven van de structuur
van mappen en bestanden:

Ingebouwd geheugen

A: IC RECORDER map
B: map voor met uw IC-recorder opgenomen bestanden
C: map met het installatiebestand voor Sound Organizer 2
D: map voor het opslaan van bestanden die zijn overgebracht vanaf de computer
E: Uw IC-recorder kan geen mappen en bestanden herkennen die direct zijn opgeslagen onder de map IC RECORDER.

Hint
Voor u muziekbestanden overbrengt van de computer naar uw IC-recorder, is het handig als u de informatie voor de
muziekbestanden, zoals titels en de namen van de artiesten, van tevoren zou registreren op de computer. U kunt dan de
informatie voor de muziekbestanden bekijken of gebruiken om een muziekbestand op te zoeken op de IC-recorder.

Als een muziekbestand geen titel heeft, zal de bestandsnaam als titel worden gebruikt op uw IC-recorder.

Bestanden in de REC_FILE map worden weergegeven in [ Recorded Files], terwijl de bestanden in de MUSIC map worden weergegeven in [
 Music]. Zorg er bij het overbrengen van een bestand voor dat u het opslaat in hetzij de REC_FILE map, of in de MUSIC map.

*1

Alleen ICD-UX570F.*2
Uw IC-recorder kan maximaal 8 mapniveaus herkennen in de mappenstructuur voor overgebrachte muziek.*3
De map met muziekbestanden zal met dezelfde naam verschijnen op uw IC-recorder. Door de mappen namen te geven die u gemakkelijk kunt
onthouden, kunt u ze later beter herkennen. De mapnamen op de afbeelding hierboven zijn slechts voorbeelden.

*4
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microSD-kaart
De microSD-kaart heeft een andere mappen- en bestandenstructuur dan het ingebouwde geheugen van uw IC-recorder.

A: microSD-kaart
B: map voor met uw IC-recorder opgenomen bestanden
C: map voor het opslaan van bestanden die zijn overgebracht vanaf de computer
D: Uw IC-recorder kan geen mappen en bestanden herkennen die direct zijn opgeslagen onder de map microSD-kaart.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Bestanden in de REC_FILE map worden weergegeven in [  Recorded Files], terwijl de bestanden in de MUSIC map worden weergegeven in [
 Music]. Zorg er bij het overbrengen van een bestand voor dat u het opslaat in hetzij de REC_FILE map, of in de MUSIC map.

*1

Alleen ICD-UX570F.*2
Uw IC-recorder kan maximaal 8 mapniveaus herkennen in de mappenstructuur voor overgebrachte muziek.*3

159



Helpgids

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Bestanden van de IC-recorder naar een computer kopiëren

U kunt de bestanden en mappen van uw IC-recorder kopiëren naar een computer en ze daar opslaan.

Hint
Als u een bestand of map wilt kopiëren (slepen en neerzetten), klikt u op het bestand of de map en houdt u deze vast ( ), sleept
u deze ( ) en zet u deze vervolgens neer ( ).

A: IC RECORDER of MEMORY CARD
B: Computer

Verwant onderwerp
De IC-recorder op een computer aansluiten
De IC-recorder loskoppelen van de computer
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Sluit de IC-recorder aan op de computer.1

Kopieer bestanden of mappen die u naar de computer wilt overdragen.

Sleep de gewenste bestanden of mappen van [IC RECORDER] of [MEMORY CARD] naar de lokale schijf van de
computer.

2

Koppel de IC-recorder los van de computer.3
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Muziekbestanden kopiëren van een computer naar de IC-recorder

U kunt muziek- en audiobestanden LPCM (.wav) / MP3 (.mp3) / WMA (.wma) / AAC-LC (.m4a) kopiëren van een
computer naar uw IC-recorder door ze te verslepen.

Verwant onderwerp
Technische specificaties
De IC-recorder op een computer aansluiten
De IC-recorder loskoppelen van de computer
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Sluit de IC-recorder aan op de computer.1

Kopieer de map met de muziekbestanden naar de IC-recorder.

Open de Verkenner (Windows) of de Finder (Mac) en sleep de map met de muziekbestanden naar de REC_FILE
map of de MUSIC map.
Uw IC-recorder kan maximaal 199 bestanden per map en maximaal 5.000 mappen en bestanden in totaal bevatten
in het ingebouwde geheugen en op de microSD-kaart samen.

2

Koppel de IC-recorder los van de computer.3
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Afspelen van muziekbestanden op de IC-recorder die gekopieerd zijn van een
computer

U kunt de muziekbestanden die van een computer naar uw IC-recorder hebt gekopieerd afspelen.

Verwant onderwerp
Display terwijl er iets wordt afgespeeld
Technische specificaties
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Selecteer [ Recorded Files] of [ Music] op het HOME-menu en selecteer dan een bestand.

U kunt zoeken in [  Recorded Files] naar de bestanden die u van een computer naar de REC_FILE map hebt
gekopieerd; en in [  Music] naar bestanden die u naar de MUSIC map hebt gekopieerd.
Zie voor instructies over het selecteren van een bestand Een bestand selecteren.

1

Druk op (afspelen) om het afspelen te starten.2

Druk op STOP om het afspelen te stoppen.3
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De IC-recorder gebruiken als USB-geheugen

U kunt uw IC-recorder aansluiten op een computer en gebruiken als een USB-geheugen.
Om de IC-recorder te gebruiken als een USB-geheugen, heeft u een computer nodig die voldoet aan de
systeemvereisten. Zie voor meer informatie Systeemvereisten.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Wat u kunt doen met Sound Organizer 2 (alleen voor Windows)

U kunt Sound Organizer 2 installeren met het installatiebestand (SoundOrganizer_V2002.exe) dat is opgeslagen in het
ingebouwde geheugen van uw IC-recorder.
Sound Organizer 2 stelt u in staat om bestanden uit te wisselen tussen uw IC-recorder en een computer. U kunt
muziekstukken afspelen die u heeft geïmporteerd van andere media (muziek-CD's, enz.) en audiobestanden (MP3-
bestanden, enz.) geïmporteerd op een computer, maar u kunt ze ook overbrengen naar de IC-recorder. Met Sound
Organizer 2 kunt u allerlei handelingen uitvoeren met de geïmporteerde bestanden: afspelen, bewerken, converteren
naar MP3-bestanden. Sound Organizer 2 stelt u ook in staat om verder te profiteren van de specifieke functies van de
computer, zoals het branden van muziek-CD's, het bewaren van archiefmateriaal van vergaderingen, het leren van talen
en het verzenden van audiobestanden via e-mail.
Raadpleeg voor gedetailleerde instructies voor het gebruiken van Sound Organizer 2 de Sound Organizer 2 help.

Bestanden importeren die zijn opgenomen met de IC-recorder

U kunt bestanden die zijn opgenomen met de IC-recorder importeren in Sound Organizer 2.
De geïmporteerde bestanden worden opgeslagen op de computer.

Liedjes importeren van een muziek-CD

U kunt liedjes van een muziek-CD importeren in Sound Organizer 2.
De geïmporteerde liedjes worden opgeslagen op de computer.

Liedjes importeren op de computer

U kunt muziek en andere bestanden die zijn opgeslagen op de computer importeren in Sound Organizer 2.

Bestanden afspelen

U kunt bestanden afspelen die zijn geïmporteerd in Sound Organizer 2.

Bestandsgegevens wijzigen

U kunt de informatie voor de muziekstukken (titels, artiestnamen enz.) zoals getoond in de bestandenlijst wijzigen.

Bestanden splitsen

U kunt een bestand splitsen in meerdere bestanden.

Bestanden combineren
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U kunt meerdere bestanden combineren tot een bestand.

Bestanden verwijderen van de IC-recorder

U kunt bestanden die zijn opgeslagen op uw IC-recorder ook weer verwijderen.
Wanneer u geheugenruimte vrij wilt maken op de IC-recorder, of bepaalde bestanden niet meer nodig hebt, dan kunt u
bestanden direct verwijderen met Sound Organizer 2.

Bestanden overdragen naar de IC-recorder

U kunt muziek- en audiobestanden overdragen van Sound Organizer 2 naar het ingebouwde geheugen van uw IC-
recorder en ze beluisteren op uw IC-recorder.

Een muziek-CD branden

U kunt uw favoriete liedjes selecteren uit de liedjes die zijn geïmporteerd in Sound Organizer 2 en uw eigen muziek-CD
branden.

Andere handige functies

U kunt uw e-mailsoftware opstarten en opgenomen bestanden als bijlage aan een e-mail toevoegen.

Verwant onderwerp
Sound Organizer 2 installeren (alleen voor Windows)

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Systeemvereisten voor Sound Organizer 2

Hieronder worden de systeemvereisten gegeven voor Sound Organizer 2.

Besturingssystemen

Windows 10

Windows 8.1

Windows 7 Service Pack 1 of hoger

Opmerking
Een van de bovenstaande besturingssystemen moet vooraf zijn geïnstalleerd bij aankoop van de computer. Geüpgrade
besturingssystemen of multi-boot-omgevingen worden niet ondersteund.

IBM PC/AT of compatibel

CPU
Windows 7/Windows 8.1/Windows 10: Processor van 1,66 GHz of hoger

Geheugen
Windows 7/Windows 8.1/Windows 10: minstens 1 GB (32-bits versie)/minstens 2 GB (64-bits versie)

Vrije schijfruimte
Minstens 400 MB is vereist.
Afhankelijk van de versie van Windows wordt er wellicht meer dan 400 MB gebruikt.
Er is ook vrije ruimte vereist voor het verwerken van muziekgegevens.

Displayinstellingen
Schermresolutie: 800 × 600 pixels of hoger (1.024 × 768 pixels wordt aanbevolen.)
Schermkleur: Hoge kleuren (16-bits) of hoger

USB-poort
Een compatibele USB-poort is vereist om apparaten en media te gebruiken.
Werking via een USB-hub wordt niet gegarandeerd behalve voor modellen waarvoor de werking uitdrukkelijk is
gegarandeerd.

Optisch schijfstation
Om een muziek-CD te maken, hebt u een CD-R/RW-station nodig.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Sound Organizer 2 installeren (alleen voor Windows)

Installeer Sound Organizer 2 op een computer.

Opmerking
U moet Sound Organizer 2 installeren op een computer waarop Sound Organizer (Ver. 1.6) reeds geïnstalleerd is.

Meld u voor het installeren van Sound Organizer 2 aan op een account met beheerdersrechten.
Verder moet u, als u Windows 7/Windows 8.1 gebruikt en het venster [Gebruikersaccountbeheer] verschijnt, de inhoud van het
venster bevestigen en vervolgens klikken op [Ja].

Door Sound Organizer 2 te installeren, wordt de Windows Media Format Runtime module aan de computer toegevoegd. De
toegevoegde Windows Media Format Runtime module blijft achter op uw computer als u Sound Organizer 2 verwijdert. Als
Windows Media Format Runtime al is geïnstalleerd, is het mogelijk dat de module niet zal worden geïnstalleerd.

Door het verwijderen van Sound Organizer 2 worden niet de gegevens die zijn opgeslagen in de opslagmappen verwijderd.

Als u een computer heeft met meerdere Windows besturingssystemen, moet u Sound Organizer 2 niet op elk daarvan installeren
om mogelijke conflicten te voorkomen.

Sluit uw IC-recorder aan op de computer.1

Start de Verkenner op de computer op.

Voor Windows 7
Ga naar het menu [  Start] in de linker benedenhoek van het bureaublad en klik dan op [Alle programma's] - [
Accessoires] - [Windows Verkenner].

Voor Windows 8.1/Windows 10
Klik met de rechter muisknop op de linker onderhoek van het bureaublad en klik vervolgens op [Verkenner] op het
menu.

2
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Hoe het venster eruit ziet op uw computerscherm hangt mede af van uw de versie van uw Windows versie.

Dubbelklik op [IC RECORDER] - [FOR WINDOWS].3

Dubbelklik op [SoundOrganizer_V2002] (of [SoundOrganizer_V2002.exe]).

Afhankelijk van de versie van uw besturingssysteem is het mogelijk dat de voorbereiding voor de installatie
(uitpakken van bestanden) automatisch start zonder nadere melding.
Volg in zo'n geval de instructies op uw scherm.

4

Wanneer het venster [Welcome to Sound Organizer 2 Installer] verschijnt, klikt u op [Next].5

Zorg ervoor dat u akkoord gaat met de voorwaarden van de licentieovereenkomst, selecteer [I accept the
terms in the license agreement] en klik op [Next].

6

Wanneer het venster [Setup Type] verschijnt, selecteert u [Standard] of [Custom] en klikt u vervolgens op
[Next].

Als u [Custom] hebt geselecteerd, moet u de instructies op het scherm volgen.

7

Wanneer het venster [Ready to Install the Program] verschijnt, klikt u op [Install].

De installatie zal nu beginnen.

8
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Opmerking
U moet mogelijk uw computer opnieuw opstarten nadat u Sound Organizer 2 hebt geïnstalleerd.

Verwant onderwerp
De IC-recorder op een computer aansluiten

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Wanneer het venster [Sound Organizer 2 has been installed successfully.] verschijnt, moet u controleren of
[Launch Sound Organizer 2 Now] geselecteerd is en dan op [Finish] klikken.

9
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Het venster Sound Organizer 2 (alleen voor Windows)

Help
De Help van Sound Organizer 2 wordt weergegeven. Raadpleeg de onderwerpen in de Help voor informatie over de
mogelijke handelingen.

1.

De bestandenlijst van Sound Organizer 2 (My Library)
Er wordt een lijst met bestanden weergegeven in My Library van Sound Organizer 2 in overeenstemming met een
bepaalde handeling.

 Recording Files: er wordt een lijst met opgenomen bestanden weergegeven.
Bestanden die u hebt opgenomen met uw IC-recorder worden in deze bibliotheek weergegeven wanneer ze worden
geïmporteerd.

 Music: er wordt een lijst met muziekbestanden weergegeven.
De muziekstukken die u heeft geïmporteerd van muziek-CD's, zullen in deze bibliotheek verschijnen.

2.

De lijst met bestanden van de IC-recorder
Toont de bestanden die zijn opgeslagen op het ingebouwde geheugen van de aangesloten IC-recorder.

3.

Edit Mode-toets
Het bewerkingsgedeelte waar u een bestand kunt bewerken, wordt weergegeven.

4.

Quick Operation Guide-toets
Opent de Quick Operation Guide die u laat zien wat de basisfuncties van Sound Organizer 2 zijn.

5.

Zijkader (Importeren/Overdragen)
 Device: Opent het overdrachtsvenster. Een lijst met bestanden op het aangesloten apparaat wordt weergegeven.
 Import CD: Opent het venster voor het importeren van de inhoud van een muziek-CD.
 Burn CD/DVD: Opent het venster voor het branden van een schijf.

6.

Overdrachtstoetsen
: Brengt bestanden over van Sound Organizer 2 naar het ingebouwde geheugen van de aangesloten IC-

recorder.
: Importeert bestanden uit het ingebouwde geheugen van de aangesloten IC-recorder naar My Library van

Sound Organizer 2.

7.
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Compatibele geheugenkaarten

U kunt de volgende geheugenkaarten gebruiken met uw IC-recorder.

microSDHC-kaarten (4 GB tot 32 GB)

microSDXC-kaarten (64 GB of groter)

Vanwege de specificaties van uw IC-recorder, is de grootte van de bestanden die u kunt opslaan op de microSD-kaart
om af te spelen als volgt beperkt:

LPCM-bestanden: minder dan 4 GB per bestand

MP3/WMA/AAC-LC-bestanden: minder dan 1 GB per bestand

Opmerking
Er kan geen garantie worden gegeven dat alle handelingen succesvol kunnen worden uitgevoerd met alle ondersteunde
microSD-kaarten.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Systeemvereisten

Om uw IC-recorder aan te sluiten op een computer en te kunnen gebruiken als USB-geheugen, moet de computer
voldoen aan de volgende systeemvereisten.
Zie voor het gebruiken van Sound Organizer 2 op de computer Systeemvereisten voor Sound Organizer 2 .

Besturingssystemen

Windows 10

Windows 8.1

Windows 7 Service Pack 1 of hoger

macOS (v10.11-v10.14)

Opmerking
De volgende systemen worden niet ondersteund:

Andere besturingssystemen dan hierboven vermeld
Een besturingssysteem dat u zelf op een zelfgemaakte computer hebt geïnstalleerd
Geüpgrade besturingssystemen
Multi-boot-omgevingen
Multi-monitor-omgevingen

Ga voor de nieuwste informatie over ondersteunde besturingssystemen naar onze ondersteuningswebsite (zie
Klantenservicewebsites).

Hardwarevereisten

Poort: USB-poort

Optisch schijfstation: Om een muziek-CD te maken, hebt u een CD-R/RW-station nodig.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Technische specificaties

Specificaties

Capaciteit (capaciteit beschikbaar voor de gebruiker) (*1)(*2)
4 GB (ongeveer 3,20 GB = 3.435.973.837 byte)

Maximale aantal opgenomen bestanden (voor een map)
199 bestanden

Maximale aantal bestanden (inclusief bestanden opgeslagen op de SD-kaart)
5.000 bestanden (inclusief mappen)

Frequentiekarakteristieken
LPCM 44.1kHz/16bit (STEREO): 50 Hz - 20.000 Hz

MP3 192kbps (STEREO): 50 Hz - 20.000 Hz

MP3 128kbps (STEREO): 50 Hz - 16.000 Hz

MP3 48kbps(MONO): 50 Hz - 14.000 Hz

Compatibele bestandsindelingen
MP3 (*3) (*4)

Bitsnelheid: 32 kbps - 320 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR))

Bemonsteringsfrequenties: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz

Bestandsextensie: .mp3

WMA (*3) (*5)

Bitsnelheid: 32 kbps - 192 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR))

Bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz

Bestandsextensie: .wma

AAC-LC (*3) (*6)

Bitsnelheid: 16 kbps - 320 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR))

Bemonsteringsfrequenties: 11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz

Bestandsextensie: .m4a

LPCM (*3)

Kwantisering bitsnelheid: 16 bits

Bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz
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Bestandsextensie: .wav

Frequentiebereik voor de FM-radio-ontvangst (alleen ICD-UX570F)
87,50 MHz - 108,00 MHz IF 128 kHz

FM-antenne (alleen ICD-UX570F)
Snoerantenne aan stereohoofdtelefoon (niet meegeleverd)

Ingebouwde luidspreker
Ongeveer 16 mm diameter

Ingangsaansluiting (stereo ministekker)
MIC IN (met ondersteuning voor stroomvoorziening via de stekker)

Ingangsimpedantie: ongeveer 2,2 kΩ

Minimum ingangsniveau: ongeveer 1,5 mV

Uitgangsaansluiting (stereo ministekker)
Hoofdtelefoon

Maximum uitgangsniveau: 5 mW + 5 mW of meer
Belastingsimpedantie: 16 Ω

Aanbevolen belastingsimpedantie: 16 Ω - 32 Ω

USB-aansluiting
Type-A, met ondersteuning voor High-Speed USB

Kaartsleuf
microSD-geheugenkaartsleuf

Afspeelsnelheidsregelaar (DPC)
3,00 keer - 0,25 keer: LPCM/MP3/WMA/AAC-LC

Uitgangsvermogen
150 mW

Stroomvereisten
Ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij: 3,7 V gelijkstroom

Omgevingsomstandigheden
Bedrijfstemperatuur: 5 °C - 35 °C

Bedrijfsvochtigheid: 25 % - 75 %

Opslagtemperatuur: -10 °C - +45 °C

Vochtigheid opslag: 25 % - 75 %

Afmetingen (b/h/d) (exclusief uitstekende delen en bedieningsorganen)
Ongeveer 36,6 mm × 102,8 mm × 12,2 mm
(Breedte/Hoogte/Diepte)

Gewicht
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Ongeveer 48 g

Meegeleverde accessoires
Zie de Gebruiksaanwijzing die is meegeleverd met uw IC-recorder.

Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Een deel van het ingebouwde geheugen wordt gebruikt voor het bestandsbeheer.*1
Van toepassing wanneer het interne geheugen met de IC-recorder wordt geformatteerd.*2
Niet alle codeerapparaten worden ondersteund.3
Het afspelen van met de IC-recorder opgenomen MP3-bestanden wordt ook ondersteund.*4
WMA versie 9 is compatibel, MBR (Multi Bit Rate), Lossless, Professional en Voice worden echter niet ondersteund.*5
Bestanden met een auteursrechtelijke beveiliging kunnen niet worden afgespeeld.*6
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Maximale opnametijd

Hieronder volgt een lijst met de maximale opnametijd (*1) (*2) per geheugenmodel en opnamestand (opnamescène). De
maximale opnametijd is een schatting en gaat ervan uit dat alle mappen in het geheugen gebruikt worden.

Ingebouwd geheugen

Geheugenkaart

Maximale opnametijd voor elk bestand (*4)

REC Mode (REC Scene) (*3) Maximale
opnametijd

LPCM 44.1kHz/16bit (STEREO) 5 uur 20 minuten

MP3 192kbps (STEREO)
(Auto Voice Rec/Auto Music Rec/Meeting/Lecture/Soft Music/Loud Music/My Scene 1/My
Scene 2)

39 uur 45 minuten

MP3 128kbps (STEREO)
(Voice Notes/Interview) 59 uur

MP3 48kbps(MONO) 159 uur

REC Mode (REC Scene) (*3) 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB 128
GB

LPCM 44.1kHz/16bit (STEREO)
6 uur 45
minuten

12 uur
10
minuten

24 uur
20
minuten

48 uur
40
minuten

97 uur
20
minuten

194
uur

MP3 192kbps (STEREO)
(Auto Voice Rec/Auto Music
Rec/Meeting/Lecture/Soft Music/Loud Music/My
Scene 1/My Scene 2)

44 uur
40
minuten

89 uur
25
minuten

178 uur 357 uur 715 uur 1.431
uur

MP3 128kbps (STEREO)
(Voice Notes/Interview)

67 uur 5
minuten

134 uur 268 uur 536 uur 1.073
uur

2.147
uur

MP3 48kbps(MONO) 178 uur 357 uur 715 uur 1.431
uur

2.863
uur

5.726
uur

REC Mode (REC Scene) (*3) Ingebouwd
geheugen

LPCM 44.1kHz/16bit (STEREO) 5 uur 20 minuten
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REC Mode (REC Scene) (*3) Ingebouwd
geheugen

MP3 192kbps (STEREO)
(Auto Voice Rec/Auto Music Rec/Meeting/Lecture/Soft Music/Loud Music/My Scene 1/My
Scene 2)

12 uur 25 minuten

MP3 128kbps (STEREO)
(Voice Notes/Interview) 18 uur 35 minuten

MP3 48kbps(MONO) 49 uur 40 minuten

Voor langdurig doorlopend opnemen is een USB-netspanningsadapter (in de handel verkrijgbaar) vereist.*1
Zie Gebruiksduur ingebouwde oplaadbare batterij voor details over de levensduur van de batterij.
De hier gegeven maximale opnameduur is slechts een schatting en kan onder andere afhangen van de specificaties van de gebruikte
geheugenkaart.

*2

Standaard bij deze opnamestanden behorende opnamescènes.*3
Als de bestandsgrootte de maximum limiet bereikt (4 GB voor een LPCM-bestand en 1 GB voor een MP3-bestand) tijdens het opnemen, zal het
bestand worden gesplitst vanwege systeembeperkingen.

*4
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Maximale afspeelduur/aantal muziekbestanden

De volgende lijst geeft de maximale afspeelduur van muziekbestanden en het aantal muziekbestanden (*) in het
ingebouwde geheugen weer op bitsnelheid.

Bitsnelheid: 128 kbps
Afspeelduur: 59 uur 35 minuten
Aantal bestanden: 893 bestanden

Bitsnelheid: 256 kbps
Afspeelduur: 29 uur 45 minuten
Aantal bestanden: 446 bestanden

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Wanneer MP3-bestanden van elk 4 minuten worden overgedragen naar de IC-recorder.*
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Gebruiksduur ingebouwde oplaadbare batterij

Hieronder wordt de gebruiksduur van de batterij (*1) gegeven voor de ingebouwde oplaadbare batterij per
bestandsindeling.

De gebruiksduur van de batterij zoals hier aangeduid, betreft een benadering.

Oplaadtijd batterij

Bij een bijna versleten batterij kan het ongeveer 3 uur duren voor hij volledig opgeladen is.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Opnamestand Opnemen
Opnemen 

(bij
meeluisteren)

FM-radio-
uitzendingen
opnemen (*2)

Afspelen met de
ingebouwde
luidspreker

Afspelen met de
hoofdtelefoon

LPCM
44.1kHz/16bit
(STEREO)

20 uur 12 uur — 5 uur 34 uur

MP3 192kbps
(STEREO)

22 uur 13 uur 10 uur 5 uur 47 uur

MP3 128kbps
(STEREO)

22 uur 13 uur 10 uur 5 uur 47 uur

MP3
48kbps(MONO)

22 uur 13 uur 10 uur 5 uur 47 uur

Muziekbestand
(MP3 128kbps)

— — — 5 uur 47 uur

FM-radio-
ontvangst (*2)

— — — — 10 uur

Gemeten waarden verkregen onder onze eigen meetomstandigheden. De gebruiksduur van de batterij kan korter zijn, afhankelijk van hoe u de
IC-recorder gebruikt.

*1

Alleen ICD-UX570F.*2
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Handelsmerken

Microsoft, Windows en Windows Media zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft
Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

macOS is een handelsmerk van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

De microSD, microSDHC en microSDXC logo's zijn handelsmerken van SD-3C, LLC.

Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van
hun respectieve eigenaren. Bovendien worden "™" en "®" niet elke keer vermeld in deze Helpgids.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Klantenservicewebsites

Ga naar de volgende ondersteuningssite voor ondersteuningsinformatie over uw IC-recorder:

Voor klanten in Europa:
https://www.sony.eu/support
Voor klanten in Latijns-Amerika:
https://www.sony.com/am/support
Voor klanten in de VS:
https://www.sony.com/am/support
Voor klanten in Canada:
https://www.sony.com/am/support
Voor klanten in China:
https://service.sony.com.cn
Voor klanten in andere landen/regio's:
https://www.sony-asia.com/support

Houd er rekening mee dat opgenomen bestanden kunnen worden gewist tijdens onderhoud of reparatie.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Probleemoplossing

Voordat u uw IC-recorder wegbrengt ter reparatie, moet u de volgende gedeelten controleren.

Controleer de items die worden vermeld in [Probleemoplossing].

Laad de IC-recorder op.
Sommige problemen kunnen opgelost worden wanneer u de ingebouwde oplaadbare batterij van de IC-recorder
oplaadt.

Start de IC-recorder opnieuw op.

Controleer de Sound Organizer 2 Help.
Raadpleeg voor meer informatie over de werking van Sound Organizer 2, de Help van Sound Organizer 2.

Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar als het probleem blijft optreden nadat u de controle hebt
uitgevoerd.
Ga naar de volgende ondersteuningssite voor de nieuwste ondersteuningsinformatie over de IC-recorder:
Voor klanten in Europa:
https://www.sony.eu/support
Voor klanten in Latijns-Amerika:
https://www.sony.com/am/support
Voor klanten in de VS:
https://www.sony.com/am/support
Voor klanten in Canada:
https://www.sony.com/am/support
Voor klanten in China:
https://service.sony.com.cn
Voor klanten in andere landen/regio's:
https://www.sony-asia.com/support

Houd er rekening mee dat opgenomen bestanden kunnen worden gewist tijdens reparatie.

Verwant onderwerp
De batterij opladen met een computer
De IC-recorder gebruiken op/opladen met de USB-netspanningsadapter
Klantenservicewebsites
Het venster Sound Organizer 2 (alleen voor Windows)

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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IC-recorder opnieuw opstarten

Wanneer een probleem niet is opgelost nadat u alle correctiemaatregelen hebt gecontroleerd die onder de onderwerpen
van [Probleemoplossing] worden vermeld, kunt u het probleem mogelijk oplossen door de IC-recorder opnieuw op te
starten. Schuif de POWER・HOLD-schakelaar naar [POWER] en houd hem tenminste 8 seconden vast ( ). Wanneer
het display uit gaat, is het toestel opnieuw aan het opstarten. Laat de POWER・HOLD-schakelaar los. Wanneer de IC-
recorder in gebruik is en u hem opnieuw opstart, is het mogelijk dat de gegevens die zijn opgeslagen op de IC-recorder
of de instellingen van de IC-recorder worden gewist. Controleer voordat u opnieuw gaat opstarten of de aan/uit-
aanduiding ( ) niet brandt.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Het opgenomen bestand heeft veel ruis en is onverstaanbaar.

Naast de menselijke stemmen wordt er ook omgevingsruis opgenomen.
Als u de Clear Voice-functie ([Clear Voice 1] of [Clear Voice 2]) toepast op de afgespeelde audio, zal omgevingsruis
in alle frequentiebanden (geruis van projectoren, of airconditioners enz.) worden gereduceerd om de menselijke
stemmen duidelijker te maken zodat u ze beter kunt verstaan.
Bij afspelen via de ingebouwde luidspreker, of bij afspelen van de bestanden in [  Music], zal de Clear Voice-
functie echter niet werken.

Verwant onderwerp
Ruis verminderen in de afgespeelde audio om de menselijke stem duidelijker te maken – de Clear Voice-functie

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Het opgenomen bestand heeft veel ruis en u wilt opnemen met minder ruis.

Als u stemgeluid opneemt, raden we u aan om de Scene Select-functie in te stellen op [Auto Voice Rec]. Dit maakt
het mogelijk om op te nemen met optimale gevoeligheid terwijl doorlopende achtergrondruis wordt verminderd.

Als u van de Recording Filter-functie [NCF(Noise Cut)] of [LCF(Low Cut)] selecteert, kunt u de ruis in de opnamen
verminderen.

Verwant onderwerp
Ruis verminderen tijdens het opnemen (Recording Filter)
Een opnamescène selecteren voor een bepaalde situatie

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Er wordt een ritselend geluid opgenomen.

Als u per ongeluk uw IC-recorder aanraakt of als er een voorwerp in aanraking komt met het toestel tijdens de
opname, dan kunnen er ook ritselende geluiden worden opgenomen.
Blijf van de IC-recorder af tot u klaar bent met opnemen.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Er wordt een overstuurd of onderbroken geluid opgenomen.

Er kan een overstuurd of onderbroken geluid worden opgenomen als uw IC-recorder zeer dichtbij een stopcontact,
een tl-lamp, een computer, een mobiele telefoon of een smartphone geplaatst wordt tijdens opnemen of afspelen.
Houd de IC-recorder uit de buurt van dergelijke apparatuur terwijl u opneemt.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Er wordt ruis opgenomen wanneer u een externe microfoon (niet meegeleverd)
gebruikt om op te nemen.

De stekker van de aangesloten externe telefoon is vuil.
Maak de stekker schoon.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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U hoort ruis wanneer u een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) gebruikt bij het
afspelen.

De stekker van de aangesloten hoofdtelefoon is vuil.
Maak de stekker schoon.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Het volume van de opgenomen audio is te laag, of u hoort piepende geluiden
wanneer u ernaar luistert via de ingebouwde luidspreker.

Als u audio opneemt van een mono extern apparaat dat is aangesloten op uw IC-recorder via een stereokabel, is het
mogelijk dat de opgenomen bestanden zacht klinken of piepgeluiden vertonen wanneer u ze beluistert via de
ingebouwde luidspreker. Dit komt doordat de fase van de weergave van het linker en het rechter audiokanaal
omgekeerd is en duidt niet op een storing.
Gebruik een mono audiokabel om audio op te nemen van mono externe apparatuur.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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U hoort ruis tijdens het afspelen, zelfs met de Clear Voice-functie ingeschakeld.

Bij afspelen via de ingebouwde luidspreker, of bij afspelen van de bestanden in [  Music], zal de Clear Voice-
functie niet werken.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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De IC-recorder wordt niet ingeschakeld, of de toetsen doen het niet.

De ingebouwde oplaadbare batterij van de IC-recorder raakt leeg. Laad de ingebouwde oplaadbare batterij op.

Uw IC-recorder is uitgeschakeld.
Schuif de POWER・HOLD-schakelaar naar [POWER] en houd de schakelaar vast tot het display aan gaat.

Uw IC-recorder staat in de HOLD-stand.
Schuif de POWER・HOLD-schakelaar naar de stip in het midden.

Verwant onderwerp
De batterij opladen met een computer
De IC-recorder gebruiken op/opladen met de USB-netspanningsadapter
De stroom inschakelen
Onderdelen en bedieningselementen
De IC-recorder uit de HOLD-stand halen

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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De IC-recorder gaat niet uit.

Schuif de POWER・HOLD-schakelaar naar [POWER] en houd de schakelaar vast tot [Power Off] op het display
verschijnt.

Verwant onderwerp
De stroom uitschakelen
Onderdelen en bedieningselementen

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

194



Helpgids

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

De IC-recorder schakelt automatisch uit.

Wanneer uw IC-recorder een tijd lang ongebruikt wordt gelaten, zal de Auto Power Off-functie in werking treden en
zal de IC-recorder automatisch worden uitgeschakeld. (Standaard is de Auto Power Off functie ingesteld op [10
Min].) U kunt de huidige instelling wijzigen via het Settings-menu.

Wanneer de slaaptimer afloopt, zal uw IC-recorder automatisch uit gaan. (Standaard is de slaaptimer ingesteld op
[OFF].)

Verwant onderwerp
De slaaptimer gebruiken (Sleep Timer)
De periode instellen waarna de IC-recorder automatisch zal worden uitgeschakeld (Auto Power Off)
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IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

De gebruiksduur op de batterij van de IC-recorder is kort.

[Screen Off Timer] is ingesteld op [No Auto Screen Off].
U kunt de batterij sparen door de tijd te selecteren van de laatst uitgevoerde handeling met de IC-recorder tot het
display uit gaat ([15 Sec], [30 Sec], [1 Min], [3 Min], of [5 Min]).

De waarden voor de gebruiksduur van de batterij vermeld in deze Helpgids zijn gemeten onder onze eigen
meetomstandigheden en kunnen korter uitvallen afhankelijk van het gebruik van uw IC-recorder.

Uw IC-recorder verbruikt nog steeds een beetje stroom van de batterij, ook wanneer er geen handelingen mee
worden verricht. Als u van plan bent om de IC-recorder langere tijd niet te gebruiken, kunt u de stroom het beste
uitschakelen. Het verdient ook aanbeveling dat u [Auto Power Off] instelt op een kortere tijd. Dit helpt om de
batterijen te sparen wanneer u vergeet om de IC-recorder uit te schakelen.

Wanneer u de ingebouwde oplaadbare batterij van uw IC-recorder oplaadt, zal al snel de batterijaanduiding op het
display verschijnen. Dit betekent echter niet dat de batterij al helemaal is opgeladen. Wanneer de batterij leeg is, zal
het ongeveer 3 uur duren voordat de batterij volledig is opgeladen.

Wanneer u uw IC-recorder langere tijd niet gebruikt hebt, moet u de batterij een paar keer achter elkaar opladen en
ontladen (door de IC-recorder te gebruiken).

U gebruikt uw IC-recorder onder een temperatuur van 5 °C zodat de batterij sneller leeg raakt. Dit heeft te maken
met de karakteristieken van de batterij en duidt niet op een storing.

De ingebouwde oplaadbare batterij is versleten.
De oplaadbare batterij kan ongeveer 500 keer worden opgeladen, maar de oplaadtijd hangt mede af van de manier
waarop uw IC-recorder wordt gebruikt. Als een volledig opgeladen batterij leeg raakt in de helft van de normale tijd,
dan geeft dit aan dat de batterij versleten of beschadigd is. Raadpleeg uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Verwant onderwerp
De stroom uitschakelen
De periode instellen waarna de IC-recorder automatisch zal worden uitgeschakeld (Auto Power Off)
De timer voor uitschakeling van het scherm gebruiken
Gebruiksduur ingebouwde oplaadbare batterij
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IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

U kunt de batterij niet opladen door de IC-recorder op een computer aan te sluiten.

Wanneer uw IC-recorder is aangesloten op een computer die niet ingeschakeld is, wordt de batterij niet opgeladen.
Wanneer de computer in een stroomspaarstand (stand-by of slaapstand) staat, zal de batterij ook niet worden
opgeladen.

Koppel uw IC-recorder los van de computer en sluit hem opnieuw aan.

Controleer de systeemvereisten van uw IC-recorder.

Laad de batterij op bij een temperatuur van 5 °C - 35 °C.

Als uw IC-recorder is aangesloten op de computer via een USB-hub (in de handel verkrijgbaar), of een USB-
verlengkabel (in de handel verkrijgbaar), moet u de hub of de kabel verwijderen en de IC-recorder direct aansluiten
op een USB-poort van de computer.

Verwant onderwerp
De batterij opladen met een computer
Systeemvereisten
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IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

De batterijaanduiding verschijnt niet op het display of verdwijnt tijdens het opladen.

De USB-aansluiting op uw IC-recorder zit los.
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IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

De aanduiding voor oplaadfouten knippert waar de batterijaanduiding zou moeten
staan.

Als  (thermometerpictogram) verschijnt en knippert in plaats van de batterij-aanduiding, bevindt de
omgevingstemperatuur zich buiten bereik voor het opladen van de batterij.
Laad de batterij op bij een temperatuur van 5 °C - 35 °C.
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IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

De IC-recorder werkt niet goed.

Mogelijk hebt u het ingebouwde geheugen van de IC-recorder geformatteerd met een computer.
U moet de IC-recorder gebruiken voor het formatteren van het geheugen.

Verwant onderwerp
Het geheugen formatteren (Format Built-In Memory/Format SD Card)
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IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

De bedieningsaanduiding gaat niet branden.

[LED] is ingesteld op [OFF].
Stel [LED] in op [ON].

Verwant onderwerp
De bedieningsaanduiding in- of uitschakelen (LED)
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IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

U kunt geen bestand opnemen.

De resterende opnametijd is ontoereikend.

Verwant onderwerp
De resterende opnametijd controleren (Available Rec. Time)
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IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

U kunt geen opnamen opslaan op de SD-kaart.

De SD-kaart is niet geselecteerd als de geheugenopslag voor opgenomen bestanden.

Verwant onderwerp
Veranderen van de geheugenopslag en de opslagmap voor opgenomen bestanden
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IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

De opname wordt onderbroken.

De VOR-functie is ingeschakeld. Om de VOR-functie uit te schakelen, moet u [VOR] instellen op [OFF].

Verwant onderwerp
Automatisch opnemen als er geluid wordt waargenomen - de VOR-functie
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IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

De VOR-functie werkt niet.

Tijdens gesynchroniseerd opnemen werkt de VOR-functie niet.

Tijdens het opnemen van een FM-uitzending (alleen ICD-UX570F) werkt de VOR-functie niet.

Verwant onderwerp
Automatisch opnemen als er geluid wordt waargenomen - de VOR-functie
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IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Het ontvangen audiovolume is te hard of niet hard genoeg bij het opnemen van audio
van een extern apparaat.

Gebruik een audiokabel om uw IC-recorder aan te sluiten op de hoofdtelefoonaansluiting van een extern apparaat en
regel het volumeniveau van het externe apparaat.
Als u een audiokabel met een hoge weerstand gebruikt, het opnameniveau tijdens het opnemen afnemen. Gebruik
een audiokabel zonder weerstand.
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IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Het opnemen van een ander apparaat stopt vanzelf.

De gesynchroniseerde opnamefunctie is ingeschakeld. Schakel dit uit.

Verwant onderwerp
Opnemen vanaf externe apparatuur met de functie voor gesynchroniseerd opnemen (SYNC REC)
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IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Ontvangen geluiden worden vervormd.

Er komen te luide geluidssignalen binnen. Zet het opnamevolume op een geschikt niveau of zet het opnameniveau
lager.

Verwant onderwerp
De controlefunctie van het opnameniveau
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IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Het afspeelvolume is laag.

De ingebouwde luidspreker is hoofdzakelijk bedoeld voor het controleren van de opgenomen audiobestanden. Als u
het volume niet voldoende vindt, of het moeilijk vindt om de weergave via de luidspreker te verstaan, kunt u beter
een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) of actieve luidsprekers (met eigen versterking) (niet meegeleverd) gebruiken.

Het opnameniveau is mogelijk te laag. Regel het volumeniveau van de opname bij het opnemen. Controleer ook het
gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons en de instelling van Scene Select om te zien of deze geschikt
zijn voor de opnamesituatie.

Met de Normalize functie kunt u audio afspelen en het volumeniveau automatisch verhogen tot een bereik waarin
geen vervorming optreedt, waardoor opgenomen zachte geluiden beter hoorbaar worden.

Verwant onderwerp
Het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren (Built-In Mic Sensitivity)
Een opnamescène selecteren voor een bepaalde situatie
Tips voor betere opnamen
Maximaliseren van het volumeniveau van zacht opgenomen bestanden om het opgenomen geluid te verbeteren
(Normalize)
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IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Er klinkt geen geluid uit de ingebouwde luidspreker.

Er is een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) aangesloten op uw IC-recorder. Koppel de hoofdtelefoon los.

[Audio Output] voor de FM-radiofunctie is ingesteld op [Headphones] met het OPTION-menu (alleen ICD-UX570F).
Stel [Audio Output] in op [Speaker].

Verwant onderwerp
De weergave van de FM-radio omschakelen tussen de ingebouwde luidspreker en de hoofdtelefoon (alleen ICD-
UX570F)
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IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Er klinkt geluid uit de ingebouwde luidspreker, ook als er een hoofdtelefoon (niet
meegeleverd) is aangesloten.

Wanneer de aansluiting van de hoofdtelefoon los zit, kan er ook geluid klinken uit de ingebouwde luidspreker. Koppel
de hoofdtelefoon los en sluit hem daarna weer aan.

[Audio Output] voor de FM-radiofunctie is ingesteld op [Speaker] met het OPTION-menu (alleen ICD-UX570F).
Stel [Audio Output] in op [Headphones].

Verwant onderwerp
De weergave van de FM-radio omschakelen tussen de ingebouwde luidspreker en de hoofdtelefoon (alleen ICD-
UX570F)
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IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

De Equalizer-functie verandert de geluidskwaliteit niet.

Bij afspelen met de ingebouwde luidspreker zal de Equalizer-functie niet werken.
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IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Afspeelsnelheid is te snel of te langzaam.

De DPC(Digital Pitch Control) is ingesteld op [ON] en u hebt de afspeelsnelheid gewijzigd.
Stel DPC(Digital Pitch Control) in op [OFF] of verander de afspeelsnelheid in normaal.

Verwant onderwerp
De afspeelsnelheid aanpassen – de DPC (Digital Pitch Control) functie
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IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

U kunt niet naar het volgende of vorige bestand gaan.

Uw IC-recorder staat in de tijdsprong-functie. Druk op JUMP om het normaal afspelen in te schakelen.

Verwant onderwerp
Snel opzoeken van het gewenste gedeelte van een opname (Time Jump)
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IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

U kunt de A-B herhaalfunctie niet gebruiken.

In de tijdsprong-functie kunt u A-B herhalen niet gebruiken.

Verwant onderwerp
Snel opzoeken van het gewenste gedeelte van een opname (Time Jump)

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

215



Helpgids

IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

U kunt geen tijdsprong uitvoeren.

Uw IC-recorder staat in de normale afspeelfunctie. Druk op JUMP om de tijdsprong-functie in te schakelen.

Er kan geen tijdsprong worden gemaakt in bestanden die korter zijn dan 1 seconde.

Verwant onderwerp
Snel opzoeken van het gewenste gedeelte van een opname (Time Jump)
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IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Een tijdsprong van ±10% komt niet overeen met de totale afspeeltijd van het bestand
gedeeld door 10.

Omdat de kleinste eenheid op de teller 1 seconde is, zal wanneer een bestand gedeeld wordt door 10, de tijd
afwijken met een proportioneel deel van 1 seconde.

Afhankelijk van het type codec (zoals voor een bestand met variabele bitsnelheid (VBR)), is het mogelijk dat de 10
resulterende gedeelten niet overeenkomen met de totale afspeeltijd verdeeld in 10 gelijke delen.

Verwant onderwerp
Snel opzoeken van het gewenste gedeelte van een opname (Time Jump)
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IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

U kunt een bestand niet splitsen.

U hebt een bepaalde hoeveelheid vrije ruimte nodig in het ingebouwde geheugen om een bestand te splitsen.

Vanwege systeembeperkingen is het wellicht niet mogelijk om een bestand helemaal aan het begin of helemaal aan
het eind te splitsen.

U kunt geen bestanden splitsen die niet zijn opgenomen met de IC-recorder (bijvoorbeeld een bestand dat is
overgedragen van een computer).

Terwijl het afspelen van een bestand bezig is, kunt u het bestand niet splitsen.

Verwant onderwerp
Een bestand verwijderen
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IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

U kunt een bestand niet verplaatsen.

U kunt bestanden in [  Music] niet verplaatsen naar een andere map in het ingebouwde geheugen of op de
microSD-kaart.

Verwant onderwerp
Een bestand beveiligen
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IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

U kunt een bestand niet naar een andere map kopiëren.

U kunt bestanden in [  Music] niet kopiëren naar een andere map in het ingebouwde geheugen of op de microSD-
kaart.
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IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Er worden geen trackmarkeringen gedetecteerd.

Uw IC-recorder kan misschien geen trackmarkeringen detecteren die zijn toegevoegd door een ander IC-
recordermodel dan ICD-UX570 / ICD-UX570F. Gebruik Sound Organizer 2 om een dergelijk bestand naar de IC-
recorder te kopiëren.
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IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

De map of het bestand dat u hebt aangemaakt wordt niet weergegeven.

Als u een map of bestand hebt aangemaakt op de computer, is het afhankelijk van de locatie waar u dit gedaan heeft
mogelijk dat uw IC-recorder dit niet kan detecteren. Zie voor meer informatie Structuur van mappen en bestanden.
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IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

De opnamedatum van het bestand verschijnt als [----/--/--] of [--:--].

Het bestand is misschien opgenomen op een model IC-recorder anders dan de ICD-UX570 / ICD-UX570F. De
manier waarop de datum en tijd worden opgenomen hangen mede af van het model.
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IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Het display wordt te snel uitgeschakeld.

U kunt de instelling van de uitschakeltimer voor het display wijzigen zodat het display langer aan blijft staan.
Wanneer [Screen Off Timer] is ingesteld op [No Auto Screen Off], zal de batterij snel leeg raken.

Verwant onderwerp
De timer voor uitschakeling van het scherm gebruiken
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IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

De resterende opnametijd op het display is korter dan de tijd die wordt weergegeven
op de computer.

Omdat de resterende opnametijd op het display wordt berekend door de geheugencapaciteit vereist voor
systeemhandelingen van de resterende ingebouwde geheugencapaciteit, is het mogelijk dat de uitkomst niet
overeenkomt met de uitkomst die Sound Organizer 2 laat zien op de computer.
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IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

De [Memory Full] melding verschijnt en u kunt niet beginnen met opnemen.

Het geheugen is vol.
Verwijder bestanden die u niet meer nodig hebt, of kopieer sommige bestanden eerst naar een andere microSD-
kaart of een computer en verwijder ze dan.

Verwant onderwerp
Een bestand verwijderen
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IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

De [File Full] melding verschijnt en u kunt de IC-recorder niet bedienen.

Met het ingebouwde geheugen en de ingebrachte microSD-kaart kan uw IC-recorder maximaal in totaal 5000
mappen en bestanden bevatten.
Verwijder bestanden die u niet meer nodig hebt, of kopieer sommige bestanden eerst naar een andere microSD-
kaart of een computer en verwijder ze dan.

Verwant onderwerp
Een bestand verwijderen
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IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

De microSD-kaart wordt niet gedetecteerd.

Verwijder de microSD-kaart en steek hem op de juiste manier in de gleuf.
U heeft de microSD-kaart misschien geformatteerd met een ander apparaat dan uw IC-recorder, zoals een computer.
U moet de IC-recorder gebruiken voor het formatteren van microSD-kaarten.
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IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Een map- of bestandsnaam verschijnt in onleesbare tekens.

Sommige tekens die u gebruikt in de Windows Verkenner of de Mac Finder worden niet ondersteund door uw IC-
recorder. Map- en bestandsnamen met dergelijke tekens zullen met onleesbare tekens worden weergegeven op de
IC-recorder.
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IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Het kost tijd om een bestand te kopiëren.

Het kopiëren van grote bestanden kan veel tijd in beslag nemen. Wacht tot het kopiëren is voltooid.
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IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

De IC-recorder wordt niet gedetecteerd door de computer en u kunt geen
mappen/bestanden overbrengen van de computer.

Koppel uw IC-recorder los van de computer en sluit hem opnieuw aan.

Als uw IC-recorder is aangesloten op de computer via een USB-hub (in de handel verkrijgbaar), of een USB-
verlengkabel (in de handel verkrijgbaar), moet u de hub of de kabel verwijderen en de IC-recorder direct aansluiten
op een USB-poort van de computer.

Met een computer die niet voldoet aan de systeemvereisten zoals beschreven in deze Helpgids, kan een succesvol
gebruik niet worden gegarandeerd.

Afhankelijk van de USB-poort is het mogelijk dat uw IC-recorder niet door de computer kan worden gedetecteerd.
Probeer een andere USB-poort op de computer.

Verwant onderwerp
De IC-recorder loskoppelen van de computer
De IC-recorder op een computer aansluiten
Systeemvereisten
Systeemvereisten voor Sound Organizer 2
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IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Een bestand dat u naar de IC-recorder heeft overgebracht van de computer,
verschijnt niet op de IC-recorder en u kunt het niet afspelen.

Uw IC-recorder kan maximaal 8 mapniveaus weergeven.

Uw IC-recorder ondersteunt de LPCM (.wav), MP3 (.mp3), WMA (.wma) en AAC-LC (.m4a) formaten. Bestanden in
andere bestandsindelingen worden mogelijk niet herkend door de IC-recorder. Zie de technische specificaties van uw
IC-recorder.

Uw IC-recorder kan maximaal 5.000 mappen en bestanden in totaal herkennen. Verwijder bestanden en mappen die
u niet meer nodig hebt, of kopieer sommige bestanden eerst naar een andere microSD-kaart of een computer en
verwijder ze dan.

Als u een map of bestand hebt aangemaakt op de computer, is het afhankelijk van de locatie waar u dit gedaan heeft
mogelijk dat uw IC-recorder dit niet kan detecteren. Zie voor meer informatie Structuur van mappen en bestanden.

Verwant onderwerp
Technische specificaties
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IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

De computer start niet op.

Als u de computer opstart terwijl uw IC-recorder is aangesloten, start de computer wellicht niet goed op of kan de
computer vastlopen.
Koppel de IC-recorder los van de computer en start de computer opnieuw op.

Verwant onderwerp
De IC-recorder loskoppelen van de computer
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IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Er klinkt geen geluid uit de ingebouwde luidspreker (alleen ICD-UX570F).

Er is een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) aangesloten op uw IC-recorder. Koppel de hoofdtelefoon los.
[Audio Output] voor de FM-radiofunctie is ingesteld op [Headphones] met het OPTION-menu.
Stel [Audio Output] in op [Speaker].

Verwant onderwerp
De weergave van de FM-radio omschakelen tussen de ingebouwde luidspreker en de hoofdtelefoon (alleen ICD-
UX570F)
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IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Er klinkt geluid uit de ingebouwde luidspreker, ook als er een hoofdtelefoon (niet
meegeleverd) is aangesloten (alleenICD-UX570F).

Wanneer de aansluiting van de hoofdtelefoon los zit, kan er ook geluid klinken uit de ingebouwde luidspreker. Koppel
de hoofdtelefoon los en sluit hem daarna weer aan.
[Audio Output] voor de FM-radiofunctie is ingesteld op [Speaker] met het OPTION-menu.
Stel [Audio Output] in op [Headphones].

Verwant onderwerp
De weergave van de FM-radio omschakelen tussen de ingebouwde luidspreker en de hoofdtelefoon (alleen ICD-
UX570F)
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IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

De FM-radiosignalen zijn zwak, of de geluidskwaliteit is slecht (alleen ICD-UX570F).

Plaats de IC-recorder verder van de tv vandaan.
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IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

De beelden op de televisie worden vervormd wanneer u naar de FM-radio luistert
(alleen ICD-UX570F).

Als u luistert naar de FM-radio in de buurt van een tv met een binnenantenne, moet u verder van de tv vandaan
gaan.
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IC-recorder
ICD-UX570 / ICD-UX570F

U kunt niet afstemmen op FM-radiozenders, of u hoort veel statische ruis (alleen ICD-
UX570F).

Er is geen hoofdtelefoon (niet meegeleverd) aangesloten.
Het snoer van een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) werkt als FM-antenne voor uw IC-recorder. Voor een betere
ontvangst raden we u daarom aan om een hoofdtelefoon aan te sluiten op de  (hoofdtelefoon) aansluiting van de
IC-recorder en het snoer zo ver mogelijk uit te trekken.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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U kunt geen FM-radiozender toewijzen aan een voorkeuzenummer (alleen ICD-
UX570F).

U heeft al FM-radiozenders toegewezen aan alle 30 voorkeuzenummers.
Wis ongewenste voorkeuzenummers.

[Scan Sensitivity] is ingesteld op [Low(SCAN L)].
Stel dit in op [High(SCAN H)].

Verwant onderwerp
De toewijzing van een FM-radiovoorkeuzenummer wissen (alleen ICD-UX570F)
Het gevoeligheidsniveau voor het scannen van de FM-radio selecteren (alleen ICD-UX570F)

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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U kunt Sound Organizer 2 niet installeren.

De capaciteit van de harde schijf van de computer is niet voldoende.
Controleer de capaciteit van de harde schijf.

U kunt Sound Organizer 2 niet installeren op een computer met een besturingssysteem dat niet wordt ondersteund
door de software.
Installeer de software op een computer met een ondersteund besturingssysteem.

U hebt zich aangemeld bij Windows 7, Windows 8.1, of Windows 10 met een gastaccount.
Zorg dat u uzelf aanmeldt met een gebruikersnaam met beheerdersrechten voor de computer.

Verwant onderwerp
Systeemvereisten voor Sound Organizer 2

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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De IC-recorder wordt niet gedetecteerd door Sound Organizer 2.

Controleer of de software met succes is geïnstalleerd en controleer dan de verbindingen met uw IC-recorder als
volgt:

Als uw IC-recorder is aangesloten op de computer via een USB-hub (in de handel verkrijgbaar), of een USB-
verlengkabel (in de handel verkrijgbaar), moet u de hub of de kabel verwijderen en de IC-recorder direct
aansluiten op een USB-poort van de computer.
Probeer een andere USB-poort op de computer.

De computer staat misschien in de slaap-/sluimerstand.
Wijzig de stroomspaarstand zodat de computer in de normale gebruiksstand blijft staan.

Sla een reservekopie van alle gegevens in het ingebouwde geheugen van uw IC-recorder of op de microSD-kaart op
de computer op en formatteer daarna het ingebouwde geheugen en de microSD-kaart met de IC-recorder.

Verwant onderwerp
Het geheugen formatteren (Format Built-In Memory/Format SD Card)

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Het afspeelvolume van de computer is te laag, of u hoort helemaal geen audio uit de
computer.

De computer heeft geen geluidskaart.

De computer heeft geen ingebouwde luidsprekers, of er zijn geen externe luidsprekers aangesloten.

Het volume van de computer staat uit.

Verhoog het volume van de computer. (Raadpleeg de gebruikershandleiding van de computer.)

U kunt het volume van WAV-bestanden wijzigen en ze opslaan met de functie Increase Volume van de Microsoft
Sound Recorder.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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U kunt opgeslagen bestanden niet afspelen of bewerken.

Sound Organizer 2 kan alleen bestanden afspelen in de ondersteunde bestandsindelingen. Afhankelijk van de
bestandsindeling kunt u bepaalde bewerkingsfuncties van de software niet gebruiken. Raadpleeg de helpbestanden
van Sound Organizer 2.

Verwant onderwerp
Het venster Sound Organizer 2 (alleen voor Windows)

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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De teller of schuifbalk werkt niet goed of u hoort ruis.

U probeert misschien een van de gesplitste bestanden af te spelen.
Sla het bestand eerst op uw computer op (*) en breng het vervolgens over naar uw IC-recorder. De
bestandsgegevens zullen worden geoptimaliseerd.

Verwant onderwerp
Technische specificaties

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Het toestel zal langzamer gaan werken wanneer het aantal opgeslagen bestanden
toeneemt.

Ongeacht de lengte van de bestanden, zal het toestel langzamer gaan werken naarmate het totale aantal bestanden
op uw IC-recorder toeneemt.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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De computer lijkt vast te lopen wanneer er een bestand wordt opgeslagen,
toegevoegd, of verwijderd.

Het verwijderen of kopiëren van een groot bestand duurt langer.
Wacht tot het kopiëren of verwijderen is voltooid. Nadat de bewerkingen zijn voltooid, werkt het display weer
normaal.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Sound Organizer 2 loopt vast bij het opstarten.

Terwijl de computer toegang heeft tot uw IC-recorder moet u de IC-recorder niet loskoppelen, want dit kan leiden tot
instabiliteit of verminking van de gegevens.

Er is mogelijk een conflict tussen Sound Organizer 2 en een ander stuurprogramma of een toepassing.

5-006-946-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Lijst met meldingen

HOLD Switch Is On. Slide HOLD Switch to Activate.
Alle toetsen zijn uitgeschakeld omdat de HOLD-status van de IC-recorder is ingeschakeld om onbedoelde bediening te
voorkomen. Schuif de POWER・HOLD-schakelaar naar de stip in het midden om de HOLD-status van de IC-recorder te
annuleren.
(Zie De IC-recorder uit de HOLD-stand halen.)

Low Battery Level
U kunt het geheugen niet formatteren of alle bestanden in een map niet verwijderen omdat er onvoldoende batterijlading
is. Laad de ingebouwde oplaadbare batterij van uw IC-recorder op.
(Zie De batterij opladen met een computer.)

Charge Battery
De batterij is versleten. Laad de ingebouwde oplaadbare batterij van uw IC-recorder op.
(Zie De batterij opladen met een computer.)

SD Card Error
Er is een fout gedetecteerd toen u een microSD-kaart in de microSD-kaartsleuf deed. Verwijder de microSD-kaart en
doe hem vervolgens weer terug. Als deze melding steeds terugkomt, moet u een nieuwe microSD-kaart gebruiken.

Memory Full
De resterende capaciteit van het ingebouwde geheugen is onvoldoende. Verwijder een aantal bestanden en probeer
opnieuw op te nemen.
(Zie Een bestand verwijderen.)

File Full
Het totale aantal mappen en bestanden heeft de limiet bereikt. U kunt geen nieuwe bestanden meer aanmaken.
Verwijder een aantal bestanden en probeer het bestand opnieuw aan te maken.
(Zie Een bestand verwijderen.)

Setting Limit Reached
U heeft al FM-radiozenders toegewezen aan alle 30 voorkeuzenummers. Wis de inhoud van voorkeuzenummers die
u niet gebruikt (alleen ICD-UX570F).
(Zie De toewijzing van een FM-radiovoorkeuzenummer wissen (alleen ICD-UX570F).)

De mapnaam die u hebt geselecteerd is al in gebruik. Verander de mapnaam.
(Zie Een mapnaam wijzigen.)

Track Mark Limit Reached
Het aantal trackmarkeringen heeft de limiet bereikt. U kunt geen trackmarkeringen meer toevoegen. Verwijder
trackmarkeringen die u niet meer nodig hebt.
(Zie Een trackmarkering verwijderen.)

Built-In Memory Needs to be Formatted / SD Card Needs to be Formatted
Het ingebouwde geheugen of de microSD-kaart is geformatteerd op een computer. Uw IC-recorder is niet in staat het
voor de werking vereiste systeembestand aan te maken. U moet de IC-recorder zelf, niet een computer, gebruiken
om het ingebouwde geheugen of de microSD-kaart te formatteren.
(Zie Het geheugen formatteren (Format Built-In Memory/Format SD Card).)
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Het ingebouwde geheugen of de microSD-kaart beschikt niet over de map REC_FILE. Door het ingebouwde
geheugen of de microSD-kaart te formatteren, wordt de map REC_FILE automatisch aangemaakt.
(Zie Het geheugen formatteren (Format Built-In Memory/Format SD Card).)

Process Error
Schuif de POWER・HOLDop uw IC-recorder naar [POWER] en houd hem tenminste 8 seconden vast om uw IC-
recorder opnieuw op te starten. Als dit niet werkt, moet u een reservekopie van de gegevens die u nodig hebt maken
en vervolgens het ingebouwde geheugen formatteren.
(Zie IC-recorder opnieuw opstarten.)
(Zie Het geheugen formatteren (Format Built-In Memory/Format SD Card).)

Er is een fout in het bestandssysteem gedetecteerd in het ingebouwde geheugen of de microSD-kaart. Het
geheugen is mogelijk geformatteerd door een computer. Gebruik uw IC-recorder om het ingebouwde geheugen of de
microSD-kaart te formatteren.
(Zie Het geheugen formatteren (Format Built-In Memory/Format SD Card).)

Als de handelingen hierboven het probleem niet verhelpen, moet u uw dichtstbijzijnde Sony-dealer raadplegen.

No folder
De geheugenopslag die u heeft geselecteerd als de bestemming voor het verplaatsen/kopiëren, bevat geen mappen.
Maak een map aan en probeer de handeling opnieuw.
(Zie Een map aanmaken.)

De map REC_FILE bevat geen mappen. Maak een map aan en probeer de handeling opnieuw.
(Zie Een map aanmaken.)

No File
De map die u hebt geselecteerd bevat geen bestanden. Er is geen bestand om te verplaatsen of kopiëren.

No Track Marks
Het door u geselecteerde bestand heeft geen trackmarkeringen om te verwijderen. Het selecteren van [At All Track
Marks] voor [Divide] met het OPTION-menu werkt ook niet.

Cannot Format SD Card Because No SD Card Is Inserted
Uw IC-recorder heeft geen microSD-kaart. Breng een microSD-kaart in.
(Zie De microSD-kaart gebruiken als opslag voor opgenomen bestanden.)

No SD Card
Uw IC-recorder heeft geen microSD-kaart. [Move to SD Card] van de [Move File] handeling en [Copy to SD Card]
van de [Copy File] handeling werken niet.

Uw IC-recorder heeft geen microSD-kaart. De IC-recorder kan de geheugenopslag niet omschakelen om door te
gaan met opnemen, ook al is de Cross-Memory REC-functie ingeschakeld.

Cannot Add Additional Folders
Het totale aantal mappen en bestanden heeft de limiet bereikt. U kunt geen nieuwe mappen meer aanmaken.
Verwijder een aantal mappen of bestanden en probeer de map opnieuw aan te maken.
(Zie Een bestand verwijderen.)
(Zie Een map verwijderen.)

Het volgnummer van de mapnaam heeft de limiet bereikt. Verwijder onnodige mappen en probeer de map opnieuw
aan te maken.
(Zie Een map verwijderen.)

Could Not Create Folder
Er is een fout in het bestandssysteem gedetecteerd in het ingebouwde geheugen of de microSD-kaart. Het geheugen is
mogelijk geformatteerd door een computer. Gebruik uw IC-recorder om het ingebouwde geheugen of de microSD-kaart
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te formatteren.
(Zie Het geheugen formatteren (Format Built-In Memory/Format SD Card).)

Could Not Delete Folder
Er is een fout in het bestandssysteem gedetecteerd in het ingebouwde geheugen of de microSD-kaart. Het geheugen is
mogelijk geformatteerd door een computer. Gebruik uw IC-recorder om het ingebouwde geheugen of de microSD-kaart
te formatteren.
(Zie Het geheugen formatteren (Format Built-In Memory/Format SD Card).)

File Protected
Het bestand dat u hebt geselecteerd is beveiligd of [alleen lezen]. U kunt het bestand niet verwijderen. Gebruik uw IC-
recorder om de beveiliging van het bestand op te heffen, of gebruik een computer om de [alleen-lezen] eigenschap te
wissen.
(Zie Een bestand beveiligen.)

Protected Files Not Deleted
Het bestand dat u hebt geselecteerd is beveiligd of [alleen lezen]. Gebruik uw IC-recorder om de beveiliging van het
bestand op te heffen, of gebruik een computer om de [alleen-lezen] eigenschap te wissen en verwijder het bestand dan
opnieuw.
(Zie Een bestand beveiligen.)

Some Data Not Deleted
Als er zich submappen in de geselecteerde map bevinden, zullen de submappen en de bestanden daarin niet worden
verwijderd.

Unknown Data
Deze gegevens hebben een bestandsindeling die niet wordt ondersteund door uw IC-recorder. De IC-recorder
ondersteunt LPCM (.wav)/MP3 (.mp3)/WMA (.wma)/AAC-LC (.m4a) bestanden.
(Zie Technische specificaties.)

Het is niet mogelijk om auteursrechtelijk beschermde bestanden af te spelen.

Het bestand dat u heeft geselecteerd is beschadigd. U kunt het niet afspelen of bewerken.

File in Format That Does Not Allow Editing
U kunt een bestand dat u heeft bewerkt met een andere applicatie dan Sound Organizer 2 niet splitsen.

Deze gegevens hebben een bestandsindeling die niet wordt ondersteund door uw IC-recorder. De IC-recorder
ondersteunt LPCM(.wav)/MP3 (.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a) bestanden.
(Zie Technische specificaties.)

Invalid Operation
Er is een fout in het bestandssysteem gedetecteerd in het ingebouwde geheugen of de microSD-kaart. Het
geheugen is mogelijk geformatteerd door een computer. Gebruik uw IC-recorder om het ingebouwde geheugen of de
microSD-kaart te formatteren.
(Zie Het geheugen formatteren (Format Built-In Memory/Format SD Card).)

Het ingebouwde geheugen heeft een slecht geheugenblok. U kunt geen gegevens naar het geheugen schrijven. De
IC-recorder moet gerepareerd worden.

De microSD-kaart heeft een slecht geheugenblok. U kunt geen gegevens naar de kaart schrijven. U moet de kaart
vervangen door een nieuwe.

De resterende capaciteit van het ingebouwde geheugen of de microSD-kaart is onvoldoende. U kunt een map of
bestand geen andere naam geven. Verwijder onnodige mappen of bestanden en probeer de handeling opnieuw.
(Zie Een map verwijderen.)
(Zie Een bestand verwijderen.)
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Het volgnummer van de map- of bestandsnaam heeft de limiet bereikt. Verwijder onnodige mappen of bestanden en
probeer de handeling opnieuw.
(Zie Een map verwijderen.)
(Zie Een bestand verwijderen.)

De bestandsnaam heeft meer dan het maximale aantal tekens. U kunt een bestand niet splitsen. Geef het bestand
een kortere naam.

Er is een trackmarkering direct voor of na het punt waar u het bestand wilt splitsen. Het selecteren van [At All Track
Marks] voor [Divide] met het OPTION-menu werkt niet.

Er is een trackmarkering dicht bij het begin of eind van het bestand. Het selecteren van [At All Track Marks] voor
[Divide] met het OPTION-menu werkt niet.

U kunt het bestand niet splitsen op een punt dat te dicht bij het begin of het eind van het bestand ligt.

Er is een bestand met dezelfde naam dat trackmarkeringen heeft. U kunt het bestand niet verplaatsen, kopiëren, of
splitsen.

New File
Het bestand dat wordt opgenomen, heeft de maximum bestandsgrootte bereikt (4 GB voor een LPCM-bestand en 1 GB
voor een MP3-bestand). Het bestand wordt automatisch gesplitst en de opname gaat door met een nieuw bestand.

Cannot Divide - Exceeds Max Number of Files in Folder
Het totale aantal bestanden in een map of het totale aantal bestanden overschrijdt de limiet. U kunt een bestand niet
splitsen. Verwijder onnodige bestanden en probeer het bestand opnieuw aan te splitsen.
(Zie Een bestand verwijderen.)

Same File Name Exists
Er is al een bestand met dezelfde naam. U kunt niet meer dan een bestand met dezelfde naam aanmaken.

Only Activated When Built-In Microphone Used
U probeert het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons te wijzigen terwijl er een externe microfoon is
aangesloten op uw IC-recorder. U kunt alleen wijzigingen aanbrengen in [Built-In Mic Sensitivity] terwijl de ingebouwde
microfoons zijn ingeschakeld als signaalbron.
(Zie Het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren (Built-In Mic Sensitivity).)

Only Activated When External Input Used
U probeert het audio-ingangssignaaltype om te schakelen naar een externe microfoon terwijl deze niet is aangesloten op
uw IC-recorder. U kunt alleen wijzigingen aanbrengen in [Ext. Input Setting] terwijl er een externe microfoon is
aangesloten.
(Zie Het audio-ingangssignaaltype en het gevoeligheidsniveau van de externe microfoon selecteren (Ext. Input Setting).)

Operation Invalid While Playing
U heeft een menu-item geselecteerd in het OPTION of Settings-menu dat niet kan worden uitgevoerd tijdens het
afspelen. Stop het afspelen en selecteer het item opnieuw.

Operation Invalid While Recording
U heeft een menu-item geselecteerd in het OPTION of Settings-menu dat niet kan worden uitgevoerd tijdens het
opnemen van audio of van FM-radio (alleen ICD-UX570F). Stop het opnemen en selecteer het item opnieuw.

Operation Invalid While Using FM Radio
U selecteert een item in het OPTION of het Settings-menu dat niet kan worden uitgevoerd terwijl u naar de FM-radio
luistert. Schakel de FM-radio uit en selecteer vervolgens het menu (alleen ICD-UX570F).

Deactivated When Audio IN Used
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U probeert de Recording Filter instelling te wijzigen terwijl [Ext. Input Setting] is ingesteld op [Audio IN]. De Recording
Filter-functie werkt niet wanneer [Audio IN] is geselecteerd.
(Zie Het audio-ingangssignaaltype en het gevoeligheidsniveau van de externe microfoon selecteren (Ext. Input Setting).)
(Zie Ruis verminderen tijdens het opnemen (Recording Filter).)

Continue REC in Other Memory
Als de Cross-Memory REC-functie is ingeschakeld, schakelt uw IC-recorder automatisch de bestemmingsmap voor het
opslaan van bestanden om naar de alternatieve geheugenopslag en blijft opnemen wanneer de capaciteit van het
huidige geheugen vol is.
(Zie De geheugenopslag omschakelen om door te gaan met opnemen (Cross-Memory REC).)

Only Active When Built-In Mic Voice Sensitivity Is High/Medium/Low
U probeert [Focused/Wide] te selecteren onder [Recording Settings] terwijl het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde
microfoons van uw IC-recorder is ingesteld op [Auto] of [Auto (Music)] onder [For Voice] of [For Music]. Wanneer [Auto]
onder [For Voice] of [Auto (Music)] onder [For Music] is geselecteerd, zal de [Focused] of [Wide] opnamefunctie niet
werken.
(Zie Het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde microfoons selecteren (Built-In Mic Sensitivity).)
(Zie De opnamefunctie selecteren (Focused/Wide).)
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Systeembeperkingen

Vanwege bepaalde systeembeperkingen van uw IC-recorder kunt u worden geconfronteerd met de volgende problemen
die niet wijzen op storingen.

Muziekbestanden worden niet getoond in de volgorde die u verwacht, of u kunt ze niet afspelen in
die volgorde.
De muziekbestanden die u heeft overgebracht van een computer naar uw IC-recorder, worden gesorteerd op meta-data,
namelijk het tracknummer of de bestandsnaam.

Een bestand dat wordt opgenomen wordt automatisch gesplitst.
Als het bestand de maximum limiet (4 GB voor een LPCM-bestand en 1 GB voor een MP3-bestand) bereikt tijdens de
opname, zal het bestand worden gesplitst en kan een deel van de opname rond het splitsingspunt verloren gaan.

Alle tekens worden weergegeven als hoofdletters.
Afhankelijk van de combinatie van tekens is het mogelijk dat de door u op de computer ingevoerde mapnaam in
hoofdletters wordt weergegeven op uw IC-recorder.

Er worden onleesbare tekens of  (vierkantjes) weergegeven in de mapnaam, de titel, de
artiestnaam of de bestandsnaam.
U heeft tekens gebruikt die uw IC-recorder niet kan weergeven. Gebruik geen dubbelbyte-tekens.

Het herhaalde segment A-B dat u hebt opgegeven is niet het stuk dat u wilde herhalen.
Dit kan gebeuren bij bepaalde bestanden.

De resterende opnameduur neemt af als u een bestand splitst.
Uw IC-recorder gebruikt een deel van het geheugen voor het beheren van gesplitste bestanden, wat resulteert in minder
ruimte voor opgenomen bestanden.
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