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Summary 

This report contains the directions for use (DFU) as they were developed for 
the initial DRUID prototype. They have been used in the user evaluation of 
this prototype (see IPO report 832) . However, they can also be regarded as a 
way of describing the initial DCC prototype, as all possibilities are included. 

Due to its role in the user evaluation, the DFU is in dutch. 
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1 Informatie krijgen over wat er op de tape staat 

1.1 Grafische tape-voorstelling 

Onder op het display staat op twee lijntjes de inhoud van de tape grafisch 

weergegeven, één voor kant A en één voor kant B. Daarop zijn de muziek-tracks 

als blokjes aangegeven. U kunt zien hoe lang ze ongeveer zijn, en waar ze ongeveer 

staan. 

1.2 Inhoudsopgave 

De namen van de tracks kunt u als volgt vinden . Kijk of het lampje op knop INFO 

aan is, en zo ja, druk dan op knop INFO. In ieder geval staat dan nu het info

formulier op het scherm. Draai nu aan knop CHANGE totdat u op het display 

'contents side A' ziet; hierop staan de namen van alle tracks die op kant A staan. 

Ook kunt u met knop CHANGE draaien totdat u op het display 'contents side B' 

ziet staan; hierin staan weergegeven alle tracks die op kant B staan. 

1.3 Extra informatie over een track 

Om extra informatie over een bepaalde track te vinden gaat u als volgt te werk. 

Allereerst kijkt u of het pijltje op de grafische tape-voorstelling wijst naar de track 

waarover u informatie wilt hebben. Dit pijltje is ook te zien in de displays 'contents 

side A' of 'contents side B' ( zie hierboven) . Als het pijltje niet goed staat, kunt u dit 

veranderen met de PREVIOUS en NEXT knoppen (zie voor een uitgebreide uitleg 

paragraaf 2) . 

Als het pijltje de goede track aangeeft , kijk dan of het lamp je op knop INFO aan 

is, en zo ja, druk dan op knop INFO . In ieder geval staat dan nu het info-formulier 

op het scherm. Draai nu aan knop CHANGE totdat u op het display 'track: ... ' 

ziet; hierop staat onder de tracknaam de totale speelduur van die track aangegeven, 

en daaronder hoeveel van die tijd al verstreken is. 

Ook kunt u met knop CHANGE draaien totdat u op het display de naam van 

de track ziet staan met hierbij extra informatie over de muziek of de muzikanten 

weergegeven, bijvoorbeeld de volledige titel van de song. 
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2 Afspelen; eenvoudige handelingen 

2.1 Gewoon afspelen 

Om gewoon een stukje muziek af te spelen - het geeft niet wat - kunt u altijd op 

de PLAY toets drukken. De DCC begint dan daar te spelen waar de magneetkoppen 

op dat moment staan. Op de grafische tape-voorstelling (beneden op het display) 

ziet u door middel van het zwarte pijltje weergegeven waar op de tape de muziek 

aan het spelen is. De kleur van de tracks geeft aan of de tracks nog gespeeld zullen 

worden ( donker grijs) of al gespeeld zijn (licht grijs). Stukken waar geen track 

(muziek) staat, zal de DCC echter overslaan door snel te spoelen. In dat geval geeft 

het zwarte pijltje aan waar de machine naartoe aan het spoelen is, terwijl het grijze 

pijltje aangeeft hoe het spoelen verloopt. 

2.2 Onderbreken 

Wilt u het afspelen eventjes onderbreken, dan drukt u op de PAUSE-toets, en het 
apparaat stopt met wat het aan het doen was. Om daarna weer gewoon verder te 

gaan, moet u nogmaals op de PAUSE-toets drukken. Wilt u het afspelen definitief 

onderbreken, dan drukt u op de STOP-toets. 

2.3 Andere tracks bereiken 

Om snel van de ene kant van het bandje naar de andere kant te gaan, kunt u een 

aantal toetsen gebruiken: 

• PREVIOUS: door hierop te drukken springt de recorder naar het begin van 

de vorige track ( die kàn op de andere kant staan). U ziet het zwarte pijltje op 

de grafische tape-voorstelling naar deze positie verspringen om aan te geven 

waar straks weer begonnen zal worden met spelen. Door meerdere keren op 

PREVIOUS te drukken kunt u meerdere tracks achteruit springen. 

• SAME: door op deze knop te drukken springt u naar het begin van de huidige 
track, en u ziet ook op de grafische tape-voorstelling het zwarte pijltje naar 

deze positie verspringen. 

• NEXT: door hierop te drukken springt de recorder naar het begin van de 

volgende track ( die kàn op de andere kant staan). U ziet het zwarte pijltje op 

de grafische tape-voorstelling naar deze positie verspringen om aan te geven 

waar straks weer begonnen zal worden met spelen. Door meerdere keren op 

NEXT te drukken kunt u meerdere tracks vooruit springen. 

• SIDE A/B: als u op deze knop drukt springt u naar een corresponderende 

positie op de andere kant van het bandje ( dus van kant A naar kant B, of 
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van B naar A). Dit wordt aangegeven door het grijze pijltje op de grafische 

tape-voorstelling. Het zwarte pijltje geeft zoals altijd aan waar het afspelen 

zal gaan beginnen . 

• FORWARD: Met deze knop spoelt u naar het einde van de kant van de tape 

waarop u zit. 

Als u op FORWARD drukt terwijl het apparaat niet aan het afspelen is, dan 

spoelt het apparaat zo snel mogelijk naar het einde van de kant . Dit wordt 

ook aangegeven op de grafische tape-voorstelling door het zwarte pijltje dat 

naar het einde van die kant springt. Drukt u nu nogmaals op FORWARD, dan 

wil de machine spoelen naar het einde van de andere kant, hetgeen ook weer 

aangegeven wordt door het zwarte pijltje . 

Als u op FORWARD drukt terwijl het apparaat aan het afspelen is, dan is het 

van belang dat u de knop ingedrukt houdt. Zolang u dit doet, zal de machine 

naar het einde van de kant spoelen. Pas als u loslaat, stopt de machine met 

spoelen. Tijdens het spoelen zal de muziek snel afgespeeld worden om u een 

indruk te geven waar u zit . Daardoor spoelt u echter niet op maximale snelheid . 

• BACKWARD: Met deze knop spoelt u naar het begin van de kant van de tape 

waarop u zit. 

Als u op BACKWARD drukt terwijl het apparaat niet aan het afspelen is, dan 

spoelt het apparaat zo snel mogelijk naar het begin van de kant. Dit wordt 

ook aangegeven op de grafische tape-voorstelling door het zwarte pijltje dat 

naar het begin van die kant springt . Drukt u nu nogmaals op BACKWARD, 

dan wil de machine spoelen naar het begin van de andere kant, hetgeen ook 

weer aangegeven wordt door het zwarte pijltje. 

Als u op BACKWARD drukt terwijl het apparaat aan het afspelen is, dan is 

het van belang dat u de knop ingedrukt houdt. Zolang u dit doet, zal de machine 

naar het begin van de kant spoelen. Pas als u loslaat, stopt de machine met 

spoelen . Tijdens het spoelen zal de muziek snel afgespeeld worden om u een 

indruk te geven waar u zit . Daardoor spoelt u echter niet op maximale snelheid . 
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3 Programma's maken en afspelen 

3.1 Opvragen van het program-formulier 

Wilt u de DCC opdracht geven een specifieke combinatie van tracks af te spelen dan 

gaat u als volgt te werk. Zonodig zorgt u dat de machine stopt met hetgeen waarmee 

hij bezig is, door op de STOP-toets te drukken. Nu kijkt u of het lampje op de knop 

PROGRAM brandt, en zo ja, dan drukt u op de knop PROGRAM. In ider geval 

staat nu het program-formulier op het scherm. Het is nu de bedoeling dat u met 

behulp van de knoppen CHANGE en MOVE dit formulier zo gaat invullen dat het 

met uw specifieke wensen overeen komt. Hoe dit gaat, wordt hieronder stapsgewijs 

beschreven. 

3.2 Invullen van het program-formulier 

Stap 1: wat moet gespeeld worden? 

Allereerst kijkt u of het bovenste - en tevens grootste - vak (met het woordje 

'play' ernaast) geselecteerd is. In dat geval staat het vette kader om het betreffende 

vak. Indien dit niet zo is, en het kader dus om een van de andere vakken staat, dan 

kunt u er met behulp van de vier MOVE-toetsen voor zorgen dat het vette kader 

om het bovenste grote vak komt (bijvoorbeeld door een aantal malen op de MOVE

toets voor naar boven te drukken) . Als het bovenste vak eenmaal geselecteerd is, 

dan kunt u daarvan de inhoud veranderen door aan de CHANGE-knop te draaien, 

en zodoende kunt u invullen wat u precies wil gaan afspelen. U hebt daarbij de 
keuze uit: 

• 'side A & B': alle tracks op beide kanten (A en B) moeten worden gespeeld . 

Eronder staat aangegeven welke dat in dit geval zijn. 

• 'side B & A': eerst moeten alle tracks op kant B worden gespeeld, en daarna 
alle tracks op kant A. 

Eronder staat aangegeven welke dat in dit geval zijn. 

• 'side A': alleen alle tracks op kant A moeten worden gespeeld. 

Eronder staat aangegeven welke dat in dit geval zijn . 

• 'side B': alleen alle tracks op kant B moeten worden gespeeld. 

Eronder staat aangegeven welke dat in dit geval zijn. 

• 'selected tracks' : hiermee kunt u bepaalde tracks laten overslaan. 

Daartoe staan in het grote vak alle tracks weergegeven die op de tape staan. Als 

U wilt dat een track wel afgespeeld moet worden, dan moet in het bijbehorende 
vakje een kruisje staan; wanneer u wilt dat een track niet afgespeeld wordt, 

dan moet zijn vakje leeg zijn. 
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U kunt voor een bepaalde track de inhoud van zijn vakje als volgt wijzigen . 

U zorgt eerst, dat het vette kader om het vakje komt te staan dat bij die 

track hoort. Dit kunt u bewerkstelligen met behulp van de MOVE-toetsen: 

eerst de gekleurde MOVE-toets (naar rechts) om het vette kader van het grote 

vak naar een van de kleinere vakjes te laten springen; daarna met alle vier de 

MOVE-toetsen om naar het vakje van de door u gewenste track te springen . 

Als u eenmaal het vakje van de juiste track hebt geselecteerd, dan kunt u met 

behulp van de CHANGE-knop het kruisje uit je vakje wegdraaien of juist weer 

tevoorschijn halen. Op deze wijze kunt u voor alle tracks aangeven of ze wel 

of niet gespeeld moeten worden. 

• 'track program': hiermee kunt u een programma zelf samenstellen. 

Hiervoor moet u de nummers van de gewenste tracks in de 20 beschikbare 

hokjes te zetten. Dit doet u als volgt. U zorgt eerst dat het vette kader om 

het eerste kleine vakje komt te staan. Dit kunt u bewerkstelligen door op de 

gekleurde MOVE-toets (naar rechts) te drukken, waardoor het vette kader van 

het grote vak naar het eerste van de kleinere vakjes springt. Nu u dit vakje 

hebt geselecteerd, kunt u met behulp van de CHANGE-knop net nummer van 

de eerste track van het door u gewenste programma invullen. Als u dat naar 

tevredenheid gedaan hebt, kunt u met behulp van de MOVE-toetsen naar het 

volgende vakje springen, en dan daar met behulp van de CHANGE-knop het 

nummer van de volgende door u gewenste track voordraaien. Op deze wijze 

kunt u alle tracks aangeven die u gespeeld wilt hebben, ook dubbele als u wilt. 

Welke van de bovenstaande mogelijkheden u ook gekozen hebt, altijd zal de grafis

che tape-voorstelling, beneden op het display, aangeven welke tracks gespeeld gaan 

worden: deze zijn licht grijs of donker grijs. De tracks die niet gespeeld gaan worden 

zijn wit . 

Als alle tracks wit zijn, dan is dit een waarschuwing dat er iets niet klopt. Het 

zou kunnen betekenen dat u hebt opgegeven dat er geen enkele track gespeeld moet 

worden . Kijk dan na of dit de reden is: Zo ja, verander dan de inhoud van het vak 

(met het woord 'play' ernaast). Zo nee, ga dan gewoon verder met stap 2. 

Stap 2: Waar moet begonnen worden met afspelen? 

Wanneer u het bovenste grote vak naar tevredenheid hebt ingevuld, moet u het 

middelste grote vak (met de woorden 'start at' ernaast) gaan aangeven waar u met 

afspelen wilt beginnen. Daartoe moet u dit vak eerst weer selecteren ( = zorgen dat 

het vette kader om dit vak staat) . Dit kunt u doen met behulp van de MOVE-toetsen 

(met name met de MOVE-toets voor naar beneden) . Als u het vak geselecteerd hebt, 

kunt u de inhoud ervan veranderen met behulp van de CHANGE-knop, en zodoende 
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aangeven waar u wilt beginnen met afspelen. Hierbij hebt u weer een aantal keuze
mogelijkheden: 

• 'first track': het afspelen begint met de eerste track van de tracks in het lijstje 

dat in het bovenste kader is ingevuld. 

• 'begin current track': het afspelen begint aan het begin van de huidige track . 

• 'current position': het afspelen begint daar waar de koppen nu staan. 

• 'begin track ... .' : het afspelen begint aan het begin van de track die in het 

kleine vakje staat. U kunt zelf invullen welke dat is. 

Hiertoe moet u met behulp van de gekleurde MOVE-toets het kleine vakje 

selecteren door het vette kader te verplaatsen van het middelste grote vak 

naar het kleine vakje. Daarna kunt u met behulp van de CHANGE-knop de 

naam van de gewenste begin track voordraaien. 

Welke van de bovenstaande keuzes u ook maakts, altijd wordt op de grafische tape

voorstelling, beneden op het display, door het zwarte pijltje aangegeven waar be

gonnen zal worden met afspelen. Bovendien blijft gelden: tracks die nog gespeeld 

gaan worden zijn donker grijs, en die, die al geweest zijn, zijn licht grijs. 
Als alle tracks wit zijn, is dit een waarschuwing dat er iets niet klopt . Dit kan dan 

2 dingen betekenen: Of u hebt in het bovenste vak (met het woord 'play' ernaast) 

aangegeven dat geen enkele track moet worden gespeeld, of u hebt in het tweede vak 

(met 'start at' ernaast) niet een track ingevuld die gespeeld moet worden. Ziet u zo 

direct niet wat er aan de hand is, dan kunt u op de GO-knop drukken om hierover 

meer informatie te krijgen. Verander in elk geval de inhoud van (een van) beide 

vakken zodanig dat een zinnige combinatie ontstaat, en er dus grijze tracks op het 

display verschijnen. 

Stap 3: Moet er herhaald worden? 

Tenslotte kunt u nog aangeven in het onderste grote vak (met het woord 'repeat' 

ernaast), of u de lijst van gekozen tracks wilt herhalen of niet . Hiertoe moet u eerst 

weer het onderste grote vak selecteren (=zorgen dat het vette kader eromheen staat) . 

Dit kunt u doen met behulp van de MOVE-toetsen, met name met de MOVE-toets 

voor naar beneden. Als u het onderste grote vak eenmaal geselecteerd hebt, kunt u 

de inhoud ervan veranderen door aan de CHANGE knop te draaien. Hierbij hebt u 

de volgende mogelijkheden: 

• 'no': geen herhalingen, dus als het apparaat aan het einde van het afspelen 

gekomen is , dan stopt het vanzelf. 

• 'continuously': continue herhalingen, dus zo gauw de DCC aan het einde 

gekomen is van wat hij moet afspelen, begint hij weer van voren af aan. 
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3.3 Uitvoeren wat op het program-formulier staat 

Op bovenstaande manier hebt u in alle drie de grote vakken ingevuld wat uw wensen 

zijn. Als het nog niet helemaal naar uw zin is, kunt u nu alsnog wat veranderingen 

aanbrengen in het betreffende vak. Wanneer alles is zoals u het hebben wilt, dan 

kunt u de DCC de opdracht die op het formulier staat uit laten voeren door op de 

GO-toets te drukken. Het apparaat zal nu zelf gaan spoelen als dat nodig is , en 

daarna beginnen met afspelen. 

Wilt u het programma eventjes onderbreken, dan drukt u op de PAUSE-toets, en 

het apparaat stopt met wat het aan het doen was. Om daarna weer gewoon verder 

te gaan, moet u nogmaals op de PAUSE-toets drukken. Wilt u het programma 

definitief onderbreken, dan drukt u op de STOP-toets. 
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4 Opnemen 

4.1 Oproepen van het record-formulier 

Wilt u de DCC opdracht geven om iets op te nemen, dan gaat u als volgt te werk. 

Zonodig zorgt u dat de machine stopt met hetgeen waarmee hij bezig is, door op de 

STOP-toets te drukken. Nu kijkt u of het lampje op de knop RECORD brandt, en 

zo ja, dan drukt u op de knop RECORD . In ieder geval staat dan nu het record

formulier op het scherm. Het is nu de bedoeling dat u met behulp van de knoppen 

CHANGE en MOVE dit formulier zo gaat invullen dat het met uw specifieke wensen 

overeen komt. Hoe dit gaat wordt hieronder stapsgewijs beschreven. 

4.2 Invullen van het record-formulier 

Stap 1: Waarvan wordt opgenomen? 

Allereerst kijkt u of het bovenste grote vak (met het woordje 'from' ernaast) gese

lecteerd is . In dat geval staat het vette kader om het betreffende vak. Indien dit 

niet zo is, en het kader dus om een van de andere vakken staat, dan kunt u er met 

behulp van de vier MOVE-toetsen voor zorgen dat het vette kader om het bovenste 

grote vak komt (bijvoorbeeld door een aantal malen op de MOVE-toets voor naar 

boven te drukken). Als het bovenste vak eenmaal geselecteerd is, dan kunt u daar

van de inhoud veranderen door aan de CHANGE-knop te draaien, en zodoende kunt 

u invullen waarvan u wil gaan opnemen. U hebt daarbij de keuze uit: 

• 'cd': opnemen van de cd-speler. 

• 'radio': opnemen van de radio. 

• 'record player': opnemen van de platenspeler. 

• 'microphone': opnemen van de microfoon. 

• 'auxilary': opnemen van een ander apparaat dat aangesloten zou kunnen zijn. 

Stap 2: Waar wilt u dat het op de tape komt te staan? 

Wanneer u het bovenste grote vak naar tevredenheid hebt ingevuld, moet u het in 
tweede grote vak (met het woord 'where' ernaast) gaan aangeven waar op de tape 

u wilt beginnen met opnemen. Daartoe moet u dit vak eerst weer selecteren ( = 
zorgen dat het vette kader om dit vak staat). Dit kunt u doen met behulp van de 

MOVE-toetsen, met name met die voor naar beneden. Daarna kunt u de inhoud van 

het vak invullen met behulp van de CHANGE-knop, en zodoende aangeven waar de 

opname terecht moet komen . Hierbij hebt u weer een aantal keuze mogelijkheden: 

• 'after last track side A ': het opnemen begint achter de laatste track op kant A. 
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• 'after last track side B ' : het opnemen begint achter de laatste track op kant B. 

• 'begin side A' : het opnemen begint aan het begin van kant A. 

• 'begin side B ' : het opnemen begint aan het begin van kant B. 

• 'begin current track' : het opnemen begint vooraan de huidige track . 

• 'after current track': het opnemen begint aansluitend aan de huidige track . 

• 'begin track .... ': het opnemen begint aan het begin van de track die in het 

kleine vakje staat. U kunt zelf invullen welke dat is. 

Hiertoe moet u met behulp van de gekleurde MOVE-toets het kleine vakje 

selecteren door het vette kader te verplaatsen van het middelste grote vak 

naar het kleine vakje. Daarna kunt u met behulp van de CHANGE-knop de 

naam van de gewenste begin track voordraaien. 

• 'after track .... ' : het opnemen begint aansluitend aan de track die in het kleine 

vakje staat . U kunt zelf invullen welke dat is. 

Hiertoe moet u met behulp van de gekleurde MOVE-toets het kleine vakje 

selecteren door het vette kader te verplaatsen van het middelste grote vak 

naar het kleine vakje. Daarna kunt u met behulp van de CHANGE-knop de 

naam van de gewenste begin track voordraaien. 

Welke van de bovenstaande mogelijkheden u ook gekozen hebt, altijd zal de grafische 

tape-voorstelling , beneden op het display, aangeven waar op de tape opgenomen zal 

gaan worden: hier ligt een donker grijs balkje over de bestaande (witte) tracks heen . 

Bovendien wordt de beginpositie van het opnemen nog aangegeven door het zwarte 

pijltje. 

Als er geen opneem-blakje is, dan is dit een aanwijzing dat er iets niet klopt. 

Het zou kunnen betekenen dat er op de door u aangegeven positie geen plaats is. 

Kijk dan na of dit de reden is : Zo ja, verander dan de inhoud van het vak (met het 

woord 'where' ernaast). Zo nee, ga dan gewoon verder met stap 3. 

Stap 3: Wat mag absoluut niet verloren gaan? 

Tot hoever u maximaal wilt opnemen, kunt u aangeven in het derde grote vak (met 

de woorden 'overwrite permission ' ernaast). Dit is erg handig als u wilt voorkomen 

dat tijdens het opnemen per ongeluk te lang opgenomen wordt, zodat er stukjes 

verdwijnen die u had willen behouden. Allereerst moet u dit vak daarvoor weer 

selecteren ( = zorgen dat het vette kader om dit vak staat). Dit kunt u doen met 

behulp van de MOVE-toetsen, met name met de MOVE-toets voor naar beneden. 

Daarna kunt u de inhoud van het vak invullen met behulp van de CHANGE-knop , 

en zodoende aangeven tot hoever het opnemen door kan gaan. Hierbij hebt u weer 

een aantal keuze mogelijkheden: 
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• 'until end of side' : het opnemen gaat door tot het eind van de kant . 

• 'until begin next track': het opnemen gaat door tot aan het begin van de 

volgende track. 

• 'until begin track .... ': het opnemen gaat door tot aan het begin van de track 

die in het kleine vakje staat. U kunt zelf invullen welke dat is. 

Hiertoe moet u met behulp van de gekleurde MOVE-toets het kleine vakje 

selecteren door het vette kader te verplaatsen van het grote vak naar het 

kleine vakje. Daarna kunt u met behulp van de CHANGE-knop de naam van 

de gewenste begin track voordraaien. 

Welke van de bovenstaande opties u ook kiest, altijd zal de grafische tape

voorstelling, beneden op het display, aangeven tot hoever opgenomen kan gaan 

worden: daar waar het donker grijze balkje ophoudt, kan men ook niet meer op

nemen. 

Als er geen grijs opneem-balkje is, is dit een waarschuwing dat er iets niet klopt. 

Dit kan dan bijvoorbeeld betekenen, dat er geen ruimte is om op die plek op te 

nemen, of dat wat u in het derde vak (met 'overwrite permission' ernaast) hebt 

ingevuld niet klopt met wat er ingevuld is in het tweede vak (met 'where' ernaast) . 

Ziet u zo direct niet wat er aan de hand is, dan kunt u op de GO-knop drukken om 

hierover meer informatie te krijgen. Verander in elk geval de inhoud van ( een van) 

beide vakken zodanig dat een zinnige combinatie ontstaat, en er dus grijs opneem
balkje op het display verschijnt. 

Stap 4: Welke naam krijgt de nieuwe track? 

Tenslotte kunt u nog aangeven in het onderste grote vak (met de woorden 'track 

name' ernaast), welke naam u aan de nieuwe op te nemen track wilt meegeven. 

Hiertoe moet u eerst weer het onderste grote vak selecteren ( = zorgen dat het vette 

kader eromheen staat). Dit kunt u doen met behulp van de MOVE-toetsen, met 

name met die voor naar beneden. Als u het onderste grote vak eenmaal geselecteerd 

hebt, kunt u de inhoud ervan veranderen door aan de CHANGE knop te draaien, 

en zodoende de naam van de nieuwe track opgeven. Hierbij hebt u de volgende 

mogelijkheden: 

• 'no name': geen naam, de track zal alleen een nummer krijgen. 

Hierdoor is de track uniek gedefinieerd - net als alle andere tracks-, maar 

misschien niet zo makkelijk herkenbaar . 

• ' .. .. ': hier kunt u een zelf bedachte naam invullen van maximaal 10 letters. 

Deze kunt u als volgt opgeven: u zorgt eerst dat het vette kader om het 

eerste kleine vakje komt te staan. Dit kunt u bewerkstelligen door op de 

gekleurde MOVE-toets (naar rechts) te drukken, waardoor het vette kader 
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van het grote vak naar het eerste van de kleinere vakjes springt. Nu u dit 

vakje hebt geselecteerd, kunt u met behulp van de CHANGE-knop de eerste 

letter van de door u bedachte naam invullen. Hiervoor zijn hoofdletters, kleine 

letters, en tekentjes beschikbaar. Als u de eerste letter naar tevredenheid hebt 

ingevuld, kunt u met behulp van de MOVE-toetsen (naar rechts) naar het 

volgende vakje springen, en dan daar met behulp van de CHANGE-knop de 

volgende letter van de door u bedachte naam voordraaien. Op deze wijze kunt 

u een woord van tien letters opgeven. 

4.3 Uitvoeren wat op het record-formulier staat 

Op bovenstaande manier hebt u in alle vier de grote vakken ingevuld wat uw wensen 

zijn. Als het nog niet helemaal naar uw zin is, kunt u nu alsnog wat veranderingen 

aanbrengen in het betreffende vak. Wanneer alles is zoals u het hebben wilt, dan 

kunt u de DCC de opdracht op het formulier uit laten voeren door op de GO-toets te 

drukken . Het apparaat zal nu zelf gaan spoelen als dat nodig is, en daarna beginnen 

met opnemen. Zorg er wel voor dat het apparaat waarvan u wilt opnemen, ook 

inderdaad aan staat, en speelt . 

Wilt u het opnemen eventjes onderbreken, dan drukt u op de PAUSE-toets, en 

het apparaat stopt met wat het aan het doen was. Om daarna weer gewoon verder 

te gaan waar u gebleven was, moet u nogmaals op de PAUSE-toets drukken. Wilt 

u het opnemen definitief onderbreken, dan drukt u op de STOP-toets. 
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5 Kleine veranderingen aan de bestaande tracks 

5.1 Oproepen van het edit-formulier 

Wilt u een of andere kleine verandering aanbrengen aan de bestaande tracks, dan 

gaat u als volgt te werk. Zonodig zorgt u dat de machine stopt met hetgeen waarmee 

hij bezig is, door op de STOP-toets te drukken. Nu kijkt u of het lampje op de knop 

EDIT brandt, en zoja, dan drukt u op de knop EDIT. In ieder geval staat dan nu het 

edit-formulier op het scherm. Het is nu de bedoeling dat u met behulp van de knop

pen CHANGE en MOVE dit formulier zo gaat invullen dat het met uw specifieke 

wensen overeen komt. Hoe dit gaat, wordt hieronder stapsgewijs beschreven. 

5.2 Invullen van het edit-formulier 

Stap 1: Welk type verandering? 

Allereerst kijkt u of het alles omvattende grote vak ( alleen het woordje 'edit' staat 

er buiten) geselecteerd is. In dat geval staat het vette kader om het betreffende 

vak. Indien dit niet zo is, en het kader dus om een van de andere vakken staat, dan 

kunt u er met behulp van de vier MOVE-toetsen voor zorgen dat het vette kader 

om het bovenste grote vak komt (bijvoorbeeld door een aantal malen op de MOVE

toets voor naar boven te drukken). Als dit vak eenmaal geselecteerd is, dan kunt u 

daarvan de inhoud veranderen door aan de CHANGE-knop te draaien, en zodoende 

kunt u kiezen welk type verandering u precies wil gaan doorvoeren. U hebt daarbij 

de keuze uit: 

• 'remove tracks': hiermee kunt u een of meerdere tracks van tape verwijderen. 

Als dit is wat u wilt, draai dan dit formulier voor, en lees dan voor de verdere 

stappen verder op pagina 15. 

• 'rename a track': hiermee kunt u een track een andere naam geven. 
Als dit is wat u wilt, draai dan dit formulier voor, en lees dan voor de verdere 

stappen verder op pagina 16. 

• 'split a track': hiermee kunt u een track in twee aparte tracks splitsen. 

Als dit is wat u wilt, draai dan dit formulier voor, en lees dan voor de verdere 

stappen verder op pagina 18. 

• 'connect two tracks': hiermee kunt u twee naast elkaar gelegen tracks tot één 

grote track combineren. 

Als dit is wat u wilt, draai dan dit formulier voor, en lees dan voor de verdere 

stappen verder op pagina 20 . 

• 'move a track': hiermee kunt u een track verplaatsen van de ene positie naar 

de andere positie op de tape. 
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Als dit is wat u wilt, draai dan dit formulier voor, en lees dan voor de verdere 

stappen verder op pagina 22. 
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Verdere stappen voor het remove-formulier 

Stap 2: Welke track moet verwijderd woden? 

Met het remove-formulier kunt u een of meerdere tracks van tape verwijderen. U 

kunt zelf invullen welke dat is of zijn. Hiertoe moet u met behulp van de gekleurde 

MOVE-toets het kleinere vak (met het woord 'tracks ' ernaast) selecteren door het 

vette kader hiernaartoe te verplaatsen. Daarna kunt u met behulp van de CHANGE

knop de inhoud van het vak veranderen, en zodoende aangeven welke track(s) u wilt 

verwijderen . U hebt hierbij de keuze uit de volgende keuzemogelijkheden: 

• 'all tracks on side A' : alle tracks op kant A worden verwijderd. 

• 'all tracks on side B ': alle tracks op kant B worden verwijderd. 

• 'all tracks': alle tracks, zowel op kant A als op kant B, worden verwijderd. 

• Bovendien hebt u nog een aantal extra keuzemogelijkheden: de namen van 

alle bestaande tracks zijn namelijk ook aan het rijtje toegevoegd. Kiest u er 

hiervan eentje uit, dan is dat de track die verwijderd wordt . 

Op de grafische tape-voorstelling, onderaan het display, wordt aangegeven welke 

track of tracks verwijderd gaan worden: deze zijn donker grijs , en het zwarte pijltje 

staat aan het begin ervan. 

Als alle tracks wit zijn, is dit een waarschuwing dat er iets niet klopt . Dit kan 

dan bijvoorbeeld betekenen dat u in het vak (met het woord 'tracks' ernaast) alleen 

van niet-bestaande tracks hebt aangegeven dat ze moeten worden verwijderd. Ziet 

u zo direct niet wat er aan de hand is , dan kunt u op de GO-knop drukken om 

hierover meer informatie te krijgen. Verander in elk geval de inhoud van het vak 

zodanig dat u de juiste track( s) aanwijst, en er dus minstens 1 grijze track op het 

display verschijnt . 

Lees nu verder op pagina 25 over hoe u de DCC de opdracht moet laten uitvo

eren die op het formulier staat . 
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Verdere stappen voor het rename-formulier 

Stap 2: Welke track krijgt een nieuwe naam? 

Met het rename-formulier kunt u een track een andere naam geven . Daarvoor moet 

u eerst aangeven van welke track u de naam wilt veranderen. Hiertoe moet u met 

behulp van de gekleurde MOVE-toets het kleinere vak (met het woord 'track' er

naast) selecteren door het vette kader hiernaartoe te verplaatsen. Daarna kunt u 

met behulp van de CHANGE-knop de inhoud van het vak veranderen , en daarmee 

aangeven welke track een nieuwe naam krijgt. U hebt daarbij de volgende mogeli

jkheden: 

• 'current track ': de huidige track krijgt een nieuwe naam. 

• Bovendien hebt u nog een aantal extra keuzemogelijkheden: de namen van 

alle bestaande tracks zijn namelijk ook aan het rijtje toegevoegd. Kiest u er 

hiervan eentje uit, dan is dat de track die een nieuwe naam krijgt. 

Op de grafische tape-voorstelling, onderaan het display wordt aangegeven om welke 

track het gaat : deze is donker grijs, en het zwarte pijltje staat aan het begin ervan. 

Als alle tracks wit zijn, is dit een waarschuwing dat er iets niet klopt. Dit kan dan 

bijvoorbeeld betekenen dat u in het vak ( met het woord 'track' ernaast) alleen van 

een niet-bestaande track hebt aangegeven dat deze een nieuwe naam moet krijgen . 

Ziet u zo direct niet wat er aan de hand is, dan kunt u op de GO-knop drukken 

om hierover meer informatie te krijgen. Verander in elk geval de inhoud van het 

vak zodanig dat u de juiste track aanwijst, en er dus een grijze track op het display 

verschijnt . 

Stap 3: Wat is de nieuwe naam? 

Vervolgens moet u de nieuwe naam opgeven, dit doet u in het onderste vak (met de 

woorden 'new name' ernaast) . Hiertoe moet u eerst weer het onderste vak selecteren 

( = zorgen dat het vette kader eromheen staat). Dit kunt u weer doen met behulp 

van de MOVE-toetsen, met name met die voor naar beneden. Als u het onderste 

vak eenmaal geselecteerd hebt, kunt u de inhoud ervan veranderen door aan de 

CHANGE-knop te draaien, en zodoende de nieuwe naam opgeven. Hierbij hebt u 

de volgende keuze-mogelijkheden: 

• ' .... ': In deze 10 kleine vakjes kunt u een zelf bedachte naam invullen van 

maximaal 10 letters. 

Deze kunt u als volgt opgeven : U zorgt eerst dat het vette kader om het eerste 

van de kleine vakjes komt te staan. Dit kunt u bewerkstelligen door op de 

gekleurde MOVE-toets (naar rechts) te drukken , waardoor het vette kader 

naar het eerste van de kleine vakjes springt. Nu u dit vakje hebt geselecteerd, 
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kunt u met behulp van de CHANGE-knop de eerste letter van de door u 

bedachte naam invullen. Hiervoor zijn hoofdletters, kleine letters, en tekentjes 

beschikbaar . Als u dat naar tevredenheid gedaan hebt, kunt u met behulp van 

de MOVE-toetsen (naar rechts) naar het volgende vakje springen, en dan daar 

met behulp van de CHANGE-knop de volgende letter van de door u bedachte 

naam voordraaien. Op deze wijze kunt u een woord van tien letters opgeven. 

• 'no name': geen naam, de track zal alleen een nummer krijgen. 

Hierdoor is de track uniek gedefinieerd - net als alle andere tracks - , maar 

misschien niet zo makkelijk herkenbaar. 

Lees nu verder op pagina 25 over hoe u de DCC de opdracht moet laten uitvoeren 

die op het formulier staat. 
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Verdere stappen voor het split-formulier 

Stap 2: Welke track moet gesplitst worden? 

Met het split-formulier kunt u één track in twee aparte tracks splitsen . Daarvoor 

moet u eerst aangeven welke track u wilt splitsen . Hiertoe moet u met behulp 

van de gekleurde MOVE-toets het kleinere vak (met het woord 'track' ernaast) 

selecteren door het vette kader te verplaatsen van het grote vak naar het kleinere 

vakje . Daarna kunt u met behulp van de CHANGE-knop de inhoud van het vak 

veranderen, en daarmee aangeven welke track gesplitst wordt. U hebt daarbij de 

volgende mogelijkheden: 

• 'current track' : de huidige track wordt gesplitst . 

• Bovendien hebt u nog een aantal extra keuzemogelijkheden: de namen van 

alle bestaande tracks zijn namelijk ook aan het rijtje toegevoegd . Kiest u er 

hiervan eentje uit, dan is dat de track die gesplitst wordt . 

Op de grafische tape-voorstelling, onderaan het display wordt aangegeven om welke 

track het gaat : deze is donker grijs . 

Als alle tracks wit zijn , is dit een waarschuwing dat er iets niet klopt . Een reden 

kan zijn dat u in het vak (met het woord 'track' ernaast) van een niet-bestaande 

track hebt aangegeven dat deze gesplitst moet worden. Kijk na of dat zo is, en zo 

ja, verander het dan . Zo nee, ga dan gewoon verder met stap 3. 

Stap 3: Op welk punt wordt gesplitst? 

Vervolgens moet u opgeven op welk punt u de track wil splitsen. Dit doet u in 

het onderste vak (met de woorden ' split at' ernaast). Hiertoe moet u eerst weer 

het onderste vak selecteren ( = zorgen dat het vette kader eromheen staat) . Dit 

kunt u weer doen met behulp van de MOVE-toetsen, met name met die voor naar 

beneden. Als u het onderste vak eenmaal geselecteerd hebt, kunt u de inhoud ervan 

veranderen door aan de CHANGE knop te draaien, en zodoende aan te geven op 

welk punt moet worden gesplitst. Hierbij hebt u de volgende mogelijkheden: 

• 'current position': de betreffende track zal nu gesplitst worden op de positie 

waar de koppen nu staan. 

• ' .. . min .... sec after begin of track' : hier kunt u de precieze positie van het 

splits-punt opgeven, in de drie nog kleinere vakjes. 

Dit gaat als volgt: u zorgt eerst dat het vette kader om het eerste van de kleine 

vakjes komt te staan. Dit kunt u bewerkstelligen door op de gekleurde MOVE

toets (naar rechts) te drukken , waardoor het vette kader naar het eerste van 

de kleine vakjes springt . Nu u dit vak hebt geselecteerd , kunt u met behulp 

van de CHANGE-knop invullen na hoeveel minuten ( vanaf het begin van de 
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track) gesplitst moet worden. Voor een verdere opgave van de splits-positie 

kunt u met behulp van de MOVE-toetsen (naar rechts) naar het volgende vakje 

springen, en dan daar met behulp van de CHANGE-knop het aantal seconden 
invullen. Op deze wijze kunt u tenslotte ook nog in het derde kleine vakje, 

rechts van de punt, een precisering in tienden van seconden invullen. 

Op de grafische tape-voorstelling, onderaan het display, geeft het zwarte pijltje aan 

waar de betreffende track gesplitst zal gaan worden. 

Wanneer alle tracks wit zijn, dan is dat een teken dat er iets niet klopt. Dit kan 

zijn dat u een niet-bestaande track hebt ingevuld in het bovenste vak (met 'track' 

ernaast), of dat het in het onderste vak (met 'split at' ernaast) opgegeven splitstpunt 

niet binnen de opgegeven track valt, of aan het begin staat. Ziet u zo direct niet wat 

er aan de hand is, dan kunt u op de GO-knop drukken om hierover meer informatie 

te krijgen. Verander in elk geval de inhoud van (een van) beide vakken zodanig dat 

u de juiste track aanwijst, en er dus een grijze track op het display verschijnt. 

Lees nu verder op pagina 25 over hoe u de DCC de opdracht moet laten uitvo

eren die op het formulier staat. 
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Verdere stappen voor het connect-formulier 

Stap 2: Welke 2 tracks worden gecombineerd? 

Met het connect-formulier kunt u twee naast elkaar gelegen tracks tot een grote com

bineren. Daarvoor moet u eerst aangeven welke tracks u wilt combineren . Hiertoe 

moet u met behulp van de gekleurde MOVE-toets het bovenste kleinere vak (met 

het woord 'tracks' ernaast) selecteren door het vette kader hiernaartoe te verplaat

sen . Daarna kunt u met behulp van de CHANGE-knop invullen welke twee tracks 

gecombineerd moeten worden . Hierbij hebt u de volgende mogelijkheden: 

• 'previous track and current track': de vorige track en de huidige track worden 

gecombineerd . 

• 'current track and next track' : de huidige track en die erachter worden gecom

bineerd . 

• Bovendien hebt u nog een aantal extra keuzemogelijkheden: alle zinvolle com

binaties van de namen van de bestaande tracks zijn namelijk ook aan het rijtje 

toegevoegd. Kiest u hiervan een combinatie uit, dan zijn dat de tracks die aan 

elkaar geplakt worden . 

Op de grafische tape-voorstelling , onderaan het display wordt aangegeven om welke 

tracks het gaat : deze zijn donker grijs , en het zwarte pijltje staat aan het begin van 

de tweede. 

Wanneer alle tracks wit zijn, dan is dat een teken dat er iets niet klopt . Het 

kan bijvoorbeeld zijn dat u een niet-bestaande combinatie hebt ingevuld . Ziet u zo 

direct niet wat er aan de hand is, dan kunt u op de GO-knop drukken om hierover 

meer informatie te krijgen . Verander in elk geval de inhoud van het vak zodanig dat 

u de juiste track aanwijst, en er dus een grijze track op het display verschijnt. 

Stap 3: Welke naam krijgt de nieuwe track? 

Vervolgens moet u de naam van de nieuw te vormen track opgeven, en dit doet u 

in het onderste kleinere vakje (met de woorden 'new name' ernaast). Hiertoe moet 

u dit vak eerst weer selecteren(= zorgen dat het vette kader eromheen staat) . Dit 

kunt u weer doen met behulp van de MOVE-toetsen, met name met die voor naar 

beneden. Als u het onderste vak eenmaal geselecteerd hebt , kunt u de inhoud ervan 

veranderen door aan de CHANGE knop te draaien , en zodoende aan te geven wat 

de nieuwe naam wordt . Hierbij hebt u de volgende mogelijkheden: 

• 'same as first track' : de nieuw te vormen track neemt de naam van de voorste 

van de twee tracks over . 

• 'same as second track' : de nieuw te vormen track neemt de naam van de laatste 

van de twee tracks over . 
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• ' .... ': In deze 10 nog kleine vakjes kunt u een zelf bedachte naam invullen van 

maximaal 10 letters. 

Deze kunt u als volgt opgeven: U zorgt eerst dat het vette kader om het eerste 

van de kleine vakjes komt te staan. Dit kunt u bewerkstelligen door op de 

gekleurde MOVE-toets (naar rechts) te drukken, waardoor het vette kader 

naar het eerste van de kleine vakjes springt. Nu u dit vakje hebt geselecteerd, 

kunt u met behulp van de CHANGE-knop de eerste letter van de door u 

bedachte naam invullen. Hiervoor zijn hoofdletters, kleine letters, en tekentjes 
beschikbaar. Als u dat naar tevredenheid gedaan hebt, kunt u met behulp van 

de MOVE-toetsen (naar rechts) naar het volgende vakje springen, en dan daar 

met behulp van de CHANGE-knop de volgende letter van de door u bedachte 

naam voordraaien. Op deze wijze kunt u een woord van tien letters opgeven. 

• 'no name': geen naam, de track zal alleen een nummer krijgen. 

Hierdoor is de track uniek gedefinieerd - net als alle andere tracks-, maar 

misschien niet zo makkelijk herkenbaar. 

Lees nu verder op pagina 25 over hoe u de DCC de opdracht moet laten uitvoeren 

die op het formulier staat. 
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Verdere stappen voor het move-formulier 

Stap 2: Welke track wordt verplaatst? 

Met het move-formulier kunt u een track verplaatsen van de ene positie naar de 

andere positie op de tape . Daarvoor moet u eerst aangeven welke track u wilt ver

plaatsen. Hiertoe moet u met behulp van de gekleurde MOVE-toets het bovenste 

kleinere vak ( met het woord 'track' ernaast) selecteren door het vette kader hier

naartoe te verplaatsen. Daarna kunt u met behulp van de CHANGE-knop de inhoud 

van het vak veranderen, en zodoende aangeven welke track moet worden verplaatst. 

U hebt hierbij de volgende keuzemogelijkheden : 

• 'current track': de huidige track (waar de koppen nu staan) zal verplaatst 

worden. 

• Bovendien hebt u nog een aantal extra keuzemogelijkheden: de namen van 

alle bestaande tracks zijn namelijk ook aan het rijtje toegevoegd. Kiest u er 

hiervan een uit, dan is dat de track die verplaatst wordt. 

De grafische tape-voorstelling , beneden op het display, zal aangeven welke track 

verplaatst zal gaan worden: deze is donker grijs gekleurd, en het zwarte pijltje staat 

aan het begin van de track . 

Wanneer alle tracks wit zijn , dan is dat een teken dat er iets niet klopt. Een 

reden kan zijn , dat u een niet-bestaande hebt ingevuld . Zo ja, verander dan de 

inhoud van het vak . Zo nee, ga dan gewoon door met stap 3. 

Stap 3: Waar moet de track naartoe? 

Vervolgens moet u aangeven waarheen u de betreffende track wilt verplaatsen . Hi

ertoe moet u eerst het tweede kleinere vak (met de woorden 'to where' ernaast) 

selecteren ( = zorgen dat het vette kader om dit vak staat) . Dit kunt u doen met 

behulp van de MOVE-toetsen , met name met die voor naar beneden. Daarna kunt 

u de inhoud van het vak invullen met behulp van de CHANGE-knop, en zodoende 

aangeven waar de track naartoe moet . Hierbij hebt u weer een aantal keuze mogeli

jkheden: 

• 'after last track side A' : de te verplaatsen track wordt gezet achter de laatste 

track op kant A. 

• 'after last track side B' : de te verplaatsen track wordt gezet achter de laatste 

track op kant B . 

• 'after current track' : de te verplaatsen track wordt gezet aansluitend aan de 

huidige track . 

• 'begin side A' : de te verplaatsen track wordt gezet aan het begin van kant A . 
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• 'begin side B': de te verplaatsen track wordt gezet aan het begin van kant B. 

• 'begin current track' : de te verplaatsen track wordt gezet aan het begin van 

de huidige track. 

• 'begin track ... .': de te verplaatsen track wordt gezet aan het begin van de 
track die in het kleine vakje staat. U kunt zelf invullen welke dat is. 

Hiertoe moet u met behulp van de gekleurde MOVE-toets het kleine vakje 

selecteren door het vette kader te verplaatsen van het middelste grote vak 

naar het kleine vakje. Daarna kunt u met behulp van de CHANGE-knop de 

naam van de gewenste begin track voordraaien. 

• 'af ter track ... .': de te verplaatsen track wordt gezet aansluitend aan de track 

die in het kleine vakje staat. U kunt zelf invullen welke dat is . 

Hiertoe moet u met behulp van de gekleurde MOVE-toets het kleine vakje 

selecteren door het vette kader verplaatsen van het middelste grote vak naar 
het kleine vakje. Daarna kunt u met behulp van de CHANGE-knop de naam 

van de gewenste begin track voordraaien. 

De grafische tape-voorstelling, beneden op het display, zal aangeven waar op de 

tape de te verplaatsen track terecht zal komen: hier ligt een donker grijs balkje 

over de bestaande (witte) tracks heen. Bovendien wordt ook deze de beginpositie 

aangegeven door een zwart pijltje. 

Als er geen grijze track of grijs opneem-balkje is, is dit een waarschuwing dat er 
iets niet klopt . Dit kan dan bijvoorbeeld betekenen, dat er een niet-bestaande track 

is ingevuld in het bovenste vak, of dat geen ruimte is om de track te verplaatsen 

naar het in het middelste vak aangegeven punt. Kijk dan na of een van deze dingen 

inderdaad de reden is: Zo ja, verander dan de inhoud van (een van) beide vakken . 

Zo nee, ga dan gewoon verder met stap 4. 

Stap 4: Wat mag niet verloren gaan? 

Als u wilt voorkomen dat u tijdens het verplaatsen per ongeluk stukjes verdwijnen die 

u had willen behouden, kunt u dit aangeven in het derde grote vak (met de woorden 
'overwrite permission' ernaast). Eerst moet u dit vak daarvoor weer selecteren(= 
zorgen dat het vette kader om dit vak staat). Dit kunt u doen met behulp van de 

MOVE-toetsen, met name met die voor naar beneden. Daarna kunt u de inhoud 

van het vak invullen met behulp van de CHANGE-knop, en zodoende aangeven wat 

niet verloren mag gaan. Hierbij hebt u weer een aantal keuze mogelijkheden: 

• 'until end of side' : het opnemen gaat door tot het eind van kant. 

• 'until begin next track': het opnemen gaat door tot aan het begin van de 

volgende track. 
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• 'until begin track .... ': het opnemen gaat door tot aan het begin van de track 

die in het kleine vakje staat . U kunt zelf invullen welke dat is. 

Hiertoe moet u met behulp van de gekleurde MOVE-toets het kleine vakje 

selecteren door het vette kader ernaartoe te verplaatsen. Daarna kunt u met 

behulp van de CHANGE-knop de naam van de gewenste begin track voor

draaien. 

Op de grafische tape-voorstelling, beneden op het display, geeft het einde van het 

grijze balkje aan dat de te verplaatsen track tot daar - en niet verder - zal worden 

weggeschreven. 

Als er geen grijze track of grijs opneem-balkje is, is dit een waarschuwing dat er 

iets niet klopt . Dit kan dan bijvoorbeeld betekenen, dat er een niet-bestaande track 

is ingevuld in het bovenste vak, of dat geen ruimte is om de track te verplaatsen 

naar het in het middelste vak aangegeven punt, of dat wat u in het derde vak (met 

'overwrite perrn.ission' ernaast) hebt ingevuld klopt niet met wat er ingevuld is in het 

tweede vak (met 'where' ernaast). Ziet u zo direct niet wat er aan de hand is, dan 

kunt u op de GO-knop drukken om hierover meer informatie te krijgen. Verander 

in elk geval de inhoud van ( een of twee van) de drie vakken zodanig dat een zinnige 

combinatie ontstaat, en er dus een grijze track en een grijs opneem-balkje op het 

display verschijnt. 

Lees nu verder op pagina 25 over hoe u de DCC de opdracht moet laten uitvo

eren die op het formulier staat . 
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5.3 Uitvoeren wat op het edit-formulier staat 

Aan de hand van de vorige pagina's hebt u precies kunnen invullen wat uw wensen 

zijn. Als het nog niet helemaal naar uw zin is, kunt u nu alsnog wat veranderingen 

aanbrengen in het betreffende vak . Wanneer alles is zoals u het hebben wilt, dan 

kunt u de DCC de opdracht uit laten voeren door op de GO-toets te drukken. Het 

apparaat zal nu zelf gaan spoelen als dat nodig is, en daarna beginnen met het 

aanbrengen van de veranderingen. 

Wilt u de handelingen eventjes onderbreken, dan drukt u op de PAUSE-toets, en 

het apparaat stopt met wat het aan het_ doen was. Om daarna weer gewoon verder 

te gaan waar u gebleven was, moet u nogmaals op de PAUSE-toets drukken. Wilt 

u de veranderingen definitief stoppen, dan drukt u op de STOP-toets. 
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6 Als u verdwaald bent 

Hieronder staan enige tips, die van nut kunnen zijn als u het gevoel hebt verdwaald 

te zijn : 

• De groene lampjes op de knoppen geven aan of het zin heeft om een bepaalde 

knop te gebruiken of niet. Zo kunt u altijd zien uit welke functies u kunt 

kiezen . 

• De knop RESET geeft u de mogelijkheid om datgene wat in het vette kader is 

aangegeven op het formulieren-display terug te brengen naar de oorspronkelijke 

inhoud. Dan kunt u in dat vakje dus weer met een schone lei beginnen . 

• De knop STOP zorgt dat het apparaat onmiddellijk definitief stopt met het

geen waarmee het bezig was . Deze knop kunt u gebruiken als u niet meer 

snapt wat het apparaat aan het doen is . 

• De knop PLAY kunt u gebruiken om gewoon te gaan afspelen, zonder dat u 

van de formulieren gebruik hoeft te maken. 
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7 Korte samenvatting van de belangrijkste punten 

De DCC-recorder is een soort muziek-cassette-recorder, maar hij is uitgebreid met 

digitale functies. Daardoor kun je van het ene nummer naar het andere springen, 

zoals dat ook bij een cd-speler kan. Hiervoor kun je bijvoorbeeld de toetsen 'Previ

ous', 'Next', etc. gebruiken. 

Bovendien kun je de DCC bedienen met behulp van de zogenaamde formulieren, 
die je door de 'Info'-, 'Program'-, 'Record'- en 'Edit'-toetsen op het display kunt 

toveren. 

• Wat binnen het vette kader staat kun je met behulp van de draaiknop veran
deren ('Change'). 

• De plaats van het kader kun je met behulp van de kursor-toetsen veranderen 

('Move'). 

• Als je het formulier goed ingevuld hebt, kun je met de 'Go'-toets de DDC de 
opdracht laten uitvoeren. 

De groene lampjes geven aan of het zinvol is om een knop te gebruiken. 
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