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Verkorte instructie voicerecorder OLYMPUS Ws-831 
 

Algemene regel: ga voorzichtig met de voicerecorder (VR) om, als ware het jouw 

eigenste eigendom, laat ‘m niet vallen, niet in contact laten komen met vloeistof (water 

eroverheen of in de thee laten vallen). 

 

Alle instellingen zijn al juist en correct (dus hier NIKS meer aan veranderen): 

- datum en tijd 

- de opnameomstandigheden (conf) 

- volumeknop staat op maximaal (30) 

- batterij (alkaline) 

 

Belangrijke knoppen: 

- linksboven aan de zijkant: aan/uit (power/hold) 

- onder het displaytje/schermpje: 

o F1 

o F2 

o Menu 

o stopknop (ڤ ) 

o REC knop (●) 

o het rondje met + en – en  en  

o OK / MENU (midden in het rondje) 

o Erase 

o LIST 

 

Aanzetten: 

1. Pak de VR in je linkerhand zodat je met je duim linksboven aan de zijkant het 

schuifknopje kunt hanteren om het richting “power” te bewegen (een beweging 

naar beneden). 

2. Er verschijnt nu tekst op het displaytje; de VR staat aan. 

3. Soms krijg je, vaak als je een batterij moet wisselen, even een tussenschermpje 

met de keuze tussen “Recorder” en “Music”; met + en – kun je de selectie 

wijzigen, maar je kiest natuurlijk voor “Recorder” door op de OK knop te 

drukken 

4. Je ziet dan een lijst met folders A t/m E; kies folder A door op de OK knop te 

drukken; jouw gesprekken worden dan in folder A bewaard; als je al gesprekken 

hebt opgenomen, zie je een lijstje met die gesprekken (die je dus ook weer apart 

kunt selecteren en afspelen) 

 

Gesprek opnemen: 

1. Druk op de REC knop 

2. Het gesprek wordt nu opgenomen 

3. Druk je nogmaals op de REC knop, dan zet je de VR op pauze 

4. Druk je voor een derde maal op de REC knop dan gaat de opname verder; dit 

alles is dan één opname/gesprek 

5. Druk op de stopknop, dan stopt de opname 

6. De opnamen/gesprek verschijnt als een filenaam in de lijst onder folder A of als 

een nummer (bijvoorbeeld 02/02 = gesprek nr 2 van totaal 2) in het display 

 

Gesprek afluisteren: 

1. De laatste opname kun je afluisteren door op de OK knop de drukken 

2. Heb je niet het juiste gesprek om af te luisteren, dan selecteer je met de  en  

knoppen wel het juiste gesprek 

3. Dit kan ook door op de LIST knop te drukken; je ziet dan alle files/opgenomen 

gesprekken op een rijtje; ga met + en – naar het juiste gesprek en druk op OK 

om af te luisteren  
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Uitzetten: 

1. Pak de VR in je linkerhand zodat je met je duim linksboven aan de zijkant het 

schuifknopje kunt hanteren om het richting “power” te bewegen (een beweging 

naar beneden) laat het knopje ook weer los. 

2. Beweeg het schuifknopje nu naar boven en zet het op “HOLD”, dit voorkomt dat 

het apparaat ongewild weer aan gaat, op deze manier spaar je ook de batterij.  

 

GEEN PANIEK: 

Zit ooit in een menu of een displaytje waar je niet moet zijn (per ongeluk bijvoorbeeld te 

lang de knop OK ingedrukt, dan gebruik je de  knop om er weer uit te komen, tot je 

weer bij de keuze “Recorder” en “Music” bent. Pak het van daar weer op. 

 

NOOIT DOEN: 

1. Opnames van de VR erasen (deleten/weggooien); er bestaan geen foute 

opnames, als er al iets moet worden weggegooid, dan doen wij dat of jij doet het 

nadat je van ons akkoord hebt gehad dat de opnames hier goed ontvangen zijn. 

 

 

 


