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Verkorte gebruikshandleiding Sony-recorder. 
 

De Sony-recorder is uitstekend geschikt om tijdens de mystery-shoppingen gebruikt te 

worden om de gesprekken in de apotheken op te nemen. Deze recorder heeft erg veel 

mogelijkheden, maar voor de mystery-shopper zijn er maar enkele nodig om te gebruiken. 

 

De toetsen die nodig zijn voor gebruik: 

 

 In rode letters aan de voorzijde de toets: “erase”. 

 Vanaf de voorzijde gezien, op de voorzijde aan de rechterkant, de toets: “folder”. 

 Vanaf de voorzijde gezien, aan de rechterzijde van het toestel, de toetsen: “vol”, 

“menu” ( tevens “push/play/stop(enter)”, “stop” en “rec/rec pause”. 

 Aan de bovenzijde de aansluitmogelijkheid in rood: “power”. 

 Aan de bovenzijde de enigszins draaibare microfoon. 

 Aan de achterzijde het klepje met het opschrift “open”, de plaats waar de batterijen      

(twee stuks) in geplaatst worden. 

 

Alle andere toetsen zijn voor gebruik bij of met de computer, om b.v. gesprekken op een cd-

rom te branden, en niet echt belangrijk voor de mystery-shopper dus. 

 

Scherm. 

 

Info op scherm aan de voorzijde (na de “hold”- toets aan de achterzijde naar links verzet te 

hebben): 

 

 Op de bovenste regel: vijf liggende streepjes die aangeven hoeveel geheugen nog 

beschikbaar is. Minder streepjes betekent ook minder geheugen. 

 Onmiddellijk daaronder de letter “A” die aangeeft dat op dat moment map 

“A”gebruikt wordt. Meerdere mappen zijn “B”, “C”, “D” of  “E”. De totale 

geheugencapaciteit, dus van vijf mappen bij elkaar, is vijf uren en 34 minuten in de 

stand “LP”. 

 Op de volgende regel aan de rechterzijde van het scherm een batterijteken dat aangeeft 

hoeveel capaciteit de batterijen nog hebben. Meer streepjes in het batterijfiguurtje 

betekent meer stroom. 

 Op de volgende regel een klein microfoontje dat de gevoeligheid van de microfoon 

aangeeft. Weinig zwart betekent weinig of slechte ontvangst. Hoe zwarter het 

microfoontje hoe beter. 

 Volgende regel geeft aan, in grote cijfers, het aantal opgenomen gesprekken/totaal 

aantal opgenomen gesprekken. B.v.  08/08 betekent: 8 opgenomen gesprekken/ van 

totaal 8 opgenomen, of  (bij het afluisteren van de opgenomen gesprekken): 03/08 

betekent: afluisteren van het derde gesprek van in totaal 8 opgenomen gesprekken.  

 Laatste regel geeft aan de rechterzijde de actuele tijd aan of de opgenomen tijd van een 

gesprek. 
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Gebruik van de verschillende toetsen. 

 

Hold-toets: 

Hiermee worden alle toetsen geblokkeerd of gedeblokkeerd. Deze toets in de rechterpositie 

betekent als het ware dat het toestel uit staat. Er is geen beeld meer in het scherm. Deze toets 

in de linkerpositie brengt het toestel in de basisinstelling, klaar voor gebruik. 

 

Vol-toets: 

Met deze toets wordt het volume geregeld tijdens het afluisteren van een opgenomen gesprek.  

+ is meer volume, - is minder volume. 

 

Menu-toets tevens Folder-toets. 

 

Menu-toets: 

Deze toets vanaf de voorzijde iets naar achteren duwen, hierna verschijnt het menu. In dit 

menu zitten verschillende opties die, nadat het toestel zijn basisinstelling heeft gekregen, niet 

meer gebruikt hoeven te worden. 

 

Folder-toets: 

Deze toets vanaf de achterzijde iets naar voren duwen. Op het scherm wijzigt nu de letter “A” 

in “B”. Er is nu van map gewisseld. Meerdere malen op dezelfde wijze op de knop duwen 

wijzigt de map telkens, tot weer bij de letter “A’. De mystery-shopper gebruikt in de regel 

alleen folder “A”. 

 

Stop-knop: 

Met deze knop kan een opname gestopt worden, het afluisteren van een opgenomen gesprek 

beëindigd worden of een pauzestand beëindigd worden. 

 

Rec/Rec Pauze-knop: 

Met deze knop wordt een opname van een gesprek gestart, wordt een opname in de 

pauzestand gezet of  een opname weer hervat na in de pauzestand te zijn geweest. 

 

Rode positie boven op apparaat: 

Hier kan een externe stroombron worden aangesloten. 

 

Draaibare microfoon: 

Deze kan naar behoefte in de juiste positie gedraaid worden. 

 

Rode erase-knop: 

Hiermee kan een reeds opgenomen gesprek gewist worden of samen met de “stop-toets”, 

tegelijkertijd ingedrukt, alle opgenomen gesprekken worden gewist. 
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Start: 

 

 Plaats twee batterijen in het apparaat op de daarvoor bestemde plaats aan de 

achterzijde van het apparaat. 

 Zet op de achterzijde de  “hold”- toets naar links. 

 Aan de voorzijde verschijnt op het schermpje de actuele instelling. Zie voor betekenis 

hiervoor bij “ Scherm”.  

 

Gesprek opnemen. 

 

1. Zet de “hold”- toets aan de achterzijde in de linker positie. Aan de voorzijde verschijnt 

in het scherm de basisinstelling. Controleer voor het eerste gesprek of de cijfers in het 

midden van het scherm op “00/00” staan. 

2. Wis zonodig alle reeds eerder opgenomen gesprekken. 

3. Druk aan de rechterzijde de “rec/rec pauze”- toets in. De opname wordt nu gestart. 

Spreek het AMP-nummer, naam en adres van de apotheek en de datum in. 

4. Druk weer op de “rec/rec pauze”- toets. Het apparaat staat nu in de pauzestand. Aan de 

voorzijde op het scherm knippert nu “Pauze”. 

5. Loop naar de apotheek, vlak bij de ingang nogmaals op de “rec/rec pauze-toets” 

drukken en het apparaat gaat uit de pauzestand en neemt weer op. 

6. Na beëindiging van de mysteryshopping, buiten de apotheek, op de “stop-

toets”drukken en de opname wordt gestopt. 

 

Volgende opname: 

 

Start de volgende opname bij punt 3 hiervoor en voer vervolgens dezelfde handelingen uit  

t/m  punt 6. 

 

Afhankelijk van de lengte van de gesprekken kunnen er meerdere gesprekken in map “A” 

worden opgenomen, tot een totale duur van vijf uren en 34 minuten.  

 

Wissen van een gesprek of meerdere gesprekken. 

 

Gaat een opname verkeerd, dan kan een gesprek  worden gewist. Natuurlijk alleen dan 

wanneer de apotheek nog niet bezocht is, dus vooraf het bezoek. 

 

Wissen van een gesprek: 

 

 Ga met de “menu”- toets, aan de rechterzijde van het apparaat, door op de pijltjestoets 

aan de boven- c.q. onderzijde van de knop te drukken naar het gewenste nummer van 

het gesprek.  

 Druk nu op de “erase”- toets aan de voorzijde. 

 Het schermpje gaat knipperen. 

 Druk tijdens dit knipperen nogmaals op de “erase-toets”.  

 Het gesprek dat gewist moet worden verdwijnt. 

 De nummering van de gesprekken wordt aangepast. 
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Wissen alle gesprekken: 

 

 Druk tegelijkertijd met de vingers/duim van de ene hand op de “stop”- toets en de 

“erase”- toets. 

 Het schermpje gaat knipperen. 

 Druk tijdens dit knipperen nogmaals op de “erase-toets”. 

 Alle gesprekken worden gewist. 

 De cijfers van de gespreksnummering staan weer op 00/00. 

 

 

 

Terugluisteren van een gesprek: 

 

 Na beëindiging van een gesprek kan dit teruggeluisterd worden.  

 Ga met de pijltjestoetsen aan de zijkant van het toestel naar het gewenste nummer van 

het gesprek, zoals hiervoor staat aangegeven bij wissen van een gesprek. (Nadat een 

gesprek beëindigd is blijft de teller automatisch bij dit laatste gesprek staan). 

 Druk met de nagel van een van de vingers, met enige druk, op het middengedeelte van 

de “menu”-toets. 

 Het bedoelde gesprek wordt afgespeeld. 

 Wordt dit gesprek niet afgespeeld, dan is er waarschijnlijk verkeerd gedrukt op het 

midden gedeelte van de “menu”- toets. Ga in dat geval met de pijltjestoets weer naar 

het juiste gespreksnummer en herhaal de handeling van het drukken op het 

middengedeelte van de “menu”- toets. 

 

Doorspoelen tijdens afluisteren van het gesprek: 

 

 Na het bezoek aan de apotheek kan het opgenomen gesprek afgeluisterd worden.(zie 

rubriek “ Terugluisteren van een gesprek”) 

 Tijdens het afluisteren kan het gesprek doorgespoeld worden als bijvoorbeeld de 

wachttijd in de apotheek erg lang is geweest. 

 Druk voor het doorspoelen van het gesprek, tijdens het afluisteren, op het onderste 

deel van de “menu-toets”(dat deel waar twee pijltjes naar boven gericht staan). 

 Spoel zover door tot de passage bereikt is die afgeluisterd moet worden. 

 Terugspoelen kan ook.  

 Druk voor terugspoelen, tijdens het afluisteren, op het bovenste deel van de “menu-

toets” (het deel waar twee pijltjes naar beneden gericht staan) 

 

Zet op het einde van de dag/einde van de mystery-shopping de  “hold”- toets aan de 

achterzijde weer in de rechterstand. Het schermpje aan de voorzijde wordt weer leeg. (duurt 

enkele seconden) 
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Versneld vooruit en teruguit spoelen van een gesprek: 

 

Als je in de apotheek lang hebt moeten wachten voordat je werd geholpen. Kun je met het 

terugluisteren van het gesprek het wachten snel overslaan door: 

 

 Snel vooruit spoelen/zoeken: 

Foldertoets ‘omhoog  is >>|’ ingedrukt houden; kijk naar de teller op de onderste regel 

(deze loopt steeds sneller op) waar je ongeveer het gesprek denkt op te kunnen 

pakken. Knop loslaten op het punt waar je het afspelen wilt hervatten. 

 

 Snel teruguit spoelen/zoeken: 

Foldertoets ‘omlaag is |<<’ ingedrukt houden; kijk naar de teller op de onderste regel 

(deze loopt steeds sneller op) waar je ongeveer het gesprek denkt op te kunnen 

pakken. Knop loslaten op het punt waar je het afspelen wilt hervatten. 


