
Aan de slag met de Geluidshuffle 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
De Geluidshuffle is een apparaat voor het creëren van verhalen, volgordebepaling en 
geluidseffecten. U kunt meerdere opnamen invoeren tot een totale tijd van 4 minuten. U 
kunt vervolgens kiezen om deze in de juiste of een willekeurige volgorde af te spelen. 
De Geluidshuffle kan aan de muur bevestigd worden en heeft drie hoofdtelefoonuitgangen 
voor groepswerk. 
Het apparaat kan tevens met een schakelaar worden bediend.  
De Geluidshuffle heeft 3 AAA batterijen nodig (niet inbegrepen). 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opname 
 Deze handleiding gebruikt de term "bericht" voor elk geluid dat opgenomen is op de 

Geluidshuffle. Een 'bericht' kan geluidseffecten, zang, klanken, spraak en volledig 
gevormde zinnen zijn. 

 Om een bericht op te nemen stelt u de Rec-Play-Off-schakelaar in de "Rec"-positie. 

 Druk één keer op de REC-knop, de Geluidshuffle™ zal "piepen" en het rode lampje 
gaat branden.  

 De Geluidshuffle™ is nu aan het opnemen. 

 Om de opname te stoppen drukt u nogmaals op de REC-knop, de Geluidshuffle™ zal 
twee keer "piepen" en het lampje zal uitgaan.  

 Dit proces kan vele keren herhaald worden totdat het geheugen (240 seconden) 
vol is. Als u klaar bent met opnemen zet u de Rec-Play-Off-schakelaar op "Play" of 
"Off". 

 Wanneer het geheugen vol is, zal de Geluidshuffle™ twee keer "piepen" en zal het 
recordlampje uitgaan. 
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Afspelen 
 Om de berichten af te spelen zet u de Rec-Play-Off-schakelaar in de "Play"-positie.  

 Wanneer de grote bovenste knop wordt ingedrukt zal de Geluidshuffle™ de berichten 
die u hebt opgenomen afspelen. 

 Een bericht wordt elke keer afgespeeld, telkens als de grote knop wordt ingedrukt.  

 Wanneer u klaar bent met het afspelen zet u de Rec-Play-Off-schakelaar in de  
"Off"-positie om de batterijen te sparen. 

 
 

RAND(OM)-schakelaar. 
De Geluidshuffle™ heeft twee afspeelmodi die geselecteerd worden via de SEQ(uentieel)- 
Sequentieel afspelen 

 In de sequentiële modus worden de berichten afgespeeld in dezelfde volgorde 
waarin ze zijn opgenomen.  

 Wanneer het laatste bericht is afgespeeld, zal de Geluidshuffle opnieuw beginnen 
met het eerste bericht en kunt u opnieuw in dezelfde volgorde door de berichten 
gaan. 
 

Willekeurig afspelen 

 In de willekeurige modus worden alle berichten één keer afgespeeld, maar in een 
willekeurige volgorde. Als er bijvoorbeeld vijf berichten opgenomen zijn, wordt elk 
bericht één keer afgespeeld, maar in een willekeurige volgorde.  

 Wanneer het laatste bericht afgespeeld is, zal het apparaat "piepen" om te tonen dat 
alle berichten afgespeeld zijn.  

 Als u op de grote knop drukt, zullen de berichten opnieuw afgespeeld worden, maar 
in een nieuwe volgorde. 
 

Het geheugen wissen 
 Indien u het geheugen wenst te wissen en alle opgeslagen berichten wenst te 

verwijderen, moet u ervoor zorgen dat de Rec-Play-Off-schakelaar op "Rec" staat. 

 Houd nu de "Del"-toets ingedrukt, totdat u twee korte "piepjes" hoort. 

 Het geheugen is nu gewist. 
 

Vervanging van de batterijen 
De Geluidshuffle™ gebruikt drie AAA-batterijen. Het batterij vak bevindt zich aan 
het onderste vlak.  
 
 
 

  

 

 



Aansluitcontacten 
 Er zitten drie aansluitcontacten van 3,5 mm op de GeluidShuffle™ die extra functies 

bieden. 

 De "koptelefoon"-ingang maakt de aansluiting van een externe luidspreker of 
koptelefoon mogelijk. 

 De "switch" ingang is een ingang die het mogelijk maakt een extra externe schakelaar 
te gebruiken om de berichten af te spelen. 

 
 
 

Probleemoplossingen 
 

Probleem Oplossing 

De Geluidshuffle wilt niet inschakelen De batterij is bijna leeg, vervang de 
batterijen 

Het opgenomen geluid is te zacht Spreek goed en duidelijk in de microfoon 
naast het rode lampje 

De Geluidshuffle wil geen berichten 
opnemen 

Het geheugen is vol. Wis het geheugen en 
probeer het opnieuw. 

 


