Digital Voice Tracer
LFH 600
LFH 620

For product information and support, visit
www.philips.com/dictation
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Εγχειρίδιο χρήσης

1

1.2

Καλωσήρθατε

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσήρθατε στη Philips! Για να
επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα μας για πληροφορίες υποστήριξης, όπως εγχειρίδια χρήστη,
φόρτωση λογισμικού, πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση και άλλα:
www.philips.com/dictation.

1.1

Περιεχόμενα συσκευασίας

Μπαταρίες

Καλώδιο USB

Μικρόφωνο με
ακουστικό *

Εγχειρίδιο χρήσης

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ηχογράφηση
• Ηχογράφηση σε μορφή αρχείων MP3.
• Επιλογή μεταξύ τριών τρόπων λειτουργίας ηχογράφησης: HQ, SP και LP για
ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια ηχογράφησης.
• Δυνατότητα ρύθμισης της ευαισθησίας ηχογράφησης, για την αποφυγή
θορύβων από το παρασκήνιο και προσαρμογή στο περιβάλλον της
ηχογράφησης.
• Μεγάλη εσωτερική μνήμη, για εξαιρετική χωρητικότητα ηχογράφησης και
δυνατότητα εγγραφής και αποθήκευσης ηχογραφήσεων μεγάλης διάρκειας.
• Με τον τρόπο λειτουργίας ηχογράφησης με φωνητική ενεργοποίηση, είναι
δυνατή η ελεύθερη ηχογράφηση, χωρίς να απαιτείται το πάτημα του κουμπιού
ηχογράφησης.

Αναπαραγωγή

Voice Tracer
4

• Δυνατότητα προσαρμογής της ταχύτητας αναπαραγωγής, για αναπαραγωγή
των ηχογραφήσεων σε υψηλή ή χαμηλή ταχύτητα.
• Δυνατότητα συνεχούς αναπαραγωγής τμήματος ή ολόκληρου του αρχείου ήχου,
με την επιλογή επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής.

Λουράκι *
Εγχειρίδιο χρήσης

• Μεγάλη οθόνη για καλύτερη θέαση.
• Δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας έως και 22 ώρες.*
• Ταχύτατη μεταφορά ηχογραφήσεων, μουσικής και δεδομένων, μέσω θύρας USB
2.0 υψηλής ταχύτητας.
• Δυνατότητα γρήγορης εύρεσης των επιθυμητών σημείων σε μια ηχογράφηση,
με τη χρήση των λειτουργιών επισήμανσης ευρετηρίου και προσωρινής
επισήμανσης.
• Υποστήριξη έως και 99 ηχογραφήσεων σε κάθε έναν από τους τέσσερις
διαθέσιμους φακέλους, για εύκολη και γρήγορη οργάνωση των αρχείων σας.
• Ως συσκευή αποθήκευσης USB, το Voice Tracer προσφέρει τη δυνατότητα
εύκολης αποθήκευσης, δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων και μεταφοράς
των αρχείων σας, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση ειδικού λογισμικού ή
προγραμμάτων οδήγησης.
* Διατίθεται μόνο σε ορισμένες εκδόσεις του προϊόντος.

Εγχειρίδιο χρήσης
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Τεχνική υποστήριξη και εγγύηση

Το παρόν προϊόν της Philips έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με
τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας. Αν το προϊόν της Philips που διαθέτετε δεν
λειτουργεί σωστά ή είναι ελαττωματικό, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της
Philips Speech Processing, ο οποίος θα σας ενημερώσει σχετικά με τις ενέργειες
στις οποίες πρέπει να προβείτε.
Αν έχετε απορίες τις οποίες δεν μπορεί να λύσει ο αντιπρόσωπος ή άλλες
σχετικές ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.philips.com/dictation.
Η συσκευή δεν διαθέτει εξαρτήματα που μπορούν να υποβληθούν σε συντήρηση
ή επισκευή από το χρήστη. Μην ανοίγετε ή αφαιρείτε τα καλύμματα και μην
εισάγετε αντικείμενα μη κατάλληλα για τις συγκεκριμένες συνδέσεις. Οι
επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο σε κέντρα συντήρησης της
Philips και εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών. Σε αντίθετη περίπτωση,
καθίσταται άκυρη οποιαδήποτε εγγύηση, ρητή ή έμμεση. Η εκτέλεση
οποιωνδήποτε ενεργειών οι οποίες απαγορεύονται ρητά στο παρόν εγχειρίδιο
και οποιωνδήποτε ρυθμίσεων ή διαδικασιών συναρμολόγησης οι οποίες δεν
συνιστώνται ή δεν εξουσιοδοτούνται στο παρόν εγχειρίδιο, καθιστά άκυρη την
εγγύηση.
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Εύκολη χρήση

3

Σημαντικές πληροφορίες

3.1
Ασφάλεια
• Για την αποφυγή βραχυκυκλώματος, μην εκθέτετε το προϊόν σε βροχή ή νερό.
• Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία από εξοπλισμό
θέρμανσης ή άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
• Προστατεύετε τα καλώδια από τυχόν σύνθλιψη, ιδιαίτερα στα βύσματα και τα
σημεία εξόδου από τη μονάδα.
• Δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα των αρχείων σας. Η Philips δεν φέρει ευθύνη
για τυχόν απώλεια δεδομένων.
3.1.1 Προστασία ακοής
Τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες και υποδείξεις όταν χρησιμοποιείτε τα
ακουστικά σας:
• Ρυθμίζετε τον ήχο σε κανονική ένταση και χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για
λογικό χρονικό διάστημα.
• Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην αυξάνετε την ένταση όταν η ακοή
σας προσαρμόζεται στην ήδη επιλεγμένη ρύθμιση.
• Μην αυξάνετε την ένταση σε σημείο που να μην ακούτε τι συμβαίνει γύρω σας.
• Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ή προσωρινή διακοπή της χρήσης σε πιθανώς
επικίνδυνες καταστάσεις.
• Μη χρησιμοποιείτε ακουστικά όταν οδηγείτε οχήματα, όταν κάνετε ποδήλατο,
σκέιτμπορντ κλπ., διότι υπάρχει κίνδυνος τροχαίων ατυχημάτων. Σε πολλές
χώρες η χρήση ακουστικών απαγορεύεται από το νόμο.
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Σημαντική πληροφορία (για μοντέλα που διατίθενται με ακουστικά):
Η Philips εγγυάται τη συμμόρφωση της μέγιστης ισχύς ήχου των συσκευών
αναπαραγωγής ήχου που κατασκευάζει με τις τιμές που καθορίζουν οι αρμόδιες
αρχές, με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται τα αυθεντικά μοντέλα
ακουστικών. Αν απαιτείται αντικατάσταση των ακουστικών, συνιστάται να
επικοινωνήσετε με το κατάστημα λιανικής και να παραγγείλετε ένα μοντέλο της
Philips ίδιο με το αυθεντικό.

3.2
Απόρριψη παλαιών προϊόντων
• Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα
υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να
χρησιμοποιηθούν ξανά.
• Το σύμβολο ενός τροχήλατου κάδου απορριμμάτων που διαγράφεται
με ένα χ υποδηλώνει ότι το προϊόν στο οποίο εμφανίζεται το σύμβολο
αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC.
• Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής περισυλλογής
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.
• Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλαιά προϊόντα
στα κοινά οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων
συνεισφέρει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον
και την ανθρώπινη υγεία.
• Οι μπαταρίες (συμπεριλαμβανομένων των ενσωματωμένων
επαναφορτιζόμενων μπαταριών) περιέχουν ουσίες που ενδέχεται να μολύνουν
το περιβάλλον. Όλες οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σε καθορισμένο
σημείο συλλογής.
Εγχειρίδιο χρήσης
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Το Digital Voice Tracer
Υποδοχή ακουστικών
Υποδοχή μικροφώνου
Ενσωματωμένο μικρόφωνο
Ηχογράφηση / παύση / ενεργοποίηση
Διακοπή / εμφάνιση / διαγραφή
Ηχείο
Μενού
Ευρετήριο / φάκελος / επανάληψη
Οθόνη
Ένδειξη ηχογράφησης / αναπαραγωγής
Αύξηση έντασης ήχου
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, αναπαραγωγή/παύση,
ταχύτητα αναπαραγωγής
Γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός / επιλογή αρχείου /
επιλογή μενού
Μείωση έντασης ήχου
Γρήγορη επαναφορά / επιλογή αρχείου / επιλογή μενού
Διακόπτης λειτουργίας αναμονής
Θήκη μπαταριών
Θύρα USB
Οπή για το λουράκι
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Έναρξη χρήσης

5.1

Τοποθέτηση μπαταριών

1
2

Σύρετε και ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών.
Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα, όπως υποδεικνύεται
στο σχήμα και, στη συνέχεια, κλείστε το κάλυμμα.

• Απενεργοποιείτε τη συσκευή ηχογράφησης πριν από την αντικατάσταση
των μπαταριών. Αν αφαιρέσετε τις μπαταρίες ενώ η συσκευή ηχογράφησης
βρίσκεται σε λειτουργία, ενδέχεται να καταστραφεί το αρχείο.
• Η ένδειξη μπαταριών αναβοσβήνει όταν οι μπαταρίες είναι σχεδόν άδειες.
5.2

1

1
2

D Σημείωση
• Αφαιρείτε τις μπαταρίες αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το Voice Tracer
για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το Voice Tracer ενδέχεται να υποστεί βλάβη από
τυχόν διαρροές των μπαταριών.
• Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του Voice Tracer, αφαιρέστε τις μπαταρίες
και‑τοποθετήστε τις ξανά.
8

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

2
Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, κρατήστε πατημένο το κουμπί f 1 ,
μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη HELLO A .
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, κρατήστε πατημένο το κουμπί f
όταν δεν πραγματοποιείται ηχογράφηση, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη
η ένδειξη BYE.

1

A
Εγχειρίδιο χρήσης
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Ηχογράφηση

6.1

Ηχογράφηση με το ενσωματωμένο μικρόφωνο
Πατήστε το κουμπί INDEX / a 1 όταν δεν πραγματοποιείται ηχογράφηση,
για να επιλέξετε τον επιθυμητό φάκελο A .
Πατήστε το κουμπί g 2 , για να ξεκινήσει η ηχογράφηση B . Η ένδειξη
ηχογράφησης/αναπαραγωγής ανάβει με κόκκινο χρώμα.
Στρέψτε το ενσωματωμένο μικρόφωνο προς την πηγή του ήχου.
Για παύση της ηχογράφησης, πατήστε το κουμπί g 2 . Η ένδειξη
ηχογράφησης/αναπαραγωγής B αναβοσβήνει και στην οθόνη αναβοσβήνει
η ένδειξη PAUSE C . Πατήστε ξανά το κουμπί g, για να συνεχίσετε την
ηχογράφηση.
Για να διακόψετε την ηχογράφηση, πατήστε το κουμπί j / DEL 3 .

1
5.4
Χρήση του Voice Tracer σε συνδυασμό με υπολογιστή
Ως συσκευή αποθήκευσης USB, το Voice Tracer προσφέρει τη δυνατότητα εύκολης
αποθήκευσης, δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων και μεταφοράς των αρχείων
σας. Η σύνδεση του Voice Tracer με υπολογιστή πραγματοποιείται χρησιμοποιώ‑
ντας μια σύνδεση USB, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση ειδικού λογισμικού. Το
Voice Tracer αναγνωρίζεται αυτόματα ως αφαιρούμενος δίσκος, με αποτέλεσμα να
είναι δυνατή η απλή μεταφορά και απόθεση αρχείων προς και από τη μονάδα.
D Σημειώσεις
• Μην αποσυνδέετε το Voice Tracer ενώ πραγματοποιείται μεταφορά αρχείων από
και προς τη συσκευή. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων, η ενδεικτική
λυχνία ηχογράφησης/αναπαραγωγής αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα
• Μην εκτελείτε διαμόρφωση του δίσκου του Voice Tracer σε υπολογιστή.

ΕΛΛΗ ΝΙΚΑ

5.3
Λειτουργία αναμονής
Όταν ο διακόπτης HOLD βρίσκεται στη θέση αναμονής, όλα τα κουμπιά
της συσκευής παραμένουν ανενεργά. On Hold και, στη συνέχεια, η οθόνη
απενεργοποιείται. Ξεκλειδώστε το Voice Tracer μετακινώντας το διακόπτη HOLD
στη θέση απενεργοποίησης.

2

3

4

B
1

2

A

3
C
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9

D Σημειώσεις
• Πριν από την έναρξη της ηχογράφησης, ρυθμίστε την επιθυμητή λειτουργία
φωνητικής ενεργοποίησης και τον τρόπο λειτουργίας ηχογράφησης (για
λεπτομέρειες, βλ. Προσαρμογή ρυθμίσεων, στη σελίδα 14).
• Πραγματοποιήστε μια δοκιμαστική ηχογράφηση, για να βεβαιωθείτε ότι είναι
σωστές οι ρυθμίσεις του Voice Tracer.
• Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί f κατά την εκτέλεση μιας ηχογράφησης,
για να εμφανιστεί η υπολειπόμενη διάρκεια ηχογράφησης.
• Πατήστε το κουμπί b κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης, για να
δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο.
• Ο μέγιστος αριθμός αρχείων σε κάθε φάκελο είναι 99, για συνολική
χωρητικότητα 396 αρχείων (99 αρχεία x 4 φακέλους).
• Αν η διάρκεια ηχογράφησης υπερβεί τη διαθέσιμη χωρητικότητα ή
συμπληρωθούν 396 αρχεία, τότε η ηχογράφηση διακόπτεται και εμφανίζεται
η ένδειξη‘FULL’. Διαγράψτε ορισμένες ηχογραφήσεις ή μεταφέρετέ τις σε
υπολογιστή.
• Μην αφαιρείτε τις μπαταρίες κατά την ηχογράφηση. Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί βλάβη στη συσκευή ηχογράφησης.
• Αν πρόκειται να πραγματοποιήσετε ηχογράφηση για μεγάλο χρονικό διάστημα,
αντικαταστήστε τις μπαταρίες προτού ξεκινήσετε.

10

6.2
Εγγραφή με εξωτερικό μικρόφωνο
Για να εκτελέσετε ηχογράφηση με εξωτερικό μικρόφωνο, συνδέστε το
μικρόφωνο στην υποδοχή μικροφώνου και ακολουθήστε τη διαδικασία
ηχογράφησης με ενσωματωμένο μικρόφωνο.

6.3
Προσθήκη επισημάνσεων ευρετηρίου
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επισημάνσεις ευρετηρίου, για να επισημάνετε
ορισμένα σημεία μιας ηχογράφησης ως σημεία αναφοράς.
1

Πατήστε το κουμπί INDEX / a κατά τη διάρκεια μιας ηχογράφησης, για να
προσθέσετε μια επισήμανση ευρετηρίου. Ο αριθμός ευρετηρίου εμφανίζεται
για ένα δευτερόλεπτο.

D Σημειώσεις
• Το εικονίδιο
υποδηλώνει ότι η ηχογράφηση περιέχει επισημάνσεις
ευρετηρίου.
• Μπορείτε να ορίσετε έως και 32 επισημάνσεις ευρετηρίου ανά αρχείο.

Εγχειρίδιο χρήσης

Αναπαραγωγή
Πατήστε το κουμπί INDEX / a 1 όταν δεν πραγματοποιείται ηχογράφηση,
για να επιλέξετε τον επιθυμητό φάκελο A .
Πατήστε το κουμπί h ή το κουμπί b 2 για να επιλέξετε αρχείο για
αναπαραγωγή.
Πατήστε το κουμπί f 3 . Ο χρόνος αναπαραγωγής εμφανίζεται στη
οθόνη και ανάβει η πράσινη λυχνία LED B .
Ρυθμίστε την ένταση του ήχου χρησιμοποιώντας τα κουμπιά + και – 4 .
Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί j / DEL 5 . Στην
οθόνη εμφανίζεται ο συνολικός χρόνος C αναπαραγωγής του τρέχοντος
αρχείου.
Πατήστε ξανά το κουμπί f, για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή από την
προηγούμενη θέση.

1
2
3
4
5

6

4

3

D Σημείωση
Όταν συνδέετε ακουστικά στην υποδοχή EAR, το ηχείο της συσκευής
ηχογράφησης απενεργοποιείται.

7.1

Λειτουργίες αναπαραγωγής

7.1.1 Χαμηλή, υψηλή και κανονική ταχύτητα αναπαραγωγής
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί f για 1 δευτερόλεπτο ή περισσότερο, για
εναλλαγή μεταξύ κανονικής, χαμηλής και υψηλής ταχύτητας αναπαραγωγής.

7.1.2 Αναζήτηση
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί h ή το κουμπί b κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής, για γρήγορη σάρωση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στο
τρέχον αρχείο. Αφήστε το κουμπί, για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή στην
επιλεγμένη ταχύτητα.

B
1

ΕΛΛΗ ΝΙΚΑ
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7.1.3 Επαναφορά και μετακίνηση προς τα εμπρός
Πατήστε το κουμπί h ή το κουμπί b κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
για επαναφορά στην αρχή του αρχείου που αναπαράγεται ή μετακίνηση προς τα
εμπρός στο επόμενο αρχείο, αντίστοιχα. Αν το αρχείο περιέχει επισημάνσεις
ευρετηρίου, η αναπαραγωγή ξεκινά από εκείνο το σημείο.

7.2
Δυνατότητες κατά την αναπαραγωγή
Μπορείτε να ρυθμίσετε το Voice Tracer για επαναλαμβανόμενη ή τυχαία
αναπαραγωγή των αρχείων.

1

2

7.2.2
1

7.2.1
1

2
3
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Επανάληψη τμήματος

Για επανάληψη ή επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή ενός τμήματος, πατήστε
το κουμπί INDEX / a 1 στο επιθυμητό αρχικό σημείο. Στην οθόνη
αναβοσβήνει η ένδειξη REP. A – B A .
Πατήστε ξανά το κουμπί INDEX / a στο επιθυμητό τελικό σημείο. Ξεκινά η
επανάληψη του τμήματος.
Πατήστε το κουμπί j / DEL 2 για να διακόψετε την αναπαραγωγή ή
πατήστε το κουμπί INDEX / a για επιστροφή σε κανονική αναπαραγωγή.

A

Επανάληψη αρχείου ή φακέλου

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί INDEX / a για 1 δευτερόλεπτο ή
περισσότερο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, για εναλλαγή μεταξύ
των τρόπων λειτουργίας αναπαραγωγής (επανάληψη αρχείου, επανάληψη
φακέλου ή κανονική αναπαραγωγή).
Εικονίδιο
Ερμηνεία
REP. FILE
Συνεχής επανάληψη ενός αρχείου
REP. FOLD
Συνεχής επανάληψη όλων των αρχείων ενός φακέλου

Εγχειρίδιο χρήσης
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Διαγραφή
Πατήστε το κουμπί INDEX / aόταν δεν πραγματοποιείται ηχογράφηση, για
να επιλέξετε τον επιθυμητό φάκελο.
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί j / DEL για 1 δευτερόλεπτο ή
περισσότερο. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη DELETE.
Πατήστε το κουμπί h ή το κουμπί b, για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή
διαγραφής:
Εικονίδιο Ερμηνεία
FILE
Διαγραφή μεμονωμένου αρχείου
FOLD
Διαγραφή όλων των αρχείων σε ένα φάκελο
Διαγραφή όλων των επισημάνσεων ευρετηρίου σε ένα αρχείο
Πατήστε το κουμπί f.
Πατήστε το κουμπί h ή το κουμπί b, για να επιλέξετε το αρχείο,
το φάκελο ή το αρχείο που περιέχει τις επισημάνσεις ευρετηρίου που
επιθυμείτε να διαγράψετε.
Πατήστε ξανά το κουμπί f. N (Όχι).
Πατήστε το κουμπί h ή το κουμπί b για να επιλέξετε Y (Ναι).
Πατήστε το κουμπί f για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

D Σημείωση
Πραγματοποιείται αυτόματη αντιστοίχιση διαδοχικών αριθμών.

9

Ενημέρωση λογισμικό υλικού

Ο έλεγχος του Voice Tracer πραγματοποιείται από ένα εσωτερικό πρόγραμμα το
οποίο ονομάζεται λογισμικό υλικού. Ελέγχετε συχνά την ηλεκτρονική διεύθυνση
www.philips.com/dictation, για νέες, ενημερωμένες εκδόσεις του λογισμικό υλικού.
1 Κατεβάστε την ενημερωμένη έκδοση λογισμικό υλικού για το μοντέλο Voice
Tracer που διαθέτετε από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.philips.com/dictation
> Support Center > Software Downloads και αποθηκεύστε το αρχείο στον
κατάλογο ρίζας του Voice Tracer.
2 Πατήστε το κουμπί MENU 1 όταν δεν πραγματοποιείται ηχογράφηση, για
να ανοίξετε το μενού.
3 Πατήστε το κουμπί h ή το κουμπί b 2 για να επιλέξετε τη λειτουργία
UPDATE A .
4 Πατήστε το κουμπί f 3 . N (Όχι).
5 Πατήστε το κουμπί h ή το κουμπί b 2 για να επιλέξετε Y (Ναι).
6 Πατήστε ξανά το κουμπί f για να εγκαταστήσετε το νέο λογισμικό υλικού.

3
1

2

A
Εγχειρίδιο χρήσης
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ΕΛΛΗ ΝΙΚΑ

8

Μενού

10 Προσαρμογή ρυθμίσεων
Πατήστε το κουμπί MENU 1 όταν δεν πραγματοποιείται ηχογράφηση, για
να ανοίξετε το μενού.
Πατήστε το κουμπί h ή το κουμπί b 2 , για να επιλέξετε ένα στοιχείο
μενού A .
Πατήστε το κουμπί f 3 , για να μεταβείτε σε ένα υπομενού.
Πατήστε το κουμπί h ή το κουμπί b 2 , για να τροποποιήσετε μια
ρύθμιση.
Πατήστε το κουμπί f 3 για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
Πατήστε το κουμπί MENU 1 για έξοδο από την τρέχουσα οθόνη ρυθμίσεων.

1
2
3
4
5
6

3
1

2

A
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Ρύθμιση Περιγραφή
HQ
Επιλογή μεταξύ τριών τρόπων λειτουργίας ηχογράφησης:
SP
HQ, SP και LP για ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια ηχογράφησης.
LP
Για λεπτομέρειες σχετικά με τους διαθέσιμους τρόπους
λειτουργίας και χρόνους ηχογράφησης, βλ. Τεχνικά
χαρακτηριστικά στη σελίδα 16.
SENSE HI
Ρύθμιση της ευαισθησίας ηχογράφησης, για αποφυγή
LO
εγγραφής θορύβων από το παρασκήνιο και προσαρμογή στο
περιβάλλον της ηχογράφησης.
BEEP
On
Ηχητικές ειδοποιήσεις κατά τη χρήση των κουμπιών ή σε
Off
περίπτωση σφάλματος.
VA
On
Η ηχογράφηση με φωνητική ενεργοποίηση είναι μια
Off
λειτουργία που παρέχει ευκολία στην ηχογράφηση χωρίς
το πάτημα κουμπιών. Όταν επιλέγετε τη φωνητική
ενεργοποίηση, η ηχογράφηση ξεκινά όταν αρχίζετε να μιλάτε.
Όταν σταματήσετε να μιλάτε, εκτελείται αυτόματα παύση της
ηχογράφησης στη συσκευή, μετά από τρία δευτερόλεπτα,
ενώ η ηχογράφηση συνεχίζεται όταν αρχίσετε να μιλάτε ξανά.
FORMAT Yes
Διαγραφή όλων των αρχείων στη συσκευή ηχογράφησης,
No
συμπεριλαμβανομένων των προγραμματισμένων
ραδιοφωνικών σταθμών. Πριν από τη διαμόρφωση της
συσκευής ηχογράφησης, μεταφέρετε τυχόν σημαντικά αρχεία
σε έναν υπολογιστή.
VER
Εμφάνιση έκδοσης και ημερομηνίας έκδοσης του λογισμικό
υλικού.
REC

Εγχειρίδιο χρήσης

Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της συσκευής ηχογράφησης
Ενδέχεται να έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες ή να μην έχουν τοποθετηθεί
σωστά. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούριες και βεβαιωθείτε ότι έχουν
τοποθετηθεί σωστά.
Δεν είναι δυνατή η ηχογράφηση με τη συσκευή ηχογράφησης
Η συσκευή ηχογράφησης ενδέχεται να βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας HOLD.
Σύρετε το διακόπτη HOLD στη θέση απενεργοποίησής του.
Ενδέχεται να έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός ηχογραφήσεων ή να
μην υπάρχει διαθέσιμος χώρος για την ηχογράφηση. Διαγράψτε ορισμένες
ηχογραφήσεις ή μεταφέρετε μερικές ηχογραφήσεις σε μια εξωτερική συσκευή.
Δεν ακούγεται ήχος από το ηχείο
Ενδέχεται να είναι συνδεδεμένα τα ακουστικά. Αποσυνδέστε τα ακουστικά.
Ο ήχος έχει ρυθμιστεί στη χαμηλότερη ένταση. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

ΕΛΛΗ ΝΙΚΑ

11 Αντιμετώπιση προβλημάτων
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ηχογραφήσεων από τη συσκευή
Η συσκευή ηχογράφησης ενδέχεται να βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας HOLD.
Σύρετε το διακόπτη HOLD στη θέση απενεργοποίησής του.
Ενδέχεται να έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες ή να μην έχουν τοποθετηθεί
σωστά. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούριες και βεβαιωθείτε ότι έχουν
τοποθετηθεί σωστά.
Δεν έχουν πραγματοποιηθεί ηχογραφήσεις. Ελέγξτε τον αριθμό των
ηχογραφήσεων.
Δεν είναι δυνατή η διακοπή, η παύση, η αναπαραγωγή ή η ηχογράφηση
στη συσκευή
Η συσκευή ηχογράφησης ενδέχεται να βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας HOLD.
Σύρετε το διακόπτη HOLD στη θέση απενεργοποίησής του.
Δεν ακούγεται ήχος από τα ακουστικά
Ενδέχεται να μην έχουν συνδεθεί σωστά τα ακουστικά. Συνδέστε σωστά τα
ακουστικά.
Ο ήχος έχει ρυθμιστεί στη χαμηλότερη ένταση. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
Εγχειρίδιο χρήσης
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12 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Συνδέσεις

Χρόνος ηχογράφησης

Συνθήκες λειτουργίας

• USB: mini-USB 2.0 υψηλής ταχύτητας

• Μοντέλο LFH 600 (512 MB):

• Θερμοκρασία: 5° – 45° C

• Μικρόφωνο: 3,5 mm, σύνθετη αντίσταση 2,2 kΩ

τρόπος λειτουργίας HQ (.mp3 / μονοφωνικά): 16,5 ώρες

• Ακουστικά: 3,5 mm, σύνθετη αντίσταση 16 Ω ή

τρόπος λειτουργίας SP (.mp3 / μονοφωνικά): 22 ώρες

υψηλότερη

τρόπος λειτουργίας LP (.mp3 / μονοφωνικά): 33,5 ώρες

• Υγρασία: 10 % – 90 %
Τροφοδοσία
• Τύπος μπαταριών: δύο αλκαλικές μπαταρίες Philips

Οθόνη

• Μοντέλο LFH 620 (1024 MB):

AAA (LR03 ή R03)

• Τύπος: LCD, τμημάτων

τρόπος λειτουργίας HQ (.mp3 / μονοφωνικά): 35 ώρες

• Διάρκεια ζωής μπαταριών (τρόπος λειτουργίας LP):

• Διαγώνιος: 39 mm / 1,5 in.

τρόπος λειτουργίας SP (.mp3 / μονοφωνικά): 46,5 ώρες

LFH 600: 30 ώρες

τρόπος λειτουργίας LP (.mp3 / μονοφωνικά): 69,5 ώρες

LFH 620: 45 ώρες

Μορφή ηχογραφήσεων
• .mp3 (Mpeg 1/Audio Layer 3)

Βαθμός συμπίεσης / συχνότητα δειγματοληψίας

Διαστάσεις

• Τρόπος λειτουργίας HQ: 64 kbps / 22 kHz

• Διαστάσεις προϊόντος (Π × Β × Υ): 40 × 18,4 × 108 mm

• Τρόπος λειτουργίας SP: 48 kbps / 16 kHz

• Βάρος: 80 g. συμπεριλ. μπαταριών

Μέσα ηχογράφησης
• Ενσωματωμένη μνήμη flash

• Τρόπος λειτουργίας LP: 32 kbps / 16 kHz

Μικρόφωνο

Ηχείο

• Windows Vista / XP / 2000, Mac OS X, Linux

• Ενσωματωμένο: μονοφωνικό

• Ενσωματωμένο, στρόγγυλο δυναμικό ηχείο 30 mm

• Ελεύθερη θύρα USB

• Εξωτερικό: μονοφωνικό

• Ισχύς εξόδου: 110 mW

Απαιτήσεις συστήματος υπολογιστή
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Declaration of Conformity
Tested to comply with FCC standards
FOR HOME OR OFFICE USE
Model Number: LFH 600, LFH 620
Trade Name: Philips Digital Voice Tracer 600 / 620
Responsible Party: Philips Speech Processing

Address: 64 Perimeter Center East, Atlanta, GA 30346, USA
Telephone number: 888-260-6261
Website: www.philips.com/dictation

This device complies with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
1) This device may not cause harmful interference.
2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Disclaimer and notices
Philips performs extensive testing with the most popular configurations. However, since PC add-ons and device drivers are updated
continually, conflict-free operation cannot be guaranteed.
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Discover the comprehensive range of high-end dictation products from Philips
www.philips.com/dictation

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Royal Philips Electronics or their respective owners.
© 2008 Royal Philips Electronics. All rights reserved.
Document version 1.0, 2008/08/29.

