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Boas-vindas1 

parabéns pela sua compra e bem-vindo à philips! para tirar o máximo 
proveito da assistência prestada pela philips, visite a nossa página na 
Internet para ficar a conhecer as informações de assistência, como, por 
exemplo, manuais de utilizador, transferências de software, informações 
de garantia, entre outras: www.philips.com/dictation.

Conteúdo da embalagem 1.1 

Destaques do produto1.2 

Gravação

Grava no popular formato Mp3.•	
Escolha entre três modos de gravação: HQ, Sp e Lp para maiores •	
tempos de gravação.
Uma sensibilidade de gravação regulável evita os ruídos de fundo e •	
ajusta-se ao ambiente de gravação.
A memória interna espaçosa permite uma maior capacidade de •	
gravação e possibilita a gravação e armazenamento de gravações de 
grande duração.
o•	  modo de gravação com activação por voz permite a gravação 
mãos-livres, para que não tenha de se preocupar com premir o botão 
de gravação.

Reprodução

Velocidade de reprodução regulável para reproduzir gravações nos •	
modos de reprodução rápido e lento.
Com a opção de repetição da reprodução, defina a repetição contínua •	
da reprodução de um ficheiro de áudio em parte ou na íntegra.

Manual do utilizador

pilhas Cabo USB

Voice Tracer

Conjunto microfone/
auricular *

Fita de transporte *



33Manual do utilizador

Conveniência

Ecrã de grandes dimensões para uma visualização confortável.•	
Aproveite até 22 horas de funcionamento contínuo.*•	
Transfira rapidamente gravações, música e dados através de uma •	
ligação USB 2.0 de alta velocidade.
As funções de marcas de índice e marcas temporárias permitem a •	
localização de pontos específicos numa gravação.
Suporta até 99 gravações em cada uma das quatro pastas disponíveis, •	
para uma organização rápida e fácil dos ficheiros.
Enquanto suporte de armazenamento em massa USB, o Voice Tracer •	
constitui uma forma prática para gravar, fazer cópias de segurança 
e transportar ficheiros sem necessidade de software especial ou da 
instalação de controladores.

* Disponível apenas em algumas versões do produto.

Assistência técnica e garantia2 

Este produto philips foi concebido e fabricado de acordo com os 
padrões de qualidade mais elevados. Se o seu produto philips não 
estiver a funcionar correctamente ou se estiver avariado, contacte o 
revendedor de produtos de processamento de voz da philips que lhe 
fornecerá as informações necessárias sobre como proceder.

Caso tenha dúvidas que o revendedor não saiba responder ou para 
qualquer outra pergunta relacionada com o assunto, visite www.philips.
com/dictation.

Nenhum dos componentes pode ser reparado pelo utilizador. Não 
abra nem retire tampas e não introduza objectos não adequados para 
os conectores específicos. As reparações só podem ser efectuadas 
por centros de assistência philips e instalações de reparação oficiais. 
Caso contrário, qualquer garantia, expressa ou implícita, será anulada. 
Qualquer operação expressamente proibida neste manual, qualquer 
procedimento de ajustamento ou montagem não recomendado ou 
autorizado neste manual anulará a garantia.
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Importante (para modelos fornecidos com auscultadores):
A philips garante a conformidade com o nível sonoro máximo dos 
seus leitores de áudio de acordo com o determinado pelas entidades 
reguladoras relevantes, mas apenas com o modelo original de 
auscultadores fornecido. Se estes auscultadores precisarem de ser 
substituídos, recomendamos que se dirija a um revendedor para obter 
um modelo da philips idêntico ao original.

Eliminação do aparelho antigo3.2 
o aparelho foi concebido e fabricado com materiais e componentes •	
de alta qualidade que podem ser reciclados e reutilizados.
Quando um aparelho tiver este símbolo de um caixote com •	
rodas marcado com uma cruz, é porque esse aparelho está 
abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/EC.
Informe-se acerca do sistema local de recolha de aparelhos eléctricos •	
e electrónicos.
Actue de acordo com as regulamentações locais e não deite fora •	
os aparelhos antigos juntamente com o lixo doméstico normal. A 
eliminação correcta dos aparelhos antigos ajudará a impedir eventuais 
consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública.
As pilhas (incluindo as pilhas recarregáveis) contêm substâncias que •	
podem poluir o meio ambiente. Todas as pilhas devem ser eliminadas 
num ponto de recolha oficial.

Importante3 

Segurança3.1 
para evitar curto-circuitos, não exponha o aparelho à chuva ou água.•	
Não exponha o aparelho a calor excessivo causado por equipamento •	
de aquecimento ou luz solar directa.
proteja os cabos de serem dobrados, especialmente nas tomadas e no •	
ponto em que saem da unidade.
Faça cópias de segurança dos ficheiros. A philips não é responsável •	
por qualquer perda de dados.

Audição segura3.1.1 
Respeite as seguintes indicações quando utilizar auscultadores:

Fique a ouvir em volumes razoáveis e durante períodos de tempo •	
razoáveis.
Tenha cuidado para não regular o volume muito alto, uma vez que a •	
audição vai-se adaptando.
Não aumente o volume ao ponto de não conseguir ouvir o que o rodeia.•	
Deve ter cuidado ou parar temporariamente de utilizar o aparelho em •	
situações potencialmente perigosas.
Não utilize auscultadores quando estiver a conduzir um veículo •	
motorizado, a andar de bicicleta ou de skate, etc, pois poderá criar 
situações de trânsito perigosas e é ilegal em muitas zonas.
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O seu Digital Voice Tracer4 

1  Entrada dos auscultadores
2  Entrada do microfone
3  Microfone incorporado
4  Gravar / pausa / Ligar
5  parar / Mostrar / Eliminar
6  Altifalante
7  Menu
8  Índice / pasta / repetir
9  Visor
10  Indicador de gravação / reprodução
11  Subir volume
12  Ligar/desligar, reproduzir/pausa, Velocidade de 

reprodução
13  Avanço rápido / Selecção de ficheiros / Selecção do menu
14  Descer volume
15  retrocesso rápido / Selecção de ficheiros / Selecção do 

menu
16  Interruptor de suspensão
17  Compartimento das pilhas
18  Entrada USB
19  orifício para a fita de transporte
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Introdução das pilhas 5.1 

Deslize a tampa das pilhas para abrir.1 
Coloque as pilhas na polaridade correcta, conforme indicado, e 2 
feche a tampa.

1 2

D Nota
retire as pilhas quando não pretender utilizar o Voice Tracer por um •	
período de tempo prolongado. As pilhas com fugas podem danificar 
o Voice Tracer.
Se o Voice Tracer começar a funcionar mal, retire as pilhas e volte a •	
colocá-las.

pare o gravador antes de substituir as pilhas. retirar as pilhas com o •	
gravador a funcionar pode danificar o ficheiro.
Quando as pilhas estiverem quase gastas, o indicador das pilhas pisca.•	

Ligar/desligar5.2 

para ligar, prima o botão 1 f 1  até o visor mostrar HELLO A .
para desligar, prima o botão 2 f com o gravador parado até o visor 
mostrar BYE.

1

A

Iniciação 5 
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Função de suspensão 5.3 
Quando o interruptor HOLD (Suspender) estiver na posição de 
suspensão, todos os botões do aparelho ficam inactivos. A mensagem 
On Hold (Suspenso) será mostrada durante breves momentos no visor 
e depois este desliga-se. Desbloqueie o Voice Tracer deslocando o 
interruptor HOLD (Suspender) para a posição Off.

Utilizar o Voice Tracer com um computador5.4 
Enquanto suporte de armazenamento em massa USB, o Voice Tracer 
constitui uma forma prática para gravar, fazer cópias de segurança e 
transportar ficheiros. o Voice Tracer pode ser ligado a um computador 
através de uma ligação USB e não precisa de nenhum software especial 
para ser instalado. o Voice Tracer é mostrado automaticamente como 
uma unidade amovível, permitindo que a transferência de ficheiros de e 
para a unidade seja feita através do processo de arrastar e largar.

D Notas
Não desligue o Voice Tracer enquanto os ficheiros estiverem a ser •	
transferidos de ou para o aparelho. os dados ainda podem estar a ser 
transferidos enquanto a luz indicadora de gravação/reprodução estiver 
a piscar a laranja.
Não formate a unidade do Voice Tracer num computador.•	

Gravar6 

Gravar com o microfone incorporado6.1 

prima o botão1  INDEX / a 1  com o gravador parado para 
seleccionar a pasta pretendida A .
prima o botão 2 g 2  para iniciar a gravação. o indicador 
de gravação/reprodução acende-se a vermelho B . Aponte o 
microfone incorporado à fonte do som. 
para fazer uma pausa na gravação, prima o botão 3 g 2 . o 
indicador de gravação/reprodução pisca B  e a mensagem PAUSE 
(pausa) é mostrada no visor C . prima o botão g de novo para 
prosseguir com a gravação.
para parar a gravação, prima o botão 4 j / DEL 3 .

C

B

A
1 2

3

p
o

r
T

U
G

U
ê

S 



38 Manual do utilizador

D Notas
Defina a função de activação por voz e o modo de gravação •	
pretendidos antes de iniciar a gravação (consulte Personalizar as 
definições na página 42 para mais informações).
Faça uma gravação de teste para garantir que as definições do Voice •	
Tracer estão correctas.
prima e mantenha premido •	 f durante a gravação para mostrar o 
tempo de gravação restante.
prima •	 b durante a gravação para criar um ficheiro novo.
o número máximo de ficheiros em cada pasta é 99, correspondendo •	
a uma capacidade total de 396 ficheiros (99 ficheiros x 4 pastas).
Se o tempo de gravação ultrapassar a capacidade disponível ou o •	
número de ficheiros atingir os 396, a gravação pára e a mensagem 
‘FULL’ (Cheio) é mostrada. Elimine algumas gravações ou transfira-as 
para um computador.
Não retire as pilhas durante a gravação. Fazê-lo pode causar uma •	
avaria do gravador.
Se houver a possibilidade de a gravação prolongar-se no tempo, •	
substitua as pilhas antes de iniciar.

Gravar com um microfone externo 6.2 
para gravar com um microfone externo, ligue o microfone à entrada do 
microfone e siga o mesmo procedimento utilizado para o microfone 
incorporado.

Adicionar marcas de índice6.3 
As marcas de índice podem ser utilizadas para marcar determinados 
pontos numa gravação como pontos de referência.

prima o botão1  INDEX / a durante a gravação para adicionar uma 
marca de índice. o número de índice é mostrado durante um 
segundo.

D Notas
o ícone •	  indica que a gravação contém marcas de índice.
podem ser adicionadas até 32 marcas de índice por ficheiro.•	
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prima o botão1  INDEX / a 1  com o gravador parado para 
seleccionar a pasta pretendida A .
prima o botão 2 h ou b 2  para seleccionar o ficheiro a 
reproduzir.
prima o botão 3 f 3 . o tempo de reprodução é mostrado no 
visor e o LED verde B  acende-se.
regule o volume com os botões 4 + e – 4 .
para parar a gravação, prima o botão 5 j / DEL 5 . o tempo total de 
reprodução C  do ficheiro actual é mostrado no visor.
prima o botão 6 f de novo para continuar a reprodução a partir da 
posição anterior.

1
3

2
4

5

C

B

A

D Nota
Quando os auscultadores estão ligados à entrada EAR (ouvir), o 
altifalante do gravador fica desligado.

Funções de reprodução7.1 

Reprodução lenta, rápida, normal7.1.1 
prima e mantenha premido o botão f durante 1 segundo ou mais para 
alternar entre reprodução normal, lenta e rápida.

Procurar7.1.2 
prima e mantenha premido o botão h ou b durante a reprodução 
para fazer uma procura a alta velocidade para trás ou para a frente no 
ficheiro actual. Solte o botão para retomar a reprodução à velocidade 
seleccionada.

Reprodução7 
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A

1

2

Repetir um ficheiro ou uma pasta7.2.2 

prima e mantenha premido o botão 1 INDEX / a durante 1 segundo 
ou mais durante a reprodução para alternar entre modos de 
reprodução (repetir ficheiro, repetir pasta ou reprodução normal).
Ícone Significado
REP. FILE reproduzir um ficheiro repetidamente
REP. FOLD reproduzir todos os ficheiros numa pasta 

repetidamente

Retroceder e avançar7.1.3 
prima o botão h ou b durante a reprodução para retroceder para 
o início do ficheiro que está a ser reproduzido ou para avançar para o 
ficheiro seguinte, respectivamente. Se o ficheiro tiver marcas de índice, 
a reprodução começa nesse ponto.

Modos de reprodução7.2 
É possível definir o Voice Tracer para reproduzir ficheiros repetida ou 
aleatoriamente.

Repetir uma sequência7.2.1 

para repetir ou fazer um ciclo de uma sequência numa canção, 1 
prima o botão INDEX / a 1  no ponto de início escolhido. REP. 
A – B pisca no visor A .
prima o botão2  INDEX / a de novo no ponto de fim escolhido. A 
sequência de repetição começa.
prima o botão 3 j / DEL 2  para parar a reprodução ou prima o 
botão INDEX / a para regressar à reprodução normal.
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Eliminar8 

prima o botão1  INDEX / a com o gravador parado para seleccionar 
a pasta pretendida.
prima e mantenha premido o botão 2 j / DEL durante 1 segundo ou 
mais. A mensagem DELETE (Apagar) é mostrada no visor.
prima o botão 3 h ou b para seleccionar uma opção de 
eliminação:
Ícone Significado
FILE (Ficheiro) Eliminar um só ficheiro
FOLD (Pasta) Eliminar todos os ficheiros de uma pasta

Eliminar todas as marcas de índice de um ficheiro

prima o botão 4 f.
prima o botão 5 h ou b para seleccionar o ficheiro, a pasta ou o 
ficheiro com as marcas de índice que pretende eliminar.
prima o botão 6 f de novo. A mensagem N (Não) é mostrada.
prima o botão 7 h ou b para seleccionar Y (Sim).
prima o botão 8 f para confirmar.

D Nota
os números sequenciais dos ficheiros são redefinidos automaticamente.

Actualizar o firmware9 

o Voice Tracer é controlado por um programa interno denominado 
firmware. Verifique regularmente www.philips.com/dictation para novas 
actualizações do firmware.

Transfira a actualização do firmware para o seu modelo de Voice 1 
Tracer a partir de www.philips.com/dictation > Support Center > Software 
Downloads e grave o ficheiro no directório de raiz do Voice Tracer.
prima o botão 2 MENU 1  com o gravador parado para abrir o menu.
prima o botão 3 h ou b 2  para seleccionar UPDATE A .
prima o botão 4 f 3 . A mensagem N (Não) é mostrada.
prima o botão 5 h ou b 3  para seleccionar Y (Sim).
prima o botão 6 f de novo para instalar o novo firmware.

1
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10 Personalizar as definições

prima o botão 1 MENU 1  com o gravador parado para abrir o 
menu.
prima o botão 2 h ou b 2  para seleccionar um item de menu A .
prima o botão 3 f 3  para entrar num submenu.
prima o botão 4 h ou b 2  para alterar uma definição.
prima o botão 5 f 3  para confirmar a selecção.
prima o botão 6 MENU 1  para sair do ecrã de definições em que 
se encontra.

1

3

2

A

Menu Definição Descrição
REC HQ

Sp
Lp

Escolha entre três modos de gravação: HQ, 
Sp e Lp para maiores tempos de gravação. 
Consulte Características técnicas na página 44 para 
mais informações acerca dos modos e tempos de 
gravação disponíveis.

SENSE HI (Alta)
Lo (Baixa)

regule a sensibilidade da gravação para evitar 
gravar ruídos de fundo e para se ajustar ao 
ambiente de gravação.

BEEP 
(Sinal)

on
off

o gravador emite um sinal sonoro que indica 
operações de botões ou erros.

VA on
off

A gravação com activação por voz é uma função 
prática para a gravação mãos-livres. Quando a 
gravação com activação por voz é activada, a 
gravação começa quando o utilizador começar 
a falar. Quando parar de falar, o gravador coloca 
automaticamente a gravação em pausa após 
três segundos de silêncio e só a retoma quando 
começar a falar de novo.

FORMAT 
(Formatar)

Yes (Sim)
No (Não)

Elimine todos os ficheiros do gravador, 
incluindo as estações de rádio programadas. 
Transfira os ficheiros importantes para um 
computador antes de formatar o gravador.

VER 
(Versão)

Apresenta a versão do firmware e a data de 
edição.
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O meu gravador não liga
As pilhas podem estar gastas ou não estar correctamente colocadas. 
Substitua as pilhas gastas por umas novas e verifique se as pilhas novas 
estão correctamente colocadas.

O meu gravador não grava nada
o gravador pode estar no modo HOLD (Suspender). Deslize o 
interruptor HOLD (Suspender) para a posição off.

o número máximo de gravações pode ter sido atingido ou a capacidade 
de gravação pode estar cheia. Elimine algumas gravações ou transfira 
gravações para um dispositivo externo.

Não consigo ouvir nada do altifalante
os auscultadores podem estar ligados. retire os auscultadores.

o volume está no nível mais baixo. regule o volume.

O meu gravador não reproduz gravações
o gravador pode estar no modo HOLD (Suspender). Deslize o 
interruptor HOLD (Suspender) para a posição off.

As pilhas podem estar gastas ou não estar correctamente colocadas. 
Substitua as pilhas gastas por umas novas e verifique se as pilhas novas 
estão correctamente colocadas.

Ainda nada foi gravado. Verifique o número de gravações.

Não consigo parar, fazer pausa, reproduzir ou gravar com o 
meu gravador
o gravador pode estar no modo HOLD (Suspender). Deslize o 
interruptor HOLD (Suspender) para a posição off.

Não consigo ouvir nada através dos auscultadores
os auscultadores podem não estar correctamente ligados. Ligue 
correctamente os auscultadores.

o volume está no nível mais baixo. regule o volume.

Resolução de problemas 11 

p
o

r
T

U
G

U
ê

S 



44 Manual do utilizador

12 Características técnicas

Conectividade
USB: Mini-USB 2.0 de alta velocidade•	

Microfone: 3,5 mm, impedância de 2,2 kΩ•	

Auscultador: 3,5 mm, impedância de 16 Ω ou mais•	

Visor
Tipo: LCD, segmentado•	

Tamanho do ecrã na diagonal: 39 mm•	

Formato de gravação
.mp3 (Mpeg 1/Audio Layer 3)•	

Suporte de gravação
Memória flash incorporada•	

Microfone
Incorporado: mono•	

Externo: mono•	

Tempo de gravação
LFH 600 (512 MB):•	

Modo HQ (.mp3 / mono): 16,5 horas

Modo Sp (.mp3 / mono): 22 horas

Modo Lp (.mp3 / mono): 33,5 horas

LFH 620 (1024 MB):•	

Modo HQ (.mp3 / mono): 35 horas

Modo Sp (.mp3 / mono): 46,5 horas

Modo Lp (.mp3 / mono): 69,5 horas

Taxa de compressão / frequência de amostragem
Modo HQ: 64 kbps / 22 kHz•	

Modo Sp: 48 kbps / 16 kHz•	

Modo Lp: 32 kbps / 16 kHz•	

Altifalante
Altifalante dinâmico redondo de 30 mm incorporado•	

potência de saída: 110 mW•	

Condições de funcionamento
Temperatura: 5° – 45° C•	

Humidade: 10 % – 90 %•	

Alimentação
Tipo de pilhas: duas pilhas AAA alcalinas philips •	

(Lr03 ou r03)

Duração das pilhas (Modo Lp):  •	

LFH 600: 30 horas 

LFH 620: 45 horas

Dimensões
Dimensões do aparelho (L × p × A): 40 × 18,4 × 108 mm•	

peso: 80 g incluindo pilhas•	

Requisitos do sistema
Windows Vista / Xp / 2000, Mac oS X, Linux•	

porta USB livre•	



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.

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.

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

Model Number: LFH 600, LFH 620
Trade Name: philips Digital Voice Tracer 600 / 620
Responsible Party: philips Speech processing

Declaration of Conformity
Tested to comply with FCC standards

For HoME or oFFICE USE
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