Digital Voice Tracer
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LFH 620

For product information and support, visit
www.philips.com/dictation
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1

1.2

Välkommen

Grattis till ditt köp och välkommen till Philips! För att kunna dra nytta
av all den service som Philips erbjuder kan du besöka vår webbplats.
Där finns supportinformation som t.ex. användarhandböcker,
programnedladdning, garantiinformation och mycket mer:
www.philips.com/dictation.
1.1

Förpackningens innehåll

Batterier

Produktfunktioner

Inspelning
• Inspelning i MP3-format.
• Välj mellan tre inspelningslägen: HQ, SP och LP för utökad
inspelningstid.
• En justerbar inspelningskänslighet minskar bakgrundsljud och justeras
för den aktuella inspelningsmiljön.
• Det väl tilltagna internminnet ger en stor inspelningskapacitet och
tillåter inspelning och lagring av långa inspelningar.
• Det röstaktiverade inspelningsläget möjliggör handsfree-inspelning
utan att man behöver trycka på inspelningsknappen.

USB-kabel
Uppspelning

Mikrofon-hörlurarkomb. *

Voice Tracer
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• Justerbar uppspelningshastighet för att spela upp inspelningar i snabbt
och långsamt läge.
• Ange att en fullständig eller en del av en ljudfil ska spelas upp
upprepade gånger med hjälp av repeteringsalternativet för
uppspelning.

Rem *
Användarhandbok

• Stor skärm.
• Upp till 22 timmars oavbruten användning.*
• Snabb överföring av inspelningar, musik och data via high-speed USB
2.0.
• Med indexmarkering och tillfällig markering hittar du snabbt önskade
partier i en inspelning.
• Stöder upp till 99 inspelningar i var och en av fyra tillgängliga mappar
så att du kan organisera dina filer på ett snabbt och enkelt sätt.
• Som en USB-masslagringsenhet erbjuder Voice Tracer ett bekvämt
sätt att spara, säkerhetskopiera och flytta filer utan speciell
programvara eller drivrutininstallation.
* Finns endast tillgängligt för vissa produktversioner.

Användarhandbok
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Teknisk support och garanti

Denna Philips-produkt har utformats och tillverkats i enlighet med
högsta kvalitetsstandarder. Om Philips-produkten inte fungerar korrekt
eller är skadad, kontaktar du din återförsäljare som ger dig nödvändig
information om hur du går vidare.
Om du har frågor som din återförsäljare inte kan besvara, eller andra
relaterade frågor, kan du besöka www.philips.com/dictation för att
kontakta oss.
Inga komponenter går att reparera av användaren. Öppna inte eller
ta bort skydd och koppla inte in några objekt som inte är avsedda
för enheten. Reparation får endast utföras av Philips service- och
reparationsställen. Underlåtelse att göra detta innebär att inga
uttryckliga eller underförstådda garantier gäller. All användning som
är uttryckligen förbjuden i denna handbok, alla justeringar eller
sammansättningsmetoder som inte rekommenderas eller godkänns i
denna handbok upphäver garantin.
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Bekvämlighet

3

Viktigt

3.1 Säkerhet
• Produkten bör inte utsättas för regn eller vatten eftersom
kortslutning kan uppstå.
• Utsätt inte enheten för stark värme som orsakas av
värmeanläggningar eller direkt solljus.
• Skydda kablarna från att klämmas ihop, särskilt vid kontakter och där
de ansluts till enheten.
• Säkerhetskopiera dina filer. Philips åtar sig inget ansvar för eventuell
dataförlust.
3.1.1 Hörselsäkerhet
Iaktta följande riktlinjer när du använder hörlurar:
• Lyssna med rimlig volym under en rimlig tid.
• Skruva inte upp volymen så högt att du inte kan höra vad som händer
runt omkring dig.
• Du bör iaktta försiktighet eller tillfälligt avbryta användningen vid
potentiellt farliga situationer.
• Använd inte hörlurar när du framför motorfordon, t ex cyklar eller
skateboardar. Det kan skapa trafikfara och är förbjudet på många
platser.
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Viktigt (för modeller som är utrustade med hörlurar):
Philips garanterar att ljudspelarna följer de regler för maximal ljudstyrka
som fastställs av relevanta tillsynsmyndigheter, men endast med den
originalmodell av hörlurar som medföljer. Om hörlurarna behöver bytas
ut, rekommenderar vi att du kontaktar din återförsäljare för att beställa
en Philips-modell som är identisk med originalet.
3.2 Kassera gammal produkt
• Produkten är utformad och tillverkad av högkvalitativa material och
komponenter som kan återvinnas och återanvändas.
• När denna symbol finns angiven på produkten, anger den att
produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EC.
• Du bör informera dig om dina lokala insamlingssystem för
elektriska och elektroniska produkter.
• Följ dina lokala regler och släng inte gamla produkter i den vanliga
hushållsavfallet. Rätt kassering av gamla produkter hjälper till att
förhindra potentiellt negativa konsekvenser för miljö och hälsa.
• Batterier (inklusive inbyggda uppladdningsbara batterier) innehåller
ämnen som kan förorena miljön. Alla batterier ska slängas på särskild
insamlingsplats.

Användarhandbok

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Digital Voice Tracer
Uttag för hörlurar
Uttag för mikrofon, ingångsuttag
Inbyggd mikrofon
Spela in / Pausa / Påslagen
Stoppa / Visa / Ta bort
Högtalare
Meny / FM-radio
Index / Mapp / Repetera
Display
Indikator för Spela in / Spela upp
Volymhöjning
Ström på/av, Spela upp/Pausa, Uppspelningshastighet
Snabbspolning framåt / Filval / Menyval
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Snabbspolning bakåt / Filval / Menyval
Låsknapp
Batterifack
USB-kontakt
Hål för remmen
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5

Komma igång

5.1

Sätt i batterierna

• När batterierna är nästan tomma blinkar batteriindikatorn.

1 Öppna batterilocket genom att skjuta det neråt.
2 Placera batterierna med rätt polaritet enligt märkningen och stäng
luckan.
1

2

5.2

Ström på/av

1 För att sätta på diktafonen trycker du på f-knappen 1 tills
displayen visar HELLO A .
2 För att stänga av diktafonen trycker du på f-knappen när
inspelningen är stoppad tills displayen visar BYE.

1

D Obs!
• Ta bort batterierna om du inte kommer att använda Voice Tracer
under en längre period. Läckande batterier kan skada Voice Tracer.
• Om Voice Tracer inte fungerar tar du bort batterierna och sätter
tillbaka dem igen.Stoppa diktafonen innan batterierna byts ut. Om du
tar bort batterierna när diktafonen används kan filen förstöras.
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5.4 Använda Voice Tracer med en dator
Som en USB-masslagringsenhet erbjuder Voice Tracer ett bekvämt sätt
att spara, säkerhetskopiera och flytta filer. Voice Tracer ansluts till en
dator med en USB-anslutning och kräver ingen speciell programvara.
Voice Tracer visas automatiskt som en flyttbar enhet, vilket gör att du
enkelt kan dra och släppa filer till och från enheten.
D Obs!
• Koppla inte bort Voice Tracer när filer överförs till eller från enheten.
Data överförs när spela in/spela upp-indikatorn blinkar orange.
• Formatera inte Voice Tracers enhet i datorn.

6

Spela in

6.1

Spela in med den inbyggda mikrofonen
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5.3 Låsfunktion
När HOLD-knappen är i låsläge är alla knappar på enheten inaktiverade.
On Hold visas en kort stund på displayen innan den släcks ner. Lås upp
Voice Tracer genom att flytta HOLD-knappen till Av-läget.

1 Tryck på INDEX / a-knappen 1 när diktafonen är stoppad för att
välja önskad mapp A .
2 Tryck på g-knappen 2 för att starta inspelningen. Indikatorn för
spela in/spela upp lyser rött B . Peka med den inbyggda mikrofonen
mot ljudkällan.
3 För att pausa inspelningen, tryck på g-knappen 2 . Indikatorn för
spela in/spela upp blinkar B och PAUSE blinkar på displayen C .
Tryck på g-knappen en gång till för att återuppta inspelningen.
4 För att stoppa inspelningen, tryck på j / DEL-knappen 3 .
B
1

2

A

3
C
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D Obs!
• Ange önskad röstaktiveringsfunktion och inspelningsläge innan du
startar inspelningen (se Uppdatera firmware på sidan 69 för mer
information).
• Gör en testinspelning för att kontrollera att inställningarna i Voice
Tracer är korrekta.
• Tryck och håll ner f under inspelningen för att visa kvarvarande
inspelningstid.
• Tryck på b under inspelningen för att skapa en ny fil.
• Maximala antalet filer i varje mapp är 99, vilket ger en total kapacitet
på 396 filer (99 filer × 4 mappar).
• Om inspelningstiden överskrider tillgänglig kapacitet eller antalet
filer når 396, stoppas inspelningen och ’FULL’ visas. Ta bort några
inspelningar eller flytta dem till en dator.
• Ta inte bort batterierna under inspelningen. Detta kan medföra att
diktafonen slutar fungera.
• Om inspelning ska göras under en längre tidsperiod bör batterierna
bytas ut innan inspelningen startas.

6.3 Lägga till indexmarkeringar
Indexmarkeringar används för att märka ut vissa partier i en inspelning
som referenspunkter.
1 Tryck på INDEX / a-knappen under inspelningen för att lägga till en
indexmarkering. Indexnumret visas under en sekund.
D Obs!
• Ikonen
visar att inspelningen innehåller indexmarkeringar
• Upp till 32 indexmarkeringar kan göras per fil.

6.2 Spela in med en extern mikrofon
För att spela in med en extern mikrofon ansluter du mikrofonen till
mikrofonuttaget och följer samma procedur som för den inbyggda
mikrofonen.
66
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Uppspelning

1 Tryck på INDEX / a-knappen 1 när diktafonen är stoppad för att
välja önskad mapp A .
2 Tryck på h eller b-knappen 2 för att välja vilken fil som ska
spelas upp.
3 Tryck på f-knappen 3 . Uppspelningstiden visas på displayen och
den gröna lampan B tänds.
4 Justera volymen med knapparna + och – 4 .
5 För att stoppa uppspelningen, tryck på j / DEL-knappen 5 . Den
totala uppspelningstiden C för aktuell fil visas på displayen.
6 Tryck på f-knappen en gång till för att fortsätta uppspelningen
från föregående position.
B
1
4

3

7.1

Uppspelningsfunktioner

7.1.1 Långsam, snabb, normal uppspelning
Tryck och håll ner f -knappen under minst 1 sekund för att växla
mellan normal, långsam eller snabb uppspelning.
7.1.2 Sök
Tryck och håll ner h eller b-knappen under uppspelningen för att
söka bakåt eller framåt i aktuell fil med snabb hastighet. Släpp knappen
för att återuppta uppspelningen med vald hastighet.

A

2
5
C
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D Obs!
När hörlurar är anslutna till EAR-uttaget, kommer diktafonhögtalaren
att stängas av.

7.1.3 Spola bakåt och framåt
Tryck på h eller b-knappen under uppspelningen för att spola bakåt
67
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7

till början på den fil som spelas upp respektive framåt till nästa fil. Om
filen innehåller indexmarkeringar börjar uppspelningen vid det partiet.
7.2 Uppspelningslägen
Du kan ställa in Voice Tracer att spela upp filer repeterat eller slumpvis.

7.2.2 Repetera en fil eller mapp
1 Tryck och håll ner INDEX / a-knappen i minst 1 sekund under
uppspelningen för att växla mellan uppspelningslägen (repetera fil,
repetera mapp eller normal uppspelning).
Ikon
Betydelse
REP. FILE
Spelar upp en fil upprepade gånger
REP. FOLD Spelar alla filer i en mapp upprepade gånger

7.2.1 Repetera en sekvens
1 För att repetera eller köra en sekvens i en låt som en slinga trycker
du på INDEX / a-knappen 1 vid önskad startpunkt. REP. A – B
blinkar på skärmen A .
2 Tryck på INDEX / a-knappen en gång till vid önskad slutpunkt. Den
repeterade sekvensen startar.
3 Tryck på j / DEL-knappen 2 för att stoppa uppspelningen eller
tryck på INDEX / a-knappen för att återgå till normal uppspelning.

1

2
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Ta bort

1 Tryck på INDEX / a-knappen när diktafonen är stoppad för att välja
önskad mapp.
2 Tryck och håll ner j / DEL-knappen under minst 1 sekund. DELETE
visas på skärmen.
3 Tryck på h eller b-knappen för att välja ett raderingsalternativ:
Ikon
Betydelse
FILE
Tar bort en enda fil
FOLD
Tar bort alla filer i en mapp
Tar bort alla indexmarkeringar i en fil
4 Tryck på f-knappen.
5 Tryck på h eller b-knappen för att välja fil, mapp eller den fil
som innehåller indexmarkeringar som ska raderas.
6 Tryck på f-knappen igen. N (Nej) visas.
7 Tryck på h eller b-knappen för att välja Y (Ja).
8 Tryck på f-knappen för att bekräfta.
D Obs!
Sekventiella filnummer tilldelas automatiskt.

9

Uppdatera firmware
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Voice Tracer styrs av ett internt program som kallas för firmware.
Kontrollera regelbundet på www.philips.com/dictation efter nya
uppdateringar av programmet.
1 Hämta uppdateringar till din Voice Tracer-modell från www.philips.
com/dictation > Support Center > Software Downloads och spara filen i
Voice Tracers rotkatalog.
2 Tryck på MENU-knappen 1 när diktafonen är stoppad för att
öppna menyn.
3 Tryck på h eller b-knappen 2 för att välja UPDATE A .
4 Tryck på f-knappen 3 . N (Nej) visas.
5 Tryck på h eller b-knappen 2 för att välja Y ( Ja).
6 Tryck på f-knappen igen för att installera ny firmware.

3
1

2

A
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10 Anpassa inställningar
Meny

1 Tryck på MENU-knappen 1 när diktafonen är stoppad för att
öppna menyn.
2 Tryck på h eller b-knappen 2 för att välja en menypost A .
3 Tryck på f-knappen 3 för att öppna en undermeny.
4 Tryck på h eller b-knappen 2 för att ändra en inställning.
5 Tryck på f-knappen 3 för att bekräfta valet.
6 Tryck på MENU-knappen 1 för att stänga aktuellt
inställningsfönster.

3
1

2

A
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Inställning Beskrivning
Välj mellan tre inspelningslägen: HQ, SP och LP
HQ
för utökad inspelningstid. Se Teknisk information
SP
på sidan 72 för mer information om tillgängliga
LP
inspelningslägen och inspelningstider.
SENSE
HI
Justera inspelningskänsligheten för att undvika
LO
inspelning av bakgrundsljud och för att anpassa
till inspelningsmiljön.
BEEP
On
Diktafonen avger ljud vid knappanvändning eller
Off
vid fel.
VA
On
Röstaktiverad inspelning är en bekväm funktion
Off
vid handsfree-inspelning. När röstaktiverad inspelning är aktiverad startar inspelningen när du
börjar tala. När du slutar tala pausas diktafonen
automatiskt efter tre sekunders tystnad och
återupptar inspelningen när du börjar tala igen.
FORMAT Yes
Tar bort alla filer i diktafonen, inklusive
No
programmerade radiostationer. Glöm inte
att överföra viktiga filer till en dator innan
diktafonen formateras.
VER
Visar version och datum för aktuellt firmware.
REC

Användarhandbok
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11 Felsökning
Det går inte att starta diktafonen
Batterierna kan vara slut eller felplacerade. Byt ut batterierna mot nya
och kontrollera att de är rätt placerade.

Diktafonen kan inte spela upp inspelningar
Diktafonen kan vara försatt i HOLD-läge. Skjut HOLD-knappen till
avstängt läge.

Diktafonen spelar inte in något
Diktafonen kan vara försatt i HOLD-läge. Skjut HOLD-knappen till
avstängt läge.

Batterierna kan vara slut eller felplacerade. Byt ut batterierna mot nya
och kontrollera att de är rätt placerade.
Inget har spelats in än. Kontrollera antalet inspelningar.

Maximalt antal inspelningar kan ha nåtts eller inspelningskapaciteten
kan vara full. Ta bort några inspelningar eller flytta inspelningar till en
extern enhet.
Jag hör inget från högtalaren
Hörlurarna kan vara anslutna. Koppla loss hörlurarna.
Volymen är på den lägsta nivån. Justera volymen.

Diktafonen kan inte stoppa, pausa, spela upp eller spela in
Diktafonen kan vara försatt i HOLD-läge. Skjut HOLD-knappen till
avstängt läge.
Jag hör inget genom hörlurarna
Hörlurarna kanske inte är anslutna på rätt sätt. Koppla in hörlurarna i
rätt uttag.
Volymen är på den lägsta nivån. Justera volymen.
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12 Teknisk information
Anslutningsbarhet
• USB: High-speed 2.0 mini-USB
• Mikrofon: 3,5 mm, impedans 2,2 kΩ
• Hörlurar: 3,5 mm, impedans 16 Ω eller mer
Display
• Typ: LCD, segment
• Diagonal skärmstorlek: 39 mm
Inspelningsformat
• .mp3 (Mpeg 1/Audio Layer 3)
Inspelningsmedia
• Inbyggt flash-minne
Mikrofon
• Inbyggd: mono
• Extern: mono

72

Inspelningstid
• LFH 600 (512 MB):
HQ-läge (.mp3 /mono): 16,5 timmar
SP-läge (.mp3/mono): 22 timmar
LP-läge (.mp3/mono): 33,5 timmar
• LFH 620 (1024 MB):
HQ-läge (.mp3 /mono): 35 timmar
SP-läge (.mp3/mono): 46,5 timmar
LP-läge (.mp3/mono): 69,5 timmar
Kompressionstakt / samplingsfrekvens
• HQ-läge: 64 kbps/22 kHz
• SP-läge: 48 kbps/16 kHz
• LP-läge: 32 kbps/16 kHz
Högtalare
• Inbyggd 30 mm rund dynamisk högtalare
• Utgångseffekt: 110 mW

Användningsvillkor
• Temperatur: 5° – 45°C
• Luftfuktighet: 10 % – 90 %
Effekt
• Batterityp: två Philips AAA-alkalinbatterier (LR03
eller R03)
• Batterilivslängd (LP-läge):
LFH 600: 30 timmar
LFH 620: 45 timmar
Mått
• Produktmått (B×D×H): 40×18,4×108 mm
• Vikt: 80 g inkl. batterier
Systemkrav
• Windows Vista / XP / 2000, Mac OS X, Linux
• Ledig USB-port
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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.

