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1

1.2

Vítejte

Blahopřejeme vám ke koupi a vítejte ve společnosti Philips! Pokud
chcete získat úplnou podporu, kterou společnost Philips nabízí,
navštivte naši webovou stránku, kde najdete informace o podpoře,
uživatelské příručky, software ke stažení, informace o záruce a další.
www.philips.com/dictation.
1.1

Co je součástí balení

Voice Tracer
4

Baterie

Kabel USB

Stereofonní
sluchátka *

Uživatelská příručka

Řemínek *

Mikrofon na klopu

Nejdůležitější údaje o výrobku

Záznam
• Záznam v populárním formátu MP3.
• Vyberte si ze šesti režimů záznamu. Nekomprimovaný záznam ve
formátu PCM stereo* pro kvalitu srovnatelnou s CD, dva stereofonní
režimy zahrnující formáty SHQ a HQ nebo tři manuální režimy
zahrnující formáty SP, LP a SLP pro delší časy záznamu.
• Nastavitelná citlivost záznamu potlačuje šum pozadí a přizpůsobuje se
prostředí záznamu.
• Rozsáhlá vnitřní paměť nabízí velkou kapacitu záznamu a umožňuje
záznam a ukládání dlouhých nahrávek.
• Režim hlasem aktivovaného záznamu poskytuje záznam v režimu
hands-free, aniž byste museli pamatovat na stisknutí tlačítka záznamu.
• Funkce automatického rozdělení automaticky rozděluje dlouhé
záznamy na samostatné soubory. To značně zjednodušuje vyhledávání,
úpravu a archivaci dlouhých záznamů, jako jsou například schůzky
nebo přednášky.
• Záznam během napájení pomocí USB bez vyčerpání baterie.*
• Záznamy z externích zvukových zdrojů prostřednictvím linkového
vstupu.*
• Velký parametr odstupu signál/šum mikrofonu zachytí všechny detaily
lidského hlasu a poskytuje vynikající zvukovou reprodukci.
Uživatelská příručka
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Přehrávání
• Nastavitelná rychlost přehrávání pro přehrávání záznamů v rychlém a
pomalém režimu.
• Pomocí funkce opakovaného přehrávání nastavte opakované
přehrávání celého zvukového souboru nebo jeho části.
• Vychutnejte si hudbu MP3 a WMA plus rozhlas FM *.
• Budík s přehráváním hlasu a záznam s časovačem.
Pohodlí
• Velký displej s podsvícením pro pohodlné prohlížení.
• Užijte si až 22 hodin nepřetržitého provozu.
• Rychle přenášejte záznamy, hudbu a data pomocí vysokorychlostního
rozhraní USB 2.0.
• Funkce indexové značky a dočasné značky vám umožňují rychle najít
požadovaná místa v záznamu.
• Podporuje až 99 záznamů v každé ze čtyř dostupných složek pro
rychlé a snadné uspořádání vašich souborů.
• V režimu velkokapacitního paměťového zařízení nabízí Voice Tracer
pohodlný způsob ukládání, zálohování a přesouvání souborů bez
potřeby instalace speciálního softwaru nebo ovladače.
* Je k dispozici pouze pro některé verze produktů.
Uživatelská příručka
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2

Důležité

2.1 Bezpečnost
• Abyste zabránili zkratu, nevystavujte produkt dešti nebo vodě.
• Nevystavujte zařízení nadměrnému teplu způsobenému vytápěcím
zařízením nebo přímým slunečním světlem.
• Chraňte kabely před sevřením, zvláště u zásuvek a místa, kde vycházejí
ze zařízení.
• Zálohujte soubory. Společnost Philips není zodpovědná za jakoukoliv
ztrátu dat.
2.1.1 Ochrana sluchu
Při používání sluchátek dodržujte následující zásady:
• Poslouchejte při přiměřených úrovních hlasitosti po přiměřená časová
období.
• Dbejte na to, abyste nenastavili hlasitost na vyšší úroveň, než na
kterou se přizpůsobí váš sluch.
• Nezesilujte hlasitost tak, abyste neslyšeli okolní zvuk.
• Při používání přístroje byste měli být opatrní, případně přerušit jeho
používání v potenciálně nebezpečných situacích.
• Nepoužívejte sluchátka během provozu motorového vozidla, při
cyklistice nebo jízdě na skateboardu, atd. Může dojít k vytvoření
dopravního rizika a je to v mnoha oblastech nelegální.
6

Důležité (pro modely dodávané se sluchátky):
Philips zaručuje shodu s maximálním akustickým výkonem audio
přehrávačů tak, jak je to stanoveno příslušnými regulačními orgány,
ale pouze při použití originálního modelu dodaných sluchátek. Pokud
je třeba tato sluchátka vyměnit, doporučujeme, abyste kontaktovali
vašeho prodejce a objednali sluchátka, která jsou shodná s originálními.
2.2 Likvidace vašeho starého výrobku
• Váš výrobek je navržený a vyrobený z materiálů vysoké kvality a ze
součástek, které lze recyklovat a znovu použít.
• Pokud je k výrobku připojen tento symbol s přeškrtnutou
popelnicí, znamená to, že na výrobek se vztahuje směrnice EU
2002/96/ES.
• Informujte se o vašem místním systému sběru odpadu pro elektrické
a elektronické výrobky.
• Postupujte ve shodě s místními zákony a nelikvidujte staré výrobky
společně s běžným domovním odpadem. Správná likvidace starých
výrobků pomáhá zabraňovat potencionálním negativním vlivům na
prostředí a lidské zdraví.
• Baterie (včetně vestavěných akumulátorových baterií) obsahují látky,
které mohou znečišťovat životní prostředí. Všechny baterie by se
měly likvidovat v oficiálním sběrném místě.
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Váš Digital Voice Tracer
Zásuvka sluchátek
Zásuvka mikrofonu, zásuvka linkového vstupu
Vestavěný mikrofon
Záznam / Pauza / Napájení
Zastavení / Displej / Odstranění
Reproduktor
Nabídka / FM rádio
Seznam / Složka / Opakování
Displej
Kontrolka záznamu / přehrávání
Zvýšení hlasitosti
Zapnutí/vypnutí, Přehrávání/pauza, Rychlost přehrávání
Rychlé přetáčení / Výběr souborů / Volba nabídky
Snížení hlasitosti
Rychlé přetáčení vpřed / Výběr souborů / Volba
nabídky
Přepínač Hold
Přihrádka na baterie
Zásuvka USB
Otvor pro řemínek
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4

Začínáme

4.1

Vložte baterie

používání záznamníku může způsobit narušení souboru.
• Když jsou baterie téměř vybité, indikátor baterie začne blikat.
• Pokud výměna baterie trvá déle než 2 minuty, budete možná muset
znovu nastavit čas.

1 Vysunutím otevřete kryt baterie.
2 Umístěte baterie se správnou polaritou podle podle popisu a
uzavřete kryt.
1

2

4.2

Zapnutí/vypnutí napájení

1 Chcete-li zapnout napájení, stiskněte tlačítko f 1 , dokud
displej nezobrazí zprávu HELLO A .
2 Pokud chcete vypnout napájení, stiskněte tlačítko f zatímco je
záznamník zastaven, dokud displej nezobrazí zprávu BYE.

D Poznámka
• Pokud nebudete zařízení Voice Tracer používat po delší období, vyjměte
baterie. Prosakující baterie mohou poškodit zařízení Voice Tracer.
• Pokud dojde k poruše zařízení Voice Tracer, vyjměte baterie a znovu
je ‑vložte.
• Před výměnou baterií záznamník zastavte. Výměna baterií během
8

1

A
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4.4 Nastavení data a času
Pokud baterie instalujete poprvé, budete vyzváni k nastavení data a času.
1 Na displeji se objeví ‚CLOCK‘. Stiskněte tlačítko f 1 . Začne
blikat indikátor roku A .
2 Pro nastavení roku stiskněte tlačítko h nebo b 2 .
3 Pro přesun na nastavení měsíce stiskněte tlačítko f 1
4 Opakujte kroky 2 a 3 a pokračujte stejným způsobem v nastavení
měsíce, dne, systému 12/24 hodin a času.

1
2

A
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D Poznámky
Datum a čas lze kdykoliv změnit pomocí nabídky. Více informací
naleznete v části Uživatelská nastavení na straně 16.

Č E S KY

4.3 Funkce Podržení
Pokud je spínač HOLD v poloze Hold, budou všechna tlačítka na
zařízení neaktivní. Na displeji se krátce objeví zprávaOn Hold a displej se
vypne. Odemkněte přístroj Voice Tracer přesunutím přepínače HOLD
do polohy Off.

4.5 Informace na displeji
• Pokud chcete, aby se informace na displeji měnily, stiskněte tlačítko
j / DEL v průběhu zastavení záznamníku: celkový čas přehrávání
aktuálního souboru > čas > datum > zbývající čas záznamu > čas
záznamu aktuálního souboru > datum záznamu aktuálního souboru.
• Podržte stisknutou klávesu f v průběhu záznamu, abyste zobrazili
zbývající čas záznamu.
4.6 Použití přístroje Voice Tracer s počítačem
Jako velkokapacitní paměťové zařízení nabízí přístroj Voice Tracer
pohodlný způsob ukládání, zálohování a přesouvání souborů. Přístroj
Voice Tracer se připojuje k počítači pomocí připojení USB a nevyžaduje
instalaci speciálního softwaru. Přístroj Voice Tracer se automaticky
zobrazí jako vyměnitelný disk, což umožňuje snadné přesunování
souborů do zařízení a z něj.
D Poznámky
• Neodpojujte Voice Tracer během přenosu souborů ze zařízení
nebo do něj. Dokud kontrolka záznamu/přehrávání bliká nebo svítí
oranžově, znamená to, že přenos dat probíhá.
• Neformátujte paměť přístroje Voice Tracer na počítači.
9
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Záznam

5.1

Záznam s vestavěným mikrofonem

1 Stiskněte tlačítko INDEX / a 1 během zastavení záznamníku a
vyberte požadovanou složku A .
2 Pro zahájení záznamu stiskněte tlačítko g 2 . Kontrolka záznam/
přehrávání se rozsvítí červeně B . Zaměřte vestavěný mikrofon
směrem ke zdroji zvuku.
3 Chcete-li pozastavit záznam, stiskněte tlačítko g 2 . Kontrolka
záznam/přehrávání se rozbliká B a na displeji bude blikat nápis
PAUSE C . Pro pokračování v záznamu stiskněte tlačítko g.
4 Pro zastavení záznamu stiskněte tlačítko j / DEL 3 .
B
1

2

A

3
C
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D Poznámky
• Před zahájením záznamu nastavte požadovanou funkci hlasové aktivace
a režim záznamu (podrobné informace naleznete v části Uživatelská
nastavení na straně 16).
• Abyste se ujistili, že jsou nastavení zařízení Voice Tracer správná,
proveďte testovací záznam.
• Podržte stisknutou klávesu f v průběhu záznamu, abyste zobrazili
zbývající čas záznamu.
• Stisknutím tlačítka b během záznamu vytvoříte nový soubor.
• Maximální počet souborů v každé složce je 99, celková kapacita je 396
souborů (99 souborů x 4 složky).
• Pokud čas záznamu překročí dostupnou kapacitu nebo počet souborů
dosáhne 396, záznam se zastaví a na displeji se zobrazí zpráva ‚FULL‘.
Odstraňte několik záznamů nebo je přemístěte do počítače.
• Během záznamu nevyjímejte baterie. Mohlo by to způsobit poruchu
záznamníku.
• Pokud provádíte záznam po delší časové období, vyměňte před
zahájením baterie.
• Přístroj Voice Tracer může provádět záznam, pokud je připojený
pomocí kabelu USB, aniž by se vybíjely baterie. Chcete-li spustit
záznam, připojte záznamník k počítači pomocí kabelu USB a
Uživatelská příručka

5.2 Záznam s vnějším mikrofonem
Chcete-li provádět záznam s vnějším mikrofonem, připojte mikrofon
k mikrofonnímu konektoru a postupujte stejně jako u vestavěného
mikrofonu.
5.3 Záznam s překrytím (pouze model LFH 860/870/880)
Pokud chcete přidat záznamy a překrýt části záznamu, postupujte podle
následujících kroků.
1 Stiskněte tlačítko INDEX / a 1 v průběhu zastavení záznamníku, a
vyberte požadovanou složku A .
2 Stisknutím tlačítka h nebo b 2 vyberte soubor, ke kterému
chcete přidat dodatečnou část.
3 Přehrávejte nebo se přesuňte na pozici, kde chcete přidat záznam a
stiskněte tlačítko f 3 pozastavení přehrávání.
4 Pro zahájení záznamu stiskněte tlačítko g 4 . Kontrolka
záznamu/přehrávání bliká B a na displeji C se zobrazí nápis OVER.
Existující záznamy budou přepsány.
5 Stisknutím tlačítka j / DEL 5 zastavíte záznam.
Uživatelská příručka
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4
3

B
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stiskněte tlačítko g po dobu delší než 1 sekundu (pouze model
LFH 860/870/880).

A

2
5
C

D Poznámka
• Při překrytí záznamu se použije režim záznamu původního souboru.
• Záznam s překrytím není k dispozici ve složce M (hudba).
5.4 Přidejte značky záznamu
Značky záznamu lze použít k označení určitých bodů v průběhu
záznamu jako referencí.
1 Stiskněte tlačítko INDEX / a během záznamu a přidejte novou
značku záznamu. Značka záznamu se zobrazí po dobu jedné
sekundy.
D Poznámky
• Ikona
indikuje, že záznam obsahuje značky záznamu.
• Pro jeden soubor lze nastavit až 32 značek záznamu.
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Přehrávání

1 Stiskněte tlačítko INDEX / a 1 v průběhu zastavení záznamníku a
vyberte požadovanou složku A .
2 Pro volbu souboru k přehrávání stiskněte tlačítko h nebo b 2 .
3 Stiskněte tlačítko f 3 . Čas přehrávání se zobrazí na displeji a
rozsvítí se zelená kontrolka LED B .
4 Nastavte hlasitost pomocí tlačítek + a – 4 .
5 Pro zastavení záznamu stiskněte tlačítko j / DEL 5 . Na displeji se
zobrazí celkový čas přehrávání C pro aktuální soubor.
6 Pokud chcete pokračovat, stiskněte tlačítko f, abyste mohli
pokračovat v přehrávání od předchozího místa.
B
1
4

3

A

2

D Poznámka
Pokud jsou sluchátka připojena ke konektoru EAR, budou reproduktory
záznamníku vypnuty.
D Poznámky k použití přístroje Voice Tracer jako hudebního
přehrávače
• Záznamník podporuje hudební soubory ve formátu .wma a .mp3, které
lze převést z počítače do hudební složky záznamníku. Soubory s ochranou proti kopírování (správa digitálních práv) nejsou podporovány.
• Přístroj Voice Tracer podporuje až dvě úrovně složek v rámci složky
hudby. Každá složka může obsahovat až 199 položek (souborů a složek).
• Stisknutím tlačítka f otevřete vybranou složku/soubor. Stisknutím
tlačítkaINDEX / a se vrátíte o jednu úroveň ve složce výše.
• Stisknutím tlačítka g během přehrávání změníte režim ekvalizéru
(Normální > Classic > Jazz > Rock > Pop > Normální).

5
C

6.1

Funkce přehrávání

6.1.1 Pomalé, rychlé a normální přehrávání
Podržením stisknutého tlačítka f po dobu 1 sekundy nebo déle se
12
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6.1.2 Vyhledávání
Podržte stisknuté tlačítko h nebo b během přehrávání pro rychlé
prohledávání aktuálního souboru směrem vpřed nebo vzad. Chcete-li
obnovit přehrávání při zvolené rychlosti, uvolněte tlačítko.
6.1.3 Přetáčení směrem zpět a dopředu
Stisknutím tlačítka h nebo b během přehrávání se přesunete zpět
na začátek přehrávaného souboru nebo na následující soubor. Pokud
soubor obsahuje značky záznamů, přehrávání začne v těchto místech.

stiskněte tlačítko INDEX / a pro návrat k normálnímu přehrávání.
Č E S KY

přepnete mezi normálním, pomalým a rychlým přehráváním.

1

2

A

6.2.2 Režim opakování souboru nebo složky / náhodný výběr
6.2 Režimy přehrávání
Přístroj Voice Tracer můžete nastavit tak, aby přehrával soubory
opakovaně nebo náhodně.
6.2.1 Opakování sekvence
1 Pokud chcete opakovat sekvenci v rámci skladby, stiskněte ve
zvoleném počátečním bodě tlačítko INDEX / a 1 . Na displeji A
zabliká REP. A – B.
2 Ve zvoleném bodě stiskněte znovu tlačítko INDEX / a. Spustí se
opakování sekvence.
3 Stiskněte tlačítko j / DEL 2 pro zastavení přehrávání nebo
Uživatelská příručka

1 Podržením stisknutého tlačítka INDEX /  a po dobu 1 sekundy nebo
déle se přepnete mezi režimy (opakovat soubor, opakovat složku,
náhodný výběr složky nebo normální přehrávání).
Ikona
Význam
REP. FILE
Opakované přehrávání jednoho souboru
REP. FOLD Opakované přehrávání všech souborů ve složce
SHUF FOLD Náhodné přehrávání všech souborů ve složce
D Poznámka
Režim náhodného výběru je k dispozici pouze ve složce M (hudba).

13
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Odstranění

1 Pokud chcete vybrat požadovanou složku, stiskněte v zastaveném
stavu záznamníku tlačítko INDEX / a.
2 Podržte stisknuté tlačítko j / DEL po dobu 1 sekundy nebo delší. Na
displeji se objeví nápis DELETE.
3 Pro výběr volby odstranění stiskněte tlačítko h nebo b:
Ikona
Význam
FILE
Odstranění jednotlivého souboru
FOLD
Odstranění všech souborů ve složce
Odstranění všech značek záznamu v souboru.
4 Stiskněte tlačítko f.
5 Stisknutím tlačítka h nebo b vyberte soubor nebo složku, nebo
soubor, který obsahuje značky záznamu, které mají být odstraněny.
6 Stiskněte znovu tlačítko f. Zobrazí se zpráva N (Ne).
7 Stisknutím tlačítka h nebo b vyberte Y (Ano).
8 Pro potvrzení stiskněte tlačítko f.

8

Režim rádia (pouze model LFH 880)

1 Připojte sluchátka. Dodávaná sluchátka slouží jako anténa pro
příjem rozhlasu.
2 Podržením stisknutého tlačítka MENU po dobu nejméně 1 sekundy
vstoupíte do režimu poslechu rádia.
8.1

Automatické naladění rozhlasových stanic

1 Stisknutím tlačítka MENU, zatímco je záznamník v režimu rádia
otevřete nabídku.
2 Stisknutím tlačítka h nebo b vyberte volbu AUTO.
3 Stiskněte znovu tlačítko f. Zobrazí se zpráva N (Ne).
4 Stisknutím tlačítka h nebo b vyberte volbu Y (Ano).
5 Pro potvrzení stiskněte tlačítko f. Rádio automaticky naladí
rozhlasové stanice a uloží je do předvoleb. Rádio může do
předvoleb uložit až 20 stanic.

D Poznámka
Pořadová čísla souborů se znovu přiřadí automaticky.
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Manuální naladění rozhlasové stanice

1 Chcete-li jemně doladit frekvenci, krátce stiskněte tlačítko h
nebo b.
2 Pro vyhledání následujícího silného signálu podržte stisknuté
tlačítko h nebo b.
3 Stisknutím tlačítka f uložíte frekvenci pod předvolbu.
4 Nastavte hlasitost pomocí tlačítek + a –.
5 K opuštění režimu rádia podržte stisknuté tlačítko MENU po dobu
1 sekundy nebo delší.

8.4

1 Stisknutím tlačítka INDEX / a, zatímco je záznamník v režimu
příjmu rozhlasu, přepnete mezi režimem frekvence a předvolby.
2 V režimu předvolby stisknutím tlačítka h nebo b vyberte
přednastavenou rozhlasovou stanici, která se má odstranit.
3 Podržte stisknuté tlačítko j / DEL po dobu 1 sekundy nebo delší
odstraňte přednastavenou rozhlasovou stanici.
8.5

D Poznámka
Stisknutím tlačítka j / DEL v průběhu doby, kdy je záznamník v
rozhlasovém režimu, přepnete mezi příjmem v režimu mono a stereo.
8.3

Přehrávání přednastavené rozhlasové stanice

Odstranění přednastavené rozhlasové stanice
Č E S KY

8.2

Záznam z FM rádia

1 Ručně nalaďte rozhlasovou stanici nebo přehrávejte přednastavenou
rozhlasovou stanici.
2 Pro zahájení záznamu stiskněte tlačítko g.
3 Pro zastavení záznamu stiskněte tlačítko j / DEL.

1 Stisknutím tlačítka INDEX / a, zatímco je záznamník v režimu
příjmu rozhlasu přepnete mezi režimem frekvence a předvolby.
2 V režimu předvolby se stisknutím tlačítka h nebo b přepněte na
další přednastavenou rozhlasovou stanici.
3 Nastavte hlasitost pomocí tlačítek + a –.
4 K opuštění režimu rádia podržte stisknuté tlačítko MENU po dobu
1 sekundy nebo delší.
Uživatelská příručka
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9

Uživatelská nastavení

Nabídka je k dispozici, zatímco je záznamník zastavený a během příjmu
rádia. Dostupné položky nabídky se liší v závislosti na tom, jestli jste v
hlasové složce, hudební složce nebo rozhlasové složce.
1 Stisknutím tlačítka MENU 1 , zatímco je záznamník zastavený nebo
během příjmu rádia otevřete nabídku.
Stisknutím tlačítka h nebo b 2 vyberte položku nabídky A .
Stisknutím tlačítka f 3 vstoupíte do podnabídky.
Stisknutím tlačítka h nebo b 2 změňte nastavení.
Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko f 3 .
Stisknutím tlačítka MENU 1 opustíte aktuální obrazovku nastavení.

2
3
4
5
6

3
1

2

Nabídka Nastavení Popis
SPLIT*
Yes
Rozdělení velkého souboru na dva samostatné
No
soubory tak, aby je bylo možné snadno
archivovat nebo přenášet e-mailem, nebo
aby bylo možné část souboru odstranit. Pro
rozdělení souboru, je začněte přehrávat a
zastavte v poloze, kde chcete rozdělení provést,
a otevřete nabídku SPLIT.
Vyberte si mezi několika režimy záznamu, od
REC*
PCM
nekomprimovaného záznamu ve formátu PCM
SHQ
stereo pro kvalitu srovnatelnou s CD (LFH 880),
HQ
dvěma stereofonními režimy ve formátech SHQ a
SP
HQ nebo třemi monofonními režimy ve formátech
LP
SP, LP a SLP pro rozšířené časy záznamu. Podrobné
SLP
informace o dostupných režimech záznamu
a časech záznamu naleznete v části Technické
parametry na straně 20.

A
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INPUT

SENSE*
BEEP
LIGHT
VA*

Off
30 min.
60 min.

V (voice/
hlas)
L (line-in/
linkový
vstup)
HI
LO
On
Off
On
Off
On
Off

Uživatelská příručka

Funkce automatického rozdělení automaticky
provádí záznam do nového souboru každých
30 nebo 60 minut. To značně zjednodušuje
vyhledávání, úpravu a archivaci dlouhých
záznamů, jako jsou například schůzky nebo
přednášky.
Nastavení L (line-in) použijte při záznamu z
vnějších zvukových zdrojů pomocí konektoru
pro vnější vstup záznamníku (pouze model LFH
860/870/880).
Nastavení citlivosti záznamu pro potlačení hluku
z pozadí a přizpůsobení prostředí záznamu.
Záznamník vydává zvukovou zpětnou vazbu,
která se týká operací tlačítek nebo chyb.
Po stisknutí tlačítka se displej na několik sekund
rozsvítí.
Hlasem aktivovaný záznam je usnadňující funkce
pro záznam bez použití rukou. Je-li povolen
záznam s aktivací hlasem, záznam se spustí
poté, co začnete hovořit. Když hovor ukončíte,
záznamník automaticky pozastaví záznam po
třech sekundách ticha a obnoví činnost až poté,
co začnete znovu hovořit.

CLOCK

TIMER

DD:MM:YY
12/24 H
HH:MM:SS
Off
V
CH

ALARM

Off
b
F

FORMAT

Yes
No

VER
AUTO**

Yes
No
OUTPUT EP
SP
**

Pokud je nastaveno datum a čas, budou s
každým souborem automaticky ukládány
informace o čase záznamu souboru.
Nastavte automatické spuštění záznamu pomocí
mikrofonu (vyberte V) nebo rozhlasový kanál
(vyberte CH / pouze model LFH 880). Zadejte
čas spuštění, dobu trvání záznamu (30/60/120
minutes/All), složku a rozhlasový kanál, který se
má zaznamenat.
Používejte přístroj Voice Tracer jako mobilní
budík. Vyberte režim budíku (b = beep/pípnutí, F
= file playback/přehrávání souboru) a zadejte čas
spuštění a soubor, který se má přehrávat.
Odstraní všechny soubory v záznamníku včetně
naprogramovaných rádiových stanic. Před
zformátováním záznamníku přeneste všechny
důležité soubory do počítače.
Zobrazí verzi firmwaru a datum vydání.
Automatické naladění rádiových stanic a uložení
až 20 stanic do předvoleb.
Přepnutí mezi výstupem do sluchátek (EP) a
reproduktoru (SP) v režimu rádia.

* Tato funkce není k dispozici ve složce M (hudba).
** Tato funkce je k dispozici pouze v režimu rádia.
17
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DIVIDE*

10 Aktualizace firmwaru

11 Technická podpora a záruka

Váš přístroj Voice Tracer je řízený vnitřním programem, který se nazývá
firmware. Pro získání nových aktualizací firmwaru pravidelně kontrolujte
stránky www.philips.com/dictation.

Tento výrobek společnosti Philips byl navržený a vyrobený tak, aby
splňoval nejvyšší normy kvality. Pokud váš výrobek Philips nefunguje
správně nebo je vadný, kontaktujte svého prodejce řady Philips Speech
Processing, který vám poskytne potřebné informace o tom, jak
postupovat.

1 Aktualizaci firmwaru pro váš přístroj si stáhněte ze stránek
www.philips.com/dictation > Support Center > Software Downloads a
uložte soubor v kořenovém adresáři přístroje Voice Tracer.
2 Stisknutím tlačítka MENU 1 , zatímco je záznamník zastavený,
otevřete nabídku.
3 Stisknutím tlačítka h nebo b 2 vyberte volbu UPDATE A .
4 Stiskněte tlačítko f 3 . Zobrazí se zpráva N (Ne).
5 Stisknutím tlačítka h nebo b 2 vyberte Y (Ano).
6 Opakovaným stisknutím tlačítka f nainstalujete nový firmware.

Pokud máte dotazy, které váš prodejce nemůže zodpovědět, nebo máte
jiné související dotazy, navštivte stránky www.philips.com/dictation a
kontaktujte nás.
Žádné součástky nejsou opravitelné uživatelem. Neotevírejte ani
neodstraňujte kryty a nevkládejte předměty, které nejsou vhodné
pro specifické konektory. Opravy mohou provádět pouze servisní
střediska společnosti Philips a oficiální opravárenská střediska.
Nedodržení těchto zásad znamená porušení záruky, ať už uvedené nebo
předpokládané. Jakékoliv operace, které jsou výslovně zakázané v této
příručce, jakákoliv nastavení nebo postupy montáže nedoporučené
nebo neautorizované touto příručkou znamenají porušení záruky.

3
1

2

A
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Záznamník se nezapne
Baterie mohou být vybité nebo jsou nesprávně vložené. Vyměňte
baterie za nové a ověřte, že jsou správně vložené.

Záznamník nemůže přehrávat záznamy.
Záznamník může být v režimu HOLD. Posuňte přepínač HOLD do
polohy Off.

Záznamník nic nezaznamenává
Záznamník může být v režimu HOLD. Posuňte přepínač HOLD do
polohy Off.

Baterie mohou být vybité nebo jsou nesprávně vložené. Vyměňte
baterie za nové a ověřte, že jsou správně vložené.

Č E S KY

12 Řešení potíží

Zatím nebylo nic zaznamenáno. Zkontrolujte počet záznamů.
Byl dosažen maximální počet záznamů nebo je zaplněna kapacita
záznamu. Odstraňte některé záznamy nebo je přesuňte na vnější
zařízení.
Z reproduktoru není nic slyšet
Možná jsou zapojena sluchátka. Odpojte je.
Hlasitost je nastavena na nejnižší úroveň. Nastavte hlasitost.

Záznamník nemůže zastavit, pozastavit, přehrávat nebo
zaznamenávat
Záznamník může být v režimu HOLD. Posuňte přepínač HOLD do
polohy Off.
Ze sluchátek není nic slyšet
Sluchátka nemusí být správně zapojena. Zapojte sluchátka správně.
Hlasitost je nastavena na nejnižší úroveň. Nastavte hlasitost.

Uživatelská příručka
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13 Technické parametry
Připojení
• USB: Vysokorychlostní mini-USB 2.0
• Mikrofon: 3,5 mm, impedance 2,2 kΩ
• Sluchátka: 3,5 mm, impedance 16 Ω
nebo vyšší
Displej
• Typ: LCD, segmentový
• Velikost úhlopříčky displeje: 39 mm
Formát záznamu
• .mp3 (MPEG-1/Audio Layer 3)
• .wav (PCM) (LFH880)
Záznamové médium
• Vestavěná paměť Flash
Mikrofon
• Vestavěný: monofonní (LFH 660) /
stereofonní (LFH 860/870/880)
• Vnější: monofonní (LFH 660) /
stereofonní (LFH 860/870/880)
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Doba záznamu
• LFH 660 (1024 MB):
Režim SHQ (.mp3 / mono): 17,5 hodin
Režim HQ (.mp3 / mono): 35 hodin
Režim SP (.mp3 / mono): 46,5 hodin
Režim LP (.mp3 / mono): 69,5 hodin
Režim SLP (.mp3 / mono): 139,5 hodin
• LFH 860/870 (2048 MB):
Režim SHQ (.mp3 / stereo): 35,5 hodin
Režim HQ (.mp3 / stereo): 71 hodin
Režim SP (.mp3 / mono): 94,5 hodin
Režim LP (.mp3 / mono): 142 hodin
Režim SLP (.mp3 / mono): 284 hodin
• LFH 880 (2048 MB):
Režim PCM (.wav / stereo): 3,25 hodin
Režim SHQ (.mp3 / stereo): 35,5 hodin
Režim HQ (.mp3 / stereo): 71 hodin
Režim SP (.mp3 / mono): 94,5 hodin
Režim LP (.mp3 / mono): 142 hodin
Režim SLP (.mp3 / mono): 284 hodin

Stupeň komprese / vzorkovací
frekvence
• Režim PCM: 1411 kb/s / 44,1 kHz
• Režim SHQ: 128 kb/s / 44,1 kHz
• Režim HQ: 64 kb/s / 22 kHz
• Režim SP: 48 kb/s / 16 kHz
• Režim LP: 32 kb/s / 16 kHz
• Režim SLP: 16 kb/s / 16 kHz

Reproduktor
• Vestavěný kruhový dynamický
reproduktor s průměrem 30 mm
• Výstupní výkon: 110 mW

Přehrávání hudby
• Kompresní formát: .mp3, .wma
• Datový tok MP3: 8 – 320 kb/s
• Datový tok WMA: 32 – 192 kb/s
• Nepodporuje DRM

Napájení
• Typ baterií: dvě alkalické baterie
Philips AAA (LR03 nebo R03)
• Životnost baterie (režim SLP): 50 hodin

Tuner/příjem (LFH 880)
• Pásma tuneru: FM stereo
• Frekvenční rozsah: 87,5 – 108 MHz
• Počet přednastavených kanálů: 20
• Automatické digitální ladění

Provozní podmínky
• Teplota: 5° – 45° C
• Vlhkost: 10 % – 90 %

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š × H × V):
40 × 18,4 × 108 mm
• Hmotnost: 81 g vč. baterií
Systémové požadavky
• Windows Vista / XP / 2000,
Mac OS X, Linux
• Volný port USB
Uživatelská příručka
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Declaration of Conformity
Tested to comply with FCC standards
FOR HOME OR OFFICE USE
Model Number: LFH 660, LFH 860, LFH 870, LFH 880
Trade Name: Philips Digital Voice Tracer 660 / 860 / 870 / 880
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.

c

f

b

g

a

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.
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