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Käyttöopas

1

1.2

Tervetuloa

Kiitos, että ostit Philips-tuotteen! Jotta saisit mahdollisimman suuren
hyödyn Philipsin tuotetuesta, vieraile Internet-sivuillamme, joilta löydät
käyttöohjeita, ladattavia ohjelmistoja, takuutietoja ja paljon muuta:
www.philips.com/dictation .
1.1

Pakkauksen sisältö

Voice Tracer
22

Paristot

USB-kaapeli

Stereokuulokkeet *

Käyttöopas

Hihna *

Rintamikrofoni

Tuotteen ominaisuudet

Äänitys
• Äänitys suositussa MP3-muodossa.
• Valitse kuudesta äänitystilasta, joita ovat pakkaamaton PCMstereoäänitys* (äänentoisto CD-audiolevyn veroista), kaksi stereotilaa
(SHQ ja HQ) tai pidemmän äänitysajan tarjoavat kolme yksikanavaista
tilaa (SP, LP ja SLP).
• Säädettävä äänitysherkkyys poistaa taustamelun ja mukautuu
äänitysympäristöön.
• Laaja sisäinen muisti mahdollistaa suuren äänityskapasiteetin ja pitkien
äänitysten tallentamisen.
• Voit aktivoida äänitystilan äänelläsi, eikä sinun tarvitse siten huolehtia
äänityspainikkeen painamisesta (handsfree-äänitys).
• Automaattinen jakotoiminto jakaa pitkät äänitykset automaattisesti
erillisiin tiedostoihin. Siten kokousten tai luentojen tapaisia pitkiä
äänityksiä on paljon helpompi hakea, muokata ja arkistoida.
• Jos laite saa virransyötön USB-kaapelin, niin äänitys ei kuluta lainkaan
paristoja.*
• Äänittää ulkoisesta audiolähteestä line-in-liittymän kautta.*
• Mikrofoni havaitsee ihmisäänen kaikki vivahteet korkean signaalikohinasuhteen (signal-to-noise, s/n) ansiosta, mikä takaa upean
äänentoiston.
Käyttöopas

Toisto
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• Säädettävä toistonopeus, jolla äänityksiä voi toistaa nopeassa tai
hitaassa toistotilassa.
• Toistotoiminnolla voi myös toistaa jatkuvasti koko audiotiedoston tai
osan siitä.
• Voit kuunnella sekä MP3- ja WMA-musiikkia että FM-radiota *.
• Herätyskello, jossa on äänentoiston ja ajastimen tallennus.
Helppokäyttöinen
•
•
•
•

Suuri ja selkeä taustavalaistu näyttö.
Jatkuva käyttöaika jopa 22 tuntia.
Äänitysten, musiikin ja tietojen nopea siirto USB 2.0 -kaapelin kautta.
Löydät nopeasti haluamasi kohdat äänityksestä indeksi- ja tempmerkeillä.
• Kuhunkin käytössä olevaan neljään kansioon mahtuu jopa 99 äänitystä,
joten voit järjestää tiedostosi nopeasti ja helposti.
• Voice Tracer on USB-massamuistilaite eli tiedostojen tallennus,
varmuuskopiointi ja siirto tapahtuu vaivattomasti ilman erityisiä
ohjelmistoja tai ajuriasennuksia.
* Saatavilla vain joillekin tuoteversioille.
Käyttöopas
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2

Tärkeää

2.1 Turvallisuus
• Oikosulun välttämiseksi älä jätä laitetta sateeseen tai anna sen muuten
kastua.
• Älä altista laitetta liialliselle kuumuudelle (lämmityslaite tai suora
auringonvalo).
• Suojaa kaapelit litistymiseltä (etenkin pistokkeet ja kaapelien
kiinnityskohdat).
• Ota tiedostoista varmuuskopio. Philips ei vastaa mistään tietojen
menetyksestä.
2.1.1 Kuuloturvallisuus
Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita:
• Kuuntele riittävän hiljaisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
• Älä säädä äänenvoimakkuutta heti kovalle vaan anna kuulosi sopeutua
ääneenvoimakkuuteen.
• Älä käännä äänenvoimakkuutta niin kovalle, ettet kuule ympäristösi ääniä.
• Älä käytä laitetta tai lopeta sen käyttö tilapäisesti mahdollisesti
vaarallisissa tilanteissa.
• Älä käytä kuulokkeita, kun ajat moottoriajoneuvolla, pyöräilet,
rullalautailet jne., koska se voi aiheuttaa liikennevaaran ja on laitonta
monilla alueilla.
24

Tärkeää (mallit, jotka toimitetaan kuulokkeilla):
Philips takaa, että sen audiosoittimien maksimiäänenvoimakkuus vastaa
asianomaisten sääntelyelinten vaatimuksia. Tämä koskee kuitenkin
vain pakkauksen mukana toimitettuja, alkuperäisiä kuulokemalleja. Jos
kuulokkeet on vaihdettava, suosittelemme, että tilaat jälleenmyyjältäsi
alkuperäistä vastaavan Philips-mallin.
2.2 Vanhan tuotteen hävittäminen
• Tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty korkealaatuisia
materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
• Kun tuotteessa on ylirastittu, pyörillä varustettu
roskakorisymboli, tuote vastaa eurooppalaisen direktiivin
2002/96/EY vaatimuksia.
• Ota selvää paikkakuntasi sähkö- ja elektroniikkatuotteiden erillisestä
keruujärjestelmästä.
• Toimi paikallisten sääntöjen mukaisesti, äläkä hävitä vanhoja
tuotteita tavallisen kotitalousjätteen mukana. Kun vanhat tuotteet
hävitetään oikein, se vähentää niiden mahdollisia haitallisia vaikutuksia
ympäristöön ja ihmisten terveyteen.
• Paristot (myös sisäänrakennetut uudelleenladattavat paristot)
sisältävät aineita, jotka voivat saastuttaa ympäristöä. Kaikki paristot
on hävitettävä virallisessa keruupisteessä.
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4

Valmistelut

4.1

Paristojen asettaminen

• Kun paristot ovat lähes tyhjät, paristojen merkkivalo vilkkuu.
• Jos paristojen vaihto kestää yli 2 minuuttia, aika on ehkä asetettava
uudelleen.

1 Liu'uta paristokansi auki.
2 Aseta paristot napaisuusmerkintöjen suuntaisesti ja sulje kansi.
1

2

4.2

Virtakytkin

1 Kytke laitteeseen virta painamalla f-painiketta 1 , kunnes
näyttöön tulee HELLO A .
2 Sammuta laite painamalla f-painiketta äänityslaitteen ollessa
pysähtyneenä, kunnes näyttöön tulee BYE.

D Huomautus
• Poista paristot, kun et käytä Voice Traceria pitkään aikaan. Vuotavat
paristot voivat vahingoittaa Voice Traceria.
• Jos Voice Tracerissa on toimintahäiriö, poista paristot ja aseta ne
uudelleen paikalleen.
• Pysäytä äänityslaite ennen paristojen vaihtamista. Jos poistat paristot
äänityslaitteen käydessä, tiedosto voi korruptoitua.
26

1

A

Käyttöopas

D Huomautukset
Päivä ja aika voidaan muuttaa milloin tahansa käyttämällä valikkoa.
Lisätietoja saat kohdasta Henkilökohtaiset asetukset, s. 34.

4.4 Päivän ja ajan asettaminen
Kun asetat paristoja paikalleen ensimmäistä kertaa, sinua kehotetaan
asettamaan päivä ja aika.
1 ’CLOCK’ näkyy näytössä. Paina f-painiketta 1 . Vuosiosoitin A
vilkkuu.
2 Paina h tai b-painiketta 2 vuoden asettamiseksi.
3 Paina f-painiketta 1 siirtääksesi asetuksia eteenpäin kuukautta
varten.
4 Toista vaiheet 2 ja 3 ja aseta kuukausi, päivä, 12/24-tunnin
järjestelmä ja aika samalla tavoin.

1
2

A
Käyttöopas

4.5 Näytön tiedot
• Paina j / DEL-painiketta äänityslaitteen ollessa pysähtyneenä, jotta voit
asettaa näytön tiedot: nykyisen tiedoston kokonaistoistoaika > aika
> päivä > jäljellä oleva äänitysaika > nykyisen tiedoston äänitysaika >
nykyisen tiedoston äänityspäivä.
• Paina f-painiketta ja pidä sitä painettuna äänityksen aikana jäljellä
olevan äänitysajan näyttämiseksi.
4.6 Voice Tracerin käyttö tietokoneen kanssa
Voice Tracer on USB-massamuistilaite, ja tiedostojen tallennus,
varmuuskopiointi ja siirto tapahtuvat siten vaivattomasti. Voice Tracer
kytketään tietokoneeseen USB-kaapelilla ilman erityisten ohjelmistojen
asentamista. Voice Tracer näkyy automaattisesti irrotettavana asemana,
joten voit siirtää tiedostoja laitteesta ja laitteeseen vedä- ja pudotatoiminnolla.
D Huomautukset
• Älä kytke Voice Traceria irti, kun tiedostoja siirretään laitteesta
tai laitteeseen. Tietojensiirto on käynnissä, kun äänityksen/toiston
merkkivalo vilkkuu oranssina.
• Älä käytä tietokonetta Voice Tracerin levyaseman alustamiseen.
27
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4.3 Pitotoiminto
Kun HOLD -painike on pitoasennossa, kaikki laitteen painikkeet
on kytketty pois päältä. On Hold näkyy lyhyesti näytössä, ja näyttö
kytkeytyy pois päältä. Vapauta Voice Tracer lukituksesta siirtämällä
HOLD -kytkin Off -asentoon.

5

Äänitys

5.1

Äänitys sisäänrakennetulla mikrofonilla

1 Paina INDEX / a-painiketta 1 äänityslaitteen ollessa pysähtyneenä,
jotta voit valita haluamasi kansion A .
2 Paina g-painiketta 2 äänityksen aloittamiseksi. Äänityksen/
toiston merkkivalo palaa punaisena B . Suuntaa sisäänrakennuttu
mikrofoni kohti äänilähdettä.
3 Keskeytä äänitys painamalla g-painiketta 2 . Äänityksen/
toiston merkkivalo vilkkuu B ja PAUSE vilkkuu näytössä C . Paina
g-painiketta uudelleen äänityksen jatkamiseksi.
4 Lopeta äänitys painamalla j / DEL-painiketta 3 .
B
1

2

A

3
C
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D Huomautukset
• Aseta haluttu ääniaktivointitoiminto ja äänitystila ennen äänityksen
aloittamista (katso lisätietoja kohdasta Henkilökohtaiset asetukset, s. 34).
• Suorita testiäänitys varmistaaksesi, että Voice Tracerin asetukset ovat
oikein.
• Paina f-painiketta ja pidä sitä painettuna äänityksen aikana jäljellä
olevan äänitysajan näyttämiseksi.
• Paina b-painiketta äänityksen aikana uuden tiedoston luomiseksi.
• Kuhunkin kansioon mahtuu enintään 99 tiedostoa, joten
kokonaiskapasiteetti on 396 tiedostoa (99 tiedostoa x 4 kansiota).
• Jos äänitysaika ylittää käytettävissä olevan kapasiteetin tai tiedostoja
on 396, äänitys pysähtyy ja näyttöön tulee ’FULL’. Poista muutama
äänitys tai siirrä ne tietokoneeseen.
• Älä poista paristoja äänityksen aikana, sillä se voi aiheuttaa
äänityslaitteen toimintahäiriön.
• Voice Tracerilla voi äänittää kun se saa virransyötön tietokoneesta
USB-kaapelin kautta, jolloin paristot eivät kulu.
• Voice Tracer voi äänittää USB-kaapelin kautta paristoja kuluttamatta.
Kytke äänityslaite tietokoneeseen USB-kaapelilla ja paina
g-painiketta vähintään sekunti äänityksen aloittamiseksi (vain
LFH 860/870/880).
Käyttöopas

5.2 Äänitys ulkoisella mikrofonilla
Kun äänität ulkoisella mikrofonilla, kytke mikrofoni
mikrofonipistokkeeseen ja toimi samoin kuin sisäänrakennetun
mikrofonin tapauksessa.

1

4
3

B
A

2
5

5.3 Päälleäänitys (vain LFH 860/870/880)
Noudata seuraavia ohjeita, kun haluat lisätä osia äänitykseen ja äänittää
äänityksen osien päälle.

5.4 Indeksimerkkien lisääminen
Indeksimerkeillä voidaan merkitä joitain äänityksen kohtia viitekohdiksi.
1 Paina INDEX / a-painiketta äänityksen aikana indeksimerkin
lisäämiseksi. Indeksinumero näkyy näytöllä sekunnin.
D Huomautukset
•
-kuvake ilmoittaa, että äänityksessä on indeksimerkkejä.
• Yhteen tiedostoon voi lisätä korkeintaan 32 indeksimerkkiä.

D Huomautus
• Päälleäänityksen tilana on alkuperäisen tiedoston voimassa oleva
äänitystila.
• Päälleäänitys ei ole mahdollista M (musiikki) -kansiossa.
Käyttöopas
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1 Paina INDEX / a-painiketta 1 äänityslaitteen ollessa pysähtyneenä,
jotta voit valita haluamasi kansion A .
2 Paina h tai b -painiketta 2 valitaksesi tiedoston, johon haluat
lisätä osia.
3 Soita tai kelaa eteenpäin kohtaan, johon haluat lisätä osan, ja paina
f -painiketta 3 toiston keskeyttämiseksi.
4 Paina g-painiketta 4 päälleäänityksen aloittamiseksi. Äänityksen/
toiston merkkivalo vilkkuu B , ja näyttöön tulee OVER C .
Olemassa olevan äänityksen päälle äänitetään.
5 Paina j / DEL-painiketta 5 äänityksen lopettamiseksi.

C

6

Toisto

1 Paina INDEX / a -painiketta 1 äänityslaitteen ollessa
pysähtyneenä, jotta voit valita haluamasi kansion A .
2 Paina h tai b-painiketta 2 tiedoston valitsemiseksi toistoa
varten.
3 Paina f-painiketta 3 . Toistoaika tulee näyttöön, ja vihreä LEDvalo B syttyy palamaan.
4 Säädä äänenvoimakkuutta + ja – painikkeilla 4 .
5 Pysäytä toisto painamalla j / DEL-painiketta 5 . Nykyisen tiedoston
kokonaistoistoaika C tulee näytölle.
6 Paina f-painiketta uudelleen toiston jatkamiseksi edellisestä
kohdasta.
B
1
4

3

A

2

D Huomautukset Voice Tracerin käytöstä musiikkisoittimena
• Äänityslaite tukee musiikkitiedostoja, joiden muoto on .wma ja .mp3.
Ne voidaan siirtää tietokoneelta äänityslaitteen musiikkikansioon.
Laite ei tue tiedostoja, joissa on kopiointisuoja (digitaalisten
oikeuksien hallinta).
• Voice Tracerissa voi olla kaksi kansiotasoa yhdessä musiikkikansiossa.
Jokaisessa kansiossa voi olla enintään 199 tiedostoa tai kansiota.
• Paina f-painiketta valitun kansion/tiedoston avaamiseksi. Paina
INDEX / a-painiketta palataksesi tasoa korkeampaan kansioon.
• Paina g-painiketta musiikin toiston aikana vaihtaaksesi taajuuskorjaimen asetusta (Normal > Classic > Jazz > Rock > Pop > Normal).
6.1

5
C

30

D Huomautus
Kun kuulokkeet on kytketty EAR -pistokkeeseen, äänityslaitteen kaiutin
kytkeytyy pois päältä.

Toistotoiminnot

6.1.1 Hidas, nopea ja normaali toisto
Paina ja pidä painettuna f-painiketta vähintään 1 sekunti normaalin,
hitaan ja nopean toiston vaihtamiseksi.
Käyttöopas

6.1.3 Taakse- ja eteenpäinkelaus
Paina h tai b-painiketta toiston aikana soitettavan tiedoston
kelaamiseksi alusta tai kelaa vastaavasti eteenpäin seuraavaan
tiedostoon. Jos tiedostossa on indeksimerkkejä, toisto alkaa tästä
kohdasta.
6.2 Soitto-ominaisuudet
Voit asettaa Voice Tracerin soittamaan tiedostoja peräkkäin tai
satunnaisesti.
6.2.1 Jakson toistaminen
1 Voit kuunnella uudelleen tai toistaa jatkuvasti laulusta
halutun jakson painamalla INDEX / a-painiketta 1 valitussa
aloituskohdassa. REP. A – B vilkkuu näytöllä A .
2 Paina INDEX / a-painiketta uudestaan valitussa loppukohdassa.
Toistojakso alkaa.
3 Paina j / DEL-painiketta 2 toiston pysäyttämiseksi tai paina
INDEX / a-painiketta palataksesi normaaliin toistoon.
Käyttöopas

1

2

A
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6.1.2 Haku
Paina h tai b-painiketta ja pidä sitä alhaalla toiston aikana nykyisen
tiedoston nopeaksi kelaamiseksi taakse- tai eteenpäin. Vapauta painike
toiston jatkamiseksi valitulla nopeudella.

6.2.2 Tiedoston tai kansion toisto / sekoitustila
1 Paina INDEX / a-painiketta ja pidä sitä alhaalla vähintään sekunti
toiston aikana vaihtaaksesi soittotilan ( toistotiedosto, toistokansio,
sekoituskansio tai normaali toisto).
Kuvake
Merkitys
REP. FILE
Soittaa yhden tiedoston toistuvasti uudelleen
REP. FOLD Soittaa kaikki kansion tiedostot toistuvasti uudelleen
SHUF FOLD Soittaa kaikki kansion musiikkitiedostot
satunnaisjärjestyksessä
D Huomautus
Sekoitustila on mahdollista vain M (musiikki) -kansiossa.
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7

Poista

1 Paina INDEX / a-painiketta äänityslaitteen ollessa pysähtyneenä,
jotta voit valita haluamasi kansion.
2 Paina j / DEL-painiketta ja pidä sitä alhaalla vähintään sekunti.
DELETE tulee näyttöön.
3 Paina h tai b -painiketta poistotoiminnon valitsemiseksi:
Ikon
Merkitys
FILE
Poista yksi tiedosto
FOLD
Poista kaikki kansion tiedostot
Poista tiedoston kaikki indeksimerkit
4 Paina f-painiketta.
5 Paina h tai b-painiketta tiedoston valitsemiseksi, ja indeksimerkit
sisältävä kansio tai tiedosto poistetaan.
6 Paina uudelleen f-painiketta. N (Ei) tulee näyttöön.
7 Paina h tai b-painiketta valitaksesi Y (Kyllä).
8 Paina f-painiketta valinnan vahvistamiseksi.

8

Radiotila (vain LFH 880)

1 Kytke kuulokkeet. Toimitettuja kuulokkeita käytetään
radioantennina.
2 Paina MENU-painiketta ja pidä sitä alhaalla vähintään sekunti
radiotilan asettamiseksi.
8.1

Radioasemien automaattinen virittäminen

1 Paina MENU -painiketta äänityslaitteen ollessa radiotilassa valikon
avaamiseksi.
2 Paina h tai b-painiketta valitaksesi tilan AUTO .
3 Paina uudelleen f-painiketta. N (Ei) tulee näyttöön.
4 Paina h tai b-painiketta valitaksesi Y (Kyllä).
5 Paina f-painiketta valinnan vahvistamiseksi. Radio virittää
automaattisesti radioasemia ja tallentaa taajuudet esiasetuksiksi.
Radio voi tallentaa korkeintaan 20 radioasemaa esivalintohin.

D Huomautus
Peräkkäiset tiedostot numeroidaan uudelleen automaattisesti.

32

Käyttöopas

Radioaseman manuaalinen virittäminen

1 Hienosäädä aseman viritys painamalla nopeasti h tai
b-painiketta.
2 Hae seuraavaksi voimakkaampi signaali painamalla h tai
b-painiketta ja pitämällä sitä alhaalla.
3 Paina f-painiketta tallentaaksesi aajuuden esivalintoihin.
4 Säädä äänenvoimakkuutta + ja – painikkeilla.
5 Poistu radiotilasta painamalla MENU-painiketta vähintään sekunti ja
pidä sitä alhaalla.

8.4

1 Paina INDEX / a-painiketta äänityslaitteen ollessa radiotilassa
taajuuden ja esiasetetun tilan vaihtamiseksi.
2 Esiasetetussa tilassa paina h tai b-painiketta valitaksesi
poistettavan esiasetetun radioaseman.
3 Paina j / DEL-painiketta ja pidä sitä alhaalla vähintään sekunti
esiasetetun radioaseman poistamiseksi.
8.5

D Huomautus
Paina j / DEL-painiketta äänityslaitteen ollessa radiotilassa stereo- ja
monovastaanoton vaihtamiseksi.
8.3

Esiasetetun radioaseman soittaminen

Esiasetetun radioaseman poistaminen

SU O MI

8.2

FM-radiosta äänittäminen

1 Radioaseman manuaalinen virittäminen tai esiasetetun radioaseman
soittaminen
2 Paina g-painiketta äänityksen aloittamiseksi.
3 Lopeta äänitys painamalla j / DEL-painiketta.

1 Paina INDEX / a-painiketta äänityslaitteen ollessa radiotilassa
taajuuden ja esiasetetun tilan vaihtamiseksi.
2 Esiasetetussa tilassa paina h tai b-painiketta vaihtaaksesi toiseen
esiasetettuun radioasemaan.
3 Säädä äänenvoimakkuutta + ja – painikkeilla.
4 Poistu radiotilasta painamalla MENU-painiketta vähintään sekunti ja
pidä sitä alhaalla.
Käyttöopas
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9

Henkilökohtaiset asetukset

Tätä valikkoa voi käyttää, kun äänityslaite on pysähtynyt ja radion
vastaanoton aikana. Käytettävissä olevat valikkokohdat riippuvat siitä,
oletko valinnut äänikansion, musiikkikansion vai radiotilan.
1 Paina MENU-painiketta 1 , kun äänityslaite on pysähtynyt tai radion
vastaanoton aikana valikon avaamiseksi.
Paina h tai b-painiketta 2 valikkokohdan valitsemiseksi A .
Paina f -painiketta 3 alavalikon valitsemiseksi.
Paina h tai b-painiketta 2 asetuksen muuttamiseksi.
Paina f-painiketta 3 valintasi vahvistamiseksi.
Paina MENU-painiketta 1 poistuaksesi nykyisestä asetusnäytöstä.
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Menu
SPLIT*

Setting
Yes
No

REC*

PCM
SHQ
HQ
SP
LP
SLP

DIVIDE*

Off
30 min.
60 min.

Description
Jakaa ison tiedoston kahteen erilliseen
tiedostoon, jotta ne voidaan helposti arkistoida
tai lähettää sähköpostitse tai jotta tiedoston
osa voidaan poistaa. Jaa tiedosto soittamalla ja
pysäyttämällä kohtaan, jossa haluat tiedoston
jakaa. Avaa sitten SPLIT -valikko..
Valitse useista äänitystiloista: pakkaamaton PCMsteroäänitys (äänentoisto CD-audiolevyn veroista)
(LFH 880), kaksi stereotilaa (SHQ ja HQ) tai
kolme yksikanavaista tilaa (SP, LP ja SLP) äänitysajan
pidentämiseksi. Katso sivulta 38 lisätietoja kohdasta
Tekniset tiedot käytettävissä olevista äänitystiloista
ja -ajoista..
Automaattinen jako-ominaisuus jakaa tiedoston
automaattisesti uuteen tiedostoon 30 tai 60
minuutin välein. Siten kokousten tai luentojen
tapaisia pitkiä äänityksiä on paljon helpompi
hakea, muokata ja arkistoida..

Käyttöopas

SENSE*

BEEP
LIGHT
VA*

CLOCK

TIMER

Käyttöopas

V (voice) Käytä L (line-in) -asetusta, kun äänität ulkoisesta
L (line-in) audiolähteestä äänityslaitteen line-in-pistokkeen
kautta (vain LFH 860/870/880).
HI
Säätää äänitysherkkyyttä äänityksen taustamelun
LO
poistamiseksi ja sen mukauttamiseksi
äänitysympäristöön.
On
Äänityslaite antaa äänimerkin painiketoiminnoista
Off
tai virheistä.
On
Näyttö valaistaan muutaman sekunnin, kun
Off
painiketta painetaan.
On
Äänellä aktivoitava äänitys soveltuu hyvin
Off
handsfree-äänitykseen. Kun äänellä aktivoitava
äänitys on päällä, äänitys alkaa, kun alat puhua.
Kun lopetat puhumisen, laite lopettaa äänityksen
automaattisesti kolmen sekunnin hiljaisuuden
jälkeen ja äänitys jatkuu vasta, kun alat puhua
uudelleen.
DD:MM:YY Jos päivä ja aika on asetettu, tiedoston
12/24 H äänitysajan tiedot tallentuvat automaattisesti
HH:MM:SS kuhunkin tiedostoon..
Ohjelmoi äänityksen alkamaan automaattisesti
Off
mikrofonilla (valitse V) tai radiokanavalla (valitse
V
CH / vain LFH 880). Määrittää äänityksen
CH
aloitusajan, keston (30/60/120 minuuttia/kaikki),
kansion ja äänitettävän radiokanavan.

ALARM

Off
b
F

FORMAT

Yes
No

VER
AUTO**
OUTPUT
**

Yes
No
EP
SP

Voice Tracerin käyttö kannettavana
herätyskellona. Valitse hälytystila (b = piippaus,
F = tiedoston toisto), ja määritä aloitusaika ja
soitettava tiedosto.
Poistaa kaikki tiedostot äänityslaitteesta,
mukaan lukien ohjelmoidut radioasemat. Siirrä
kaikki tärkeät tiedostot tietokoneelle ennen
äänityslaitteen formatointia.
Näyttää valmisohjelmistoversion ja julkaisupäivän.
Hakee automaattisesti radioasemat ja tallentaa
korkeintaan 20 asemaa esivalintoihin.
Vaihtaa kuuloke- (EP) ja kaiutinulostulon (SP)
välillä radiotilassa.

* Tämä toiminto ei ole mahdollista M (musiikki) -kansiossa.
** Tämä toiminto on mahdollinen vain radiotilassa.
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SU O MI

INPUT

10 Laiteohjelmiston päivittäminen

11 Tekninen tuki ja takuu

Voice Traceria ohjataan sisäisellä ohjelmalla eli laiteohjelmistolla.
Tarkista säännöllisesti Internet-sivuilta www.philips.com/dictation
laiteohjelmistolla uudet päivitykset.

Tämä Philips-tuote on suunniteltu ja valmistettu korkeimpien
laatustandardien mukaan. Jos Philips-tuotteesi ei toimi oikein tai on
viallinen, ota yhteys Philips Speech Processing -jälleenmyyjään, joka
antaa sinulle tarvittavat menettelyjä koskevat tiedot.

1 Lataa laiteohjelmistolla päivitys Voice Tracer -malliisi Internetsivuilta www.philips.com/dictation > Support Center > Software
Downloads ja tallenna tiedosto Voice Tracerin juurihakemistoon.
2 Paina MENU-painiketta 1 äänityslaitteen ollessa pysähtyneenä
valikon avaamiseksi.
3 Paina h tai b-painiketta 2 valitaksesi UPDATE A .
4 Paina f -painiketta 3 . N (Ei) tulee näyttöön.
5 Paina h tai b-painiketta 2 valitaksesi Y (Kyllä).
6 Paina f-painiketta uudelleen uuden laiteohjelmistolla asentamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä, joihin jälleenmyyjäsi ei voi vastata tai mitä
tahansa muita asiaan liittyviä kysymyksiä, vieraile Internet-sivuillamme
www.philips.com/dictation ja ota meihin yhteys.
Käyttäjä ei saa huoltaa mitään osia itse. Älä avaa tai poista kansia, äläkä
kytke laitteen liittimiin sopimattomia osia. Korjaukset suoritetaan
vain Philips-huoltokeskuksissa ja virallisissa korjauspisteissä. Muussa
tapauksessa nimenomainen tai hiljainen takuu mitätöityy. Jos laitteeseen
tehdään tässä asiakirjassa nimenomaisesti kiellettyjä toimenpiteitä,
säätöjä tai asennusmenettelyjä, joita ei suositella tai jotka eivät ole
sallittuja tässä asiakirjassa, takuu mitätöityy.
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Käyttöopas

12 Vianmääritys

Äänityslaite ei äänitä mitään
Äänityslaite voi olla HOLD -tilassa. Liu'uta HOLD -kytkin Off-asentoon.

Äänityslaite ei toista äänityksiä
Äänityslaite voi olla HOLD -tilassa. Liu'uta HOLD -kytkin Off-asentoon.
Paristot voivat olla lopussa tai niitä ei ole asetettu oikein paikalleen.
Vaihda paristot uusiin ja tarkista, että paristot on asetettu oikein
paikalleen.

SU O MI

Äänityslaite ei kytkeydy päälle
Paristot voivat olla lopussa tai niitä ei ole asetettu oikein paikalleen.
Vaihda paristot uusiin ja tarkista, että paristot on asetettu oikein
paikalleen.

Mitään ei ole vielä äänitetty. Tarkista äänitysten määrä.
Äänitysten maksimimäärä on saavutettu tai äänityskapasiteetti on
täynnä. Poista joitain äänityksiä tai siirrä äänityksiä ulkoiseen laitteeseen.
Kaiuttimesta ei kuulu mitään
Kuulokkeet voivat olla kytkettyinä laitteeseen. Poista kuulokkeet.
Äänenvoimakkuus on kaikkein alhaisimmalla asetuksella. Säädä
äänenvoimakkuutta.

Äänityslaite ei pysähdy, keskeydy, soita tai äänitä
Äänityslaite voi olla HOLD -tilassa. Liu'uta HOLD -kytkin Off-asentoon.
Kuulokkeista ei kuulu mitään
Kuulokkeita ei ole ehkä kytketty laitteeseen oikein. Kytke kuulokkeiden
pistoke laitteeseen oikein.
Äänenvoimakkuus on kaikkein alhaisimmalla asetuksella. Säädä
äänenvoimakkuutta.

Käyttöopas
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13 Tekniset tiedot
Kytkennät
• USB: Erittäin nopea 2.0 mini-USB
• Mikrofoni: 3,5 mm, impedanssi 2,2 kΩ
• Kuulokkeet: 3,5 mm, impedanssi
vähintään 16 Ω
Näyttö
• Tyyppi: LCD, segmentoitu
• Näytön diagonaalinen koko: 39 mm
Äänitysmuoto
• .mp3 (Mpeg 1/Audio Layer 3)
• .wav (PCM) (LFH 880)
Äänitysmedia
• Sisäänrakennettu Flash-muisti
Mikrofoni
• Sisäänrakennettu: mono (LFH 660) /
stereo (LFH 860/870/880)
• Ulkoinen: mono (LFH 660) /
stereo (LFH 860/870/880)
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Äänitysaika
• LFH 660 (1024 Mt):
SHQ-tila (.mp3 / mono): 17,5 tuntia
HQ-tila (.mp3 / mono): 35 tuntia
SP-tila (.mp3 / mono): 46,5 tuntia
LP-tila (.mp3 / mono): 69,5 tuntia
SLP-tila (.mp3 / mono): 139,5 tuntia
• LFH 860/870 (2 048 Mt):
SHQ-tila (.mp3 / stereo): 35,5 tuntia
HQ-tila (.mp3 / stereo): 71 tuntia
SP-tila (.mp3 / mono): 94,5 tuntia
LP-tila (.mp3 / mono): 142 tuntia
SLP-tila (.mp3 / mono): 284 tuntia
• LFH 880 (2 048 Mt):
PCM-tila (.wav / stereo): 3,25 tuntia
SHQ-tila (.mp3 / stereo): 35,5 tuntia
HQ-tila (.mp3 / stereo): 71 tuntia
SP-tila (.mp3 / mono): 94,5 tuntia
LP-tila (.mp3 / mono): 142 tuntia
SLP-tila (.mp3 / mono): 284 tuntia

Pakkaussuhde / äänen
digitointitaajuus
• PCM-tila: 1 411 kbps / 44,1 kHz
• SHQ-tila: 128 kbps / 44,1 kHz
• HQ-tila: 64 kbps / 22 kHz
• SP-tila: 48 kbps / 16 kHz
• LP-tila: 32 kbps / 16 kHz
• SLP-tila: 16 kbps / 16 kHz

Kaiutin
• Sisäänrakennettu 30 mm:n pyöreä
dynaaminen kaiutin
• Teho: 110 mW

Musiikin toisto
• Pakkausmuoto: .mp3, .wma
• MP3-bittisuhteet: 8 – 320 kbps
• WMA-bittisuhteet: 32 – 192 kbps
• Ei DRM-tukea

Virtalähde
• Paristotyyppi: kaksi Philipsin AAAalkaliparistoa (LR03 tai R03)
• Pariston käyttöikä (SLP-tila): 50 tuntia

Viritin/vastaanotto (LFH 880)
• Virittimen taajuusalueet: FM stereo
• Taajuusalue: 87,5 – 108 MHz
• Esiasetettujen kanavien määrä: 20
• Automaattinen digitaaliviritys

Käyttöolosuhteet
• Lämpötila: 5 – 45 °C
• Kosteus: 10 % – 90 %

Mitat
• Tuotteen mitat (L × P × K):
40 × 18,4 × 108 mm
• Paino: 81 g, mukaan lukien paristot
Järjestelmävaatimukset
• Windows Vista / XP / 2000,
Mac OS X, Linux
• Vapaa USB-portti

Käyttöopas
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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.
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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.

