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1

1.2

Bine aţi venit!

Felicitări pentru achiziţia făcută şi bine aţi venit la Philips! Pentru a
beneficia din plin de asistenţa pe care Philips o pune la dispoziţia dvs.,
vizitaţi site-ul nostru pentru informaţii despre, manuale de utilizare,
descărcări de software, informaţii referitoare la garanţie şi altele:
www.philips.com/dictation.
1.1

Ce se află în cutie

Voice Tracer
94

Baterii

Cablu USB

Căşti stereo *
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Şnur *

Microfon de rever

Caracteristicile produsului

Înregistrare
• Înregistrări în format MP3 obişnuit.
• Alegeţi între şase moduri de înregistrare. Înregistrare stereo PCM
necomprimată* pentru o calitate similară celei unui CD audio, două
moduri stereo, inclusiv SHQ şi HQ sau trei moduri monoaurale, care
cuprind SP, LP şi SLP pentru un timp extins de înregistrare.
• O viteză ajustabilă de înregistrare permite evitarea zgomotelor de
fond şi reglarea în funcţie de mediul de înregistrare.
• Memoria internă amplă oferă o capacitate mare de înregistrare şi
permite înregistrarea şi stocarea înregistrărilor de lungă durată.
• Modul de înregistrare cu activare vocală permite înregistrarea
„mâini libere”, fără a fi necesar să ţineţi minte să apăsaţi butonul de
înregistrare.
• Caracteristica de separare automată, împarte în mod automat
înregistrările de lungă durată în fişiere separate. Aceasta permite
găsirea, editarea şi arhivarea mult mai rapidă a înregistrărilor de
lungă durată, cum ar fi şedinţele şi conferinţele.
• Înregistrează cu alimentare simultană prin USB, fără a epuiza
bateria.*
• Înregistrează din surse audio externe prin intermediul mufei line-in.*
• Raportul semnal/zgomot (s/z) mare al microfonului permite captarea
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fiecărui detaliu al vocii umane pentru o reproducere excepţională a
sunetului.

eficient.
• Ca dispozitiv USB de stocare în masă, Voice Tracer oferă o metodă
comodă de a salva, de a face copii de siguranţă şi de a muta fişiere,
fără software sau drivere speciale.

Redare
* Disponibile numai pentru anumite versiuni ale produsului.
RO MÂ NĂ

• Viteză de redare ajustabilă pentru ascultarea înregistrărilor în
modurile de redare rapidă şi lentă.
• Selectaţi un fişier audio complet sau o parte din acesta pentru a-l
asculta în mod repetat cu opţiunea de redare repetată.
• Beneficiaţi de muzică în formatele MP3 şi WMA, precum şi de radio
FM. *.
• Ceas deşteptător cu redare voce şi cronometru de înregistrare.
Confort
• Ecran mare cu fundal iluminat pentru o vizualizare confortabilă.
• Beneficiaţi de până la 22 de ore de operare continuă.
• Transfer rapid de înregistrări, muzică şi date prin intermediul portului
USB 2.0. de mare viteză.
• Marcajele index mark şi temp mark permit găsirea rapidă a locaţiilor
dorite într-o înregistrare.
• Pot fi stocate până la 99 de înregistrări în fiecare dintre cele patru
dosare disponibile, pentru a vă putea organiza fişierele rapid şi
Manual de utilizare

95

2

Important

2.1 Siguranţă
• Pentru a evita producerea unui scurtcircuit, nu expuneţi produsul la
ploaie sau apă.
• Nu expuneţi aparatul la căldură excesivă cauzată de echipamente de
încălzire sau de lumina directă a soarelui.
• Protejaţi cablurile astfel încât acestea să nu se îndoaie, mai ales la
mufe şi la locul în care acestea ies din unitate.
• Copiaţi fişierele. Philips nu îşi asumă răspunderea pentru nicio
pierdere de date.
2.1.1 Protejarea auzului
Respectaţi următoarele instrucţiuni atunci când utilizaţi căştile:
• Ascultaţi la niveluri de volum potrivite, pentru durate de timp rezonabile.
• Fiţi atent(ă) să nu reglaţi volumul la un nivel mai mare decât cel la care
auzul dvs. se poate adapta.
• Nu reglaţi volumul la un nivel atât de mare încât să nu auziţi ce se
întâmplă în jurul dvs.
• Trebuie să fiţi atent(ă) sau să întrerupeţi temporar utilizarea în situaţii
potenţial periculoase.
• Nu utilizaţi căşti în timp ce folosiţi un vehicul cu motor, bicicleta sau
skateboard-ul etc. Acest lucru poate duce la crearea unui pericol în
trafic şi este ilegal în multe zone.
96

Important (pentru modele furnizate cu căşti):
Philips garantează respectarea valorii maxime a presiunii acustice a
playerelor audio, astfel cum este stabilită acesta de către organismele
de reglementare relevante, însă numai pentru modelul original al
căştilor furnizate. În cazul în care aceste căşti necesită înlocuire, vă
recomandăm să contactaţi furnizorul dvs. pentru a comanda un model
Philips identic cu cel original.
2.2 Aruncarea produsului vechi
• Produsul dvs. este creat şi realizat din materiale şi componente de
calitate superioară care pot fi reciclate şi reutilizate.
• Atunci când acest simbol, indicând un recipient cu rotile tăiat,
este ataşat la un produs, se arată faptul că produsul este
acoperit de Directiva Europeană 2002/96/CE.
• Informaţi-vă în legătură cu sistemul de colectare separată a deşeurilor
de echipamente electrice şi electronice din zona dvs.
• Acţionaţi în conformitate cu regulile locale şi nu aruncaţi produsele
vechi împreună cu deşeurile menajere obişnuite. Aruncarea corectă
a produselor vechi va contribui la prevenirea eventualelor consecinţe
negative asupra mediului şi asupra sănătăţii umane.
• Bateriile (inclusiv bateriile reîncărcabile interne) conţin substanţe
care pot polua mediul. Toate bateriile trebuie aruncate la un punct de
colectare oficial.
Manual de utilizare
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Produsul dvs. Digital Voice Tracer
Mufă căşti
Mufă căşti, mufă line-in
Microfon intern
Înregistrare/ Pauză / Pornire
Oprire / Afişare / Ştergere
Difuzor
Meniu / Radio FM
Index / Dosar / Repetă
Afişare
Înregistrare / Indicator pornire
Mărire volum
Pornire/Oprire, Ascultă/Pauză, Viteză de ascultare
Derulare rapidă înainte / Selectare fişier /
Selectare meniu
Micşorare volum
Derulare rapidă înapoi / Selectare fişier /
Selectare meniu
Comutator Hold (aşteptare)
Compartiment pentru baterii
Mufă USB
Gaură şnur
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4

Începeţi

4.1

Introduceţi bateriile

1 Înlăturaţi capacul de la compartimentul bateriilor printr-o mişcare
de alunecare.
2 Aşezaţi bateriile respectând polaritatea corectă, aşa cum este
indicat şi introduceţi capacul la loc.
1

2

bateriile şi introduceţi-le din nou.
• Opriţi aparatul înainte de a înlocui bateriile. Înlocuirea bateriilor în
timp ce aparatul este pornit poate duce la deteriorarea fişierului.
• În momentul în care bateriile sunt aproape descărcate, indicatorul
pentru baterie licăreşte.
• Dacă înlocuirea bateriei va ia mai mult de 2 minute, ar putea să fie
necesar să resetaţi timpul.
4.2

Pornit/Oprit

1 Pentru a porni, apăsaţi butonul f 1 până la afişarea mesajului
HELLO A .
2 Pentru a opri, apăsaţi butonul f, în timp ce aparatul este oprit,
până la afişarea mesajului BYE.

1

D Notă
• Scoateţi bateriile dacă nu veţi utiliza produsul Voice Tracer pentru
o perioadă îndelungată de timp. Bateriile care prezintă scurgeri pot
deteriora produsul Voice Tracer.
• În cazul în care Voice Tracer funcţionează cu întreruperi, scoateţi
98

A
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D Note
Data şi ora pot fi modificate în orice moment cu ajutorul meniului. A se
vedea Personalizarea setărilor la pagina 106 pentru mai multe informaţii.

4.4 Reglarea datei şi a orei
În momentul în care bateriile sunt instalate pentru prima oară, aparatul
vă va cere să setaţi data şi ora.
1 ‘CLOCK’ va fi afişat pe ecran. Apăsaţi butonul f 1 . Indicatorul
pentru an A licăreşte.
2 Apăsaţi butonul h sau b 2 pentru a seta anul.
3 Apăsaţi butonul f 1 pentru a trece la setările pentru lună.
4 Repetaţi paşii 2 şi 3 în acelaşi mod, pentru a continua cu setarea
lunii, a zilei, a sistemului 12/24 şi a orei.

1
2

A
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4.5 Afişarea informaţiilor
• Apăsaţi butonul j / DEL,în timp ce aparatul este oprit, pentru a alterna
informaţiile de pe ecran: timp de redare total a fişierului curent >
time > date > remaining recording time > recording time of the
current file > recording date of the current file.
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat f în timpul înregistrării pentru ca
aparatul să afişeze timpul rămas pentru înregistrare.
4.6 Utilizarea Voice Tracer cu un calculator
Ca dispozitiv USB de stocare în masă, Voice Tracer oferă o metodă
comodă de a salva, de a face copii de siguranţă şi de a muta fişiere. Voice
Tracer se conectează la un calculator printr-o conexiune USB şi nu
necesită instalarea unui software special. Voice Tracer este afişat în mod
automat ca driver amovibil, permiţându-vă, într-un mod foarte simplu, să
trageţi sau să puneţi fişiere către unitate şi din interiorul acesteia.
D Note
• Nu deconectaţi Voice Tracer în timp ce fişierele sunt transferate de pe
aparat sau pe acesta. Dacă luminiţa de indicare înregistrare/pornire licăreşte în culoarea portocalie datele sunt încă în proces de transferare.
• Nu formataţi driverul aparatului Voice Tracer pe un calculator.
99
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4.3 Funcţia de aşteptare
În momentul în care comutatorul HOLD se află în poziţia Aşteptare,
toate butoanele aparatului sunt inactive. Mesajul On Hold va fi afişat
pentru scurt timp pe ecran, iar afişajul se va opri. Deblocaţi Voice
Tracer mutând comutatorul HOLD în poziţia Oprit.

5

Înregistrare

5.1

Înregistrare cu microfonul intern

1 Apăsaţi butonul INDEX / a 1 , în timp de aparatul este oprit,
pentru a selecta fişierul dorit A .
2 Apăsaţi butonul g 2 pentru a începe înregistrarea. Indicatorul
înregistrare/pornire licăreşte în culoarea roşie A . Îndreptaţi
microfonul intern în direcţia sursei de sunet.
3 Pentru a întrerupe înregistrarea, apăsaţi butonul g 2 . Indicatorul
înregistrare/pornire va licări, iar PAUSE va apărea pe ecran. Apăsaţi
din nou butonul g pentru a relua înregistrarea.
4 Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi butonul j / DEL 3 .
B
1

2

A

3
C
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D Note
• Setaţi funcţia de activare vocală şi modul de înregistrare dorite înainte
de a începe să înregistraţi (a se vedea Personalizarea setărilor la pagina
106 pentru detalii).
• Efectuaţi o înregistrare de testare pentru a vă asigura că setările Voice
Tracer sunt corecte.
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat f în timpul înregistrării pentru ca
aparatul să afişeze timpul rămas pentru înregistrare.
• Apăsaţi b în timpul înregistrării pentru a crea un nou fişier.
• Numărul maxim de fişiere în fiecare dosar este de 99, având o
capacitate totală de 396 de fişiere (99 fişiere x 4 dosare).
• Dacă timpul de înregistrare depăşeşte capacitatea disponibilă sau
dacă numărul de fişiere ajunge la 396, înregistrarea se opreşte, iar
mesajul ‘FULL’ va fi afişat. Ştergeţi câteva înregistrări sau mutaţi-le pe
un calculator.
• Nu scoateţi bateriile în timpul înregistrării. Acest lucru poate duce la
funcţionarea cu întreruperi a aparatului.
• Dacă înregistraţi pentru o perioadă îndelungată de timp, înlocuiţi
bateriile înainte de a începe.
• Voice Tracer poate funcţiona în timp ce este alimentat printr-un cablu
USB, fără a epuiza bateria. Conectaţi aparatul la un calculator utilizând
un cablu USB şi apăsaţi butonul g pentru 1 secundă sau mai mult
pentru a începe să înregistraţi (numai LFH 860/870/880).
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5.2 Înregistrare cu un microfon extern
Pentru a înregistra cu un microfon extern, conectaţi microfonul la mufa
acestuia şi urmaţi aceeaşi procedură ca şi pentru microfonul intern.

1

4
3

B
A

2

1 Apăsaţi butonul INDEX / a 1 , în timp de aparatul este oprit,
pentru a selecta fişierul dorit A .
2 Apăsaţi butonul h sau b 2 pentru a selecta fişierul în care
trebuie adăugate date.
3 Porniţi sau înaintaţi până la poziţia în care trebuie adăugate date şi
apăsaţi butonul f 3 pentru a întrerupe redarea.
4 Apăsaţi butonul g 4 pentru a începe suprapunerea înregistrării.
Indicatorul înregistrare/pornire va licări, iar mesajul OVER va fi
afişat pe ecran C . Înregistrarea existentă va fi înlocuită.
5 Apăsaţi butonul j / DEL 5 pentru a opri înregistrarea.

5
C

5.4 Adăugarea marcajelor
Semnele de marcare pot fi utilizate pentru a indica anumite puncte
dintr-o înregistrare ca puncte de referinţă.
1 Apăsaţi butonul INDEX / a, în timpul înregistrării, pentru a adăuga
un semn de marcare. Numărul de marcare este afişat timp de o
secundă.
D Note
• Icoana
indică faptul că înregistrarea conţine semne de marcare.
• Pot fi setate maximum 32 de semne de marcare per fişier.

D Notă
• Modul de înregistrare setat anterior pentru fişierul original este
activat în momentul suprapunerii unei înregistrări.
• Suprapunerea înregistrării nu este disponibilă în dosarul M (muzică).
Manual de utilizare
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5.3 Recuperare înregistrare (numai LFH 860/870/880)
Urmaţi aceşti paşi pentru a suplimenta o înregistrare sau pentru a
suprapune părţi dintr-o înregistrare.

6

D Notă
În momentul în care căştile sunt conectate la mufa EAR, difuzorul
aparatului va fi deconectat.

Redare

1 Apăsaţi butonul INDEX / a 1 , în timp de aparatul este oprit,
pentru a selecta fişierul dorit A .
2 Apăsaţi butonul h sau b 2 pentru a selecta fişierul care trebuie
redat.
3 Apăsaţi butonul f 3 . Timpul de redare va fi afişat pe ecran, iar
LEDUL verde B se va aprinde.
4 Ajustaţi volumul utilizând butoanele + şi – 4 .
5 Pentru a opri redarea, apăsaţi butonul j / DEL 5 . Timpul total de
redare a fişierului curent va fi afişat pe ecran.
6 Apăsaţi din nou butonul f pentru a continua redarea de la poziţia
anterioară.

D Note privind utilizarea Voice Tracer ca music player
• Aparatul suportă fişiere cu muzică în formate .wma şi .mp3, care
pot fi transferate de pe calculator în dosarul de muzică al aparatului.
Fişierele protejate împotriva copierii (managementul drepturilor
digitale) nu sunt suportate.
• Voice Tracer suportă până la două niveluri de dosare din cadrul
dosarului de muzică. Fiecare dosar poate suporta până la 199 de
intrări (fişiere şi dosare).
• Apăsaţi butonul f pentru a deschide un dosar/fişier selectat. Apăsaţi
butonul INDEX / a pentru a vă întoarce la dosarul cu un nivel mai sus.
• Apăsaţi butonul g în timpul redării muzicii pentru a schimba modul
egalizatorului (Normal > Classic > Jazz > Rock > Pop > Normal).

B
1
4

3

6.1

A

5
C

102

Funcţiile de redare

2

6.1.1 Redare lentă, rapidă, normală
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul f timp de 1 secundă sau mai mult
pentru a schimba între funcţiile de redare normală, lentă şi rapidă.
Manual de utilizare

1

2

6.1.3 Derulare înapoi şi derulare înainte
Apăsaţi butonul h sau b în timpul redării pentru a derula înapoi la
începutul fişierului ascultat, respectiv înainte la următorul fişier. Dacă
fişierul conţine semne de marcare, redarea începe din acel punct.
6.2 Caracteristici de redare
Puteţi seta Voice Tracer pentru a asculta fişiere, cu redare repetată sau
aleatoare.
6.2.1 Repetarea unei secvenţe
1 Pentru a repeta sau a reda continuu, apăsaţi butonul INDEX / a 1
la punctul de pornire selectat. REP. A – B pe ecran A .
2 Apăsaţi din nou butonul INDEX / a la punctul final selectat. Începe
secvenţa setată pe repetare.
3 Apăsaţi butonul j / DEL 2 pentru a opri redarea sau apăsaţi
butonul INDEX / a pentru a reveni la modul de redare normală.
Manual de utilizare
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6.1.2 Căutare
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul h sau b în timpul redării pentru
a derula înainte sau înapoi în fişierul curent la viteză mare. Eliberaţi
butonul pentru a relua redarea la viteza selectată.

6.2.2 Repetarea unui fişier sau dosar / mod de redare
aleatorie
1 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul INDEX / a timp de 1 secundă sau
mai mult în timpul redării pentru a schimba între modurile de
ascultare (repetă fişier, repetă dosar, dosar aleatoriu sau redare
normală).
Pictogramă Semnificaţie
REP. FILE
Ascultă un fişier în mod de redare repetată
REP. FOLD
Ascultă toate fişierele din cadrul dosarului în mod de
redare repetată
SHUF FOLD Ascultă toate fişierele din cadrul dosarului în mod de
redare aleatorie
D Notă
Modul de redare aleatorie este disponibil numai în dosarul M (muzică).
103

7

Ştergerea

1 Apăsaţi butonul INDEX / a,în timp de aparatul este oprit, pentru a
selecta dosarul dorit.
2 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul j / DEL timp de 1 secundă sau mai
mult. DELETE apare pe ecran.
3 Apăsaţi butonul h sau b pentru a selecta o opţiune de ştergere:
Pictogramă Semnificaţie
FILE
Şterge un singur fişier
FOLD
Şterge toate fişierele dintr-un dosar
Şterge toate semnele de marcare dintr-un fişier
4 Apăsaţi butonul f.
5 Apăsaţi butonul h sau b pentru a selecta fişierul, dosarul sau
fişierul care conţine semnele de marcare care trebuie şterse.
6 Apăsaţi din nou butonul f. N (Nu) este afişat.
7 Apăsaţi butonul h sau b pentru a selecta Y (Da).
8 Apăsaţi butonul f pentru a confirma.

8

Mod radio (numai LFH 880)

1 Conectează căştile. Căştile puse la dispoziţie funcţionează ca antenă
radio.
2 Apasă şi ţine apăsat butonul MENU timp de 1 secundă sau mai mult
pentru a seta modul radio.
8.1

Căutarea automată a staţiilor radio

1 Apăsaţi butonul MENU în timp ce aparatul este setat pe modul
radio pentru a deschide meniul.
2 Apăsaţi butonul h sau b pentru a selecta AUTO.
3 Apăsaţi din nou butonul f. N (Nu) este afişat.
4 Apăsaţi butonul h sau b pentru a selecta Y (Da).
5 Apăsaţi butonul f pentru a confirma. Radioul caută automat staţii
radio şi salvează frecvenţele în presetări. Radioul poate stoca până
la 20 de staţii radio la presetări.

D Notă
Numerele dosarelor secvenţiale sunt redistribuite în mod automat.

104
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Căutare manuală a unei staţii radio

8.4

Ştergerea unei staţii radio presetate

1 Pentru ajustarea fină a frecvenţei, apăsaţi rapid butonul h sau b.
2 Pentru a căuta următorul semnal mai puternic, apăsaţi şi ţineţi
apăsat h sau b.
3 Apăsaţi butonul f pentru a salva frecvenţa ca presetare.
4 Ajustaţi nivelul volumului utilizând butoanele + şi –.
5 Pentru a ieşi din modul radio, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul MENU
timp de 1 secundă sau mai mult.

1 Apăsaţi butonul INDEX / a, în timp ce aparatul este setat în modul
radio, pentru a alege între modul pentru frecvenţă şi cel pentru
presetare.
2 În modul pentru presetare, apăsaţi butonul h sau b pentru a
selecta staţia radio presetată care trebuie ştearsă.
3 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul j / DEL timp de 1 secundă sau mai
mult pentru a şterge staţia radio presetată.

D Notă
Apăsaţi butonul j / DEL, în timp ce aparatul este setat în modul radio,
pentru a alege între recepţia stereo şi mono.

8.5

8.3

Ascultarea unei staţii radio presetate

Înregistrare de pe radio FM

1 Căutaţi manual o staţie radio sau porniţi o staţie radio presetată.
2 Apăsaţi butonul g pentru a începe să înregistraţi.
3 Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi butonul j / DEL.

1 Apăsaţi butonul INDEX / a, în timp ce aparatul este setat în modul
radio, pentru a alege între modul pentru frecvenţă şi cel pentru
presetare.
2 În modul pentru presetare, apăsaţi butonul h sau b pentru a
schimba pe o altă staţie radio presetată.
3 Ajustaţi nivelul volumului utilizând butoanele + şi –.
4 Pentru a ieşi din modul radio, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul MENU
timp de 1 secundă sau mai mult.
Manual de utilizare
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8.2

9

Personalizarea setărilor
Meniu

Meniul este disponibil în timp ce aparatul este oprit şi în timpul
recepţiei radio. Articolele de meniu disponibile diferă în funcţie de
dosarul sau de modul în care vă aflaţi, şi anume într-un dosar cu
înregistrări, un dosar de muzică sau într-un mod radio.

SPLIT*

1 Apăsaţi butonul MENU 1 , în timp ce aparatul este oprit sau în
timpul recepţiei radio, pentru a deschide meniul.
2 Apăsaţi butonul h sau b 2 pentru a selecta articolul de meniu.
3 Apăsaţi butonul f 3 pentru a intra într-un meniu secundar.
4 Apăsaţi butonul h sau b 2 pentru a schimba o setare.
5 Apăsaţi butonul f 3 pentru a confirma selecţia dvs.
6 Apăsaţi butonul MENU 1 pentru a ieşi din afişajul cu setările curente.

3
1

2

REC*

Setare
Yes
No

PCM
SHQ
HQ
SP
LP
SLP

Descriere
Împărţiţi un fişier mare în două fişiere separate,
astfel încât să poată fi arhivate sau transferate cu
uşurinţă prin e-mail sau astfel încât acea parte a
fişierului să poată fi ştearsă. Pentru a împărţi un
fişier, porniţi şi opriţi la poziţia la care trebuie
realizată divizarea, după care deschideţi meniul
SPLIT.
Alegeţi între mai multe moduri de înregistrare,
de la modul de înregistrare stereo PCM
necomprimată pentru o calitate similară celei unui
CD audio (LFH 880), până la două moduri stereo,
inclusiv SHQ şi HQ sau trei moduri mononaurale,
inclusiv SP, LP şi SLP pentru un timp extins de
înregistrare. A se vedea Date tehnice, la pagina
110, pentru detalii referitoare la modurile de
înregistrare şi timpul de înregistrare disponibile.
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INPUT

SENSE*

BEEP
LIGHT
VA*

Caracteristica de separare automată înregistrează
automat într-un nou fişier la fiecare 30 sau 60
de minute. Aceasta permite găsirea, editarea
şi arhivarea mult mai rapidă a înregistrărilor de
lungă durată, cum ar fi şedinţele şi conferinţele.
V (voce) Utilizaţi setarea L (line-in) atunci când înregistraţi
L (line-in) din surse audio externe prin mufa line-in a
aparatului (numai LFH 860/870/880).
HI
Ajustaţi viteza de înregistrare pentru a evita
LO
înregistrare zgomotelor de fond şi pentru a regla
aparatul în funcţie de mediul de înregistrare.
On
Aparatul oferă reacţie sonoră la operaţiile cu
Off
butoanele sau la erori.
On
Afişajul va rămâne luminat pentru câteva secunde
Off
după apăsarea unui buton.
On
Modul de înregistrare cu activare prin voce
Off
reprezintă o caracteristică comodă pentru
înregistrarea „mâini libere”. În momentul în care
modul de înregistrare cu activare prin voce este
activat, înregistrarea va începe în momentul în
care începeţi să vorbiţi. În momentul în care nu
mai vorbiţi, aparatul se va întrerupe automat din
înregistrare după trei secunde de tăcere şi va
reîncepe numai când începeţi să vorbiţi din nou.
Off
30 min.
60 min.
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DD:MM:YY Dacă data şi ora sunt setate, informaţiile din
momentul în care fişierul este înregistrat sunt
12/24 H
HH:MM:SS stocate automat pentru fiecare fişier.
Programaţi înregistrarea automată pentru a
TIMER
Off
începe cu microfonul (selectaţi V) sau a unui
V
canal de radio (selectaţi numai CH / LFH 880).
CH
Indicaţi ora de începere, durata înregistrării
(30/60/120 minutes/All), un dosar şi canalul de
radio care trebuie înregistrat.
Utilizaţi Voice Tracer ca ceas cu alarmă mobil.
ALARM
Off
Alegeţi modul de alarmă (b = beep, F = redare
b
fişier) şi indicaţi ora de începere şi fişierul care
F
trebuie activat.
FORMAT Yes
Ştergeţi toate fişierele din aparat, inclusiv staţiile
No
radio programate. Transferaţi toate fişierele
importante pe un calculator înainte de a formata
aparatul.
VER
Afişare a versiunii firmware şi a datei versiunii.
AUTO** Yes
Căutare automată a unei staţii radio şi stocare a
No
maximum 20 de staţii la presetări.
OUTPUT EP
Schimbare între ieşirea pentru căşti (EP) şi cea
SP
pentru difuzor (SP) în modul radio.
**
CLOCK

* Această funcţie nu este disponibilă în dosarul M (muzică).
** Această funcţie este disponibilă numai în modul radio.
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DIVIDE*

10 Actualizare a versiunii firmware

11 Asistenţă tehnică şi garanţie

Produsul dvs. Voice Tracer este controlat de un program intern,
denumit firmware. Consultaţi în mod regulat www.philips.com/dictation
pentru versiuni actualizate de firmware.

Acest produs Philips a fost creat şi realizat în conformitate cu cele mai
înalte standarde de calitate. În cazul în care produsul dvs. Philips nu
funcţionează corect sau prezintă defecţiuni, contactaţi furnizorul Philips
Speech Processing de la care aţi achiziţionat produsul, acesta urmând
să vă pună la dispoziţie informaţiile necesare privind ceea ce trebuie să
faceţi în continuare.

1 Descărcaţi versiunea actualizată de firmware pentru modelul dvs.
Voice Tracer de pe www.philips.com/dictation > Support Center > Software Downloads şi salvaţi fişierul în directorul rădăcină al Voice Tracer.
2 Apăsaţi butonul MENU 1 , în timp ce aparatul este oprit, pentru a
deschide meniul.
3 Apăsaţi butonul h sau b 2 pentru a selecta UPDATE A .
4 Apăsaţi butonul f 3 . N (Nu) este afişat.
5 Apăsaţi butonul h sau b 2 pentru a selecta Y (Da).
6 Apăsaţi din nou butonul f pentru a instala noua versiune de firmware.

3
1

2

Dacă aveţi întrebări la care furnizorul nu poate să răspundă sau orice
altă întrebare legată de această problemă, vizitaţi site-ul www.philips.
com/dictation pentru a ne contacta.
Nicio componentă nu poate fi reparată de către utilizator. Nu
deschideţi sau înlăturaţi carcasele şi nu introduceţi obiecte care
nu corespund conectorilor specifici. Reparaţiile pot fi făcute numai
în centre de service Philips şi în unităţi oficiale pentru reparaţii.
Nerespectarea acestor instrucţiuni va duce la anularea oricărei garanţii,
declarate sau implicate. Orice operaţiune interzisă în mod expres în
acest manual, orice ajustări sau proceduri de asamblare nerecomandate
sau neautorizate în acest manual vor duce la anularea garanţiei.

A
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Aparatul meu nu poate fi pornit
Bateriile pot fi descărcate sau introduse incorect. Înlocuiţi bateriile cu
unele noi şi verificaţi dacă acestea sunt introduse corect.

Nu pot asculta înregistrările de pe reportofon
Aparatul poate fi setat pe modul HOLD. Puneţi printr-o mişcare de
alunecare comutatorul HOLD pe poziţia Off.

Aparatul meu nu înregistrează nimic
Aparatul poate fi setat pe modul HOLD. Puneţi printr-o mişcare de
alunecare comutatorul HOLD pe poziţia Off.

Bateriile pot fi descărcate sau introduse incorect. Înlocuiţi bateriile cu
unele noi şi verificaţi dacă acestea sunt introduse corect.

Numărul maxim de înregistrări poate fi atins sau capacitatea de
înregistrare este cea maximă. Ştergeţi câteva înregistrări sau mutaţi
înregistrările pe un aparat extern.
Nu aud nimic din difuzor
Căştile pot fi conectate. Înlăturaţi căştile.
Nivelul volumului este setat la minimum. Ajustaţi volumul.

Nu s-a înregistrat nimic până în acest moment. Verificaţi numărul de
înregistrări.
Aparatul meu nu poate fi oprit, întrerupt, pornit sau nu poate
să înregistreze
Aparatul poate fi setat pe modul HOLD. Puneţi printr-o mişcare de
alunecare comutatorul HOLD pe poziţia Off.
Nu aud nimic din căşti
Căştile nu sunt conectate corespunzător. Conectaţi căştile în mod
corespunzător.
Nivelul volumului este setat la minimum. Ajustaţi volumul.

Manual de utilizare
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12 Detectarea şi înlăturarea defecţiunilor

13 Date tehnice
Conectare
• USB: Mini USB 2.0 de mare viteză
• Microfon: 3.5 mm, impedanţă 2.2 kΩ
• Căşti: 3.5 mm, impedanţă 16 Ω sau
mai mult
Afişare
• Tip: LCD, segment
• Mărime a ecranului în diagonală: 39 mm
Format de înregistrare
• .mp3 (Mpeg 1/Audio Layer 3)
• .wav (PCM) (LFH 880)
Medii de înregistrare
• Memorie permanentă reprogramabilă
internă
Microfon
• Intern: mono (LFH 660) /
stereo (LFH 860/870/880)
• Extern: mono (LFH 660) /
stereo (LFH 860/870/880)
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Timp de înregistrare
• LFH 660 (1024 MB):
mod SHQ (.mp3 / mono): 17.5 ore
mod HQ (.mp3 / mono): 35 ore
mod SP (.mp3 / mono): 46.5 ore
mod LP (.mp3 / mono): 69.5 ore
mod SLP (.mp3 / mono): 139.5 ore
• LFH 860/870 (2048 MB):
mod SHQ (.mp3 / stereo): 35.5 ore
mod HQ (.mp3 / stereo): 71 ore
mod SP (.mp3 / mono): 94.5 ore
mod LP (.mp3 / mono): 142 ore
mod SLP (.mp3 / mono): 284 ore
• LFH 880 (2048 MB):
mod PCM (.wav / stereo): 3.25 ore
mod SHQ (.mp3 / stereo): 35.5 ore
mod HQ (.mp3 / stereo): 71 ore
mod SP (.mp3 / mono): 94.5 ore
mod LP (.mp3 / mono): 142 ore
mod SLP (.mp3 / mono): 284 ore

Rată de comprimare / frecvenţă de
eşantionare
• mod PCM: 1411 kbps / 44.1 kHz
• mod SHQ: 128 kbps / 44.1 kHz
• mod HQ: 64 kbps / 22 kHz
• mod SP: 48 kbps / 16 kHz
• mod LP: 32 kbps / 16 kHz
• mod SLP: 16 kbps / 16 kHz
Redare muzică
• Format de comprimare: .mp3, .wma
• MP3 bit rates: 8 – 320 kbps
• WMA bit rates: 32 – 192 kbps
• Fără suport DRM
Tuner/recepţie (LFH 880)
• Benzi de frecvenţă: FM stereo
• Interval de frecvenţă: 87.5 – 108 MHz
• Număr de canale presetate: 20
• Căutare digitală automată

Condiţii de operare
• Temperatură: 5° – 45° C
• Umiditate: 10 % – 90 %
Difuzor
• Difuzor dinamic circular intern: 30 mm
• Putere de ieşire: 110 mW
Putere
• Tip de baterie: două baterii alcaline
Philips AAA (LR03 sau R03)
• Durata de viaţă a bateriei (mod
SLP): 50 ore
Dimensiuni
• Dimensiuni produs (W × D × H):
40 × 18.4 × 108 mm
• Greutate: 81 g, inclusiv baterii
Cerinţe privind sistemul
• Windows Vista/XP/2000, Mac OS X, Linux
• Port USB liber
Manual de utilizare
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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.
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