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1
1.1

Vigtigt
Sikkerhed

• For at undgå en kortslutning, må produktet ikke udsættes for regn
eller vand.
• Udsæt ikke apparatet for høj varme fra varmeapparater eller direkte
sollys.
• Beskyt kablerne mod at blive klemt, især ved stik og ved punktet hvor
de kommer ud af apparatet.
• Lav reservekopi af dine filer. Philips er ikke ansvarlig for nogen form
for tab af data.
1.1.1 Beskyttelse af hørelsen
Læs de følgende retningslinjer når du bruger høretelefoner:
• Lyt ved passende lydstyrke, i en passende tidsperiode.
• Vær forsigtig ikke at indstille lydstyrken højere end hvad din hørelse
kan klare.
• Skru ikke så højt op for lydstyrken, at du ikke kan høre hvad der er
omkring dig.
• Du skal være forsigtig eller midlertidigt stoppe med at bruge
apparatet, i mulige faresituationer.
• Brug ikke høretelefoner når du kører et motorkøretøj, cykler eller
kører på skateboard, m.m. Det kan være farligt i trafikken og er
forbudt i mange lande.
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Vigtigt

Vigtigt (for modeller der leveres med høretelefoner):
Philips garanterer overholdelsen af den maksimale lydeffekt for sine
afspillere, som bestemt af relevante myndigheder, men kun med
den originale model af de medfølgende høretelefoner. Hvis disse
høretelefoner skal udskiftes, anbefaler vi at du kontakter din forhandler,
for at bestille en Philips model, der er magen til originalen.
1.2

Bortskaffelse af dit gamle produkt

• Dit produkt er designet og fremstillet af materialer i høj kvalitet og af
dele, som kan genbruges.
• Når dette overstregede symbol af en affaldsspand med hjul
sidder på et produkt, angiver det at produktet er underlagt det
europæiske direktiv 2002/96/EC.
• Informér dig om dine lokale adskilte indsamlingssystemer for
elektriske og elektroniske produkter.
• Du skal handle i overensstemmelse med dine lokale regler og ikke
bortskaffe gamle produkter sammen med normalt husholdningsaffald.
Den korrekte bortskaffelse af gamle produkter vil hjælpe med at
forebygge negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
• Batterier (medfølgende indbyggede genopladelige batterier) indeholder
stoffer, som kan forurene miljøet. Alle batterier skal indleveres til et
officielt indsamlingspunkt.

Indholdsfortegnelse
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Din digitale diktafon

Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at udnytte den
service Philips tilbyder, skal du besøge vores hjemmeside for support,
som brugervejledninger, download af software, garantioplysninger og
mere: www.philips.com/welcome.

2.2

Hvad leveres i kassen

0865
LFH
0884

LFH

2.1

Produktegenskaber

• Støjsvag mikrofon til den fremragende klarhed af tale
• Stereo optagelse i MP3 for højere lydkvalitet
• Zoom Mic System til opfangning af specifik og klar lyd på lang afstand
og fjernelse af baggrundsstøj
• ClearVoice til klar og levende afspilning af stemme
• USB drevet optagelse og batteriopladning for ubegrænset brug
• Indeks funktion for let søgning af relevante afsnit
• USB plug & play på Windows, Mac OS og Linux
• Nyd MP3 og WMA musikafspilning

rt at

www.

Digital diktafon

Hurtig
startvejledning

Klemme mikrofon
(LFH0865, LFH0884)

Zoom mikrofon
(LFH0884)
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Din digitale diktafon
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Oversigt
Høretelefonstik, fjernbetjeningsstik
Mikrofonstik, line-in indgang
Indbygget mikrofon
Lydstyrke op, vælg en menufunktion (+)
Optage, pause, tænde g
Hurtig fremadspoling, valg af fil b
Stop, fremvis, slet j / DEL
Lydstyrke ned, vælg en menufunktion (–)
Højttaler
USB stik
Batteriholder
Tænd/sluk, afspil/pause, afspilningshastighed, indstil menufunktion k
Menu, FM radio, zoom funktion l/ MENU
Hurtig tilbagespoling, valg af fil, vende tilbage til tidligere
menupunkt h
Indeks, mappe, gentag INDEX / a
Display
Holdeknap
Optag/afspil indikator

2

1

3

18

17
16

4
5
6

15

7

8
11

14
13
12
9

10

6

Din digitale diktafon

Indholdsfortegnelse

3
3.1

Kom i gang
Isæt batterier

Diktafonen kan bruges med genopladelige Philips batterier LFH9154
eller AAA alkaline batterier.
1 Skub låget til batteriholderen ned.

D Noter
• Bland ikke forskellige typer og mærker af batterier.
• Udtag batterierne, hvis du ikke skal bruge diktafonen over en længere
periode. Læk fra batterier kan beskadige diktafonen.
• Hvis diktafonen ikke fungerer korrekt, skal du tage batterierne ud og
sætte‑ dem i igen.
• Stop optagelse før du udskifter batterierne. Fjernelse af batterierne
når diktafonen er i brug, kan ødelægge filen.
• Når batterierne næsten er opbrugte, blinker batteriindikatoren
• Hvis det tager mere end 2 minutter at udskifte batteriet, kan du blive
nød til at nulstille tide.
3.2

2 Isæt batterierne med den korrekte polaritet, som angivet og luk
låget.

Oplade batterierne

De genopladelige Philips LFH9154 batterier kan genoplades i diktafonen.
Når diktafonen er tilsluttet til en computer, genoplades de genopladelige
batterier automatisk. Et komplet genopladningscyklus tager cirka 2,5
time.
D Noter
• Andre batterier end de medfølgende Philips LFH9154 batterier, kan
ikke genoplades.
• Oplad batterier fuldstændigt før første ibrugtagning.
• Computeren skal være tændt (ON) når batterierne genoplades.
• Hvis USB porten på computeren ikke leverer tilstrækkelig kapacitet,
skal der bruges en ekstern batterioplader.

Indholdsfortegnelse

Kom i gang
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3.3

Tænd/sluk (on/off)

1 For at tænde, tryk på knappen k indtil displayet viser en kort
animering [ ].
2 For at slukke, tryk på knappen k mens diktafonen er stoppet indtil
displayet viser BYE.
3.4

1 CLOCK vil blive vist på displayet. Tryk på knappen k. Årindikatoren blinker.
2 Tryk på knappen + eller – for at indstille året.
3 Tryk på knappen k for at fremrykke indstillingerne for måneden.
4 Gentag trin 2 og 3 for at fortsætte til den indstillede måned, dag,
12/24-timers system og tiden på samme måde.

Tastaturlås (HOLD funktion)

1 Skub knappen HOLD op i positionen Hold for at låse diktafonens
tastatur.
• Displayet viser kort ‘On Hold’ og slukker.

D Note
Dato og tid kan ændres når som helst ved at bruge menuen (se kapitel
8 Personalisere indstillinger på side 18 for yderligere information).
3.6
2 Skub knappen HOLD ned i positionen Off for at frigøre
tastaturlåsen.
3.5

Indstil dato og tid

Vis information

• Tryk på knappen j / DEL mens diktafonen er stoppet, for at dreje
informationen på displayet: forløbet afspilning/optagetid for den
aktuelle fil > resterende total optagetid > optagetid for den aktuelle fil
> optagedato for den aktuelle fil.
• Tryk og hold k under optagelse, for at vise den resterende
optagetid.

Når batterierne installeres for første gang, vil du blive anmodet om at
indstille dato og tid.
8

Kom i gang
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3.7

Bruge diktafonen med en computer

Som en USB masselagerenhed, tilbyder diktafonen en let måde at lagre,
kopiere og flytte filer. Diktafonen tilslutter til en computer ved at bruge
en USB forbindelse og det er ikke nødvendigt at installere nogen speciel
software. Diktafonen vises automatisk som et flytbart drev, og tillader
dig at trække og slippe filer til og fra enheden.

3.9

Tilslut og placer de 360° møde mikrofoner (kun
LFH0898)

1 Sørg for at diktafonen er stoppet.
2 Tilslut stikket på opdelerkablet til mikrofonstikket på diktafonen.
Tilslut stikket for hver mikrofon til et stik på opdelerkablet.

D Noter
• Afbryd ikke diktafonen når filer overføres fra eller til enheden. Data
overføres stadig, når optag/afspil indikatorlyser blinker orange.
• Formater ikke diktafonens drev på en computer. Formatering på
diktafonen bruger det korrekte filsystem og opretter automatisk de
nødvendige mapper.
3.8 Tilslut fjernbetjeningen (kun LFH0898)
Fjernbetjeningen kan bruges til at starte og pause optagelse, til at tilføje
en ny fil og til at tilføje et indeksmærke.

3 For optimal optagekvalitet, placeres mikrofonerne på bordet
så alle deltagere ikke er mere end 2 meter eller 6,5 fod væk fra
mikrofonen.

1 Tilslut fjernbetjeningen til EAR stikket på diktafonen.
2 m/6.5 ft

Indholdsfortegnelse
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Kom i gang
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4
4.1

Optag
Optag med den indbyggede mikrofon

1 Tryk på knappen INDEX / a mens diktafonen er stoppet, for at
vælge den ønskede mappe.
2 Tryk på knappen g for at starte optagelse.
• Optage-/afspilningsindikatoren lyser rødt. Ret den indbyggede mikrofon
mod lydkilden.
3 For at pause optagelse, tryk på knappen g.
• Optag/afspil indikatoren blinker og PAUSE blinker på displayet.
4 Tryk på knappen g igen for at genoptage optagelse.
5 For at stoppe optagelse, tryk på knappen j / DEL.
D Noter
• Vælg den ønskede stemmeaktiverede funktion og optagelsestilstand,
før start af optagelse (se kapitel 8 Personalisere indstillinger på side 18 for
yderligere information).
• Lav en testoptagelse for at sikre dig at diktafonens indstillinger er
korrekte.
• Tryk og hold k under optagelse, for at vise den resterende
optagetid.
• Tryk på b under optagelse for at oprette en ny fil.
• Den maksimale antal filer i hver mappe er 99, for en total kapacitet på
396 filer (99 filer x 4 mapper).
• Hvis optagetiden overstiger den tilgængelige kapacitet eller antallet
af filer når 396, stopper optagelsen og FULL vises. Slet nogle få
optagelser eller flyt dem til en computer.

10

Optag

• Udtag ikke batterierne under optagelse. Dette kan forårsage
funktionsfejl.
• Hvis der optages over en længere periode, skal batterier udskiftes før
start.
• Diktafonen kan optagen mens den forsynes via et USB kabel, uden at
dræne batteriet. Tilslut diktafonen til en computer ved at bruge USB
kablet og tryk på knappen g i 1 sekund eller længere for at starte
optagelse.
4.2

Optag med en ekstern mikrofon

For at optage med en ekstern mikrofon, tilslut mikrofonen til
mikrofonstikket og følg den samme procedure, som for den indbyggede
mikrofon. Den indbyggede mikrofon slukkes, når en ekstern mikrofon
tilsluttes.

Indholdsfortegnelse

4.3

Redigere en tidligere optaget fil

4.4

Tilføj indeksmærker

Du kan redigere en tidligere optaget fil, ved at overskrive en del af
optagelsen eller tilføje en optagelse i slutningen af filen.

Indeksmærker kan bruges til at markere visse punkter i en optagelse,
som referencepunkter.

1 Vælg den ønskede redigeringstilstand (overskriv eller tilføj) før
start af optagelse (se kapitel 8 Personalisere indstillinger på side 18 for
yderligere information).
2 Tryk på knappen INDEX / a mens diktafonen er stoppet, for at
vælge den ønskede mappe.
3 Tryk på knappen h eller b for at vælge filen, til hvilken der skal
laves en tilføjelse (se kapitel 5.1.1 Vælg en fil / find et indeksmærke på
side 13 for detaljer for valg af en fil).
4 Afspil eller fremsend til positionen hvor tilføjelsen skal udføres og
tryk på knappen k for at pause afspilningen.
5 Tryk på knappen g.
• Optag/afspil indikatoren blinker og OVER eller APPEND vises på
displayet.
6 Tryk på knappen g igen for at starte optagelse.
• Den eksisterende optagelse redigeres.
7 Tryk på knappen j / DEL for at stoppe optagelse.

1 Tryk på knappen INDEX / a under optagelse for at tilføje et
indeksmærke. Indeksnummeret vises i et sekund.

D Noter
• Ikonet t angiver at optagelsen indeholder indeksmærker.
• Op til 32 indeksmærker kan indstilles per fil.

D Noter
• Optagelsestilstanden for den originale fil er aktiveret, når der
redigeres en optagelse.
• Redigering af optagelse er ikke tilgængelig i mappen y (musik).

Indholdsfortegnelse

Optag
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4.5

Brug zoom funktionen

Når zoom funktionen er aktiv, fokuserer mikrofonerne direkte på lyd
foran diktafonen, mens opsamlingen af lyd fra sider og bagside reduceres.
Det anbefales til optagelse af foredrag, taler og andre situationer, hvor
højttaleren er langt fra din optageposition.
1 Tryk på knappen l/ MENU under optagelse for at aktivere zoom
tilstand.

D Noter
• Zoom funktionen kan også aktiveres i menuen (se kapitel 8
Personalisere indstillinger på side 18 for mere information).
• Zoom funktionen er optimeret for den interne mikrofon og den
eksterne zoom mikrofon (leveret med LFH0884).

12

Optag
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Afspilning

1 Tryk på knappen INDEX / a mens diktafonen er stoppet, for at
vælge den ønskede mappe.
2 Tryk på knappen h eller b for at vælge filen der skal afspilles (se
kapitel 5.1.1 Vælg en fil / find et indeksmærke på side 13 for detaljer for
valg af en fil).
3 Tryk på knappen k.
• Afspilningstiden vises på displayet og den grønne LED lyser.
4 Juster lydstyrke ved at bruge knapperne + og –.
5 For at stoppe optagelse, tryk på knappen j / DEL.
6 Tryk på knappen k igen for at fortsætte afspilning, fra den tidligere
position.
D Noter
• Auto-backspace funktionen afspiller automatisk den sidste 3 sekunder
af optagelsen igen, hver gang en afspilning genoptages.
• Når der er tilsluttet høretelefoner til EAR stikket, slukkes diktafonens
højttaler.
D Noter til brug af diktafonen som en musikafspiller
• Diktafonen understøtter musikfiler i .wma og .mp3 formater, som
kan overføres fra computeren til musikmappen på diktafonen. Filer
beskyttet mod kopiering (styring af digitale rettigheder) er ikke
understøttede.
• Diktafonen understøtter op til to mappeniveauer inden i
musikmappen. Hver mappe kan lagre op til 99 indgang (filer og
mapper).
• Tryk på knappen k for at åbne en valgt mappe/fil. Tryk på knappen
Indholdsfortegnelse

INDEX / a for at vende tilbage til mappen på et niveau højere.
• Tryk på knappen g under musikafspilning, for at ændre equalizer
tilstand (Normal > Klassisk > Jazz > Pop > Normal).

5.1

Afspilningsfunktioner

5.1.1 Vælg en fil / find et indeksmærke
• Tryk på knappen b en gang, mens diktafonen er stoppet for at
springe til slutningen af en fil. Tryk på knappen b igen for at springe
til begyndelsen af den næste fil.
• Tryk på knappen h en gang, mens diktafonen er stoppet for at
springe til begyndelsen af en fil. Tryk på knappen h igen for at
springe til slutningen af den tidligere fil.
• Hvis filen indeholder indeksmærker, springer diktafonen til det
tidligere eller næste indeksmærke når der trykkes på knappen
h eller b .
5.1.2 Langsom, hurtig, normal afspilning
Tryk og hold knappen k nede i 1 sekund eller længere, for at skifte
mellem normal, langsom og hurtig afspilning.

Afspilning

13

5.1.3 Søgning

5.2.2 Gentag en fil eller mappe / blande tilstand

Tryk og hold knappen h eller b under afspilning, for at scanne
tilbage eller fremad på den aktuelle file ved en hurtig hastighed. Slip
knappen for at genoptage afspilningen ved den valgte hastighed.

1 Tryk og hold knappen INDEX / a i 1 sekund eller længere under
afspilning, for at skifte mellem afspilningstilstande (gentag fil, gentag
mappe, bland mappe eller normal afspilning).
Ikon
Betydning
Afspil en fil gentaget
r o
s o Afspil alle filer i mappen gentaget
s n Afspil alle musikfiler i mappen vilkårligt

5.1.4 Spole tilbage og fremad
Tryk på knappen h eller b under afspilning for at spole tilbage til
begyndelsen af filen der afspilles eller frem til den næste fil, henholdsvis.
Hvis filen indeholder indeksmærker, begynder afspilningen ved dette
punkt.
5.2

D Note
Blande tilstand er kun tilgængelig i mappen y (musik).

Afspilningsfunktioner

Du kan indstille diktafonen til at afspille filer gentaget eller vilkårligt.
5.2.1 Gentag en sekvens
1 For at gentage en sekvens i en sang, tryk på knappen INDEX / a ved
det valgte startpunkt.
• q blinker på skærmen.
2 Tryk på knappen INDEX / a igen ved det valgte slutpunkt.
• Gentagesekvensen begynder.
3 Tryk på knappen j / DEL for at stoppe afspilning eller tryk på
knappen INDEX / a for at vende tilbage til normal afspilning.

14

Afspilning
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Slet

1 Tryk på knappen INDEX / a mens diktafonen er stoppet, for at
vælge den ønskede mappe.
2 Tryk og hold knappen j / DEL nede i 1 sekund eller længere.
DELETE vises på skærmen.
3 Tryk på knappen h eller b for at vælge en slette valgmulighed:
Ikon
Betydning
Slet en enkelt fil
r
Slet alle filer i mappen
s
Slet alle indeksmærker i en fil
t
4 Tryk på knappen k.
5 Tryk på knappen h eller b for at vælge filen, mappen eller filen
der indeholder indeksmærker som skal slettes.
6 Tryk på knappen k igen.
• Nej vises.
7 Tryk på knappen h eller b for at vælge Ja.
8 Tryk på knappen k for at bekræfte.
D Note
Sekventielle fil-numre tildeles igen automatisk.

Indholdsfortegnelse
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7

Radiotilstand (kun LFH0884, LFH0898)

1 Tilslut høretelefoner. De medfølgende høretelefoner fungerer som
radioantenne.
2 Tryk og hold knappen l/ MENU i 1 sekund eller længere for at gå
ind i radiotilstand.
D Note
Radioen kan også tændes og slukkes i menuen (se kapitel 8 Personalisere
indstillinger på side 18 for mere information).
7.1
1
2
3
4
5
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7.2

Manuel indstilling af en radiostation

1 For at finindstille frekvensen, tryk hurtigt på knappen h eller b.
2 For at søge efter det næste stærkere signal, tryk og hold
h eller b.
3 Tryk på knappen k for at gemme frekvensen under en
forindstilling.
4 Juster lydstyrke ved at bruge knapperne + og –.
5 For at forlade radiotilstand, tryk og hold knappen l/ MENU i
1 sekund eller længere.

Automatisk indstilling af radiostationer
Tryk på knappen l/ MENU for at åbne menuen.
Tryk på knappen + eller – for at vælge R.
Tryk på knappen k for at gå ind i undermenuen
Tryk på knappen + eller – for at vælge AUTO.
Tryk på knappen k for at bekræfte. Radioen indstiller automatisk
radiostationer og gemmer frekvenserne til forindstillinger. Radioen
kan gemme op til 20 forindstillede radiostationer.

Radiotilstand (kun LFH0884, LFH0898)

D Note
Tryk på knappen j / DEL når diktafonen er i radiotilstand, for at skifte
mellem stereo og mono modtagelse.
7.3

Afspil en forindstillet radiostation

1 Tryk på knappen INDEX / a når diktafonen er i radiotilstand, for at
skifte mellem frekvens og forindstillet tilstand.
2 I forindstillet tilstand, tryk på knappen h eller b for at skifte til
en anden forindstillet radiostation.
3 Juster lydstyrke ved at bruge knapperne + og –.
4 For at forlade radiotilstand, tryk og hold knappen l/ MENU i
1 sekund eller længere.

Indholdsfortegnelse

7.4

Slet en forindstillet radiostation

1 Tryk på knappen INDEX / a når diktafonen er i radiotilstand, for at
skifte mellem frekvens og forindstillet tilstand.
2 I forindstillet tilstand, tryk på knappen h eller b for at vælge den
forindstillede radiostation som skal slettes.
3 Tryk og hold knappen j / DEL nede i 1 sekund eller længere for at
slette den forindstillede radiostation.
7.5

Optage fra FM radio

1 Indstil manuelt til en radiostation eller afspil en forindstillet
radiostation.
2 Tryk på knappen g for at starte optagelse.
3 For at stoppe optagelse, tryk på knappen j / DEL.

Indholdsfortegnelse

Radiotilstand (kun LFH0884, LFH0898)
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8

Personalisere indstillinger

Menuen er tilgængelig mens diktafonen er stoppet og under
radiomodtagelse. De tilgængelige menupunkter varierer, afhængigt af om
du er i en stemmemappe, en musikmappe eller i radiotilstand.

Menu
Optage
tilstand

1 Tryk på knappen l/ MENU mens diktafonen er stoppet.
2 Tryk på knappen + eller – for at vælge et menupunkt.

Indstilling
PCM
SHQ
HQ
SP
LP
SLP

HI
LO
Optage
følsomhed

Til
Fra
3
4
5
6

Tryk på knappen k for at gå ind i en undermenu.
Tryk på knappen + eller – for at ændre en indstilling.
Tryk på knappen k for at bekræfte dit valg.
Tryk på knappen l/ MENU for at forlade den aktuelle
indstillingsskærm, uden at gemme dine ændringer.

Stemmeaktivering

Til
Fra
ClearVoice
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Personalisere indstillinger

Beskrivelse
Vælg bland forskellige optagetilstande, fra ikkekomprimeret PCM stereo optagelse for lyd CDlignende kvalitet (LFH0884/0898), to stereotilstande som inkluderer SHQ og HQ, eller tre
mono tilstande der inkluderer SP, LP og SLP
for forlænget optagetid. Se kapitel 11 Tekniske
data på side 23 for detaljer om tilgængelige
optagetilstande og optagetider.
Juster optage følsomheden, for at undgå
optagelse af baggrundsstøj og for at justere
optagemiljøet.
Stemmeaktivet optagelse er en bekvemmelig
funktion til hands-free optagelse. Når
stemmeaktiveret optagelse er aktiveret,
starter optagelsen når du begynder at tale.
Når du stopper med at tale, sættes optagelsen
automatisk i pause efter tre sekunders stilhed,
og genoptages først når du begynder at tale
igen.
ClearVoice funktionen justerer stille overgange
dynamisk, således forbedres forståeligheden af
lavere stemmer.

Indholdsfortegnelse

Menu

Timer

Vækkeur

Auto
opdeling

Indstilling
Fra
MIC
FM

Fra
BIP
FIL
Fra
30 min.
60 min.
Ja
Nej

Fil opdeling

Til
Fra
Line-in

Til
Fra
Zoom funktion

Indholdsfortegnelse

Beskrivelse
Programmere automatisk optagelse til at
starte med mikrofonen (vælg MIC) eller for en
radiokanal (vælg FM / LFH0884, kun LFH0898).
Angiv starttidspunktet, optagelsens varighed
(30/60/120 minutter/ubegrænset), en mappe og
radiokanalen som skal optages
Brug diktafonen som et bærbart vækkeur. Vælg
vækkeur tilstanden (bip eller afspilning af fil) og
angiv starttidspunktet og filen der skal afspilles.
Funktionen auto opdeling, optager automatisk
på en ny fil hver 30 eller 60 minutter. Dette gør
det meget lettere at finde, redigere og arkivere
lange optagelser, som møder og foredrag.
Opdel en stol fil i to adskilte filer så de let kan
arkiveres eller overføres via e-mail, eller så en
del af filen kan slettes. For at opdele en fil, afspil
og stop ved positionen hvor opdelingen skal
udføres, åbn derefter menuen SPLIT.
Brug indstillingen ON når der optages fra
eksterne lydkilder via line-in stikket på
diktafonen.
Aktiver zoom funktionen for opfangelse af
specifik og klar lyd på lang afstand og fjernelse
af baggrundsstøj.

Menu

Indstilling Beskrivelse
Til
Displayet forbliver tændt i nogle få sekunder
Fra
når der trykkes på knappen.

Baggrundsbelysning

5
15

Diktafonen slukker automatisk efter 5
eller 15 minutter uden aktivitet.

Til
Fra

Diktafonen afgiver lyd feedback for betjening af
knapper eller fejl.

DD:MM:ÅÅ
12/24 T
TT:MM
Fra
Pop
Jazz
Klassisk
Ja
Nej

Hvis dato og tid er indstillet, gemmes
informationen automatisk med hver fil, når filen
optages.
Denne indstilling forbedrer lytteoplevelsen
når der afspilles musik, med personlige
frekvensindstillinger. Vælg den passende
indstilling for din musik.
Slet alle filer på diktafonen, inklusiv programmerede radiostationer. Overfør alle vigtige filer til
en computer før diktafonen formateres.
Vis firmware version og udgivelsesdato.

Auto fra

Bip

Ur

Equalizer

Format

Info

Personalisere indstillinger
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Menu

Redigeringstilstand

Indstilling
APPEND
OVER
FRA

Radio
FM

Til
Fra
Auto ind- Ja
Nej
stilling
Udgangsef- EP
SP
fekt

20

Personalisere indstillinger

Beskrivelse
Du kan redigere en tidligere optaget fil, ved
at overskrive en del af optagelsen eller tilføje
en optagelse i slutningen af filen. Indstil den
ønskede redigeringstilstand (overskriv [=OVER]
eller tilføj [=APPEND] før redigering af en
optagelse. Se kapitel 4.3 Redigere en tidligere
optaget fil on page 11 for mere information.

Tænde og slukke for radioen.
Auto-indstilling af en radiostation og gemme og
til 20 stationer til forindstillinger.
Skift mellem høretelefoner (EP) og højttaler
(SP) udgangseffekt i radiotilstand.

Indholdsfortegnelse
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Opdatere firmware

Din diktafon er kontrolleret af et internt program der kaldes for
firmware. Som en del af løbende produkt vedligeholdelse, kontrolleres
firmware og eventuelle fejl rettes.
Det er muligt at en nyere version (en "opdatering") er firmware er
blevet udgivet siden du købte diktafonen. I dette tilfælde kan du let
opdatere din optager til den seneste version.
1 Tilslut diktafonen til en computer ved at bruge det medfølgende
USB kabel.
2 Download firmware opdateringen til din diktafon fra
www.philips.com på din computer.
3 Kopiere den nye firmware fil til hovedkataloget for diktafonen.
4 Ved at afbryde diktafonen fra computeren, opdaterer computeren
automatisk firmware.
D Note
• Bemærk venligst at firmware filen skal placeres i hovedkataloget for at
tillade automatisk opdatering.
• Firmware filen vil blive slette automatisk efter at opdateringen er
blevet udført. Diktafonen slukker derefter.

Indholdsfortegnelse

Opdatere firmware
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Problemløsning

Min diktafon kan ikke tænde
• Batterierne kan være flade eller isat forkert. Udskift batterierne med
nye og kontroller at batterierne er isat korrekt.

Jeg kan ikke høre noget fra høretelefonerne
• Høretelefonerne kan ikke tilsluttes korrekt. Tilslut høretelefonerne
korrekt.
• Lydstyrken er ved den laveste indstilling. Juster lydstyrken.

Min diktafon optager ikke
• Diktafonen kan være i tilstanden HOLD. Skub knappen HOLD til
positionen Fra (Off).
• Det maksimale antal af optagelser kan være nået eller
optagekapaciteten er fuld. Slet nogle optagelser eller overfør
optagelser til en eksterne enhed.
Jeg kan ikke høre noget fra højttaleren
• Høretelefonerne kan være tilsluttet. Udtag høretelefonerne.
• Lydstyrken er ved den laveste indstilling. Juster lydstyrken.
Min diktafon kan ikke afspille optagelser
• Diktafonen kan være i tilstanden HOLD. Skub knappen HOLD til
positionen Fra (Off).
• Batterierne kan være flade eller isat forkert. Udskift batterierne med
nye og kontroller at batterierne er isat korrekt.
• Der er endnu ingen optagelser. Kontroller antallet af optagelser.
Min diktafon kan ikke stoppe, pause, afspille eller optage
• Diktafonen kan være i tilstanden HOLD. Skub knappen HOLD til
positionen Fra (Off).
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Tekniske data

USB: High-speed 2.0 mini-USB
Mikrofon: 3,5 mm • impedans 2,2 kΩ
Høretelefoner: 3,5 mm • impedans 16 Ω eller mere
Display: LCD/segment • diagonal skærmstørrelse: 39 mm / 1,5
tommer.
Mikrofon: Indbygget: stereo • Ekstern: stereo
Kapacitet for indbygget hukommelse: 8 GB
Indbygget hukommelsestype: NAND Flash
Optage formater: MPEG1 lag 3 (MP3), PCM (LFH0884/LFH0898)
Optage tilstande: PCM (WAV/stereo), SHQ (MP3/stereo), HQ
(MP3/stereo), SP (MP3/mono), LP (MP3/mono), SLP (MP3/mono)
Bit hastighed: 1411 kbps (PCM tilstand), 192 kbps (SHQ tilstand),
64 kbps (HQ tilstand), 48 kbps (SP tilstand), 32 kbps (LP tilstand), 8
kbps (SLP tilstand)
Optage tid: 2250 timer (SLP tilstand), 572 timer (LP tilstand), 381
timer (SP tilstand), 286 timer (HQ tilstand), 95 timer (SHQ tilstand),
13 timer (PCM tilstand)
Samplehastighed: 44,1 kHz (PCM/SHQ tilstand), 22 kHz (HQ
tilstand), 16 kHz (SP/LP/SLP tilstand)
Musik afspilning: Kompressionsformat: .mp3, .wma • MP3 bit
hastigheder: 8 – 320 kbps • WMA bit hastigheder: 8 – 320 kbps •
Ingen DRM support
Tuner/modtagelse (LFH0884/LFH0898): Tuner bånd: FM stereo
• Frekvens hastighed: 87,5 – 108 MHz • Antal af forindstillede kanaler:
20 • Auto digital indstilling
Højttaler: Indbygget 30 mm rund dynamisk højttaler •
Udgangseffekt: 110 mW

Indholdsfortegnelse

• Driftsforhold: Temperatur: 5° – 45° C/ 41° – 113° F • Fugtighed: 10
% – 90 %
• Batteritype: 2 Philips AAA alkaline batterier (LR03 eller R03) eller
Philips genopladelige batterier LFH9154
• Batteri levetid (SLP tilstand): 50 timer
• Produkt mål (B × D × H): 40 × 18,4 × 108 mm / 1,6 × 0,7 × 4,3
tommer.
• Vægt: 80 g / 2,8 oz. inkl. batterier
• Systembetingelser: Windows 7 / Vista / XP / 2000, Mac OS X,
Linux • Fri USB port

Tekniske data
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Specifikationer kan ændres uden varsel.
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