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τροχαίων ατυχημάτων αλλά και επειδή σε πολλές χώρες η χρήση 
ακουστικών απαγορεύεται από το νόμο.

Σημαντική πληροφορία (για μοντέλα που διατίθενται με 
ακουστικά):
Η Philips εγγυάται τη συμμόρφωση της μέγιστης ηχητικής ισχύος 
των συσκευών αναπαραγωγής ήχου που κατασκευάζει με τις 
τιμές που καθορίζουν οι αρμόδιες αρχές, με την προϋπόθεση ότι 
χρησιμοποιούνται τα αυθεντικά μοντέλα ακουστικών. Αν απαιτείται 
αντικατάσταση των ακουστικών, συνιστάται να επικοινωνήσετε με 
το κατάστημα λιανικής και να παραγγείλετε ένα μοντέλο της Philips 
ίδιο με το αυθεντικό.

1 Σημαντικό

1.1 Ασφάλεια

•	 Προστατεύετε τη συσκευή από βροχή ή νερό, για την αποφυγή 
βραχυκυκλώματος.

•	 Μην εκθέτετε τη συσκευή σε έντονη θερμότητα, η οποία 
παράγεται από συσκευές θέρμανσης ή από άμεση ηλιακή 
ακτινοβολία.

•	 Προστατεύετε τα καλώδια από τυχόν σύνθλιψη, ιδιαίτερα στα 
βύσματα και τα σημεία εξόδου από τη μονάδα.

•	 Δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα των αρχείων σας. Η Philips δεν 
φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων.

1.1.1 Προστασία ακοής

Τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα 
ακουστικά σας:
•	 Ρυθμίζετε τον ήχο σε κανονική ένταση και χρησιμοποιείτε τα 

ακουστικά για εύλογο χρονικό διάστημα.
•	 Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην αυξάνετε την ένταση 

όταν η ακοή σας προσαρμόζεται στην ήδη επιλεγμένη ρύθμιση.
•	 Μην αυξάνετε την ένταση σε σημείο που να μην ακούτε τι 

συμβαίνει γύρω σας.
•	 Σε πιθανώς επικίνδυνες καταστάσεις απαιτείται ιδιαίτερη 

προσοχή ή προσωρινή διακοπή της χρήσης.
•	 Μη χρησιμοποιείτε ακουστικά όταν οδηγείτε οχήματα, όταν 

κάνετε ποδήλατο, σκέιτμπορντ, κλπ., διότι υπάρχει κίνδυνος 
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1.2 Απόρριψη παλαιών προϊόντων

•	 Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και 
εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να 
ανακυκλωθούν και να χρησιμοποιηθούν ξανά.

•	 Το σύμβολο ενός τροχήλατου κάδου απορριμμάτων που 
διαγράφεται με ένα Χ υποδηλώνει ότι το προϊόν, στο οποίο 
εμφανίζεται το σύμβολο αυτό, καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή 
Οδηγία 2002/96/EC.

•	 Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής 
συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

•	 Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα 
παλαιά προϊόντα μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Η σωστή 
απόρριψη των παλαιών προϊόντων συνεισφέρει στην αποφυγή 
πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την 
ανθρώπινη υγεία.

•	 Οι μπαταρίες (συμπεριλαμβανομένων των ενσωματωμένων 
επαναφορτιζόμενων μπαταριών) περιέχουν ουσίες που ενδέχεται 
να μολύνουν το περιβάλλον. Για αυτόν το λόγο πρέπει να 
παραδίδονται σε καθορισμένα σημεία συλλογής.
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2 Το Digital Voice Tracer

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στην Philips! Για 
να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για πληροφορίες υποστήριξης, 
όπως εγχειρίδια χρήστη, λήψη λογισμικού, πληροφορίες σχετικά με 
την εγγύηση και άλλα: www.philips.com/welcome.

2.1 Χαρακτηριστικά προϊόντος

•	 Μικρόφωνο χαμηλής έντασης για εξαιρετική καθαρότητα ομιλίας
•	 Στερεοφωνική εγγραφή στη μορφή MP3 για κορυφαία ποιότητα 

ήχου
•	 Σύστημα μικροφώνου ζουμ για εστίαση συγκεκριμένων και 

καθαρών ήχων από μακριά και για εξάλειψη ενοχλητικών θορύβων
•	 ClearVoice για καθαρή και φυσική αναπαραγωγή ομιλίας
•	 Εγγραφή και φόρτιση μπαταριών μέσω σύνδεσης USB για 

απεριόριστη χρήση 
•	 Λειτουργία ευρετηρίου για εύκολο εντοπισμό σημείων αναφοράς
•	 USB Plug & Play για Windows, Mac OS και Linux
•	 Απολαυστική αναπαραγωγή μουσικής σε μορφή MP3 και WMA

Ψηφιακή συσκευή 
ηχογράφησης

2 μικρόφωνα συσκέψεων 360°
(LFH0898)

2 επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες 

Μικρόφωνο ζουμ 
(LFH0884)

Θήκη μεταφοράς 
(LFH0898)

Στερεοφωνικά 
ακουστικά

Διαιρούμενο καλώδιο 
(LFH0898)

Μικρόφωνο με κλιπ 
(LFH0865, LFH0884)

Οδηγίες γρήγορης 
έναρξης

Registe
r your product an

d get support at

www.philips.com/welcome

LFH0865

LFH0884

Quick start guide

2.2 Περιεχόμενο παράδοσης

Καλώδιο USB
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2.3 Επισκόπηση

1  Υποδοχή ακουστικών, υποδοχή τηλεχειριστηρίου
2  Υποδοχή μικροφώνου, υποδοχή Line-in
3  Ενσωματωμένο μικρόφωνο
4  Αύξηση έντασης ήχου, επιλογή μενού (+)
5  Ηχογράφηση, παύση, ενεργοποίηση g
6  Γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός, επιλογή αρχείου b
7  Διακοπή, εμφάνιση, διαγραφή j / DEL
8  Μείωση έντασης ήχου, επιλογή μενού (–)
9  Ηχείο
10  Θύρα USB
11  Θήκη μπαταριών
12  Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, αναπαραγωγή/παύση, ταχύτητα 

αναπαραγωγής, ρύθμιση μενού k
13  Μενού, ραδιόφωνο FM, λειτουργία ζουμ l/ MENU
14  Γρήγορη επαναφορά, επιλογή αρχείου, επιστροφή στο 

προηγούμενο στοιχείο μενού h
15  Ευρετήριο, φάκελος, επανάληψη INDEX / a
16  Οθόνη
17  Διακόπτης λειτουργίας αναμονής
18  Ένδειξη ηχογράφησης/αναπαραγωγής

13

9

5

7

16

17

15

10

4

8

14

12

6

18

2 3

11

1
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3 Έναρξη χρήσης 

3.1 Τοποθέτηση μπαταριών 

Το Voice Tracer λειτουργεί με τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 
LFH9154 της Philips ή με αλκαλικές μπαταρίες AAA.

1 Σύρετε και ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών.

2 Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα, όπως 
υποδεικνύεται στο σχήμα, κατόπιν κλείστε το κάλυμμα.

D Σημειώσεις
•	 Μη χρησιμοποιείτε μαζί μπαταρίες διαφορετικού τύπου και/ή 

μάρκας.
•	 Αφαιρείτε τις μπαταρίες αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε 

το Voice Tracer για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το Voice Tracer 
ενδέχεται να υποστεί βλάβη από τυχόν διαρροές των μπαταριών.

•	 Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του Voice Tracer, αφαιρέστε τις 
μπαταρίες και τοποθετήστε τις ξανά.-

•	 Απενεργοποιείτε τη συσκευή ηχογράφησης πριν από την 
αντικατάσταση των μπαταριών. Αν αφαιρέσετε την μπαταρία ενώ 
το Voice Tracer λειτουργεί, το αρχείο μπορεί να καταστραφεί.

•	 Η ένδειξη μπαταριών αναβοσβήνει όταν οι μπαταρίες είναι σχεδόν 
άδειες

•	 Αν η αντικατάσταση των μπαταριών διαρκέσει περισσότερα από 
2 λεπτά, ενδέχεται να απαιτείται ρύθμιση της ώρας.

3.2 Φόρτιση μπαταριών

Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες LFH9154 της Philips μπορούν 
να φορτιστούν στο Voice Tracer. Όταν το Voice Tracer είναι 
συνδεδεμένο σε υπολογιστή, οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 
φορτίζονται αυτόματα. Για έναν πλήρη κύκλο επαναφόρτισης 
απαιτούνται περίπου 2,5 ώρες.
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2 Το κλείδωμα των κουμπιών απενεργοποιείται με επαναφορά του 
διακόπτη HOLD προς τα κάτω στη θέση απενεργοποίησης.

3.5 Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Κατά την τοποθέτηση των μπαταριών για πρώτη φορά, θα σας 
ζητηθεί να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα.

1 Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη CLOCK. Πατήστε το κουμπί 
k . Αναβοσβήνει η ένδειξη έτους.

2 Πατήστε το κουμπί + ή – για να ρυθμίσετε το έτος.
3 Πατήστε το κουμπί k για να μεταβείτε στη ρύθμιση μήνα.
4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να ρυθμίσετε το μήνα, την 

ημέρα, το σύστημα 12/24 ωρης μορφής και την ώρα, με τον ίδιο 
ακριβώς τρόπο.

D Σημειώσεις
•	 Δεν είναι δυνατή η φόρτιση άλλων μπαταριών εκτός από τις 

παρεχόμενες μπαταρίες LFH9154 της Philips.
•	 Φορτίστε πλήρως τις μπαταρίες πριν από την πρώτη χρήση.
•	 Ο υπολογιστής πρέπει να είναι ενεργοποιημένος κατά τη φόρτιση 

των μπαταριών.
•	 Εάν η ισχύς τροφοδοσίας της θύρας USB του υπολογιστή δεν 

επαρκεί, χρησιμοποιήστε έναν εξωτερικό φορτιστή μπαταριών.

3.3 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

1 Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, κρατήστε πατημένο το 
κουμπί k μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη μια σύντομη 
κινούμενη εικόνα [ ] .

2 Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, κρατήστε πατημένο το 
κουμπί k όταν δεν πραγματοποιείται ηχογράφηση, μέχρι να 
εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη BYE.

3.4 Κλείδωμα κουμπιών (λειτουργία αναμονής) 

1 Για να κλειδώσετε τα κουμπιά της συσκευής, μετακινήστε το 
διακόπτη HOLD στη θέση αναμονής. 
•		Στην οθόνη εμφανίζεται στιγμιαία η ένδειξη ‘On Hold’ και στη 

συνέχεια η οθόνη απενεργοποιείται.
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D Σημείωση
Μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία και την ώρα ανά πάσα στιγμή, 
χρησιμοποιώντας το μενού (βλ. κεφάλαιο 8 Προσαρμογή ρυθμίσεων 
στη σελίδα 20 για περισσότερες πληροφορίες).

3.6 Πληροφορίες στην οθόνη

•	 Πατήστε το κουμπί j / DEL όταν δεν πραγματοποιείται 
ηχογράφηση, για εναλλαγή των πληροφοριών στην οθόνη: 
διάρκεια αναπαραγωγής/ηχογράφησης τρέχοντος αρχείου 
> υπολειπόμενος συνολικός χρόνος ηχογράφησης > χρόνος 
ηχογράφησης τρέχοντος αρχείου > ημερομηνία ηχογράφησης 
τρέχοντος αρχείου.

•	 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί k κατά την ηχογράφηση, για 
να εμφανιστεί η υπολειπόμενη διάρκεια ηχογράφησης.

3.7 Χρήση του Voice Tracer σε συνδυασμό με υπολογιστή

Ως συσκευή αποθήκευσης USB, το Voice Tracer προσφέρει τη 
δυνατότητα εύκολης αποθήκευσης, δημιουργίας εφεδρικών 
αντιγράφων και μεταφοράς των αρχείων σας. Η σύνδεση του 
Voice Tracer με υπολογιστή πραγματοποιείται μέσω μιας σύνδεσης 
USB, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση ειδικού λογισμικού. Το 
Voice Tracer αναγνωρίζεται αυτόματα ως αφαιρούμενος δίσκος, με 
αποτέλεσμα να είναι δυνατή η απλή μεταφορά και απόθεση αρχείων 
προς και από τη μονάδα.

D Σημειώσεις
•	 Μην αποσυνδέετε το Voice Tracer ενώ πραγματοποιείται 

μεταφορά αρχείων από και προς τη συσκευή. Κατά τη διάρκεια 
της μεταφοράς δεδομένων, η ενδεικτική λυχνία ηχογράφησης/
αναπαραγωγής αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα.

•	 Μην εκτελείτε διαμόρφωση του δίσκου του Voice Tracer σε 
υπολογιστή. Η διαμόρφωση στο Voice Tracer χρησιμοποιεί 
το σωστό σύστημα αρχείων και δημιουργεί αυτόματα τους 
απαιτούμενους φακέλους.
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3.9 Σύνδεση και τοποθέτηση των μικροφώνων συσκέψεων 
360° (μόνο στο μοντέλο LFH0898)

1 Βεβαιωθείτε ότι δεν πραγματοποιείται ηχογράφηση.
2 Συνδέστε το βύσμα του διαιρούμενου καλωδίου στην υποδοχή 

μικροφώνου της συσκευής ηχογράφησης. Συνδέστε το βύσμα 
κάθε μικροφώνου σε μια υποδοχή του διαιρούμενου καλωδίου.

3 Για βέλτιστη ποιότητα ηχογράφησης, τοποθετήστε τα μικρόφωνα 
στο τραπέζι έτσι ώστε όλοι οι ακροατές να μην απέχουν 
περισσότερα από 2 μέτρα ή 6,5 πόδια από το μικρόφωνο.

       

     

2 m/6.5 ft 2 m/6.5 ft

3.8 Σύνδεση του τηλεχειριστηρίου (μόνο στο μοντέλο 
LFH0898)

Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έναρξη και 
παύση της ηχογράφησης, για προσθήκη νέου αρχείου καθώς και για 
προσθήκη μιας επισήμανσης ευρετηρίου. 

1 Συνδέστε το τηλεχειριστήριο στην υποδοχή EAR του Voice 
Tracer.
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•	 Αν η διάρκεια ηχογράφησης υπερβεί τη διαθέσιμη χωρητικότητα ή 
αν συμπληρωθούν 396 αρχεία, τότε η ηχογράφηση διακόπτεται και 
εμφανίζεται η ένδειξη FULL. Διαγράψτε κάποιες ηχογραφήσεις ή 
μεταφέρετέ τις σε υπολογιστή

•	 Μην αφαιρείτε τις μπαταρίες κατά την ηχογράφηση. Διαφορετικά, 
ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συσκευή ηχογράφησης.

•	 Αν πρόκειται να πραγματοποιήσετε ηχογράφηση για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, αντικαταστήστε τις μπαταρίες προτού 
ξεκινήσετε.

•	 Το Voice Tracer έχει δυνατότητα ηχογράφησης με τροφοδοσία 
μέσω καλωδίου USB, χωρίς χρήση της μπαταρίας. Συνδέστε τη 
συσκευή ηχογράφησης σε υπολογιστή, χρησιμοποιώντας το 
καλώδιο USB και πατήστε το κουμπί g για 1 δευτερόλεπτο ή 
περισσότερο, για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση.

4.2 Ηχογράφηση με εξωτερικό μικρόφωνο 

Για να εκτελέσετε ηχογράφηση με εξωτερικό μικρόφωνο, συνδέστε 
το μικρόφωνο στην υποδοχή μικροφώνου και ακολουθήστε τη 
διαδικασία ηχογράφησης με ενσωματωμένο μικρόφωνο. Το 
ενσωματωμένο μικρόφωνο απενεργοποιείται όταν συνδέεται ένα 
εξωτερικό μικρόφωνο.

4 Ηχογράφηση

4.1 Ηχογράφηση με το ενσωματωμένο μικρόφωνο

1 Πατήστε το κουμπί INDEX / a όταν δεν πραγματοποιείται 
ηχογράφηση, για να επιλέξετε τον επιθυμητό φάκελο.

2 Πατήστε το κουμπί g για να ξεκινήσει η ηχογράφηση. 
•	 Η ένδειξη ηχογράφησης/αναπαραγωγής ανάβει με κόκκινο χρώμα. 

Στρέψτε το ενσωματωμένο μικρόφωνο προς την πηγή του ήχου. 
3 Για παύση της ηχογράφησης, πατήστε το κουμπί g. 

•	 Η ένδειξη ηχογράφησης/αναπαραγωγής αναβοσβήνει και στην 
οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη PAUSE. 

4 Πατήστε ξανά το κουμπί g για να συνεχίσετε την ηχογράφηση.
5 Για να διακόψετε την ηχογράφηση, πατήστε το κουμπί j / DEL.

D Σημειώσεις
•	 Πριν από την έναρξη της ηχογράφησης, ρυθμίστε την επιθυμητή 

λειτουργία φωνητικής ενεργοποίησης και τον τρόπο λειτουργίας 
ηχογράφησης (βλ. κεφάλαιο 8 Προσαρμογή ρυθμίσεων στη σελίδα 20 
για περισσότερες πληροφορίες).

•	 Πραγματοποιήστε μια δοκιμαστική ηχογράφηση, για να 
βεβαιωθείτε ότι είναι σωστές οι ρυθμίσεις του Voice Tracer.

•	 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί k κατά την ηχογράφηση, για 
να εμφανιστεί η υπολειπόμενη διάρκεια ηχογράφησης.

•	 Πατήστε το κουμπί b κατά την ηχογράφηση, για να 
δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο.

•	 Ο μέγιστος αριθμός αρχείων σε κάθε φάκελο είναι 99, για 
συνολική χωρητικότητα 396 αρχείων (99 αρχεία x 4 φάκελοι).



13ΗχογράφησηΠίνακας περιεχομένων

αρχείου.
•	 Η επεξεργασία ηχογράφησης δεν είναι δυνατή στο φάκελο y 

(μουσική).

4.4 Προσθήκη επισημάνσεων ευρετηρίου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επισημάνσεις ευρετηρίου, για 
να επισημάνετε ορισμένα σημεία μιας ηχογράφησης ως σημεία 
αναφοράς.

1 Πατήστε το κουμπί INDEX / a κατά τη διάρκεια μιας 
ηχογράφησης, για να προσθέσετε μια επισήμανση ευρετηρίου. 
Ο αριθμός ευρετηρίου εμφανίζεται για ένα δευτερόλεπτο.

D Σημειώσεις
•	 Το εικονίδιο t υποδηλώνει ότι η ηχογράφηση περιέχει 

επισημάνσεις ευρετηρίου.
•	 Μπορείτε να ορίσετε έως και 32 επισημάνσεις ευρετηρίου ανά 

αρχείο.

4.3 Επεξεργασία ήδη ηχογραφημένου αρχείου

Μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα ήδη ηχογραφημένο αρχείο 
αντικαθιστώντας ένα τμήμα της ηχογράφησης ή προσθέτοντας μια 
ηχογράφηση στο τέλος του αρχείου.

1 Επιλέξτε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας επεξεργασίας 
(αντικατάσταση ή προσθήκη) πριν από την έναρξη της 
ηχογράφησης (για περισσότερες πληροφορίες βλ. κεφάλαιο  
8 Προσαρμογή ρυθμίσεων στη σελίδα 20).

2 Πατήστε το κουμπί INDEX / a όταν δεν πραγματοποιείται 
ηχογράφηση, για να επιλέξετε τον επιθυμητό φάκελο.

3 Πατήστε το κουμπί h ή b για να επιλέξετε το αρχείο, στο 
οποίο επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε την προσθήκη (για 
λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή αρχείου, βλ. κεφάλαιο 5.1.1 
Επιλογή αρχείου / εισαγωγή επισήμανσης ευρετηρίου στη σελίδα 15).

4 Εκτελέστε αναπαραγωγή ή μετακινηθείτε προς τα εμπρός 
μέχρι τη θέση στην οποία επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε 
την προσθήκη και πατήστε το κουμπί k για παύση της 
αναπαραγωγής.

5 Πατήστε το κουμπί g. 
•	 Η ένδειξη ηχογράφησης/αναπαραγωγής αναβοσβήνει και στην 

οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη OVER (αντικατάσταση) ή APPEND 
(προσθήκη). 

6 Πατήστε ξανά το κουμπί g για να ξεκινήσει η ηχογράφηση. 
•	 Η τρέχουσα ηχογράφηση υποβάλλεται σε επεξεργασία.

7 Πατήστε το κουμπί j / DEL για να διακόψετε την ηχογράφηση.

D Σημειώσεις
•	 Κατά την επεξεργασία μιας ηχογράφησης, παραμένει 

ενεργοποιημένος ο τρόπος λειτουργίας ηχογράφησης του αρχικού 
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4.5 Χρήση της λειτουργίας ζουμ

Όταν η λειτουργία ζουμ είναι ενεργή, το μικρόφωνο εστιάζει στους ήχους 
ακριβώς μπροστά από το Voice Tracer, μειώνοντας τη λήψη ήχων από το 
χώρο πλευρικά της συσκευής και πίσω από αυτήν. Συνιστάται κατά την 
ηχογράφηση διαλέξεων και ομιλιών καθώς και σε άλλες περιπτώσεις, 
όπου ο ομιλητής βρίσκεται μακριά από τη θέση ηχογράφησης.

1 Πατήστε το κουμπί l/ MENU κατά τη διάρκεια της 
ηχογράφησης, για να ενεργοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας 
ζουμ. 

D Σημειώσεις
•	 Η λειτουργία ζουμ μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί από το 

μενού (βλ. κεφάλαιο 8 Προσαρμογή ρυθμίσεων στη σελίδα 20 για 
περισσότερες πληροφορίες).

•	 Η λειτουργία ζουμ είναι βελτιστοποιημένη για το εσωτερικό 
μικρόφωνο και το εξωτερικό μικρόφωνο ζουμ (παρέχεται με το 
LFH0884).
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προστασία από αντιγραφή (ψηφιακή διαχείριση δικαιωμάτων, DRM)
•	 Το Voice Tracer υποστηρίζει έως και δύο επίπεδα φακέλων εντός 

του φακέλου μουσικής. Κάθε φάκελος μπορεί να περιέχει έως και 
99 καταχωρήσεις (αρχεία και φάκελοι).

•	 Πατήστε το κουμπί k , για να ανοίξετε τον επιλεγμένο φάκελο/
αρχείο. Πατήστε το κουμπί INDEX / a για να επιστρέψετε στο 
φάκελο στο αμέσως υψηλότερο επίπεδο.

•	 Πατήστε το κουμπί g κατά την αναπαραγωγή μουσικής, για 
εναλλαγή του τρόπου λειτουργίας του ισοσταθμιστή ήχου 
(Κανονικός > Classic > Jazz > Pop > Κανονικός).

5.1 Λειτουργίες αναπαραγωγής

5.1.1 Επιλογή αρχείου / εισαγωγή επισήμανσης ευρετηρίου

•	 Πατήστε το κουμπί b μία φορά, ενώ η συσκευή ηχογράφησης 
βρίσκεται σε κατάσταση παύσης, για να μεταβείτε στο τέλος του 
αρχείου. Πατήστε το κουμπί b ξανά, για να μεταβείτε στην αρχή 
του επόμενου αρχείου. 

•	 Πατήστε το κουμπί h μία φορά, ενώ η συσκευή ηχογράφησης 
βρίσκεται σε κατάσταση παύσης, για να μεταβείτε στην αρχή του 
αρχείου. Πατήστε το κουμπί h ξανά, για να μεταβείτε στο τέλος 
του προηγούμενου αρχείου.

5 Αναπαραγωγή

1 Πατήστε το κουμπί INDEX / a όταν δεν πραγματοποιείται 
ηχογράφηση, για να επιλέξετε τον επιθυμητό φάκελο.

2 Πατήστε το κουμπί h ή b για να επιλέξετε αρχείο για 
αναπαραγωγή (για λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή αρχείου, 
βλ. κεφάλαιο 5.1.1 Επιλογή αρχείου / εισαγωγή επισήμανσης 
ευρετηρίου στη σελίδα 15).

3 Πατήστε το κουμπί k . 
•	 Ο χρόνος αναπαραγωγής εμφανίζεται στην οθόνη και η πράσινη 

λυχνία LED ανάβει.
4 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου χρησιμοποιώντας τα κουμπιά + 

και –.
5 Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί j / DEL .
6 Πατήστε ξανά το κουμπί k για να συνεχίσετε την 

αναπαραγωγή από την προηγούμενη θέση.

D Σημειώσεις
•	 Με τη λειτουργία αυτόματης επανάληψης, εκτελείται αυτόματη 

αναπαραγωγή των τελευταίων 3 δευτερολέπτων της ηχογράφησης 
κάθε φορά που συνεχίζεται η αναπαραγωγή. 

•	 Όταν συνδέετε ακουστικά στην υποδοχή EAR, το ηχείο της 
συσκευής ηχογράφησης απενεργοποιείται.

D  Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση του Voice Tracer ως 
συσκευή αναπαραγωγής μουσικής

•	 Η συσκευή ηχογράφησης υποστηρίζει αρχεία μουσικής σε μορφή .wma 
και .mp3, τα οποία μπορείτε να μεταφέρετε από υπολογιστή στο φάκελο 
μουσικής της συσκευής ηχογράφησης. Δεν υποστηρίζονται αρχεία με 
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5.2.1 Επανάληψη τμήματος
1 Για επανάληψη ή επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή ενός 

τμήματος σε ένα τραγούδι, πατήστε το κουμπί INDEX / a στο 
επιθυμητό αρχικό σημείο. 
•	 Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη q .

2 Πατήστε ξανά το κουμπί INDEX / a στο επιθυμητό τελικό 
σημείο. 
•	 Η επανάληψη του τμήματος ξεκινά.

3 Πατήστε το κουμπί j / DEL για να διακόψετε την αναπαραγωγή ή 
πατήστε το κουμπί INDEX / a για να επιστρέψετε στην κανονική 
αναπαραγωγή.

5.2.2 Επανάληψη αρχείου ή φακέλου / τρόπος λειτουργίας 
τυχαίας αναπαραγωγής

1 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί INDEX / a για 1 δευτερόλεπτο 
ή περισσότερο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, για 
εναλλαγή μεταξύ των τρόπων λειτουργίας αναπαραγωγής 
(επανάληψη αρχείου, επανάληψη φακέλου, τυχαία αναπαραγωγή 
αρχείων φακέλου ή κανονική αναπαραγωγή).

Εικονίδιο Ερμηνεία
r o Συνεχής επανάληψη ενός αρχείου

s o Συνεχής επανάληψη όλων των αρχείων ενός 
φακέλου

s n
Τυχαία αναπαραγωγή όλων των αρχείων μουσικής 
ενός φακέλου

D Σημείωση
Ο τρόπος λειτουργίας τυχαίας αναπαραγωγής είναι διαθέσιμος μόνο 
στο φάκελο y (μουσική).

•	 Εάν το αρχείο περιλαμβάνει επισημάνσεις ευρετηρίου, η 
συσκευή ηχογράφησης θα μεταβεί στην προηγούμενη ή επόμενη 
επισήμανση ευρετηρίου όταν πατήσετε το κουμπί h ή b .

5.1.2 Χαμηλή, υψηλή, κανονική ταχύτητα αναπαραγωγής
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί k για 1 δευτερόλεπτο ή 
περισσότερο, για εναλλαγή μεταξύ κανονικής, χαμηλής και υψηλής 
ταχύτητας αναπαραγωγής. 

5.1.3 Αναζήτηση
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί h ή b κατά τη διάρκεια της 
αναπαραγωγής, για γρήγορη σάρωση προς τα εμπρός ή προς τα 
πίσω στο τρέχον αρχείο. Αφήστε το κουμπί, για να συνεχίσετε την 
αναπαραγωγή στην επιλεγμένη ταχύτητα.

5.1.4 Επαναφορά και μετακίνηση προς τα εμπρός
Πατήστε το κουμπί h η b κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής 
για επαναφορά στην αρχή του αρχείου που αναπαράγεται ή για 
μετακίνηση προς τα εμπρός στο επόμενο αρχείο, αντίστοιχα. Αν το 
αρχείο περιέχει επισημάνσεις ευρετηρίου, η αναπαραγωγή ξεκινά 
από εκείνο το σημείο.

5.2 Δυνατότητες στην αναπαραγωγή
Μπορείτε να ρυθμίσετε το Voice Tracer για επαναλαμβανόμενη ή 
τυχαία αναπαραγωγή των αρχείων.



17ΔιαγραφήΠίνακας περιεχομένων

6 Διαγραφή

1 Πατήστε το κουμπί INDEX / a όταν δεν πραγματοποιείται 
ηχογράφηση, για να επιλέξετε τον επιθυμητό φάκελο.

2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί j / DEL για 1 δευτερόλεπτο ή 
περισσότερο. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη DELETE .

3 Πατήστε το κουμπί h ή b για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή 
διαγραφής: 

Εικονίδιο Ερμηνεία
r Διαγραφή μεμονωμένου αρχείου

s Διαγραφή όλων των αρχείων ενός φακέλου
t Διαγραφή όλων των επισημάνσεων ευρετηρίου σε 

ένα αρχείο
4 Πατήστε το κουμπί k .
5 Πατήστε το κουμπί h ή b για να επιλέξετε το αρχείο, το 

φάκελο ή το αρχείο που περιέχει τις επισημάνσεις ευρετηρίου, 
τις οποίες επιθυμείτε να διαγράψετε.

6 Πατήστε ξανά το κουμπί k . 
•	 Εμφανίζεται η ένδειξη No (Όχι).

7 Πατήστε το κουμπί h ή b για να επιλέξετε Yes (Ναι).
8 Πατήστε το κουμπί k για επιβεβαίωση.

D Σημείωση
Πραγματοποιείται αυτόματη αντιστοίχιση διαδοχικών αριθμών 
αρχείων.
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7.2 Χειροκίνητος συντονισμός με ραδιοφωνικό σταθμό

1 Για να ρυθμίσετε μια συχνότητα με ακρίβεια, πατήστε στιγμιαία 
το κουμπί h ή b .

2 Για να εκτελέσετε αναζήτηση για το επόμενο δυνατό σήμα, 
πατήστε παρατεταμένα το κουμπί h ή b .

3 Πατήστε το κουμπί k για να αποθηκεύσετε τη συχνότητα ως 
προεπιλογή.

4 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου χρησιμοποιώντας τα κουμπιά + 
και – .

5 Για έξοδο από τη λειτουργία ραδιοφώνου, πατήστε 
παρατεταμένα το κουμπί l/ MENU για 1 δευτερόλεπτο ή 
περισσότερο.

D Σημείωση
Πατήστε το κουμπί j / DEL όταν η συσκευή ηχογράφησης βρίσκεται 
σε λειτουργία ραδιοφώνου, για εναλλαγή μεταξύ στερεοφωνικής και 
μονοφωνικής λήψης.

7 Λειτουργία ραδιοφώνου (μόνο στα 

μοντέλα LFH0884, LFH0898)

1 Συνδέστε τα ακουστικά. Τα παρεχόμενα ακουστικά λειτουργούν 
ως ραδιοφωνική κεραία.

2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί l/ MENU για 1 δευτερόλεπτο 
ή περισσότερο, για να μεταβείτε στη λειτουργία ραδιοφώνου.

D Σημείωση
Το ραδιόφωνο μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί και να 
απενεργοποιηθεί από το μενού (για περισσότερες πληροφορίες, βλ. 
κεφάλαιο 8 Προσαρμογή ρυθμίσεων στη σελίδα 20).

7.1 Αυτόματος συντονισμός ραδιοφωνικών σταθμών

1 Πατήστε το κουμπί l/ MENU για να εμφανίσετε το μενού.
2 Πατήστε το κουμπί + ή – για να επιλέξετε R.
3 Πατήστε το κουμπί k για να ανοίξετε το υπομενού.
4 Πατήστε το κουμπί + ή – για να επιλέξετε AUTO .
5 Πατήστε το κουμπί k για επιβεβαίωση. Εκτελείται αυτόματος 

συντονισμός των ραδιοφωνικών σταθμών στο ραδιόφωνο 
και οι συχνότητες αποθηκευονται ως προεπιλογές. Μπορείτε 
να αποθηκεύσετε έως και 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς ως 
προεπιλογές στο ραδιόφωνο.
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7.5 Ηχογράφηση από ραδιόφωνο FM

1 Συντονιστείτε χειροκίνητα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό ή 
επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

2 Πατήστε το κουμπί g για να ξεκινήσει η ηχογράφηση.
3 Για να διακόψετε την ηχογράφηση, πατήστε το κουμπί j / DEL .

7.3 Ακρόαση προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

1 Πατήστε το κουμπί INDEX / a όταν η συσκευή ηχογράφησης 
βρίσκεται σε λειτουργία ραδιοφώνου, για εναλλαγή μεταξύ 
συχνοτήτων και λειτουργίας προεπιλογών.

2 Στη λειτουργία προεπιλογών, πατήστε το κουμπί h or b για 
να μεταβείτε σε έναν άλλο προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

3 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου χρησιμοποιώντας τα κουμπιά + 
και – .

4 Για έξοδο από τη λειτουργία ραδιοφώνου, πατήστε 
παρατεταμένα το κουμπί l/ MENU για 1 δευτερόλεπτο ή 
περισσότερο.

7.4 Διαγραφή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

1 Πατήστε το κουμπί INDEX / a όταν η συσκευή ηχογράφησης 
βρίσκεται σε λειτουργία ραδιοφώνου, για εναλλαγή μεταξύ 
συχνοτήτων και λειτουργίας προεπιλογών.

2 Στη λειτουργία προεπιλογών, πατήστε το κουμπί h or b 
για να επιλέξετε τον προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό που 
επιθυμείτε να διαγράψετε.

3 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί j / DEL για 1 δευτερόλεπτο ή 
περισσότερο για να διαγράψετε τον προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό 
σταθμό.
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Μενού Ρύθμιση Περιγραφή
Λειτουργία 
ηχογράφη-
σης

PCM
SHQ
HQ
SP
LP
SLP

Επιλογή μεταξύ διαφόρων τρόπων 
λειτουργίας ηχογράφησης, όπως μη 
συμπιεσμένη στερεοφωνική ηχογράφηση 
PCM για ποιότητα ανάλογη με CD ήχου 
(LFH0884/0898), δύο στερεοφωνικοί τρόποι 
λειτουργίας συμπεριλαμβανομένων των 
SHQ και HQ, ή τρεις μονοφωνικοί τρόποι 
λειτουργίας συμπεριλαμβανομένων των SP, 
LP και SLP για ακόμα μεγαλύτερη διάρκεια 
ηχογράφησης. Βλ. κεφάλαιο 11 Τεχνικά 
χαρακτηριστικά στη σελίδα 25 για λεπτομέρειες 
σχετικά με τους διαθέσιμους τρόπους 
λειτουργίας ηχογράφησης και τους χρόνους 
ηχογράφησης.

Ευαισθησία 
ηχογράφη-
σης

HI
LO

Ρύθμιση της ευαισθησίας ηχογράφησης, 
για αποφυγή εγγραφής θορύβων από το 
περιβάλλον και προσαρμογή στο περιβάλλον 
της ηχογράφησης.

8 Προσαρμογή ρυθμίσεων

Το μενού είναι διαθέσιμο όταν δεν πραγματοποιείται ηχογράφηση 
και κατά τη λειτουργία ραδιοφώνου. Τα διαθέσιμα στοιχεία 
του μενού διαφέρουν ανάλογα με το αν βρίσκεστε σε φάκελο 
ηχογραφημένης ομιλίας, σε φάκελο μουσικής ή στη λειτουργία 
ραδιοφώνου.

1 Πατήστε το κουμπί l/ MENU όταν δεν πραγματοποιείται 
ηχογράφηση.

2 Πατήστε το κουμπί + ή – για να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού.

3 Πατήστε το κουμπί k για να μεταβείτε σε ένα υπομενού.
4 Πατήστε το κουμπί + ή – για να τροποποιήσετε μια ρύθμιση.
5 Πατήστε το κουμπί k για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
6 Πατήστε το κουμπί l/ MENU για έξοδο από την τρέχουσα 

οθόνη ρυθμίσεων χωρίς αποθήκευση των αλλαγών.
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Μενού Ρύθμιση Περιγραφή

Φωνητική 
ενεργοποί-
ηση

On
Off

Η ηχογράφηση με φωνητική ενεργοποίηση 
είναι μια πρακτική λειτουργία, η οποία 
επιτρέπει ηχογράφηση χωρίς το πάτημα 
κουμπιών. Όταν επιλέγετε τη φωνητική 
ενεργοποίηση, η ηχογράφηση ξεκινά όταν 
αρχίσετε να μιλάτε. Όταν σταματήσετε να 
μιλάτε, η συσκευή ηχογράφησης σταματά 
αυτόματα την ηχογράφηση μετά από τρία 
δευτερόλεπτα και συνεχίζει την ηχογράφηση 
όταν αρχίσετε να μιλάτε ξανά.

ClearVoice 

On
Off

Η λειτουργία ClearVoice επιτρέπει μια 
δυναμική προσαρμογή των σημείων 
χαμηλής έντασης, βελτιώνοντας την 
κατανόηση χαμηλόφωνων ομιλητών.

Χρονοδιακό-
πτης

Off 
MIC
FM

Προγραμματισμός έναρξης αυτόματης 
ηχογράφησης από το μικρόφωνο (ρύθμιση 
MIC) ή από ένα κανάλι ραδιοφώνου 
(ρύθμιση FM / μόνο στα μοντέλα LFH0884, 
LFH0898). Καθορίστε την ώρα έναρξης, 
τη διάρκεια ηχογράφησης (30/60/120 
λεπτά/απεριόριστα), το φάκελο και το 
ραδιοφωνικό κανάλι που επιθυμείτε να 
ηχογραφήσετε.

Ξυπνητήρι

Off 
BEEP
FILE

Χρήση του Voice Tracer ως φορητό 
ξυπνητήρι. Επιλέξτε τρόπο λειτουργίας 
ξυπνητηριού (ηχητικό σήμα ή αναπαραγωγή 
αρχείου) και καθορίστε την ώρα έναρξης και 
το αρχείο που επιθυμείτε να αναπαραχθεί.

Μενού Ρύθμιση Περιγραφή

Αυτόματος 
διαχωρισμός

Off
30 min.
60 min.

Με τη λειτουργία αυτόματου διαχωρισμού 
πραγματοποιείται αυτόματη ηχογράφηση 
σε νέο αρχείο κάθε 30 ή 60 λεπτά. Με 
αυτό τον τρόπο απλοποιείται η εύρεση, 
η επεξεργασία και η αρχειοθέτηση 
ηχογραφήσεων μεγάλης διάρκειας, όπως 
συσκέψεις ή διαλέξεις.

Διαχωρισμός 
αρχείου

Yes
No

Διαχωρισμός αρχείου μεγάλου μεγέθους 
σε δύο ξεχωριστά αρχεία, ώστε να 
είναι δυνατή η εύκολη αρχειοθέτηση ή 
η μεταφορά τους μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ή η διαγραφή μέρους του 
αρχείου. Για να διαχωρίσετε ένα αρχείο, 
εκτελέστε αναπαραγωγή του, διακόψτε την 
αναπαραγωγή στο σημείο όπου επιθυμείτε 
να γίνει ο διαχωρισμός και κατόπιν ανοίξτε 
το μενού SPLIT.

Line-in

On
Off

Η ρύθμιση ON χρησιμοποιείται κατά την 
ηχογράφηση από εξωτερικές πηγές ήχου, 
μέσω της υποδοχής Line-in της συσκευής 
ηχογράφησης.

Λειτουργία 
ζουμ

On
Off

Η λειτουργία ζουμ χρησιμοποιείται για 
εστίαση συγκεκριμένων και καθαρών ήχων 
από μακριά και για εξάλειψη ενοχλητικών 
θορύβων.

Φωτισμός 
φόντου

On
Off

Φωτισμός οθόνης για λίγα δευτερόλεπτα, 
μετά από το πάτημα ενός κουμπιού.
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Μενού Ρύθμιση Περιγραφή

Αυτόματη 
απενεργο-
ποίηση

5 
15

Αυτόματη απενεργοποίηση του Voice Tracer 
μετά από 5 ή 15 λεπτά αδράνειας.

Ηχητικό 
σήμα

On
Off

Η συσκευή ηχογράφησης παράγει ηχητικές 
ειδοποιήσεις κατά τη χρήση των κουμπιών 
ή σε περίπτωση σφάλματος.

Ρολόι

DD:MM:YY
12/24 H
HH:MM

Αν έχετε ρυθμίσει την ημερομηνία και την 
ώρα, οι πληροφορίες για την ώρα της 
ηχογράφησης αποθηκεύονται αυτόματα μαζί 
με κάθε αρχείο.

Ισοσταθμι-
στής ήχου

Off
Pop
Jazz
Classic

Αυτή η λειτουργία βελτιώνει την ακουστική 
εμπειρία κατά την αναπαραγωγή μουσικής, 
μέσω ειδικής ρύθμισης των συχνοτήτων. 
Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση για το είδος 
μουσικής που ακούτε.

Διαμόρφωση

Yes
No

Διαγραφή όλων των αρχείων στη συσκευή 
ηχογράφησης, συμπεριλαμβανομένων των 
προγραμματισμένων ραδιοφωνικών σταθ-
μών. Πριν από τη διαμόρφωση της συσκευ-
ής ηχογράφησης, μεταφέρετε τυχόν σημαντι-
κά αρχεία σε έναν υπολογιστή.

Πληροφο-
ρίες

Εμφάνιση έκδοσης και ημερομηνίας 
έγκρισης του υλικολογισμικού.

Μενού Ρύθμιση Περιγραφή

Λειτουργία 
επεξεργα-
σίας

APPEND
OVER
OFF

Μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα ήδη 
ηχογραφημένο αρχείο αντικαθιστώντας ένα 
τμήμα της ηχογράφησης ή προσθέτοντας 
μια ηχογράφηση στο τέλος του αρχείου. 
Ρυθμίστε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας 
επεξεργασίας (αντικατάσταση [=OVER] 
ή προσθήκη [=APPEND]) πριν από την 
επεξεργασία μιας ηχογράφησης. Για 
περισσότερες πληροφορίες, βλ. κεφάλαιο 
4.3 Επεξεργασία ήδη ηχογραφημένου αρχείου 
στη σελίδα 13.

Ραδιόφωνο
FM On

Off
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση 
ραδιοφώνου.

Αυτόματος 
συντονισμός

Yes
No

Αυτόματος συντονισμός με ένα 
ραδιοφωνικό σταθμό και αποθήκευση έως 
και 20 σταθμών ως προεπιλογές.

Έξοδος EP
SP

Εναλλαγή μεταξύ εξόδου ακουστικού (EP) 
και ηχείου (SP) στη λειτουργία ραδιοφώνου. 
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9 Ενημέρωση υλικολογισμικού

Ο έλεγχος του Voice Tracer πραγματοποιείται από ένα εσωτερικό 
πρόγραμμα, το οποίο ονομάζεται υλικολογισμικό. Στα πλαίσια 
της συνεχούς βελτιστοποίησης του προϊόντος, το υλικολογισμικό 
αναθεωρείται και τα ενδεχόμενα σφάλματα διορθώνονται.

Ενδέχεται να έχουν διατεθεί στην αγορά νεότερες εκδόσεις 
υλικολογισμικού ("ενημερώσεις"), μετά την απόκτηση του Voice 
Tracer. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε εύκολα να αναβαθμίσετε 
το υλικολογισμικό της συσκευής ηχογράφησης με την τρέχουσα 
έκδοση.

1 Συνδέστε το Voice Tracer σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας το 
παραδιδόμενο καλώδιο USB. 

2 Κατεβάστε στον υπολογιστή σας την ενημερωμένη έκδοση 
υλικολογισμικού για το μοντέλο Voice Tracer που διαθέτετε από 
την ηλεκτρονική διεύθυνση www.philips.com.

3 Αποθηκεύστε το αρχείο του νέου υλικολογισμικού στο βασικό 
κατάλογο του Voice Tracer.

4 Αποσυνδέστε το Voice Tracer από τον υπολογιστή, για να 
ξεκινήσει αυτόματα η ενημέρωση του υλικολογισμικού.

D Σημείωση
•	 Λάβετε υπόψη ότι το αρχείο υλικολογισμικού πρέπει να έχει 

αποθηκευτεί στο βασικό κατάλογο, για να είναι δυνατή η 
αυτόματη ενημέρωση του υλικολογισμικού.

•	 Μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης, το αρχείο 
υλικολογισμικού διαγράφεται αυτόματα. Στη συνέχεια, το Voice 
Tracer απενεργοποιείται.
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10 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της συσκευής 
ηχογράφησης
•	 Ενδέχεται να έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες ή να μην έχουν 

τοποθετηθεί σωστά. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούριες 
και βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά.

Δεν είναι δυνατή η ηχογράφηση με τη συσκευή ηχογράφησης
•	 Η συσκευή ηχογράφησης μπορεί να βρίσκεται στη λειτουργία 

HOLD. Σύρετε το διακόπτη HOLD στη θέση απενεργοποίησής 
του.

•	 Ενδέχεται να έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός 
ηχογραφήσεων ή να μην υπάρχει διαθέσιμος χώρος για την 
ηχογράφηση. Διαγράψτε κάποιες ηχογραφήσεις ή μεταφέρετε 
κάποιες ηχογραφήσεις σε μια εξωτερική συσκευή.

Δεν ακούγεται ήχος από το ηχείο
•	 Ενδέχεται να είναι συνδεδεμένα τα ακουστικά. Αποσυνδέστε τα 

ακουστικά.
•	 Ο ήχος έχει ρυθμιστεί στη χαμηλότερη ένταση. Ρυθμίστε την 

ένταση ήχου.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ηχογραφήσεων από τη 
συσκευή
•	 Η συσκευή ηχογράφησης μπορεί να βρίσκεται στη λειτουργία 

HOLD. Σύρετε το διακόπτη HOLD στη θέση απενεργοποίησής 
του.

•	 Ενδέχεται να έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες ή να μην έχουν 
τοποθετηθεί σωστά. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούριες 
και βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά.

•	 Δεν έχουν πραγματοποιηθεί ηχογραφήσεις. Ελέγξτε τον αριθμό 
των ηχογραφήσεων.

Δεν είναι δυνατή η διακοπή, η παύση, η αναπαραγωγή ή η 
ηχογράφηση στη συσκευή
•	 Η συσκευή ηχογράφησης μπορεί να βρίσκεται στη λειτουργία 

HOLD. Σύρετε το διακόπτη HOLD στη θέση απενεργοποίησής 
του.

Δεν ακούγεται ήχος από τα ακουστικά.
•	 Ενδεχομένως δεν έχουν συνδεθεί σωστά τα ακουστικά. Συνδέστε 

σωστά τα ακουστικά.
•	 Ο ήχος έχει ρυθμιστεί στη χαμηλότερη ένταση. Ρυθμίστε την 

ένταση ήχου.
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11 Τεχνικά χαρακτηριστικά

•	 USB: Mini-USB 2.0 υψηλής ταχύτητας
•	 Μικρόφωνο:	3,5	mm	•	σύνθετη	αντίσταση	2,2	kΩ
•	 Ακουστικά: 3,5	mm	•	σύνθετη	αντίσταση	16	Ω	ή	υψηλότερη
•	 Οθόνη:	LCD/τμημάτων	•	Διαγώνιος	οθόνης:	39	mm	/	1,5	in.
•	 Μικρόφωνο:	Ενσωματωμένο:	στερεοφωνικό	•	Εξωτερικό:	

στερεοφωνικό
•	 Χωρητικότητα ενσωματωμένης μνήμης: 8 GB
•	 Τύπος ενσωματωμένης μνήμης: NAND Flash
•	 Μορφές ηχογράφησης: MPEG1 layer 3 (MP3), PCM (LFH0884/

LFH0898) 
•	 Τρόποι λειτουργίας ηχογράφησης: PCM (WAV/στερεοφωνικά), 

SHQ (MP3/στερεοφωνικά), HQ (MP3/στερεοφωνικά), SP (MP3/
μονοφωνικά), LP (MP3/μονοφωνικά), SLP (MP3/μονοφωνικά)

•	 Ρυθμός Bit: 1411	kbps	(λειτουργία	PCM),	192	kbps	(λειτουργία	
SHQ),	64	kbps	(λειτουργία	HQ),	48	kbps	(λειτουργία	SP),	32	kbps	
(λειτουργία	LP),	8	kbps	(λειτουργία	SLP)

•	 Χρόνος ηχογράφησης: 2.250 ώρες (λειτουργία SLP), 572 ώρες 
(λειτουργία LP), 381 ώρες (λειτουργία SP), 286 ώρες (λειτουργία 
HQ), 95 ώρες (λειτουργία SHQ), 13 ώρες (λειτουργία PCM)

•	 Ρυθμός δειγματοληψίας: 44,1	kHz	(λειτουργία	PCM/SHQ),	
22 kHz	(λειτουργία	HQ),	16	kHz	(λειτουργία	SP/LP/SLP)

•	 Αναπαραγωγή μουσικής: Μορφή	συμπίεσης:	.mp3,	.wma	•	
Ρυθμός	bit	αρχείων	MP3:	8	–	320	kbps	•	Ρυθμός	bit	αρχείων	WMA:	
8	–	320	kbps	•	Χωρίς	υποστήριξη	DRM

•	 Ραδιόφωνο/λήψη (LFH0884/LFH0898): Ραδιοφωνικές ζώνες: 
FM	στερεοφωνικά	•	Εύρος	συχνοτήτων:	87,5	–	108	MHz	•	Αριθμός	
προεπιλεγμένων	καναλιών:	20	•	Αυτόματος	ψηφιακός	συντονισμός

•	 Ηχείο:	Ενσωματωμένο,	στρογγυλό	δυναμικό	ηχείο	30	mm	•	Ισχύς	
εξόδου: 110 mW

•	 Συνθήκες λειτουργίας: Θερμοκρασία:	5°	–	45°	C/	41°	–	113°	F	•	
Υγρασία:	10	%	–	90	%

•	 Τύπος μπαταριών: 2 αλκαλικές μπαταρίες Philips AAA (LR03 ή 
R03) ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες LFH9154 της Philips

•	 Διάρκεια ζωής μπαταριών (λειτουργία SLP): 50 ώρες
•	 Διαστάσεις προϊόντος (Π × Β × Υ): 40 × 18,4 × 108 mm / 

1,6 × 0,7 × 4,3 in.
•	 Βάρος: 80 g / 2,8 oz. συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών
•	 Απαιτήσεις συστήματος: Windows	7	/	Vista	/	XP	/	2000,	Mac	OS	
X,	Linux	•	Ελεύθερη	θύρα	USB
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