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1
1.1

Tärkeitä tietoja
Turvallisuus

• Suojaa laite sateelta ja vedeltä oikosulun välttämiseksi.
• Älä altista laitetta liialliselle kuumuudelle (lämmityslaitteet tai suora
auringonvalo).
• Vältä johtojen joutumista puristuksiin, erityisesti pistokkeiden ja
yksikön lähtöpisteiden läheisyydessä.
• Ota tiedostoista varmuuskopiot. Philips ei ota vastuuta tietojen
häviämisestä.
1.1.1 Kuulonsuojaus
Kuulokkeita käyttäessäsi noudata seuraavia ohjeita:
• Säädä äänenvoimakkuus riittävän alhaiseksi. Älä kuuntele kuulokkeilla
liian pitkään.
• Älä missään tapauksessa säädä äänenvoimakkuutta niin suureksi, että
ääni tuntuu sinusta liian kovalta.
• Älä säädä äänenvoimakkuutta niin kovalle, ettet kuule, mitä ympärilläsi
tapahtuu.
• Toimi vaarallisissa tilanteissa hyvin varovasti tai keskeytä laitteen
käyttö tilapäisesti.
• Älä käytä kuulokkeita kun ajat moottoriajoneuvoa, pyöräilet tai ajat
rullalaudalla, tms. Se voi vaarantaa liikenneturvallisuutta ja on myös
kiellettyä monilla alueilla.
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Tärkeitä tietoja

Tärkeää (kuulokkeilla varustetut mallit):
Philips takaa, että sen valmistamien audiolaitteiden suurin mahdollinen
ääniteho vastaa voimassa olevia määräyksiä, mutta vain kun käytetään
tuotteen mukana tulleita kuulokkeita. Jos kuulokkeet joudutaan
vaihtamaan uusiin, suosittelemme alkuperäistä Philips-mallia vastaavien
kuulokkeiden hankkimista jälleenmyyjältä.
1.2

Vanhan laitteen hävittäminen

• Laitteen valmistuksessa on käytetty korkealaatuisia materiaaleja ja
komponentteja, joiden kierrätys ja uusiokäyttö on mahdollista.
• Roskasäiliön kuva, jonka päälle on vedetty rasti, tarkoittaa,
että laite on eurooppalaisen 2002/96/EY-direktiivin asettamien
vaatimusten mukainen.
• Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden
erillistä keräystä koskevista säädöksistä.
• Noudata paikallisia lakisääteisiä määräyksiä. Älä hävitä käytöstä
poistettuja tuotteita tavallisen kotitalousjätteen mukana. Hävittämällä
vanhat tuotteet asianmukaisella tavalla vältetään ympäristö- ja
terveyshaitat.
• Paristoissa ja akuissa (mukaan lukien sisäiset uudelleenladattavat
paristot) on ympäristölle vaarallisia ainesosia. Kaikki käytöstä poistetut
paristot tulee toimittaa virallisiin keräyspisteisiin.

Sisällysluettelo
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Voice Tracer -digitaalinen tallennin

Kiitos, että olet hankkinut valmistamamme tuotteen ja tervetuloa
Philipsin asiakkaaksi! Philipsin Internet-sivuilla on käytössäsi kattava
tuotetuki käyttöoppaiden, ladattavien ohjelmistojen ja takuutietojen
muodossa sekä paljon muuta: www.philips.com/welcome.

2.2

Pakkauksen sisältö

0865
LFH
0884

LFH

2.1

Tuotteen kohokohdat

• Häiriötön mikrofoni, jolla puhe tallentuu äärimmäisen selkeänä
• Stereotallennus MP3:lle, korkeatasoinen äänen laatu
• Zoom-mikrofonijärjestelmä äänen tallentamiseksi kauempaa selkeästi
ja tarkasti, taustamelun poisto
• ClearVoice -tekniikka takaa kristallinkirkkaan äänentoiston
• Äänitys ja paristojen lataus USB-liitännällä rajatonta käyttöä varten
• Indeksitoiminto tärkeiden tallenteiden löytämisen helpottamiseksi
• USB-plug and play -tekniikka Windows, Mac OS ja Linux -järjestelmille
• MP3 ja WMA musiikintoisto

www.

Digitaalinen
tallennin

rt at

Zoom-mikrofoni
(LFH0884)

2 uudelleenladattavaa
paristoa

Pikaopas

Solmiomikrofoni
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Voice Tracer -digitaalinen tallennin
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2.3

Yleiskuva

18

Kuulokkeiden liitäntäpiste, kaukosäätimen liitäntäpiste
Mikrofonin liitäntäpiste, linjatulo
Sisäinen mikrofoni
Äänenvoimakkuuden lisäämiseksi valitse valikosta vaihtoehto (+)
Tallennus, paussi, virta päällä g
Nopea eteenpäinkelaus, tiedoston valinta b
Pysäytys, näyttö, poisto j / DEL
Äänenvoimakkuuden vähentämiseksi valitse valikosta vaihtoehto (–)
Kaiutin
USB-liitäntäpiste
Akkulokero
Virta on/off, toisto/paussi, toistonopeus, aseta valikon vaihtoehto
k
Valikko, FM radio, zoom-toiminto l/ MENU
Nopea takaisinkelaus, tiedoston valinta, palaa edelliseen valikon
kohtaan h
Indeksi, kansio, toisto INDEX / a
Näyttö
Pitokytkin
Tallenna/toista -merkkivalo
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3
3.1

Miten aloitat
Akkujen asettaminen

Voice Tracer -tallenninta voi käyttää uudelleenladattavilla Philipsin
LFH9154 -akuilla tai AAA -alkaliparistoilla.
1 Liu'uta akkulokeron kansi auki.

D Huomaa
• Älä käytä erityyppisiä ja/tai -merkkisiä akkuja yhdessä.
• Poista akut, jos et aio käyttää tallenninta pidemmällä aikavälillä.
Vuotavat paristot voivat vahingoittaa tallenninta.
• Jos tallentimessa ilmenee toimintahäiriöitä, poista paristot ja aseta ne
sitten ‑takaisin.
• Pysäytä tallennin ennen paristojen vaihtoa. Tiedosto voi vioittua, jos
paristo otetaan pois Voice Tracer -tallentimen ollessa käynnissä.
• Pariston merkkivalo vilkkuu, kun paristo on lähes tyhjä.
• Jos akun vaihtamiseen kuluu enemmän kuin 2 minuuttia, joudut
mahdollisesti asettamaan kellonajan uudelleen.
3.2

2 Aseta akut paikalleen oikein, varmista napaisuus ja sulje kansi.

Paristojen lataaminen

Philipsin uudelleenladattavat LFH9154 -akut voidaan ladata Voice Tracer
-tallentimessa. Kun Voice Tracer -tallennin on kytketty tietokoneeseen,
uudelleenladattavat paristot latautuvat automaattisesti. Täydelliseen
lataussykliin kuluu noin 2,5 tuntia.
D Huomaa
• Muita kuin laitteen mukana toimitettuja Philipsin LFH9154-akkuja ei
voi ladata.
• Lataa akku aivan täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
• Tietokoneen tulee olla kytkettynä päälle akkuja ladattaessa.
• Jos tietokoneen USB-portti ei tuota riittävästi virtakapasiteettia, käytä
ulkoista akkulaturia.

Sisällysluettelo
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3.3

Virta on/off

1 Kun haluat käynnistää virran, paina k -painiketta kunnes näyttöön
ilmestyy lyhyt animaatio [ ].
2 Katkaise laitteesta virta painamalla k -painiketta tallentimen ollessa
pysäytystilassa, kunnes näyttöön ilmestyy teksti BYE.
3.4

1 Näyttöön ilmestyy sana CLOCK. Paina k -näppäintä.
Vuosilukuilmaisin alkaa vilkkua.
2 Paina + tai – -painiketta ja aseta vuosiluku.
3 Paina k -painiketta kun haluat siirtyä kuukausiasetukseen.
4 Toista kohdat 2 ja 3 ja aseta kuukausi, päivä, 12/24 tunnin
järjestelmä ja kellonaika samalla tavalla.

Näppäimistölukko (HOLD-toiminto)

1 Liu'uta HOLD -pitokytkintä ylöspäin HOLD-asentoon tallentimen
näppäimistön lukitsemista varten.
• Näytössä näkyy hetken aikaa ‘On Hold’ ja näyttö sammuu.

D Huomaa
Päiväys ja kellonaika voidaan vaihtaa koska tahansa käyttämällä valikkoa
(ks. lisätietoja kappaleesta 8 Asetusten yksilöinti sivulla 18).
3.6
2 Voit poistaa näppäinten lukituksen työntämällä HOLD -pitokytkimen
alas OFF-asentoon.
3.5

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Näytön tiedot

• Paina j / DEL -näppäintä tallentimen ollessa pysäytystilassa, näin voit
selata näytöllä olevia tietoja: nykyisen tiedoston kulunut toistoaika/
tallennusaika > jäljellä oleva tallennuksen kokonaisaika > nykyisen
tiedoston tallennusaika > nykyisen tiedoston tallennuspäivä.
• Pidä k -painiketta painettuna tallentamisen aikana, jos haluat
näyttöön jäljellä olevan tallennusajan.

Kun paristot on asetettu paikalleen ensimmäisen kerran, laite pyytää
sinua asettamaan päivämäärän ja kellonajan.
8

Miten aloitat

Sisällysluettelo

3.7

Voice Tracer -tallentimen käyttö tietokoneen kanssa

Voice Tracer on USB-massatallennuslaite ja se tarjoaa helpon tavan
tallentaa ja siirtää tiedostoja ja tehdä niistä varmuuskopioita. Voice
Tracer yhdistetään tietokoneeseen USB-liitännällä. Erillistä ohjelmistoa ei
tarvita. Voice Tracer näkyy automaattisesti siirrettävänä asemana, jolloin
voit helposti vetää ja pudottaa tiedostoja yksikköön ja yksiköstä.

3.9

Kytke ja asemoi 360º kokousmikrofonit (vain LFH0898)

1 Varmista, että tallennin on pysäytystilassa.
2 Kytke haarakaapelin pistoke tallentimen mikrofonin
liitäntäpisteeseen. Kytke kummankin mikrofonin pistokkeet
vastaaviin haarakaapelin liitäntöihin.

D Huomaa
• Älä katkaise Voice Tracer -tallentimen virtaa silloin, kun tiedostoja
siirretään laitteesta tai laitteeseen. Tietojen siirto on vielä kesken
silloin, kun tallenna/toista -ilmaisimen valo vilkkuu oranssina.
• Älä formatoi Voice Tracer -tallentimen levyasemaa tietokoneella. Voice
Tracer -laitteen formatointi käyttää oikeaa tiedostojärjestelmää ja laatii
automaattisesti tarvittavan kansion.
3.8 Kaukosäätimen kytkeminen (vain LFH0898)
Kaukosäädintä voi käyttää tallentamisen aloittamiseen ja pysäyttämiseen,
uuden tiedoston ja indeksimerkin lisäämiseen.

3 Parhaan mahdollisen tallennuslaadun saavuttamiseksi sijoita
mikrofonit pöydälle siten, että kokouksen osallistujat ovat
korkeintaan 2 metrin tai 6,5 jalan etäisyydellä mikrofonista.

1 Kytke kaukosäädin Voice Tracer -tallentimen EAR -pistokkeeseen.
2 m/6.5 ft

Sisällysluettelo

2 m/6.5 ft

Miten aloitat
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4
4.1

Äänittäminen
Äänittäminen sisäisellä mikrofonilla

1 Paina INDEX / a -näppäintä tallentimen ollessa pysäytystilassa, näin
voit valita haluamasi kansion.
2 Käynnistä äänitys painamalla g -painiketta.
• Äänityksen/toiston merkkivalo on punainen. Suuntaa sisäinen mikrofoni
äänen lähdettä kohti.
3 Kun haluat keskeyttää äänityksen, paina g -painiketta.
• Äänityksen/toiston merkkivalo vilkkuu ja näytössä vilkkuu teksti
PAUSE.
4 Käynnistä äänitys uudelleen painamalla g -painiketta.
5 Kun haluat lopettaa äänityksen, paina j / DEL -painiketta.
D Huomaa
• Aseta ennen äänityksen aloittamista haluttu ääniaktivointitoiminto ja
äänitystila (ks. lisätietoja kappaleesta 8 Asetusten yksilöinti sivulla 18).
• Tee koeäänitys varmistaaksesi, että Voice Tracer -tallentimen
asetukset ovat oikein.
• Pidä k -painiketta painettuna tallentamisen aikana, jos haluat
näyttöön jäljellä olevan tallennusajan.
• Paina b -painiketta äänityksen aikana, kun haluat luoda uuden
tiedoston.
• Jokaiseen kansioon voidaan tallentaa enintään 99 tiedostoa.
Laitteeseen mahtuu yhteensä 396 tiedostoa (99 tiedostoa × 4
kansiota).
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Äänittäminen

• Jos äänitysaika ylittää käytettävissä olevan kapasiteetin, tai tiedostoja
on jo 396, äänitys pysähtyy ja näyttöön ilmestyy FULL. Poista joitakin
äänityksiä tai siirrä ne tietokoneeseen.
• Älä poista paristoja äänityksen aikana. Se saattaa aiheuttaa tallentimen
toimintahäiriön.
• Jos äänityksen oletetaan kestävän pitkään, vaihda uudet paristot
laitteeseen ennen kuin aloitat.
• Voice Tracer -tallentimella voi äänittää myös siten, että se saa
virtaa USB-kaapelilla, näin akku ei kulu loppuun. Kytke tallennin
tietokoneeseen USB-kaapelilla ja paina g -painiketta vähintään 1
sekunnin ajan; näin äänitys käynnistyy.
4.2

Äänitys ulkoisella mikrofonilla

Jos haluat äänittää erillisellä mikrofonilla, liitä mikrofoni
mikrofoniliitäntään ja menettele muuten samalla tavoin kuin sisäisen
mikrofonin käytön yhteydessä. Sisäinen mikrofoni kytkeytyy pois
toiminnasta, kun laitteeseen liitetään erillinen mikrofoni.

Sisällysluettelo

4.3

Aikaisemmin tallennetun tiedoston muokkaaminen

Voit muokata aikaisemmin tallennettua tiedostoa äänittämällä
tallennuksen osan päälle tai lisäämällä uuden tallenteen tiedoston
loppuun.
1 Aseta ennen äänityksen aloittamista haluttu muokkaustila
(päällekirjoitus tai lisäys) (ks. lisätietoja kappaleesta 8 Asetusten
yksilöinti sivulla 18).
2 Paina INDEX / a -näppäintä tallentimen ollessa pysäytystilassa, näin
voit valita haluamasi kansion.
3 Paina h tai b -näppäintä ja valitse tiedosto, johon haluat tehdä
lisäyksen (ks. lisätietoja tiedoston valinnasta kappaleesta
5.1.1 Tiedoston valitseminen / indeksimerkin paikantaminen sivulla 13).
4 Toista tai kelaa eteenpäin kunnes pääset kohtaan, johon lisäys tulisi
tehdä ja paina sitten k -painiketta toiston pysäyttämiseksi.
5 Paina g -näppäintä.
• Äänityksen/toiston merkkivalo vilkkuu ja näyttöön ilmestyy teksti OVER
tai APPEND .
6 Käynnistä äänitys painamalla g -painiketta.
• Aikaisempi tallennus muokkautuu.
7 Paina j / DEL -painiketta kun haluat lopettaa äänityksen.

4.4

Indeksimerkkien lisääminen

Indeksimerkkejä voi käyttää merkitsemään tietyt tallenteen kohdat
viitekohdiksi.
1 Paina INDEX / a -painiketta äänityksen aikana indeksimerkin
lisäämiseksi. Indeksinumero näkyy näytössä yhden sekunnin ajan.

D Huomaa
• t -kuvake ilmoittaa, että tallenteeseen sisältyy indeksimerkkejä.
• Yhteen tiedostoon voidaan asettaa enintään 32 indeksimerkkiä.

D Huomaa
• Kun tallennetta muokataan, alkuperäisen aikaisemman tiedoston
äänitystila on voimassa.
• Tallenteen muokkausta ei voi tehdä y -kansiossa (musiikki).

Sisällysluettelo

Äänittäminen
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4.5

Zoom-toiminnon käyttäminen

Kun zoom-toiminto on aktivoitu, mikrofoni kohdistuu suoraan Voice
Tracer -tallentimen edestä tulevaan ääneen ja vähentää samalla sivulta
ja takaa tulevien äänten tallentumista. Toiminnon käyttöä suositellaan
luentojen, puheiden ja muiden vastaavien tilanteiden äänittämiseen, joissa
puhuja on etäällä äänityspaikasta.
1 Paina l/ MENU -painiketta äänityksen aikana zoom-toiminnon
aktivoimiseksi.

D Huomaa
• Zoom-toiminnon voi aktivoida myös valikossa (ks. lisätietoja
kappaleesta 8 Asetusten yksilöinti sivulla 18).
• Zoom-toiminto on optimoitu sisäiselle mikrofonille ja ulkoiselle zoommikrofonille (toimitetaan mallin LFH0884 yhteydessä).
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Äänittäminen

Sisällysluettelo
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Toisto

1 Paina INDEX / a -näppäintä tallentimen ollessa pysäytystilassa, näin
voit valita haluamasi kansion.
2 Paina h tai b -painiketta ja valitse tiedosto, jonka haluat toistaa
(ks. lisätietoja tiedoston valinnasta kappaleesta 5.1.1 Tiedoston
valitseminen / indeksimerkin paikantaminen sivulla 13).
3 Paina k -näppäintä.
• Toistoaika tulee näkyviin näyttöön ja vihreä LED-valo syttyy.
4 Säädä äänenvoimakkuus + ja – -painikkeilla.
5 Kun haluat lopettaa toiston, paina j / DEL -painiketta.
6 Paina k -painiketta uudelleen, jos haluat jatkaa toistoa
aikaisemmasta sijainnista.

• Paina k -painiketta kun haluat avata valitun kansion/tiedoston. Paina
INDEX / a -painiketta kun haluat palata ylemmällä tasolla olevaan
kansioon.
• Paina g -painiketta musiikin toiston aikana, jos haluat vaihtaa
taajuuskorjaimen toimintatilaa (Normaali > Klassinen > Jazz > Pop >
Normaali).
5.1

Toistotoiminnot

5.1.1 Tiedoston valitseminen / indeksimerkin paikantaminen
D		Huomaa
• Automaattinen palautintoiminto toistaa automaattisesti viimeiset 3
sekuntia tallenteesta aina kun toistoa jatketaan.
• Kun kuulokkeet kytketään EAR -liitäntään, tallentimen kaiutin
kytkeytyy pois päältä.
D		Huomioita Voice Tracer -tallentimen käytöstä musiikin
toistoon
• Tallennin tukee musiikkitiedostoja .wma ja .mp3 -formaateissa.
Ne voidaan siirtää tietokoneelta tallentimen musiikkikansioon.
Kopiointisuojauksella suojattuja tiedostoja (digitaalisten oikeuksien
hallinta) ei tueta.
• Voice Tracer tukee kahta kansiotasoa musiikkikansiossa. Kumpaankin
kansioon mahtuu 99 kohdetta (tiedostot ja kansiot).

Sisällysluettelo

• Paina b -näppäintä kerran tallentimen ollessa pysäytystilassa,
kun haluat siirtyä suoraan tiedoston loppuun. Paina b -näppäintä
uudelleen kun haluat siirtyä seuraavan tiedoston alkuun.
• Paina h -näppäintä kerran tallentimen ollessa pysäytystilassa, kun
haluat siirtyä tiedoston alkuun. Paina h -näppäintä uudelleen, kun
haluat siirtyä edellisen tiedoston loppuun.
• Jos tiedosto sisältää indeksimerkkejä, tallennin siirtyy edelliseen tai
seuraavaan indeksimerkkiin kun h tai b -näppäimiä painetaan.

Toisto
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5.1.2 Hidas, nopea, normaali toisto

5.2.1 Yhden jakson toistaminen

Pidä painettuna k -painiketta vähintään 1 sekunnin ajan kun haluat
siirtyä normaalin, hitaan tai nopean toiston välillä.

Pidä painettuna h tai b -painiketta toiston aikana, jos haluat selata
nopeasti taakse- tai eteenpäin nykyisessä tiedostossa. Vapauta painike ja
jatka toistoa valitulla nopeudella.

1 Jos haluat toistaa tai tehdä toistosilmukan tietyn kappaleen tiettyyn
jaksoon, paina INDEX / a -painiketta valitussa aloituspisteessä.
• q vilkkuu näytössä.
2 Paina sitten INDEX / a -painiketta uudelleen valitussa toistosilmukan
päättymispisteessä.
• Jakson toistaminen alkaa.
3 Paina j / DEL -painiketta, kun haluat pysäyttää toiston tai paina
INDEX / a -painiketta, kun haluat palata takaisin normaaliin
toistoon.

5.1.4 Takaisinkelaus ja eteenpäinkelaus

5.2.2 Toista tiedosto tai kansio / selaustila

Paina h tai b -painikkeita toiston aikana kun haluat kelata takaisin
toistettavan tiedoston alkuun tai eteenpäin seuraavaan tiedostoon. Jos
tiedostossa on indeksimerkkejä, toisto alkaa merkin kohdalta.

1 Pidä painettuna INDEX / a -painiketta vähintään 1 sekunnin ajan
toiston aikana, silloin kun haluat siirtyä eri toistotilojen välillä (toista
tiedosto, toista kansio, selaa kansio tai normaali toisto).
Kuvake
Merkitys
Toistaa yhtä tiedostoa useaan kertaan
r o
s o Toistaa kaikkia kansiossa olevia tiedostoja useaan
kertaan
s n Toistaa kaikkia kansiossa olevia musiikkitiedostoja
satunnaisesti

5.1.3 Haku

5.2

Toisto-ominaisuudet

Voit säätää Voice Tracer -tallentimen siten, että tiedostoja toistetaan
useita kertoja tai satunnaisesti.

D Huomaa
Selaustila on käytettävissä ainoastaan y -kansioissa (musiikki).
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Poistaminen

1 Paina INDEX / a -näppäintä tallentimen ollessa pysäytystilassa, näin
voit valita haluamasi kansion.
2 Pidä painettuna j / DEL -näppäintä vähintään 1 sekunnin ajan.
Näyttöön ilmestyy DELETE.
3 Paina h tai b -painiketta ja valitse poistovaihtoehto:
Kuvake
Merkitys
Poistaa yksittäisen tiedoston
r
Poistaa kaikki kansiossa olevat tiedostot
s
Poistaa kaikki tiedostossa olevat indeksimerkit
t
4 Paina k -näppäintä.
5 Paina h tai b -näppäintä ja valitse poistettava tiedosto tai kansio
tai tiedosto, joka sisältää poistettavat indeksimerkit.
6 Paina k -näppäintä uudelleen.
• Sana NO ilmestyy näyttöön.
7 Paina h tai b -näppäintä kun haluat valita Yes.
8 Paina k -näppäintä ja vahvista.
D Huomaa
Peräkkäiset tiedostonumerot määrätään uudelleen automaattisesti.

Sisällysluettelo

Poistaminen
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7

Radiotoimintatila (vain LFH0884 ja
LFH0898)

1 Kytke kuulokkeet laitteeseen. Laitteen mukana toimitetut kuulokkeet
toimivat radioantennina.
2 Pidä painettuna l/ MENU -painiketta vähintään 1 sekunnin ajan, näin
siirryt radiotoimintotilaan.
D Huomaa
Radion voi myös kytkeä päälle ja pois päältä valikossa (ks. lisätietoja
kappaleesta 8 Asetusten yksilöinti sivulla 18).
7.1
1
2
3
4
5

7.2

Radioasemien automaattinen viritys
Paina l/ MENU -painiketta ja avaa valikko.
Paina + tai – -painiketta ja valitse R.
Paina k -painiketta ja pääset alavalikkoon.
Paina + tai – -painiketta ja valitse AUTO.
Paina k -näppäintä ja vahvista. Radio etsii automaattisesti
radioasemia ja tallentaa taajuudet ennalta ohjelmoiduiksi asetuksiksi.
Radio voi tallentaa korkeintaan 20 ennalta ohjelmoitua radioasemaa.
Radioaseman viritys manuaalisesti

2 Kun haluat etsiä seuraavan vahvemman signaalin, pidä painettuna
h tai b-painiketta.
3 Paina k -painiketta kun haluat tallentaa taajuuden ennalta
ohjelmoiduksi asetukseksi.
4 Säädä äänenvoimakkuus + ja – -painikkeilla.
5 Kun haluat poistua radiotoiminnosta pidä painettuna l/ MENU
-painiketta vähintään 1 sekunnin ajan.
D Huomaa
Paina j / DEL -painiketta samalla kun tallennin on radiotoiminnolla silloin,
kun haluat vaihtaa stereo- ja monovastaanoton välillä.
7.3

Ennalta ohjelmoidun radioaseman toisto

1 Paina INDEX / a -painiketta samalla kun tallennin on
radiotoimintotilassa silloin, kun haluat vaihtaa taajuudesta ennalta
ohjelmoituun tilaan tai takaisin.
2 Ennalta ohjelmoidussa toimintotilassa paina h tai b -painiketta,
jos haluat siirtyä toiselle, ennalta ohjelmoidulle radioasemalle.
3 Säädä äänenvoimakkuus + ja – -painikkeilla.
4 Kun haluat poistua radiotoiminnosta pidä painettuna l/ MENU
-painiketta vähintään 1 sekunnin ajan.

1 Jos haluat hienosäätää taajuuden, paina nopeasti h tai b
-painiketta.
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7.4

Ennalta ohjelmoidun radioaseman poistaminen

1 Paina INDEX / a -painiketta samalla kun tallennin on
radiotoimintotilassa silloin, kun haluat vaihtaa taajuudesta ennalta
ohjelmoituun tilaan tai takaisin.
2 Ennalta ohjelmoidussa toimintotilassa paina h tai b -painiketta,
jos haluat valita poistettavan, ennalta ohjelmoidun radioaseman.
3 Pidä painettuna j / DEL -painiketta vähintään 1 sekunnin ajan kun
haluat poistaa ennalta ohjelmoidun radioaseman.
7.5

Äänittäminen FM-radiosta

1 Viritä radio manuaalisesti radioasemalle, tai soita ennalta ohjelmoitua
radioasemaa.
2 Käynnistä äänitys painamalla g -painiketta.
3 Kun haluat lopettaa äänityksen, paina j / DEL -painiketta.

Sisällysluettelo
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Asetusten yksilöinti

Tämä valikko on käytettävissä silloin, kun tallennin on pysäytystilassa
ja radiovastaanoton aikana. Käytössä olevat valikon vaihtoehdot
vaihtelevat riippuen siitä, oletko äänikansiossa, musiikkikansiossa tai
radiotoimintatilassa.

Valikko

Asetus

Äänitystila PCM

SHQ
HQ
SP
LP
SLP

1 Paina l/ MENU -painiketta tallentimen ollessa pysäytystilassa.
2 Paina + tai – -painiketta ja valitse haluamasi kohde valikosta.

HI
LO

Kuvaus
Valinta erilaisten äänitystilojen välillä.
Vaihtoehtoina ovat pakkaamaton PCM
-stereoäänitys audio CD-tasoisena
(LFH0884/0898), kaksi stereotoimintatilaa
mukaan lukien SHQ ja HQ, tai kolme
monauraalista toimintotilaa, mukaan lukien
SP, LP ja SLP pidempiä äänitysaikoja varten.
Kappaleessa 11 Tekniset tiedot sivulla 23 on
lisätietoja käytettävissä olevista äänitystiloista ja
äänitysajoista.
Säädä äänitysherkkyys äänitysympäristöön
sopivaksi ja taustahälyn välttämiseksi.

Äänitysherkkyys

On
Off
3
4
5
6

Paina k -painiketta kun haluat siirtyä alavalikkoon.
Paina + tai – -painiketta kun haluat muuttaa asetusta.
Paina k -painiketta ja vahvista valintasi.
Paina l/ MENU -painiketta silloin, kun haluat poistua nykyisestä
asetusruudusta tallentamatta tehtyjä muutoksia.

Ääniaktivointi

On
Off
ClearVoice
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Ääniaktivoitu äänitystoiminto mahdollistaa
äänittämisen hands-free -toimintona. Kun
ääniaktivoitu äänitystoiminto on aktivoitu,
äänitys käynnistyy heti, kun alat puhua. Kun
lopetat puhumisen, tallennin keskeyttää
äänityksen automaattisesti kolmen sekunnin
kuluttua ja käynnistää sen taas vasta sitten, kun
alat puhua.
ClearVoice -tekniikka säätää hiljaiset tallenteet
dynaamisesti siten, että hiljaisempienkin äänten
ymmärrettävyys paranee.

Sisällysluettelo

Valikko

Ajastin

Herätys

Asetus
Off
MIC
FM

Off
BEEP
FILE

Off
30 min.
Automaat- 60 min.
tinen jako

Yes
No
Tiedoston
jakaminen

On
Off
Tulolinja

Kuvaus
Ohjelmoi automaattinen äänitys alkavaksi
mikrofonilla (valitse MIC) tai radiokanavalta
(valitse FM / vain LFH0884, LFH0989). Määrittele
aloitusaika, äänityksen kesto (30/60/120
minuuttia/rajoittamaton), kansio ja äänitettävä
radiokanava.
Voice Tracer -tallenninta voi käyttää myös
kannettavana herätyskellona. Valitse herätystapa
(merkkiääni tai tiedoston toisto) ja määritä
aloitusaika sekä toistettava tiedosto.
Automaattisella jakotoiminnolla äänitys tapahtuu
30 tai 60 minuutin välein automaattisesti
uuteen tiedostoon. Pitkien äänitysten, kuten
neuvottelut tai luennot, löytäminen, työstäminen
ja arkistoiminen on näin helpompaa.
Yksi suurikokoinen tiedosto voidaan jakaa
kahdeksi erilliseksi tiedostoksi, jotta niiden
arkistointi tai lähettäminen sähköpostilla on
helpompaa, tai jotta jokin tiedoston osa voidaan
poistaa. Kun haluat jakaa tiedoston, aloita sen
toistaminen ja pysäytä se sitten kohtaan, jossa
jakaminen tulee tehdä, ja avaa sitten SPLIT
-valikko.
Käytä ON-asetusta silloin, kun äänität ulkoisesta
audiolähteestä tallentimen tulolinjaliittimen
kautta.

Valikko

Asetus
On
Off

Kuvaus
Aktivoi zoom-toiminto kun haluat tallentaa
tarkasti ja selkeästi kauempana olevista lähteistä
ja poistaa taustamelun.

On
Off

Kun painat jotain painikkeista, näyttö pysyy
valaistuna muutaman sekunnin ajan.

5
15

Voice Tracer -tallennin pysähtyy automaattisesti
5 tai 15 minuutin seisokin jälkeen.

On
Off

Tallennin antaa merkkiäänen, kun painiketta
painetaan tai kun tapahtuu virhe.

DD:MM:YY
12/24 H
HH:MM
Off
Pop
Jazz
Klassinen
Yes
No

Jos päiväys ja kellonaika on asetettu, tiedoston
tallennusaikatiedot tallentuvat automaattisesti
jokaisen tiedoston kohdalla.
Tällä asetuksella voidaan sovittaa taajuuksia
kuunneltavan musiikin tyylin mukaisesti. Valitse
kuuntelemaasi musiikkiin sopiva asetus.

Zoomtoiminto

Taustavalo

Automaattinen
pysäytys

Merkkiääni

Kello

Taajuuskorjain

Formatointi

Poistaa kaikki tallentimen tiedostot, mukaan
lukien ohjelmoidut radioasemat. Siirrä kaikki tärkeät tiedostot tietokoneeseen ennen tallentimen
formatointia.
Laiteohjelmistoversion ja julkaisupäivämäärän
näyttö.

Tiedot

Sisällysluettelo

Asetusten yksilöinti
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Valikko

Asetus
APPEND
OVER
Muokkaus- OFF
tila

Radio
FM

On
Off
AutoYes
maattinen No
viritys
Ulostulo

20

EP
SP

Asetusten yksilöinti

Kuvaus
Voit muokata aikaisemmin tallennettua tiedostoa
äänittämällä tallennuksen osan päälle tai
lisäämällä uuden tallenteen tiedoston loppuun.
Aseta haluamasi muokkaustila (päällekirjoitus
[=OVER] tai lisääminen [=APPEND])
ennen tiedoston muokkausta. Ks. lisätietoja
kappaleesta 4.3 Aikaisemmin tallennetun tiedoston
muokkaaminen sivulla 11

Radion avaaminen ja sulkeminen.
Virittää radioaseman automaattisesti ja tallentaa
korkeintaan 20 ennalta ohjelmoitua asemaa.
Voit valita kuulokkeiden (EP) ja kaiuttimen (SP)
välillä radiotoimintotilassa.

Sisällysluettelo
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Laiteohjelmiston päivittäminen

Voice Tracer -tallenninta ohjataan laiteohjelmistoksi kutsutulla sisäisellä
ohjelmalla. Laiteohjelmiston jälleenkehittelyä jatketaan ja mahdollisia
virheitä korjataan jatkuvasti.
Laiteohjelmistosta on saatettu julkaista uudempi versio (päivitys,
“update”) sen jälkeen, kun hankit Voice Tracer -laitteen. Voit siinä
tapauksessa helposti päivittää laitteen laiteohjelmiston.
1 Liitä Voice Tracer sen mukana toimitetulla USB-kaapelilla
tietokoneeseen.
2 Lataa Voice Tracer -laitteeseesi tarkoitettu laiteohjelmiston päivitys
osoitteesta www.philips.com tietokoneeseesi.
3 Kopioi uusi laiteohjelmistotiedosto Voice Tracer -tallentimen
kantahakemistoon.
4 Kytke Voice Tracer irti tietokoneesta - näin laiteohjelmisto päivittyy
automaattisesti.
D Huomaa
• Huomaa, että laiteohjelmistotiedoston on oltava kantahakemistossa,
jotta automaattinen päivitys on mahdollista.
• Päivityksen päätyttyä laiteohjelmistotiedosto poistetaan
automaattisesti. Voice Tracer kytkeytyy sen jälkeen pois päältä.

Sisällysluettelo

Laiteohjelmiston päivittäminen

21

10

Vianetsintä

Tallennin ei käynnisty
• Paristot saattavat olla tyhjät tai niitä ei ole asetettu oikein paikalleen.
Vaihda paristot uusiin ja tarkista, että ne on asetettu oikein paikalleen.

Kuulokkeista ei kuulu mitään.
• Kuulokkeita ei ole liitetty oikein. Liitä kuulokkeet oikein.
• Äänenvoimakkuus on säädetty pienimmilleen. Säädä
äänenvoimakkuutta.

Tallennin ei tallenna
• Tallennin saattaa olla HOLD -tilassa. Liu'uta HOLD -pitokytkin OFFasentoon.
• Maksimimäärä äänityksiä on tehty tai äänityskapasiteettia ei enää ole
jäljellä. Poista osa äänityksistä tai siirrä niitä ulkoiseen laitteeseen.
Kaiuttimesta ei kuulu mitään.
• Kuulokkeet saattavat olla kytkettyinä. Poista kuulokkeet.
• Äänenvoimakkuus on säädetty pienimmilleen. Säädä
äänenvoimakkuutta.
Tallennin ei toista tallennuksia.
• Tallennin saattaa olla HOLD -tilassa. Liu'uta HOLD -pitokytkin OFFasentoon.
• Paristot saattavat olla tyhjät tai niitä ei ole asetettu oikein paikalleen.
Vaihda paristot uusiin ja tarkista, että ne on asetettu oikein paikalleen.
• Tallentimella ei ole vielä tehty äänityksiä. Tarkista äänitysten
lukumäärä.
Tallennin ei pysähdy, keskeytä, toista eikä äänitä.
• Tallennin saattaa olla HOLD -tilassa. Liu'uta HOLD -pitokytkin OFFasentoon.
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Tekniset tiedot

USB: Nopea 2.0 mini-USB
Mikrofoni: 3,5 mm • impedanssi 2.2 kΩ
Kuulokkeet: 3,5 mm • impedanssi vähintään 16 Ω
Näyttö: LCD/segmentti • ruudun halkaisija: 39 mm / 1,5 tuumaa
Mikrofoni: Sisäinen: stereo • Ulkoinen: stereo
Sisäinen muistikapasiteetti: 8 GB
Sisäisen muistin tyyppi: NAND Flash
Tallennusformaatit: MPEG1 layer 3 (MP3), PCM (LFH0884/
LFH0898)
Tallennustilat: PCM (WAV/stereo), SHQ (MP3/stereo), HQ (MP3/
stereo), SP (MP3/mono), LP (MP3/mono), SLP (MP3/mono)
Bittinopeus: 1411 kbps (PCM), 192 kbps (SHQ), 64 kbps (HQ), 48
kbps (SP), 32 kbps (LP), 8 kbps (SLP)
Tallennusaika: 2250 tuntia (SLP), 572 tuntia (LP), 381 tuntia (SP),
286 tuntia (HQ), 95 tuntia (SHQ), 13 tuntia (PCM)
Näytenopeus: 44.1 kHz (PCM/SHQ), 22 kHz (HQ), 16 kHz (SP/LP/
SLP)
Musiikintoisto: Pakkausformaatti: .mp3, .wma • MP3 bittinopeudet:
8 – 320 kbps • WMA bittinopeudet: 8 – 320 kbps • Digitaalisten
oikeuksien hallinta: ei tueta
Viritys/vastaanotto (LFH0884/LFH0898): Virittimen aaltoalueet:
FM stereo • Taajuusalue: 87.5 – 108 MHz • Ennalta ohjelmoitujen
kanavien määrä: 20 • Automaattinen digitaaliviritys
Kaiutin: Sisäinen 30 mm pyöreä dynaaminen kaiutin • Lähtöteho:
110 mW
Käyttöolosuhteet: Lämpötila: 5° – 45° C/ 41° – 113° F • Kosteus:
10 % – 90 %

Sisällysluettelo

• Paristotyyppi: 2 Philips AAA alkaliparistoa (LR03 tai R03) tai
Philipsin uudelleenladattavat akut LFH9154
• Akkujen kesto (SLP-tallennustilassa): 50 tuntia
• Tuotteen mitat (L × S × K): 40 × 18,4 × 108 mm / 1,6 × 0,7 × 4,3".
• Paino: 80 g / 2,8 oz. paristot mukaan lukien
• Järjestelmävaatimukset: Windows 7 / Vista / XP / 2000, Mac OS
X, Linux • Vapaa USB-portti

Tekniset tiedot
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