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Fontos (fejhallgatós modelleknél):
A Philips garantálja, hogy az audió készülék hangteljesítménye megfelel 
a hatályos szabályozásoknak, de ez csak a modellhez tartózó eredeti 
fejhallgatókra vonatkozik. Ha ez a fejhallgató modellt lecseréli, a 
kereskedőtől kérjen egy eredetivel megegyező paraméterekkel 
rendelkező Philips modellt.

1.2 A régi készülékek leselejtezése

•	 A készülékek gyártásához kiváló minőségű anyagok és alkatrészek 
kerültek felhasználásra, melyek újrahasznosíthatóak.

•	 Az áthúzott szeméttároló jelzés arra utal, hogy a készülék 
megfelel a 2002/96/EK európai irányelvnek.

•	 Érdeklődjön régiója elektromos és elektronikus készülékekre 
vonatkozó szelektív hulladékgyűjtési rendszerét illetően.

•	 Tartsa be a vonatkozó előírásokat és a termékeket nem a normál 
háztartási hulladékkal együtt selejtezze le. Az elhasználódott 
készülékek szakszerű leselejtezése által elkerülhető a környezet és az 
egészség káros befolyásolása.

•	 Az elemek és akkumulátorok környezetkárosító anyagokat 
tartalmaznak. Ezeket a hivatalos gyűjtőhelyeken kell leadni.

1 Fontos

1.1 Biztonság

•	 Védje a készüléket az esőtől és a víztől, így elkerülhető a rövidzárlat.
•	 A készüléket ne tegye ki hőnek, vagy a közvetlen napsugárzás okozta 

hőnek.
•	 Ügyeljen rá, főleg a csatlakozásoknál és a készülékből való kilépési 

pontnál, hogy a kábel ne csípődjön be.
•	 Fájljairól készítsen biztonsági másolatot. A Philips az adatvesztésért 

nem tehető felelőssé.

1.1.1 Hallásvédelem

A fejhallgató alkalmazásakor tartsa be a következő 
irányelveket:
•	 A hangerőt mérsékeltre állítsa és ne hallgassa túl hosszú ideig 

fejhallgatón keresztül.
•	 Ügyeljen rá, hogy ne állítsa a hangerőt magasabbra, mint amit hallása 

elvisel.
•	 A hangerőt csak addig növelje, amíg azt is hallja, hogy mi történik Ön 

körül.
•	 Veszélyes helyzetekben legyen óvatos, vagy ideiglenesen szüneteltesse 

a használatot.
•	 Ne használjon fejhallgatót, ha motorral hajtott járműveket vezet, 

kerékpározik vagy gördeszkázik stb. Ezzel veszélyeztetheti a forgalmat 
és megsértheti a közlekedési szabályokat.
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2 Az Ön digitális Voice Tracer készüléke

A Philips gratulál és üdvözli Önt vásárlása alkalmából! Köszönjük, 
hogy vállalatunk terméke mellett döntött. Honlapunkon átfogó 
terméktámogatást kaphat: felhasználói kézikönyvek, szoftver-letöltések, 
szavatossági információk és sok minden egyéb: 
www.philips.com/welcome.

2.1 Terméktulajdonságok

•	 Alacsony zajszintű mikrofon a legnagyobb beszédtisztaságért
•	 Sztereo felvétel MP3 formátumban a kiváló hangminőségért
•	 Zoom Mic rendszer távoli és tiszta hangok felfogásáért és a háttérzaj 

kiküszöböléséért
•	 ClearVoice a tiszta és élénk hanglejátszásért
•	 USB csatlakozós felvétel és akkumulátortöltés a korlátlan használathoz 
•	 Indexelési funkció a fontos részek egyszerű megkereséséhez
•	 USB plug & play eszköz Windows, Mac OS és Linux rendszerekhez
•	 Élvezze az MP3 és WMA formátumú lejátszást

Digitális 
hangfelvevő

2 360°-os értekezlet-
mikrofon (LFH0898)

2 tölthető 
akkumulátor 

Zoom mikrofon 
(LFH0884)

Hordtáska 
(LFH0898)

Sztereó fejhallgatók

Elágazó kábel 
(LFH0898)

Felcsíptethető mikrofon 
(LFH0865, LFH0884)

Gyors üzembe 
helyezési útmutató

Registe
r your product an

d get support at

www.philips.com/welcome

LFH0865

LFH0884

Quick start guide

2.2 A csomag tartalma

USB-kábel
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2.3 Áttekintés

1  Fejhallgató aljzat, távirányító aljzat
2  Mikrofon aljzat, vonalbemenet aljzat
3  Beépített mikrofon
4  Hangerő-növelés, menüválasztás (+)
5  Felvétel, szünet, bekapcsolás g
6  Gyors előrelépés, fájlválasztás b
7  Leállítás, kijelzés, törlés j / DEL
8  Hangerő-csökkentés, menüválasztás (–)
9  Hangszóró
10  USB-aljzat
11  Akkumulátorrekesz
12  Be-/kikapcsolás, lejátszás/szünet, lejátszási sebesség, menübeállítási 

lehetőség k 
13  Menü, FM-rádió, zoom funkció l/ MENU
14  Gyors visszalépés, fájlválasztás, vissza az előző menüelemre h
15  Index, mappa, ismétlés INDEX / a
16  Kijelző
17  HOLD kapcsoló
18  Felvétel/lejátszás kijelző

13
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7
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10

4
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3 Első lépések 

3.1 Az akkumulátorok behelyezése 

A Voice Tracer készülék LFH9154 vagy AAA típusú újratölthető Philips 
alkáli akkumulátorokkal is működtethető.

1 Csúsztassa el az akkumulátorrekeszt a kinyitáshoz.

2 Helyezze az akkumulátorokat a megfelelő polaritásra ügyelve az 
ábrázolt módon, és csukja vissza a fedelet.

D Megjegyzések
•	 Ne használjon együtt különböző típusú és/vagy márkájú 

akkumulátorokat.
•	 Amennyiben hosszabb ideig nem használja a Voice Tracer készüléket, 

vegye ki belőle az akkumulátorokat. A szivárgó akkumulátorok 
károsíthatják a Voice Tracer készüléket.

•	 Ha a Voice Tracer hibásan működik, vegye ki az akkumulátorokat, 
majd tegye vi-ssza őket.

•	 Az akkumulátorok cseréje előtt állítsa le a felvevőt. Amennyiben az 
akkumulátort működés közben veszi ki a Voice Tracer készülékből, 
sérülhet a fájl.

•	 Amikor az akku már majdnem lemerült, a töltöttségjelző villogni kezd 
•	 Ha az akkumulátorcsere 2 percnél tovább tart, akkor lehet, hogy újra 

be kell állítani az időt.



8 Első lépések Tartalomjegyzék

3.4 Billentyűzár (HOLD-funkció) 

1 Tolja felfelé a HOLD kapcsolót Hold állásba a felvevő 
billentyűzetének lezárásához. 
•	A kijelző rövid ideig az ‘On Hold’ üzenetet mutatja, majd kikapcsol.

2 A billentyűzárat úgy oldhatja fel ismét, ha a HOLD kapcsolót lefelé 
tolja Off állásba.

3.2 Töltse fel az akkumulátorokat

Az LFH9154 típusú újratölthető Philips akkumulátorok a Voice Tracer 
készülékben tölthetők. Amikor a Voice Tracer egy számítógéphez 
csatlakozik, az újratölthető akkumulátor automatikusan töltődik. Egy 
komplett töltési ciklus kb. 2,5 óráig tart.

D Megjegyzések
•	 A mellékelt LFH9154 típusú Philips akkumulátorokon kívül más 

elemek nem tölthetők.
•	 Az akkukat az első használat előtt töltse fel teljesen.
•	 A számítógépnek bekapcsolva kell lennie a töltés során.
•	 Ha a számítógép USB-portjának kapacitása nem elegendő, használjon 

külső akkumulátortöltőt.

3.3 Be-/kikapcsolás

1 A bekapcsoláshoz nyomja meg a k gombot, amíg a kijelzőn meg 
nem jelenik egy rövid animáció [ ].

2 A kikapcsoláshoz a felvevő leállított állapotában nyomja meg a k 
gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a BYE felirat.
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3.5 Állítsa be a dátumot és az időt

Az akkumulátorok első behelyezésekor a készülék kéri a dátum és az idő 
beállítását.

1 CLOCK felirat jelenik meg a kijelzőn. Nyomja meg a k gombot. Az 
évszám kijelzés villog.

2 Nyomja meg a + vagy – gombot az évszám beállításához.
3 Nyomja meg a k gombot a hónap beállításához.
4 Ismételje meg a 2 és 3 lépést a hónap, a nap, a 12/24 órás kijelzés 

és az idő ugyanilyen módon történő beállításához.

D Megjegyzés
A dátum és az idő bármikor módosítható a menü használatával (további 
információért lásd: 8 Beállítások testre szabása a 19. oldalon).

3.6 Információkijelzés

•	 Nyomja meg a j / DEL gombot a készülék leállított állapotában a 
kijelzőn látható információ görgetéséhez: eltelt játékidő/aktuális 
fájl rögzítésének ideje > hátralévő rögzítési idő > aktuális fájl 
rögzítésének ideje > az aktuális fájl rögzítésének dátuma.

•	 Felvétel közben tartsa lenyomva a k billentyűt, így megjelenik a 
hátralévő idő.

3.7 A Voice Tracer készülék használata számítógéppel

USB tömegtároló eszközként a Voice Tracer kényelmes megoldást 
jelent fájlok mentéséhez, biztonsági mentéséhez és áthelyezéséhez. 
A Voice Tracer készüléket egy USB-csatlakozóval kötheti össze a 
számítógéppel, nincs szükség speciális szoftver telepítésére. A Voice 
Tracer automatikusan megjelenik mint cserélhető adathordozó, így a 
fájlok egyszerű vonszolással mozgathatók a készülékre és a készülékről.

D Megjegyzések
•	 Ne válassza le a Voice Tracer készüléket, ha fájlok mozgatása történik 

a készülékek között. Az adatátvitel addig tart, amíg a felvétel/lejátszás 
kijelző narancs színnel villog.

•	 A Voice Tracer meghajtóját ne formázza számítógép segítségével. 
A Voice Tracer formázásához a készülék a megfelelő fájlrendszert 
alkalmazza, és automatikusan létrehozza a szükséges mappákat.
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3.8 A távirányító csatlakoztatása (csak az LFH0898 
modellnél)

A távirányító a felvétel indításához és szüneteltetéséhez, új fájl 
hozzáadásához és indexjel hozzáadásához használható. 

1 Csatlakoztassa a távirányítót a Voice Tracer készülék EAR 
csatlakozójához.

3.9 A 360°-os értekezlet mikrofon csatlakoztatása és 
beállítása (csak az LFH0898 típusnál)

1 Ellenőrizze, hogy a felvétel üzemmód le van-e állítva.
2 Csatlakoztassa az elágazó kábelt a felvevő mikrofon aljzatához. 

Csatlakoztassa az egyes mikrofonok dugóit az elágazó kábel egyik 
aljzatához.

3 A felvétel optimális minősége érdekében a mikrofonokat úgy 
helyezze el az asztalon, hogy egyetlen résztvevő se legyen távolabb 
egy mikrofontól 2 méternél (6,5 lábnál).

       

     

2 m/6.5 ft 2 m/6.5 ft
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•	 Felvétel közben ne vegye ki az akkumulátorokat. Ez a felvevő készülék 
hibás működését okozhatja.

•	 Ha a felvételkészítés hosszabb ideig tart, a kezdés előtt tegyen be 
teljesen feltöltött akkumulátorokat.

•	 A Voice Tracer számára a felvételhez USB-kábelen keresztül is 
biztosítható energia, és akkor nem használja az akkumulátort. 
Csatlakoztassa a felvevőt a számítógéphez az USB-kábellel, 
majd nyomja meg a g gombot legalább 1 másodpercig a felvétel 
megkezdéséhez.

4.2 Felvétel külső mikrofonnal 

Amennyiben külső mikrofonnal kíván felvenni, csatlakoztassa a mikrofont 
a mikrofonbemenethez és folytassa ugyanúgy, mint a beépített mikrofon 
esetében. A belső mikrofon kikapcsolt állapotban van, ha egy külső 
mikrofon csatlakoztatva van.

4 Felvétel

4.1 Felvétel a beépített mikrofonnal

1 Nyomja meg az INDEX / a gombot a készülék leállított állapotában 
a kívánt mappa kiválasztásához.

2 A g billentyű megnyomásával indíthatja el a felvételt. 
•	 A felvétel/lejátszás kijelző pirosan világít. A beépített mikrofont irányítsa 

a hangforrásra. 
3 A g billentyű megnyomásával szüneteltetheti a felvételt. 

•	 A felvétel/lejátszás kijelző villog és a kijelzőn a PAUSE felirat villog. 
4 A g billentyű megnyomásával folytathatja a felvételt.
5 A felvétel leállításához nyomja meg a j / DEL gombot.

D Megjegyzések
•	 A felvétel megkezdése előtt válassza ki a megfelelő beszédre 

bekapcsolási funkciót és a felvételi módot (a további információkat 
lásd: 8 Beállítások testre szabása a 19. oldalon).

•	 Próbafelvétel készítésével meggyőződhet róla, hogy a Voice Tracer 
beállításai megfelelőek-e.

•	 Felvétel közben tartsa lenyomva a k billentyűt, így megjelenik a 
hátralévő idő.

•	 Új fájl létrehozásához felvétel közben nyomja meg a b billentyűt
•	 Minden egyes mappában maximálisan 99 fájl tárolható, a teljes 

kapacitás 396 fájl (99 fájl × 4 mappa)
•	 Ha a felvételi idő túllépi a rendelkezésre álló kapacitást, vagy elérésre 

kerül a 396 fájl, a felvétel leáll és megjelenik a FULL felirat. Töröljön 
felvételeket, vagy helyezze át őket egy számítógépre.
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4.4 Index jelölések beszúrása

Indexjelzések használhatók egy felvétel bizonyos pontjainak 
referenciapontokként történő megjelölésére.

1 Nyomja meg az INDEX / a gombot felvétel közben egy indexjelzés 
elhelyezéséhez. Az indexjelölés száma egy másodpercig kijelzésre 
kerül.

D Megjegyzések
•	 A t szimbólum jelzi, hogy a felvétel indexjelzéseket tartalmaz.
•	 Fájlonként maximálisan 32 indexjelölés helyezhető el.

4.3 Korábban rögzített fájl szerkesztése

Egy korábban rögzített fájlt szerkeszthet úgy, hogy felülírja a felvétel egy 
részét, vagy úgy, hogy egy felvételt illeszt a fájl végéhez.

1 A felvétel megkezdése előtt válassza ki a megfelelő szerkesztési 
módot (felülírás vagy hozzáfűzés) (a további információkat lásd:  
8 Beállítások testre szabása a 19. oldal).

2 Nyomja meg az INDEX / a gombot a készülék leállított állapotában 
a kívánt mappa kiválasztásához.

3 Nyomja meg a h vagy b gombot annak a fájlnak a 
kiválasztásához, amelyhez hozzá szeretne fűzni egy másikat (a fájlok 
kiválasztásáról a további részleteket lásd: 5.1.1 Fájl kiválasztása/
indexjelzés elhelyezése a 14 oldal).

4 Játssza le vagy léptesse előre a fájlt oda, ahol a hozzáfűzést 
szeretné végrehajtani, majd nyomja meg a k gombot a lejátszás 
szüneteltetéséhez.

5 Nyomja meg a g gombot. 
•	 A felvétel/lejátszás kijelző villog, és a kijelzőn az OVER vagy az 

APPEND felirat látható. 
6 Nyomja meg újra a g gombot a felvétel megkezdéséhez. 

•	 A meglévő felvétel szerkesztésére kerül sor.
7 Nyomja meg a j / DEL gombot a felvétel leállításához.

D Megjegyzések
•	 Az eredeti fájl rögzítési módja egy felvétel szerkesztése közben 

érvényben van.
•	 A szerkesztés nem lehetséges az y (zenei) mappában.
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4.5 A zoom funkció használata

Amikor a zoom funkció aktív, a mikrofonok közvetlenül a Voice Tracer 
előtti hangforrásra koncentrálnak, miközben kevesebbet rögzítenek az 
oldalról vagy a háttérből érkező zajokból. Használata akkor ajánlott, ha 
előadások, beszédek és más helyzetek felvételekor, amikor a beszélő 
távol van a felvétel helyétől.

1 Felvétel közben nyomja meg az l/ MENU gombot a zoom üzemmód 
aktiválásához. 

D Megjegyzések
•	 A zoom funkció a menüben is aktiválható (további információért lásd: 

8 Beállítások testre szabása a 19 oldal).
•	 A zoom funkció a belső mikrofonhoz és a külső zoom mikrofonhoz 

van optimalizálva (az LFH0884 része).
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•	 Nyomja meg a k gombot egy kiválasztott mappa/fájl megnyitásához. 
Nyomja meg az INDEX / a gombot az egy szinttel feljebb lévő 
mappába való visszatéréshez.

•	 Zene lejátszása közben nyomja meg a g gombot a kiegyenlítő mód 
megváltoztatásához (Normál > Classic > Jazz > Pop > Normál).

5.1 Lejátszási funkciók

5.1.1 Fájl kiválasztása/indexjelzés elhelyezése

•	 Nyomja meg egyszer a b gombot a felvevő készülék leállított 
állapotában egy fájl végére ugráshoz. Nyomja meg újra a b gombot a 
következő fájl kezdetéhez történő ugráshoz. 

•	 Nyomja meg egyszer a h gombot a felvevő készülék leállított 
állapotában egy fájl kezdetéhez történő ugráshoz. Nyomja meg újra a 
h gombot az előző fájl végére ugráshoz.

•	 Ha a fájl indexjelzéseket tartalmaz, akkor a felvevő készülék a h vagy 
b gomb megnyomásakor az előző vagy a következő indexjelre ugrik.

5 Lejátszás

1 Nyomja meg az INDEX / a gombot a készülék leállított állapotában 
a kívánt mappa kiválasztásához.

2 Nyomja meg a h vagy b gombot annak a lejátszani kívánt fájl 
kiválasztásához (a fájlok kiválasztásáról a további részleteket lásd: 
5.1.1 Fájl kiválasztása/indexjelzés elhelyezése a 14 oldal).

3 Nyomja meg a k gombot. 
•	 A játékidő megjelenik a kijelzőn, és a zöld LED világít,

4 Állítsa be a hangerőt a + és – gombokkal.
5 A lejátszás leállításához nyomja meg a j / DEL gombot.
6 Nyomja meg újra a k gombot a lejátszásnak az előző pozíciótól 

történő folytatásához.

D  Megjegyzések
•	 Az automatikus visszalépés funkció automatikusan újra lejátssza a 

felvétel utolsó 3 másodpercét a lejátszás minden folytatása alkalmával. 
•	 Amennyiben az EAR aljzathoz fejhallgató csatlakozik, a hangszóró 

kikapcsol.

D  Megjegyzések a Voice Tracer zenelejátszóként történő 
használatához

•	 A felvevő készülék támogatja a .wma és .mp3 formátumú zenei 
fájlokat, amelyek a számítógépről áthozhatók a felvevő készülék zenei 
mappájába. A másolásvédett fájlok (digitális adatok védelme) nem 
támogatottak.

•	 A Voice Tracer legfeljebb két mappaszint kezelésére alkalmas a zenei 
mappán belül. Minden mappa legfeljebb 99 bejegyzést (fájlt és mappát) 
tartalmazhat.
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5.2.1 Egy szakasz ismétlése

1 Egy zeneszám egy szakaszának megismétléséhez vagy újraindításához 
nyomja meg az INDEX / a gombot a kiválasztott kezdési pontnál. 
•	 A képernyőn a q jelzés villog.

2 Nyomja meg újra az INDEX / a gombot a kiválasztott végponton. 
•	 Az szakasz ismétlése elindul.

3 Nyomja meg a j / DEL gombot a lejátszás leállításához, vagy nyomja 
meg az INDEX / a gombot a normál lejátszáshoz való visszatéréshez.

5.2.2 Fájl vagy mappa megismétlése/keverő üzemmód

1 Lejátszás közben nyomja meg és tartsa lenyomva az INDEX / a 
gombot legalább 1 másodpercig a lejátszási módok között 
váltásokhoz (fájlismétlés, mappaismétlés, mappa kevert lejátszása 
vagy normál lejátszás).

Szimbólum Jelentés
r o Egy fájl lejátszása folyamatosan ismételve

s o Egy mappa valamennyi fájljának lejátszása ismétléssel
s n Egy mappa valamennyi fájljának véletlenszerű lejátszása

D Megjegyzés
A keverő üzemmód csak az y (zenei) mappában használható.

5.1.2 Lassú, gyors, normál lejátszás

Lejátszás közben legalább 1 másodpercre nyomja meg a k gombot a 
normál, lassú és gyors lejátszás közötti váltáshoz. 

5.1.3 Keresés

Lejátszás közben nyomja le és tartsa lenyomva a h vagy b gombot az 
aktuális fájlban történő gyors visszafelé vagy előrelépéshez. Engedje el a 
gombot a kiválasztott sebességgel történő lejátszás folytatásához.

5.1.4 Visszaléptetés és előreléptetés

Nyomja meg a h vagy b gombot lejátszás közben az éppen játszott 
fájl elejére történő visszaléptetéshez vagy a következő fájlra lépéshez. Ha 
a fájl indexjelzést tartalmaz, akkor a lejátszás annál a pontnál kezdődik.

5.2 Lejátszási funkciók

Úgy is beállíthatja a Voice Tracer készüléket, hogy folyamatosan 
ismételve vagy véletlenszerűen játssza le a fájlokat.
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6 Törlés

1 Nyomja meg az INDEX / a gombot a készülék leállított állapotában 
a kívánt mappa kiválasztásához.

2 Nyomja meg és tartsa lenyomva legalább 1 másodpercig a j / DEL 
gombot. A kijelzőn megjelenik a DELETE felirat.

3 Nyomja meg a h vagy b gombot egy törlési mód 
kiválasztásához: 

Szimbólum Jelentés
r Egyetlen fájl törlése

s Az összes fájl törlése egy mappán belül
t Az összes indexjelölés törlése egy fájlban

4 Nyomja meg a k gombot.
5 Nyomja meg a h vagy b gombot a törölni kívánt indexjelzéseket 

tartalmazó mappa vagy fájl kiválasztásához.
6 Nyomja meg újra a k gombot. 

•	 No felirat jelenik meg.
7 Nyomja meg a h vagy b gombot a Yes kiválasztásához.
8 Nyomja meg a k gombot a megerősítéshez.

D Megjegyzés
Az egymást követő fájlok sorszámai automatikusan újra kiosztásra 
kerülnek.
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7.2 A rádióállomás kézi hangolása

1 A frekvencia finomhangolásához gyorsan nyomja meg a h vagy b 
gombot.

2 A következő legerősebb jel kereséséhez nyomja meg és tartsa 
lenyomva a h vagy b gombot.

3 Nyomja meg a k gombot a frekvencia előzetes beállításként való 
mentéséhez.

4 Állítsa be a hangerőt a + és – gombokkal.
5 A rádió üzemmódból való kilépéshez nyomja meg és legalább 1 

másodpercig tartsa lenyomva az l/ MENU gombot.

D Megjegyzés
Nyomja meg a j / DEL gombot, amikor a felvevő rádió üzemmódban van 
a sztereo és a mono vétel közötti váltáshoz.

7 Rádió üzemmód (csak LFH0884, LFH0898 

típusok)

1 Csatlakoztassa a fejhallgatót. A melléklet fejhallgatók 
rádióantennaként szolgálnak.

2 Nyomja meg és legalább 1 másodpercig tartsa lenyomva az 
l/ MENU gombot a rádió üzemmódba való belépéshez.

D Megjegyzés
A rádió a menüben is be- és kikapcsolható (további információért lásd:  
8 Beállítások testre szabása a 19 oldal).

7.1 Rádióállomások automatikus hangolása

1 Nyomja meg a l/ MENU gombot a menü megnyitásához.
2 Nyomja meg a +vagy – gombot a R kiválasztásához.
3 Nyomja meg a k gombot az almenübe való belépéshez.
4 Nyomja meg a +vagy – gombot az AUTO kiválasztásához.
5 Nyomja meg a k gombot a megerősítéshez. A rádió automatikusan 

elvégzi a rádióállomások behangolását és a frekvenciákat előre 
beállított állomásokként menti. A rádióhoz legfeljebb 20 állomás 
hangolható be előre.
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7.3 Előre beállított rádióállomás hallgatása

1 Nyomja meg az INDEX / a gombot, amikor a felvevő rádió 
üzemmódban van a frekvencia és az előre beállított mód közötti 
váltáshoz.

2 Előre beállított módban nyomja meg a h vagy b gombot egy 
másik előre beállított rádióállomásra való átkapcsoláshoz.

3 Állítsa be a hangerőt a + és – gombokkal.
4 A rádió üzemmódból való kilépéshez nyomja meg és legalább 1 

másodpercig tartsa lenyomva az l/ MENU gombot.

7.4 Előre beállított rádióállomás törlése

1 Nyomja meg az INDEX / a gombot, amikor a felvevő rádió 
üzemmódban van a frekvencia és az előre beállított mód közötti 
váltáshoz.

2 Előre beállított módban nyomja meg a h vagy b gombot a 
törölni kívánt rádióállomásra való átkapcsoláshoz.

3 Nyomja meg és tartsa lenyomva legalább 1 másodpercig a j / DEL 
gombot az előre beállított rádióállomás törléséhez.

7.5 Felvétel FM rádióállomásról

1 Kézzel keressen meg egy rádióállomást, vagy válasszon egy előre 
beállított állomást.

2 A g billentyű megnyomásával indíthatja el a felvételt.
3 A felvétel leállításához nyomja meg a j / DEL gombot.
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Menü Beállítás Leírás
Felvétel 
üzemmód

PCM
SHQ
HQ
SP
LP
SLP

Többféle felvételi mód közül választhat: CD-
minőségű tömörítetlen PCM sztereo hangfelvétel 
(LFH0884/0898), két sztereo mód, ezek az SHQ 
és a HQ, vagy három mono üzemmód, tehát az 
SP, az LP és megnövelt rögzítési időhöz az SLP 
közül. A 11 Műszaki adatok a 24. oldalon további 
részletekkel szolgál a választható rögzítési 
módokról és rögzítési időkről.

Felvételi  
érzékeny-
ség

HI
LO

A felvételi érzékenység beállítása azt a 
célt szolgálja, hogy elkerülje a háttérzajok 
megjelenését és a felvételt a felvételi 
környezethez igazítsa.

Hangos ak-
tiválás

Be
Ki

A hanggal aktivált felvétel egy kényelmi funkció 
az érintés nélküli hangfelvételhez. Ha a beszédre 
aktiválódó felvétel be van kapcsolva, a beszéddel 
együtt elindul a felvétel is. Amikor megszakad a 
beszéd, a Voice Tracer három másodperc múlva 
automatikusan leállítja a felvételt és csak újbóli 
beszéd észlelésekor indítja újból a felvételt.

ClearVoice 

Be
Ki

A ClearVoice funkció dinamikusan állítja be a 
csendes szakaszokat, így javítva a csendesebb 
hangok érthetőségét.

8 Beállítások testre szabása

A menü akkor érhető el, ha a felvevő le van állítva és rádió vételre van 
kapcsolva. A választható menüelemek attól függően változnak, hogy 
beszédfájlokat vagy zenei fájlokat tartalmazó mappában, illetve rádió 
üzemmódban van-e a készülék.

1 Nyomja meg a l/ MENU gombot a felvevő leállított állapotában.
2 Nyomja meg a +vagy – gombot egy menüelem kiválasztásához.

3 Nyomja meg a k gombot az almenübe való belépéshez.
4 Nyomja meg a + vagy – gombot egy beállítás módosításához.
5 Nyomja meg a k gombot a választás megerősítéshez.
6 Nyomja meg a l/ MENU gombot az aktuális beállítás kijelzésből a 

módosítások mentése nélkül való kilépéshez.
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Menü Beállítás Leírás

Időzítő

Ki 
MIC
FM

Ütemezd automatikus felvétel kezdését a 
mikrofonnal (válaszd a MIC beállítást) vagy egy 
rádiócsatornával (válaszd az FM beállítást / csak 
az LFH0884, LFH0898 modelleknél). Határozd 
meg a felvétel kezdési idejét, az időtartamát 
(30/60/120 perc/korlátlan), egy mappát és a 
felvenni kívánt rádiócsatornát

Ébresztés

Ki 
BEEP
FILE

A Voice Tracer hordozható ébresztőóraként is 
használható. Válassza ki az ébresztő üzemmódot 
(csipogás vagy fájl lejátszása), majd határozza 
meg a fájl lejátszásának kezdési idejét.

Automati-
kus felosz-
tás

Ki
30 perc
60 perc

Az automatikus felosztás funkció minden 30 
vagy 60 percben új fájl rögzítését kezdi el. 
Ezáltal a hosszabb, pl. megbeszélésekről, vagy 
felolvasásokról készített felvételek egyszerűbben 
megtalálhatók, szerkeszthetők és archiválhatók.

Fájldara-
bolás

Igen
Nem

Egy nagy fájl felosztható két külön fájlra, hogy 
ezáltal egyszerűbben lehessen archiválni vagy 
e-mailben elküldeni, illetve a fájl egy része 
könnyebben törölhető. Egy fájl feldarabolásához 
játssza le azt addig a pontig, ahol szeretné 
felosztani, majd nyissa meg a SPLIT menüt.

Vonalbe-
menet

Be
Ki

Használja az ON állást, ha külső hangforrásokból 
történik felvételkészítés a felvevő vonalbemeneti 
nyílásán keresztül.

Menü Beállítás Leírás

Zoom 
funkció

Be
Ki

Aktiválja a zoom funkciót a távoli és 
tiszta hangok felfogásáért és a háttérzaj 
kiküszöböléséért.

Háttérvilá-
gítás

Be
Ki

Egy gomb megnyomása után a kijelző egy ideig 
még világít.

Automati-
kus kikap-
csolás

5 
15

A Voice Tracer 5 vagy 15 másodperc után 
automatikusan kikapcsol.

Csipogás

Be
Ki

A felvevő hangjelzést ad a gombokkal végzett 
műveletekről vagy a hibákról.

Óra

NN:HH:ÉÉ
12/24 
ÓRA
ÓÓ:PP

Ha a dátum és az idő be van állítva, a fájl 
rögzítésének időpontja automatikusan rögzítésre 
kerül minden fájl esetében.

Kiegyenlítő

Ki
Pop
Jazz
Classic

Ez a beállítás egyedi frekvencia-beállításokkal 
javítja a fájlok meghallgatásának élményét zenék 
lejátszásakor. Válassza ki a zenéhez megfelelő 
beállítást.

Formázás

Igen
Nem

Töröljön minden fájlt a felvevőn, köztük a 
programozott rádióállomásokat. A fontos 
fájlokat helyezze át egy számítógépre a felvevő 
formázásának megkezdése előtt.
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Menü Beállítás Leírás

Információ

A firmware verziójának és az engedélyezés 
dátumának kijelzése.

Szerkesz-
tés üzem-
mód

APPEND
OVER
OFF

Egy korábban rögzített fájlt szerkeszthet úgy, 
hogy felülírja a felvétel egy részét, vagy úgy, hogy 
egy felvételt illeszt a fájl végéhez. Egy felvétel 
szerkesztése előtt állítsa be a kívánt szerkesztési 
módot (felülírás [=OVER] vagy hozzáfűzés 
[=APPEND]). További információért lásd:  
4.3 Korábban rögzített fájl szerkesztése a 12 oldal.

Rádió
FM Be

Ki
Be- és kikapcsolja a rádiót.

Automa-
tikus han-
golás

Igen
Nem

Automatikusan behangolja a rádióállomást és 
akár 20 állomást is képes tárolni.

Kimenet EP
SP

Átkapcsol a fülhallgató (EP) és a hangszóró (SP) 
kimenet között rádió üzemmódban. 
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9 A firmware frissítése

A Voice Tracer vezérlését egy firmware-nek nevezett belső 
program végzi. A termék utógondozásának keretében a firmware 
továbbfejlesztésére, illetve hibái kijavítására kerül sor.

Elképzelhető, hogy amióta Ön megvásárolta a Voice Tracer készüléket, 
már megjelent a firmware egy újabb verziója (egy „frissítés”). Ebben az 
esetben készüléke firmware programját egyszerűen aktualizálhatja.

1 A mellékelt USB-kábel segítségével csatlakoztassa a Voice Tracer 
készüléket a számítógéphez. 

2 Töltse le a Voice Tracer firmware-frissítését a  
www.philips.com webhelyről a számítógépére.

3 Másolja be az új firmware fájlt a Voice Tracer gyökérkönyvtárába.
4 A Voice Tracer készüléknek a számítógépéről történő 

leválasztásakor a firmware automatikusan frissítődik.

D Megjegyzés
•	 Kérjük, vegye figyelembe, hogy az aktualizálás elvégzéséhez a firmware 

fájlnak a gyökérkönyvtárban kell lennie.
•	 A frissítés végeztével a firmware fájl automatikusan törlődik. Ezután a 

Voice Tracer kikapcsol.
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A felvevőm nem kapcsolható be
•	 Lemerülhettek az akkumulátorok vagy nincsenek megfelelően 

behelyezve. Cserélje ki az akkumulátorokat újakra, és ellenőrizze a 
behelyezés módját.

A felvevő semmit sem rögzít
•	 Lehet, hogy a felvevő HOLD üzemmódban van. Tolja a HOLD 

kapcsolót Ki állásba.
•	 lehet, hogy nincs több hely további felvételek készítésére, mert elérte 

a maximálisan rögzíthető felvételek számát. Töröljön felvételeket, vagy 
helyezze át őket egy külső készülékre.

A hangszóróból nem hallatszik semmi
•	 Lehet, hogy be vannak dugva a fejhallgatók. Húzza ki a fejhallgatókat.
•	 A hangerő a leghalkabbra van beállítva. Megfelelően állítsa be a 

hangerőt.

A felvevő nem tudja lejátszani a felvételeket
•	 Lehet, hogy a felvevő HOLD üzemmódban van. Tolja a HOLD 

kapcsolót Ki állásba.
•	 Lemerülhettek az akkumulátorok vagy nincsenek megfelelően 

behelyezve. Cserélje ki az akkumulátorokat újakra, és ellenőrizze a 
behelyezés módját.

•	 Még nem készített felvételt. Ellenőrizze a felvételek számát.

A felvevő nem állítható meg, nem szüneteltethető, nem 
játszik le vagy nem készít felvételt.
•	 Lehet, hogy a felvevő HOLD üzemmódban van. Tolja a HOLD 

kapcsolót Ki állásba.

A fejhallgatóból nem hallatszik semmi
•	 A fejhallgató nincs megfelelően csatlakoztatva. Megfelelően 

csatlakoztassa a fejhallgatót.
•	 A hangerő a leghalkabbra van beállítva. Megfelelően állítsa be a 

hangerőt.

10 Hibaelhárítás



24 Műszaki adatok Tartalomjegyzék

11 Műszaki adatok

•	 USB: High-speed 2.0 mini-USB
•	 Mikrofon:	3,5	mm	•	impedancia	2,2	kΩ
•	 Fejhallgató: 3,5	mm	•	impedancia	16	Ω	vagy	több
•	 Kijelző:	LCD/szegmentált	•	kijelző	átlós	mérete:	39	mm / 1,5 in.
•	 Mikrofon:	Beépített:	sztereó	•	Külső:	sztereó
•	 Belső memória kapacitása: 8 GB
•	 Belső memória típusa: NAND Flash
•	 Felvételi formátumok: MPEG1 layer 3 (MP3), PCM (LFH0884/

LFH0898) 
•	 Felvételkészítési módok: PCM (WAV/sztereó), SHQ (MP3/

sztereó), HQ (MP3/sztereó), SP (MP3/mono), LP (MP3/mono), SLP 
(MP3/mono)

•	 Átviteli sebesség: 1411 kbps (PCM-üzemmód), 192 kbps (SHQ-
üzemmód), 64 kbps (HQ-üzemmód), 48 kbps (SP-üzemmód), 32 kbps 
(LP-üzemmód), 8 kbps (SLP-üzemmód)

•	 Felvételkészítési idő: 2250 óra (SLP-üzemmód), 572 óra (LP-
üzemmód), 381 óra (SP-üzemmód), 286 óra (HQ-üzemmód), 95 óra 
(SHQ-üzemmód), 13 óra (PCM-üzemmód)

•	 Mintavételezési sebesség: 44,1 kHz (PCM/SHQ-üzemmód), 22 
kHz (HQ-üzemmód), 16 kHz (SP/LP/SLP-üzemmód)

•	 Zene lejátszása: Tömörítés	formátuma:	.mp3,	.wma	•	MP3	átviteli	
sebességek:	8	–	320	kbps	•	WMA	átviteli	sebességek:	8	–	320	kbps	•	
Nincs DRM-támogatás

•	 Erősítő/vétel (LFH0884/LFH0898):	Erősítősávok:	FM	sztereó	•	
Frekvenciatartomány:	87,5	–	108	MHz	•	Előre	beállítható	csatornák	
száma:	20	•	Automatikus	digitális	hangolás

•	 Hangszóró:	Beépített	30	mm-es	kerek	dinamikus	hangszóró	•	
Kimenet teljesítmény: 110 mW

•	 Üzemi feltételek: Hőmérséklet: 5° – 45° C/ 41°	–	113°	F	•	
Páratartalom: 10 % – 90 %

•	 Akkumulátor típusa: 2 Philips AAA alkáli akkumulátor (LR03 vagy 
R03) vagy Philips LFH9154 típusú újratölthető akkumulátorok

•	 Akkumulátor élettartama (SLP-mód): 50 óra
•	 A termék méretei (Sz × Mé × Ma): 40 × 18,4 × 108 mm / 

1,6 × 0,7 × 4,3 in.
•	 Tömeg: 80 g / 2,8 oz. akkumulátorokkal
•	 Rendszerkövetelmények: Windows 7/Vista/XP/2000, Mac OS X, 
Linux	operációs	rendszer	•	Szabad	USB-port
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