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Viktig (for modeller med hodetelefoner):
Philips garanterer at lydenheter overholder gjeldende bestemmelser 
for maksimalt lydtrykk, men garantien gjelder bare den opprinnelige 
modellen utstyrt med de medfølgende Hodetelefonene. Hvis disse 
hodetelefonene må fornyes, ber du forhandleren om å skaffe en 
hodetelefon som tilsvarer den originale Philips-modellen.

1.2 Kassering av gamle apparater

•	 I fremstilling av apparatet er det benyttet høyverdige materialer og 
komponenter, som kan resirkuleres og brukes på nytt.

•	 Det overkryssede søppelkassesymbolet henviser til at apparatet 
overholder EU-direktiv 2002/96/EU.

•	 Gjør deg kjent med kildesorteringssystemet som gjelder i ditt distrikt 
for elektriske og elektroniske apparater.

•	 Overhold de stedlige forskriftene, og kast ikke disse produktene 
sammen med normalt husholdningsavfall. Gjennom riktig avhending av 
gamle apparater motvirker vi skadelig innflytelse på miljøet og andre 
helsepåvirkninger.

•	 Batterier og akkumulatorer inneholder substanser som 
er miljøskadelige. Alle batterier bør kastes på et offisielt 
innsamlingspunkt.

1 Viktig

1.1 Sikkerhet

•	 Beskytt apparatet mot regn og fuktighet for å motvirke faren for 
kortslutning.

•	 Sørg for at apparatet ikke blir utsatt for sterk varme, enten fra direkte 
sollys eller fra en varmekilde.

•	 Pass på at kablene ikke kommer i klem, især i området ved kontaktene 
og stedet for de går ut av enheten.

•	 Ta sikkerhetskopi av dine filer. Philips kan ikke holdes ansvarlig for tap 
av data.

1.1.1 Hørselssikkerhet

Overhold følgende retningslinjer ved bruk av hodetelefoner:
•	 Still inn en moderat lydstyrke, og ikke bruk hodetelefoner over lang 

tid.
•	 Pass på at du ikke stiller inn lydstyrken høyere enn hva hørselen din 

kan tilpasse seg-.
•	 Still ikke lydstyrken høyere enn at du uten videre hører hva som 

foregår omkring deg-.
•	 I potensielt farlige situasjoner bør du utvise ekstra forsiktighet, og 

eventuelt avbryte bruken midlertidig.
•	 Bruk aldri hodetelefoner når du kjører bil, sykkel, rullebrett eller 

beveger deg i trafikk på annen måte. Du vil da kunne utgjøre en 
trafikkfare, og kan dermed komme til å bryte gjeldende trafikkregler.
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2 Din digitale Voice Tracer

Gratulerer med ditt kjøp og velkommen til Philips! På nettstedene våre 
finner du omfattende brukerstøtte fra Philips i form av brukerhåndbøker, 
programnedlastinger, garantiinformasjon og mye mer: 
www.philips.com/welcome.

2.1 Produkthøydepunkter

•	 Støysvak mikrofon for beste stemmeklarhet
•	 Stereoopptak i MP3 for fantastisk lydkvalitet
•	 Zoom Mic System for opptak av spesifikk og tydelig lyd fra langt unna, 

eliminer bakgrunnsstøy
•	 ClearVoice for tydelig og livlig stemmeavspilling
•	 USB-drevet opptak og batterilading for ubegrenset bruk 
•	 Indeksfunksjon for å enkelt finne relevante passasjer
•	 USB plug & play i Windows, Mac OS og Linux
•	 Nyt musikkavspilling av MP3 og WMA

Digital opptaker

2 360° møtemikrofon
(LFH0898)

2 oppladbare 
batterier 

Zoomemikrofon 
(LFH0884)

Bæreveske 
(LFH0898)

Stereo 
hodetelefoner

Splittekabel: 
(LFH0898)

Mikrofon med slipsklips 
(LFH0865, LFH0884)

Hurtigstartguide

Registe
r your product an

d get support at

www.philips.com/welcome

LFH0865

LFH0884

Quick start guide

2.2 Hva er i esken

USB-kabel
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2.3 Oversikt

1  Hodetelefonuttk, fjernkontrollkontakt
2  Mikrofonkontakt, linjeinngang
3  Innebygd mikrofon
4  Volum opp, velg menyvalg (+)
5  Ta opp, pause, strøm på g
6  Spol frem, filvalg b
7  Stopp, vis, slett j / DEL
8  Volum ned, velg menyvalg (+)
9  Høyttaler
10  USB-kontakt
11  Batterirom
12  Strøm på/av, spill av/pause, avspillingshastighet, still inn menyvalg k 
13  Meny, FM-radio, zoom-funksjon l/ MENU
14  Spol frem, filvalg, gå tilbake til forrige menyvalg h
15  Indeks, mappe, gjenta INDEX / a
16  Display
17  Holdbryter
18  Opptaks-/avspillingsindikator

13

9

5

7

16

17

15

10

4

8

14

12

6

18

2 3

11

1
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3 Komme i gang

3.1 Sett inn batteriene 

Voice Tracer kan brukes med de oppladbare Philips-batteriene LFH9154 
eller AAA alkaliske batterier.

1 Skyv opp batteridekselet.

2 Plasser batteriene med riktig polaritet som indikert og lukk dekselet.

D Merknader
•	 Bland ikke forskjellige typer batterier eller batterier fra forskjellige 

merker.
•	 Fjern batteriene hvis du ikke skal bruke Voice Tracer over lengre tid. 

Lekkende batterier kan skade Voice Tracer.
•	 Hvis Voice Tracer ikke fungerer, fjernes batteriene, sett dem inn på 

nytt.
•	 Stopp opptakeren før du skifter batterier. Hvis batteriet tas ut med 

Voice Tracer i drift, kan det oppstå skade på lydfiler.
•	 Når batteriene er nesten tomme, blinker batteriindikatoren.
•	 Hvis det tar mer enn 2 minutter å bytte batteri, må du muligens stille 

inn klokken på nytt.

3.2 Lad batteriene

De oppladbare Philips-batteriene LFH9154 kan lades i Voice Tracer. Når 
Voice Tracer er tilkoblet en datamaskin, lades de oppladbare batteriene 
automatisk. En full oppladningssyklus tar omtrent 2,5 timer.

D Merknader
•	 Andre batterier enn de medleverte Philips-batteriene LFH9154 kan 

ikke lades.
•	 Lad batteriene helt før første bruk.
•	 Datamaskinen må være PÅ når du lader batteriene.
•	 Hvis USB-porten til datamaskinen ikke gir nok strøm, må en ekstern 

batterilader brukes.
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1 CLOCK vil vises på displayet Trykk tasten k. Årsindikatoren 
blinker.

2 Trykk + eller – for å stille inn året.
3 Trykk tasten k for å gå videre til innstillinger for måned.
4 Gjenta steg 2 og 3 for å fortsette med å stille inn måned, dag, 

12/24-timers system og tiden på samme måte.

D Merk
Dato og tid kan endres til enhver tid med menyen (informasjon om 
dette finner du i kapittel 8 Tilpasning av innstillinger på side 18).

3.6 Displayinformasjon

•	 Tryll tasten j / DEL mens opptakeren er i stoppet tilstand for å 
rotere informasjonen på displayet: forløpt avspillings-/opptakstid 
til nåværende fil > gjenværende total opptakstid > opptakstid til 
nåværende fil > opptaksdato til nåværende fil.

•	 Hold k trykket inn under opptaket for å få vist gjenværende tid på 
displayet.

3.3 Strøm på/av

1 For å slå på trykkes tasten k til displayet viser en kort animasjon 
[ ].

2 For å slå av trykkes tasten k mens opptakeren er stoppet til 
displayet viser BYE.

3.4 Tastatursperre (HOLD-funksjon) 

1 Skyv bryteren HOLD oppover til stilling Hold når du vil sperre alle 
tastene på apparatet. 
•	Displayet viser kort 'On Hold' og skrus av.

2 Du opphever tastelåsen ved å skyve bryteren HOLD til av-stilling 
(nedover).

3.5 Still inn dato og tid

Når batteriene settes inn første gang vil du bli bedt om å stille inn dato 
og tid.
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3.7 Bruke Voice tracer med en datamaskin
Som en utskiftbar USB lagringsenhet tilbyr Voice Tracer en beleilig måte 
å lagre, sikkerhetskopiere og flytte filer. HOLD Slå på eller av 1 For å 
slå apparatet på trykker du på tasten f inntil det vises en kort animasjon 
[ ] på displayet. Voice Tracer vises automatisk som en utskiftbar 
lagringsenhet som lar deg dra og slippe filer til og fra enheten.

D Merk
•	 Ikke kople Voice Tracer-apparatet fra datamaskinen mens datafiler 

overføres til eller fra apparatet. Mens dataoverføring pågår, blinker 
opptaks-/avspillingsindikatoren oransje.

•	 Ikke formater lagringsenheten på Voice Tracer fra datamaskinen. 
Formateringen fra Voice Tracer benytter det riktige filsystemet, og 
setter automatisk opp de nødvendige mappene.

3.8 Koble til fjernkontrollen (bare LFH0898)
Fjernkontrollen kan brukes til å starte og pause opptak for å legge til en 
ny fil og for å legge til en indeksmarkering. 

1 Koble fjernkontroll til EAR-kontakten på Voice Tracer.

3.9 Koble til og posisjoner den 360° møtemikrofon (bare 
LFH0898)

1 Pass på at opptakeren er stoppet.
2 Koble pluggen til splitterkabelen til mikrofonkontakten på 

opptakeren. Koble pluggen til hver mikrofon til en kontakt på 
splitterkabelen.

3 For optimal opptakskvalitet plasseres mikrofonene på bordet slik at 
alle deltakere ikke er mer 2 meter unna mikrofonen.

       

     

2 m/6.5 ft 2 m/6.5 ft
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•	 Ta ikke ut batteriene under opptak. Dette kan føre til at apparatet 
ikke fungerer korrekt.

•	 Hvis du skal ta opp i lengre tid, bør batteriene skiftes før opptaket 
startes.

•	 Voice Tracer kan ta opp mens den er plugget i en USB-kabel uten at 
batteriet tappes. Koble opptakeren til en datamaskin ved hjelp av USB-
kabelen og trykk tasten g i ett sekund eller lenger for å starte opptak.

4.2 Opptak med en ekstern mikrofon 

Når du vil gjøre opptak med en ekstern mikrofon, kopler du mikrofonen 
til mikrofonkontakten, og går ellers frem som med den integrerte 
mikrofonen. Den interne mikrofonen er deaktivert så lenge en ekstern 
mikrofon er tilkoplet.

4 Opptak

4.1 Ta opp med den innebygde mikrofonen

1 Trykk på tasten INDEX / a mens opptakeren er i stoppet tilstand 
for å velge ønsket mappe.

2 Trykk tasten g for å starte opptak. 
•	 Opptaks-/avspillingsindikatoren lyser rødt. Rett den integrerte 

mikrofonen inn mot lydkilden. 
3 For å stanse opptaket midlertidig kan du trykke på tasten g. 

•	 Opptaks-/avspillingsindikatoren blinker, og på displayet blinker PAUSE. 
4 Trykk tasten g igjen for å gjenoppta opptak.
5 For å stoppe opptakk trykkes tasten j / DEL.

D Merknader
•	 Før du starter opptaket, bør du fastsette den ønskede 

taleaktiveringsfunksjonen så vel som opptaksmodus (informasjon om 
dette finner du i kapittel 8 Tilpasning av innstillinger på side 18).

•	 Foreta et prøveopptak for å forsikre deg om at innstillingene for Voice 
Tracer-apparatet er de riktige for bruken.

•	 Hold k trykket inn under opptaket for å få vist gjenværende tid på 
displayet.

•	 Under opptaket kan du trykke på b, for å opprette en ny lydfil.
•	 I hver mappe kan det lagres maksimalt 99 lydfiler, hvilket betyr en 

total kapasitet på 396 lydfiler (99 lydfiler × 4 mapper).
•	 Når opptakstiden overskrider totalkapasiteten, eller antallet lydfiler 

når 396, blir opptaket stanset, og FULL vises på displayet. Slett gamle 
opptak eller flytt dem til en datamaskin.
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4.4 Sette inn indeksmerker

Ved hjelp av indeksmerker kan du merke bestemte steder under 
opptaket som referansepunkter.

1 Under opptaket trykker du på tasten INDEX / a for å sette inn et 
indeksmerke. Indeksnummeret vises med ett sekunds varighet.

D Merknader
•	 Symbolet t indikerer at et opptake inneholder indeksmerker.
•	 For hver lydfil kan det settes inn opptil 32 indeksmerker.

4.3 Rediger en tidligere opptatt fil

Du kan redigere en tidligere opptatt fil ved å overskrive deler av 
opptaket eller fortsette med et opptak på slutten av filen.

1 Før du starter opptaket stilller du inn den ønskede 
redigeringsmodusen (skriv over eller fortsett på opptak), 
(informasjon om dette finner du i kapittel 8 Tilpasning av innstillinger 
på side 18).

2 Trykk på tasten INDEX / a mens opptakeren er i stoppet tilstand 
for å velge ønsket mappe.

3 Trykk tasten h eller b for å velge filen det skal legges til til (se 
kapittel 5.1.1 Velg en fil/finn en indeksmarkering på side 13 for detaljer in 
valg av fil).

4 Spill av eller gå frem til posisjonen hvor tillegget skal gjøres og trykk 
tasten k for å sette avspilling i pause.

5 Trykk på tasten g. 
•	 Opptaks-/avspillingsindikatoren blinker, og på displayet vises OVER 

eller APPEND. 
6 Trykk tasten g igjen for å starte opptak. 

•	 Eksisterende opptak vil redigeres.
7 For å stoppe opptakk trykk tasten j / DEL.

D Merknader
•	 Opptaksmodusen til den originale filen før er fortsatt aktuell når et 

opptak redigeres.
•	 Redigering av opptak er ikke tilgjengelig (musikk) mappen y.
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4.5 Bruke zoomefunksjonen

Når zoomefunksjonen er aktiv fokuserer mikrofonen på lyd direkte 
foran Voice Tracer, mens registrering av opptak av lyder på siden og bak 
reduseres. Det anbefales ved opptak av forelesninger, taler og andre 
situasjonen når den som snakker er langt unna opptakeren.

1 Trykk tasten l/ MENU under opptak for å aktivere zoomemodus. 

D Merknader
•	 Zoomefunksjonen kan også skrus på i menyen (informasjon om dette 

finner du i kapittel 8 Tilpasning av innstillinger på side 18).
•	 Zoomefunksjonen er optimalisert for den interne mikrofonen og den 

eksterne zoomemikrofon (levert med LFH0884).
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•	 Trykk på knappen g under musikkavspilling for å endre equalizer-
modus (Normal > Classic > Jazz > Pop > Normal).

5.1 Avspillingsfunksjoner

5.1.1 Velg en fil/finn en indeksmarkering

•	 Trykk på tasten b mens opptakeren er i stoppet tilstand for å gå til 
slutten av en fil. Trykk på tasten b igjen for å gå frem til begynnelsen 
av neste fil. 

•	 Trykk på tasten b mens opptakeren er i stoppet tilstand for å gå til 
slutten av en fil. Trykk på tasten h igjen for å gå frem til begynnelsen 
av neste fil.

•	 Hvis det er satt inn indeksmerker i lydfilen, vil opptakeren gå frem til 
forrige eller neste indeksmerke når tasten h eller b er trykt inn.

5.1.2 Sakte, hurtig, normal avspilling

Under avspilling kan du holde tasten k trykket inn i minst ett sekund 
eller lenger for å veksle mellom normal, langsom og hurtigere avspilling. 

5 Avspilling

1 Trykk på tasten INDEX / a mens opptakeren er i stoppet tilstand 
for å velge ønsket mappe.

2 Trykk tasten h eller b for å velge filen som skal spilles av (se 
kapittel 5.1.1 Velg en fil/finn en indeksmarkering på side 13 for detakher 
in vakg av fil).

3 Trykk tasten k. 
•	 Avspillingsvarigheten vises på displayet, og det grønne LED-lyset lyser.

4 Juster volomet med tastene + og -.
5 For å stopp avspilling trykkes tasten j / DEL.
6 Trykk tasten k igjen for å fortsette avspilling fra forrige posisjon.

D Merknader
•	 Funksjonen automatisk backspace gjentar automatisk de tre siste 

sekundene til opptaket hver gang avspilling gjenopptas. 
•	 Når hodetelefoner er koblet til EAR-kontakten, vil 

opptakshøyttaleren skrus av.

D Anvisninger for bruk av Voice Tracer som musikkavspiller
•	 Opptakeren har støtte for musikkdatafiler i formatene .wma og .mp3, 

som kan overføres fra en datamaskin til musikkmappen til opptakeren. 
Datafiler med kopibeskyttelse (digital rights management, DRM) 
støttes ikke.

•	 Voice Tracer-apparatet støtter musikkmapper i opptil to mappenivåer. 
Hver mappe kan lagre opptil 99 oppføringer (datafiler og mapper).

•	 Trykk på tasten k for å åpne en valgt datafil eller en valgt mappe. 
Du går tilbake ett nivå i mappehierarkiet ved å trykke på tasten 
INDEX / a.
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5.2.2 Gjenta en lydfil eller mappe/tilfeldig avspillingsmodus

1 Under avspilling holder du tasten INDEX / a trykket inn i minst ett 
sekund for å veksle mellom avspillingsmoduser (gjenta avspilling av 
lydfil, eller gjenta avspilling av mappe).

Ikon Betydning
r o Spill av en fil gjentatte ganger

s o Spill av alle filer i en mappe flere ganger
s n Spill av alle lydfilene i en mappe i tilfeldig rekkefølge

D Merk
Tilfeldig avspillingsmodus er bare tilgjengelig i (musikk) mappen y.

5.1.3 Search

Under avspilling kan du holde tastene h eller b trykket inn for å 
hurtigsøke bakover eller forover gjennom den aktuelle lydfilen. Slipp opp 
knappen for å begynne avspilling i valgt hastighet igjen.

5.1.4 Spole frem og tilbake

Du kan trykke på tastene h eller b Under avspilling for å 
henholdsvis spole tilbake til starten på den aktuelle filen, eller hoppe 
til neste lydfil. Hvis det er satt inn indeksmerker i lydfilen, starter 
avspilingen fra det punktet.

5.2 Avspillingsfunksjoner

Du kan stille inn Voice Tracer til å spille av filer flere ganger eller tilfeldig.

5.2.1 Gjenta en sekvens

1 Hvis du vil gjenta avspilling av en sekvens i en lydfil, eller sette opp 
en sløyfe i lydfilen, trykker du på tasten INDEX / a ved ønsket 
startpunkt. 
•	  q blinker på skjermen.

2 Trykk en gang til på tasten INDEX / a ved ønsket sluttpunkt. 
•	 Gjentatt avspilling av sekvensen starter.

3 Trykk tasten j / DEL for å stoppe avspilling eller trykk tasten 
INDEX / a for å gå tilbake til vanlig avspilling.
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6 Slette

1 Trykk på tasten INDEX / a mens opptakeren er i stoppet tilstand 
for å velge ønsket mappe.

2 Trykk og hold inne tasten j / DEL i ett sekund eller lengre. DELETE 
kommer opp på skjermen.

3 Trykk på tasten h eller b for å velge et alternativ for sletting: 
Ikon Betydning
r Slett en enkelt lydfil

s Slett alle lydfilene i en mappe
t Slett alle indeksmerene i en lydfil

4 Trykk tasten k.
5 Trykk på tasten h eller b for å velge lydfilen, mappen elle lydfilen 

med indeksmerkene som skal slettes.
6 Trykk tasten k igjen. 

•	 No vises.
7 Trykk på tasten h eller b for å velge Yes.
8 Trykk tasten k for å bekrefte.

D Merk
Sekvensielle filnumre tillegges automatisk på nytt.
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7.2 Still inn manuelt til en radiostasjon

1 For å fininstille frekvensen trykkes hurtig på tasten h eller b.
2 Trykk og hold h eller b for å søke etter et sterkere signal.
3 Trykk tasten k for å lagre frekvensen som en forhåndsinnstilling.
4 Juster volomet med tastene + og -.
5 Trykk og hold inne tasten l/ MENU i ett sekund eller lenger for å 

gå it av radiomodus.

D Merk
Trykk tasten j / DEL mens opptakeren er i radiomodus for å gå mellom 
stereo og mono-mottak.

7.3 Spill en forhåndsinnstilt radiostasjon

1 Trykk tasten INDEX / a mens opptakeren er i radiomodus for å gå 
mellom stereo og mono-mottak.

2 I forhåndsinnstillingsmodus trykkes tasten h eller b for å endre 
til en annen forhåndsinnstilt radiostasjon.

3 Juster volomet med tastene + og -.
4 Trykk og hold inne tasten l/ MENU i ett sekund eller lenger for å 

gå it av radiomodus.

7 Radiomodus (kun LFH0884, LFH0898)

1 Koble til hodetelefonene. Medleverte hodetelefoner fungerer som 
radioantenne.

2 Trykk og hold inne tasten l/ MENU i ett sekund eller lenger for å 
gå inn på radiomodus.

D Merk
Radioen kan også skrus av og på i menyen (informasjon om dette finner 
du i kapittel 8 Tilpasning av innstillinger på side 18).

7.1 Auto-innstilling av radiostasjoner

1 Trykk tasten l/ MENU for å åpne menyen.
2 Trykk + eller – for å velge R.
3 Trykk tasten k for å gå inn i undermenyen
4 Trykk + eller – for å velge AUTO.
5 Trykk tasten k for å bekrefte. Radioen finner automatisk 

radiostasjoner og lagrer frekvensene til forhåndsinnstillinger. Radioen 
kan lagre opptil 20 radiostasjoner til forhåndsinnstillinger.
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7.4 Slette en forhåndsinnstilt radiostasjon

1 Trykk tasten INDEX / a mens opptakeren er i radiomodus for å gå 
mellom stereo og mono-mottak.

2 I forhåndsinnstillingsmodus trykkes tasten h eller b for å velge 
den forhåndsinnstilte radiostasjonen som skal slettes.

3 Trykk og hold inne tasten j / DEL i ett sekund eller lengre for å 
slette den forhåndsinnstilte radiostasjonen-.

7.5 Ta opp fra FM-radio

1 Still inn manuelt til en radiostasjon eller spille en forhåndsinnstilt 
radiostasjon.

2 Trykk tasten g for å starte opptak.
3 For å stoppe opptakk trykkes tasten j / DEL.
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Meny Innstilling Beskrivelse
Opptaks-
modus

PCM
SHQ
HQ
SP
LP
SLP

Velg mellom forskjellige opptaksmoduser, 
fra ukomprimert PCM stereo opptak 
for CD-kvalitet (LFH0884/0898), to 
stereomoduser inkludert SHQ og HQ, eller 
tre monomoduser inkludert SP, LP og SLP for 
lengre opptaksvarighet. Se kapittel 11 Tekniske 
data på side 23 for detaljer om tilgjengelige 
opptaksmoduser og opptakstider.

Registre-
ringsføls-
omhet

HI
Arbeid

Juster opptaksfølsomhet, for å unngå å ta opp 
bakgrunnsstøy og for tilpasning av apparatet til 
opptaksomgivelsene.

Stemme-
aktivering

På
Av

Den taleaktiverte opptaksfunksjonen er 
praktisk for å gjøre opptak uten å kreve 
tastetrykk. Når taleaktivert opptak er aktivert, 
starter opptaket så snart du begynner å snakke. 
Når du slutter å snakke, stopper Voice Tracer 
apparatet opptaket automatisk etter tre 
sekunder, og gjenopptar opptaket så snart du 
begynner å snakke igjen.

ClearVoice 

På
Av

ClearVoice-funksjonen justerer lydsvake 
passasjer dynamisk og forbedrer hørbarheten 
til svake stemmer i opptaket.

8 Tilpasning av innstillinger

Menyen er tilgjengelig mens opptakeren er stoppet og under 
radiomottak. De tilgjengelige menypunktene varierer avhengig av 
hvorvidt du er i en stemmemappe, en musikkmappe eller i radiomodus.

1 Trykk tasten l/ MENU mens opptakeren har stoppet.
2 Trykk tasten + eller – for å velge et menypunkt.

3 Trykk tasten k for å gå inn i en undermeny
4 Trykk + eller – for å velge en innstilling.
5 Trykk tasten k for å bekrefte ditt valg.
6 Trykk tasten l/ MENU for å gå ut av aktuell innstillingsskjerm uten 

å lagre endringene.
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Meny Innstilling Beskrivelse

Timer

Av 
MIK
FM

Planlegg start av automatiske opptak med 
mikrofonen (velg MIC) eller av en radiokanal 
(velg bare FM / LFH0884, LFH0898). 
Spesifiser starttiden, varigheten til opptaket 
(30/60/120 minutter/ubegrenset), en mappe og 
radiokanalen som skal tas opp.

Alarm

Av 
PIP
FILE

Bruke Voice tracer som en mobil vekkerklokke. 
Velg alarmmodus (pip eller avspilling av fil) og 
spesifiser starttid og filen som skal spilles av.

Automa-
tisk split-
ting

Av
30 min.
60 min.

Ved hjelp av funksjonen for automatisk deling 
lagres opptaket hvert 30. eller 60. minutt 
automatisk i en ny datafil. På denne måten kan 
lange opptak, for eksempel av foredrag eller 
forelesninger, lettere gjenfinnes, bearbeides og 
arkiveres.

Filsplitting

Ja
Nei

Du kan dele opp en stor lydfil i to separate 
datafiler, slik at de enklere kan arkiveres eller 
sendes som vedlegg til e-post, eller slik at den 
ene delen av lydfilen kan slettes. Når du vil dele 
en lydfil, spiller du den av til det stedet hvor du 
vil dele den. Der åpner du menyen SPLIT.

Linjeinn-
gang

På
Av

Bruk innstillingen ON når du tar opp fra 
eksterne lydkilder via linjeinngangen på 
opptakeren.

Zoome-
funksjon

På
Av

Aktiver zoomefunksjonen for å ta opp spesifikk 
og tydelig lyd fra langt unna og eliminere 
bakgrunnsstøy.

Meny Innstilling Beskrivelse

Bakgrunns-
belysning

På
Av

Displayet vil forbli på i noen sekunder når en 
tast trykkes.

Automa-
tisk avslå-
ing

5 
15

Voice Tracer slås automatisk av etter 5
eller 15 minutter uten aktivitet.

Pip

På
Av

Voice Tracer avgir en tone ved tastetrykk eller i 
feilsituasjoner.

Klokke

DD:MM:ÅÅ
12/24 T
TT:MM

Hvis dato og tid er stilt inn vil informasjon 
om når lydfilen er tatt opp automatisk lagres 
sammen med hver fil.

Equilizer

Av
Pop
Jazz
Klassisk

Denne funksjonen forbedrer lytteopplevelsen 
ved å tilpasse musikkgjengivelsen gjennom 
frekvenstilpasninger. Velg innstillingen som 
passer til musikken du lytter til.

Format

Ja
Nei

Sletter alle datafiler fra opptakeren inkludert 
programmerte radiostasjoner. Overfør alle 
viktige filer til en datamaskin før formatering av 
opptakeren.

Info

Visning av fastvareversjon og frigivelsesdato.
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Meny Innstilling Beskrivelse

Redige-
ringsmo-
dus

LEGG TIL
OVER
AV

Du kan redigere en tidligere opptatt fil ved å 
overskrive deler av opptaket eller fortsette 
med et opptak på slutten av filen. Still inn 
ønsket redigeringsmodus (overskriv [=OVER] 
eller legg til [=APPEND]) før du redigerer 
et opptak. Se kapittel 4.3 Rediger en tidligere 
opptatt fil på side 11 for mer informasjon.

Radio
FM På

Av
Slå radioen av og på.

Still inn 
automatisk

Ja
Nei

Still automatisk inn en radiostasjon og lagre 
opptil 20 stasjoner til forhåndsinnstillinger.

Utgang EP
SP

Bytt mellom hodetelefoner (EP) og høyttaler 
(SP) i radiomodus. 
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9 Oppdatering av fastvare

Voice Tracer apparatet styres av e intern programvare som også kalles 
fastvare. Som del av produktforvaltningen blir fastvaren kontinuerlig 
forbedret, feilrettet og videreutviklet.

Det kan være at en nyere versjon (en “oppdatering”) av fastvaren for din 
Voice Tracer er frigitt siden du kjøpte den. I så fall kan du enkelt bringe 
fastvaren på ditt apparat opp til gjeldende standard.

1 Bruk den medfølgende USB-kabelen til å koble din Voice Tracer til 
en datamaskin. 

2 Last ned fastvareoppdateringen for din Voice Tracer fra  
www.philips.com til datamaskinen.

3 Kopier den nye fastvaredatafilen til rotkatalogen på Voice Tracer.
4 Kople Voice Tracer apparatet fra datamaskinen, og fastvaren blir 

oppdatert automatisk.

D Merk
•	 Pass på at fastvaredatafilen ligger i rotkatalogen i Voice Tracer minnet 

slik at den automatiske oppdateringen skal kunne foretas.
•	 Etter ferdig oppdatering vil fastvaredatafilen bli slettet automatisk. 

Deretter slår Voice Tracer apparatet seg av.
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Min opptaker lar seg ikke slå på
•	 Batteriene kan være tomme eller satt inn feil. Skift ut batteriene med 

nye og pass på at batteriene settes inn riktig.

Opptakeren tar ikke opp lyd
•	 Opptakeren kan være i modus HOLD. Skyv bryteren HOLD til stilling 

Off.
•	 Det maksimale antall opptak er nådd, eller opptakskapasiteten er 

oppbrukt. Slett gamle opptak, eller flytt dem til en ekstern enhet.

Det høres ingen lyd over høyttaleren
•	 Hodetelefonen er tilkoplet. Plugg hodetelefonen ut-
•	 Lydstyrken er stilt inn til den laveste verdien. Still lydstyrken inn til et 

passende volum.

Min opptaker spiller ikke av opptak
•	 Opptakeren kan være i modus HOLD. Skyv bryteren HOLD til stilling 

Off.
•	 Batteriene kan være tomme eller satt inn feil. Skift ut batteriene med 

nye og pass på at batteriene settes inn riktig.
•	 Det er ikke tatt opp noe. Kontroller antall foretatte opptak.

Apparatet kan verken ta opp, spille av, ta pause eller stoppe.
•	 Opptakeren kan være i modus HOLD. Skyv bryteren HOLD til stilling 

Off.

Det høres ingen lyd gjennom hodetelefonene
•	 Hodetelefonen er ikke riktig tilkoplet. Plugg hodetelefonene ordentlig 

inn.
•	 Lydstyrken er stilt inn til den laveste verdien. Still lydstyrken inn til et 

passende volum.

10 Feilsøking
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11 Tekniske data

•	 USB: Høyhastighets 2.0 mini-USB
•	 Mikrofon:	3,5	mm	•	impedans	2.2	kΩ
•	 Hodetelefon: 3,5	mm	•	impedans	16	Ω	eller	mer
•	 Display:	LCD/segment	•	diagonal	skjermstørrelse:	39	mm / 1,5 

tommer
•	 Mikrofon:	Innebygd:	stereo	•	Ekstern:	stereo
•	 Innebygd minnekapasitet: 8 GB
•	 Innebygd minnetype: NAND Flash
•	 Opptaksformater: MPEG1 layer 3 (MP3), PCM (LFH0884/

LFH0898) 
•	 Opptaksmoduser: PCM (WAV/stereo), SHQ (MP3/stereo), HQ 

(MP3/stereo), SP (MP3/mono), LP (MP3/mono), SLP (MP3/mono)
•	 Bitrate: 1411 kbps (PCM-modus), 192 kbps (SHQ-modus), 64 kbps 

(HQ-modus), 48 kbps (SP-modus), 32 kbps (LP-modus), 8 kbps (SLP-
modus)

•	 Opptakstid: 2250 timer (SLP-modus), 572 timer (LP-modus), 381 
timer (SP-modus), 286 timer (HQ-modus), 95 timer (SHQ-modus), 
13 timer (PCM-modus)

•	 Samplingsrate: 44,1 kHz (PCM/SHQ-modus), 22 kHz (HQ-modus), 
16 kHz (SP/LP/SLP-modus)

•	 Musikkavspilling: Kompresjonsformat:	.mp3,	.wma	•	MP3	bitrater:	
8	–	320	kbps	•	WMA	bitrater:	8	–	320	kbps	•	Ingen	DRM-støtte

•	 Tuner/mottak (LFH0884/LFH0898):	Radiobånd:	FM	stereo	•	
Frekvensområde:	87,5	–	108	MHz	•	Antall	forhåndsinnstilte	kanaler:	
20	•	Automatisk	digital	frekvensinnstilling

•	 Høyttaler:	Innebygd	30	mm	rund	dynamisk	høyttaler	•	
Utgangseffekt: 110 mW

•	 Driftsforhold: Temperatur: 5° – 45° C 	•	Fuktighet:	10	%	–	90	%
•	 Batteritype: 2 Philips AAA alkaliske batterier (LR03 eller R03) eller 

oppladbare Philips-batterier LFH9154
•	 Batterilevetid (SLP-modus): 50 timer
•	 Produktets størrelser (B × D × H): 40 × 18,4 × 108 mm / 

1,6 × 0,7 × 4,3 in.
•	 Vekt 80 g   inkl. batterier
•	 Systemkrav: Windows	7	/	Vista	/	XP	/	2000,	Mac	OS	X,	Linux	•	

Ledig USB-port
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