Registe o seu produto e obtenha a assistência técnica em

www.philips.com/welcome
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1
1.1

Importante
Segurança

• Para evitar curto-circuitos, não exponha o produto à chuva ou à água.
• Não exponha o aparelho a calor excessivo causado por equipamentos
de aquecimento ou luz solar direta.
• Presta atenção para que os cabos não sejam esmagados,
principalmente nas fichas e no ponto onde saem da unidade.
• Faça cópias de segurança dos ficheiros. A Philips não é responsável
por qualquer perda de dados.

Importante (nos modelos com auscultadores):
A Philips garante que o nível sonoro máximo dos seus leitores de áudio
está em conformidade com o determinado pelas entidades reguladoras
relevantes, mas apenas com o modelo original de auscultadores
fornecido. Se estes auscultadores precisarem de ser substituídos,
recomendamos que se dirija a um revendedor para obter um modelo da
Philips correspondente ao original.
1.2

1.1.1 Audição segura
Respeite as seguintes diretivas quando utilizar auscultadores
• Ajuste um volume moderado e não utilize os auscultadores durante
muito tempo seguido.
• Tenha cuidado para não regular o volume para um nível mais alto do
que o suportado pelos seus ouvidos.
• Não aumente o volume ao ponto de não conseguir ouvir o que o
rodeia.
• Deve ter cuidado ou parar temporariamente de utilizar o aparelho em
situações potencialmente perigosas.
• Não utilize auscultadores quando estiver a conduzir um veículo
motorizado, a andar de bicicleta ou de skate, etc., pois poderá criar
situações de trânsito perigosas e é ilegal em muitas zonas.
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Importante

Eliminação do seu produto antigo

• O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e
componentes de alta qualidade que podem ser reciclados e
reutilizados.
• Quando um aparelho tiver este símbolo de um caixote com rodas
marcado com uma cruz, é porque o produto está abrangido pela
Diretiva Europeia 2002/96/CE.
• Informe-se acerca do sistema local de recolha de produtos elécricos e
eletrónicos.
• Atue de acordo com as regulamentações locais e não deite fora
os produtos antigos juntamente com o lixo doméstico normal. A
eliminação correta dos produtos antigos ajudará a impedir eventuais
consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública.
• As pilhas e pilhas recarregáveis contêm substâncias que podem poluir
o meio ambiente. Por conseguinte, devem ser todas entregues num
ponto de recolha oficial.

Conteúdo
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O seu Gravador de Voz Digital

Parabéns pela sua aquisição e bem-vindo à Philips! Na nossa página na
Internet encontrará toda a assistência da Philips sob a forma de manuais
de utilizador, transferências de software, informações de garantia e
muito mais: www.philips.com/welcome.

2.2

O que está na caixa

0865
LFH
0884

LFH

2.1

Destaques do produto

• Microfone silencioso para a máxima clareza de discurso
• Gravação estéreo em MP3 para maior qualidade de áudio
• Sistema Zoom Mic para captar áudio nítido e específico de longe e
eliminar o ruído de fundo
• ClearVoice para reprodução de voz nítida e vívida
• Gravação alimentada a USB e recarregamento de pilhas para uso
ilimitado
• Função de índice para encontrar facilmente passagens relevantes
• Tecnologia ligar e usar USB no Windows, Mac OS e Linux
• Aprecie MP3 e reprodução de música WMA

rt at

www.

Gravador digital

Guia de breves
instruções

Microfone com clipe para
fixar (LFH0865, LFH0884)

Microfone zoom
(LFH0884)
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2 pilhas
recarregáveis

Cabo USB

Auscultadores
estéreo

Cabo separador
(LFH0898)

2 360° microfones de
reunião (LFH0898)

Bolsa de transporte
(LFH0898)
O seu Gravador de Voz Digital
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2.3

Vista geral

18

Entrada dos auscultadores, entrada do controlo remoto
Entrada do microfone, entrada auxiliar
Microfone incorporado
Aumentar volume, selecionar opção do menu (+)
Gravar, parar, ligar g
Avançar rápido, seleção de ficheiro b
Parar, visualizar, apagar j / DEL
Baixar volume, selecionar opção do menu (–)
Altifalantes
Entrada USB
Compartimento das pilhas
Ligar/desligar, reproduzir/parar, velocidade de reprodução, definir
opção do menu k
Menu, rádio FM, função de zoom l/ MENU
Retroceder rapidamente, selecionar ficheiro, regressar ao item de
menu anterior h
Índice, pasta, repetir INDEX / a
Visor
Interruptor Suspender
Indicador gravar/reproduzir

6

O seu Gravador de Voz Digital

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2

1

3

18

17
16

4
5
6

15

7

8
11

14
13
12
9

10

Conteúdo

3
3.1

Iniciação
Inserir as pilhas

O Gravador de Voz pode ser operado com pilhas recarregáveis LFH9154
da Philips ou pilhas alcalinas AAA.
1 Deslizar a tampa das pilhas para abrir.

D Notas
• Não misturar pilhas de diferentes tipos e/ou marcas.
• Retirar as pilhas quando não pretender utilizar o Gravador de Voz
por um período de tempo prolongado. As pilhas que vertem podem
danificar o Gravador de Voz.
• Se o Gravador de Voz não funcionar bem, retire as pilhas e e volte
a‑ inseri-las.
• Parar o gravador antes de substituir as pilhas. Se as pilhas forem
retiradas com o Gravador de Voz a funcionar, o ficheiro pode ficar
danificado.
• Quando as pilhas estiverem quase gastas, o indicador das pilhas pisca
• Se demorar mais de 2 minutos a substituir as pilhas, poderá ter de
ajustar a hora.

2 Colocar as pilhas com a polaridade correta conforme indicado e
fechar a tampa.

Conteúdo

Iniciação
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3.2

Carregar as pilhas

As pilhas recarregáveis LFH9154 da Philips podem ser carregadas
no Gravador de Voz. Quando o Gravador de Voz está ligado a um
computador, as pilhas recarregáveis são carregadas automaticamente.
Um ciclo de recarga completo demora cerca de 2,5 horas.

3.4

Bloqueio dos botões (função HOLD)

1 Desloque o interruptor HOLD (Suspender) para cima, para a
posição Hold, para bloquear todos os botões do gravador
• O visor mostra brevemente ‘On Hold’ e desliga-se.

D Notas
• Não podem ser carregadas outras pilhas que não as fornecidas (pilhas
LFH9154 da Philips).
• Carregue completamente as pilhas antes da primeira utilização.
• O computador tem de estar ligado durante o carregamento das
pilhas.
• Se a porta USB do computador não fornecer suficiente capacidade
energética, use um carregador de pilhas externo.
2 Desloque o interruptor HOLD (Suspender) para baixo, para a
posição desligada, para desbloquear os botões.
3.3

Ligar/desligar

1 Para ligar, prima o botão k até o visor mostrar uma curta
animação [ ].
2 Para desligar, prima o botão k com o gravador parado até o visor
mostrar BYE.
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3.5

Ajustar data e hora

Quando as pilhas são instaladas pela primeira vez, é-lhe pedido que
ajuste a data e a hora.
1 CLOCK aparece no visor. Prima o botão k. O indicador do ano
pisca.
2 Prima o botão + ou – para ajustar o ano.
3 Prima o botão k para avançar para o ajuste do mês.
4 Repita os passos 2 e 3 para continuar a ajustar do mesmo modo o
mês, o dia, sistema de hora 12/24 e a hora.

3.6

Informação no visor

• Prima o botão j / DEL enquanto o gravador está parado para rodar
a informação no visor: tempo de reprodução/gravação decorrido
do ficheiro atual > tempo de gravação total restante > tempo de
gravação do ficheiro atual > data de gravação do ficheiro atual.
• Manter premido k durante a gravação para mostrar o tempo de
gravação restante.
3.7

Utilizar o Gravador de Voz com um computador

Como suporte de armazenamento em massa USB, o Gravador de Voz
constitui uma forma prática para guardar, fazer cópias de segurança e
mover ficheiros. O Gravador de Voz é ligado a um computador através
de uma ligação USB e não precisa de nenhum software especial para ser
instalado. O Gravador de Voz é automaticamente apresentado como
uma unidade amovível, permitindo-lhe simplesmente arrastar ficheiros
da e para a unidade.
D Nota
A data e a hora podem ser mudadas a qualquer momento, usando
o menu (ver Capítulo 8 Personalizar as definições página 19 para mais
informação).

Conteúdo

D Notas
• Não desligue o Gravador de Voz enquanto estiverem a ser
transferidos de ou para o dispositivo. Os dados ainda estão a ser
transferidos enquanto a luz indicadora gravar/reproduzir estiver a
piscar em cor de laranja.
• Não formate a unidade do Gravador de Voz num computador. A
formatação do Gravador de Voz utiliza o sistema de ficheiros correto
e instala automaticamente as pastas necessárias.

Iniciação
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3.8

Ligar o controlo remoto (apenas LFH0898)

O controlo remoto pode ser utilizado para iniciar e parar a gravação,
para adicionar um novo ficheiro e para adicionar uma marca de índice.
1 Ligue o controlo remoto ao jack EAR do Gravador de Voz.

3.9

Ligar e posicionar os microfones a 360° (apenas
LFH0898)

1 Certifque-se que o gravador está parado.
2 Ligue a ficha do cabo separador à entrada do microfone do gravador.
Ligue a ficha de cada microfone a uma entrada do cabo separador.

3 Para uma melhor qualidade de gravação, coloque os microfones
sobre a mesa, de modo a que os participantes não fiquem a mais de
2 metros ou 6,5 pés do microfone.

2 m/6.5 ft
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2 m/6.5 ft
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4
4.1

Gravar
Gravar com o microfone incorporado

1 Prima o botão INDEX / a enquanto o gravador está parado, para
selecionar a pasta desejada.
2 Prima o botão g para começar a gravar.
• O indicador gravar/reproduzir acende com luz vermelha. Aponte o
microfone incorporado para a fonte de som.
3 Para interromper a gravação, prima o botão g.
• O indicador gravar/reproduzir vai piscar e aparece PAUSE no visor.
4 Prima o botão g novamente para regressar à gravação.
5 Para parar de gravar, prima o botão j / DEL.
D Notas
• Defina a função de ativação por voz e o modo de gravação
pretendidos antes de iniciar a gravação (ver Capítulo 8 Personalizar as
definições página 19 para mais informação).
• Faça uma gravação de teste para garantir que as definições do
Gravador de Voz estão corretas.
• Manter premido k durante a gravação para mostrar o tempo de
gravação restante.
• Prima b durante a gravação para criar um ficheiro novo.
• O número máximo de ficheiros em cada pasta é 99, correspondendo
a uma capacidade total de 396 ficheiros (99 ficheiros × 4 pastas).
• Se o tempo de gravação ultrapassar a capacidade disponível ou o
número de ficheiros atingir os 396, a gravação pára e aparece a
mensagem FULL. Elimine algumas gravações ou transfira-as para um
computador.
Conteúdo

• Não retire as pilhas durante a gravação. Isto pode provocar um erro
de funcionamento do gravador.
• Se for gravar durante muito tempo, troque as pilhas antes de começar.
• O Gravador de Voz pode gravar enquanto estiver a ser alimentado
por um cabo USB sem gastar a pilha. Ligue o gravador a um
computador, usando o cabo USB e prima o botão g por 1 segundo ou
mais para começar a gravar.
4.2

Gravar com um microfone externo

Para gravar com um microfone externo, ligue o microfone à entrada do
microfone e siga o mesmo procedimento utilizado para o microfone
incorporado. O microfone interno é desativado quando liga um
microfone externo.

Gravar
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4.3

Editar um ficheiro anteriormente gravado

4.4

Adicionar marcas de índice

Pode editar um ficheiro anteriormente gravado se sobrescrever parte da
gravação ou anexar uma gravação no fim do ficheiro.

As marcas de índice podem ser usadas para marcar certos pontos numa
gravação como pontos de referência.

1 Defina o modo de edição desejado (sobrescrever ou anexar) antes
de começar a gravar (ver capítulo 8 Personalizar as definições página 19
para mais informação).
2 Prima o botão INDEX / a enquanto o gravador está parado, para
selecionar a pasta desejada.
3 Prima o botão h ou b para selecionar o ficheiro ao qual
pretende anexar (ver capítulo 5.1.1 Selecione um ficheiro / localize uma
marca de índice página 14 para detalhes sobre selecionar um ficheiro).
4 Reproduza ou avance para a posição, em que pretende fazer a adição
e prima o botãok para interromper a reprodução playback.
5 Prima o botão g.
• O indicador gravar/reproduzir pisca e aparece OVER ou APPEND no
visor.
6 Prima o botão g novamente para começar a gravar.
• A gravação existente é editada.
7 Prima o botão j / DEL para parar de gravar.

1 Prima o botão INDEX / a durante a gravação para adicionar uma
marca de índice. O número de índice é apresentado durante um
segundo.

D Notas
• O ícone t indica que a gravação contém marcas de índice.
• Podem ser definidas até 32 marcas de índice por ficheiro.

D Notas
• O modo de gravação do ficheiro original anterior está ativo quando
editar uma gravação.
• Editar gravação não está disponível na pasta y (música).
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Gravar
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4.5

Usar a função zoom

Quando a função zoom está ativa, os microfones focam-se no som
diretamente à frente do Gravador de Voz, ao mesmo tempo que
reduzem a captação dos sons laterais e traseiros. É recomendado para
gravar palestras, discursos e outras situações em que o locutor está
longe da sua posição de gravação.
1 Prima o botão l/ MENU durante a gravação para ativar o modo
zoom.

D Notas
• A função zoom também pode ser ativada no menu (ver capítulo 8
Personalizar as definições página 19 para mais informação).
• A função zoom é otimizada para o microfone interno e o microfone
zoom externo (fornecido com LFH0884).

Conteúdo

Gravar
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5

Reprodução

1 Prima o botão INDEX / a enquanto o gravador está parado, para
selecionar a pasta desejada.
2 Prima o botão h ou b para selecionar o ficheiro para reproduzir
(ver Capítulo 5.1.1 Selecione um ficheiro / localize uma marca de índice
página 14 para detalhes sobre selecionar um ficheiro).
3 Prima o botão k.
• O tempo de reprodução é apresentado no visor e acende o LED verde.
4 Ajuste o volume, usando os botões + e –.
5 Para parar de reproduzir, prima o botão j / DEL.
6 Prima o botão k novamente para continuar a reproduzir a partir
da posição anterior.
D		Notas
• A função de auto-retorno reproduz automaticamente os últimos 3
segundos da gravação sempre que se retoma a reprodução.
• Quando os auscultadores são ligados ao jack EAR, o altifalante do
gravador é desligado.
D		Notas sobre a utilização do Gravador de Voz como um
leitor de música
• O gravador suporta ficheiros de música nos formatos .wma e .mp3
que podem ser transferidos do computador para a pasta de música do
gravador. Os ficheiros com protecção contra cópia (gestão dos direito
digitais) não são suportados.
• Dentro da pasta de música, o gravador de Voz suporta até dois níveis
de pastas. Cada pasta pode suportar até 99 registos (ficheiros e
pastas).
14

Reprodução

• Prima o botão k para abrir uma pasta/ficheiro selecionado. Prima o
botão INDEX / a para regressar à pasta um nível acima.
• Prima o botão g durante a reprodução de música para mudar o modo
de equalizador (Normal > Classic > Jazz > Pop > Normal).
5.1

Funções de reprodução

5.1.1 Selecione um ficheiro / localize uma marca de índice
• Prima o botão b uma vez enquanto o gravador é parado para ir para
o fim de um ficheiro. Prima o botão b novamente para ir para o
início do próximo ficheiro.
• Prima o botão h uma vez enquanto o gravador é parado para ir para
o início de um ficheiro. Prima o botão h novamente para ir para o
fim do próximo anterior.
• Se o ficheiro incluir marcas de índice, o gravador vai para a marca de
índice anterior ou seguinte quando o botão h ou b é premido.
5.1.2 Reprodução lenta, rápida, normal
Mantenha o botão k premido durante 1 segundo ou mais para alternar
entre reprodução normal, lenta e rápida.

Conteúdo

5.1.3 Procurar

5.2.2 Repetir um ficheiro ou pasta / modo misturar

Mantenha o botão h ou b premido durante a reprodução para
procurar para a frente ou para trás no ficheiro atual a uma velocidade
rápida. Solte o botão para retomar a reprodução à velocidade
selecionada.

1 Mantenha o botão INDEX / a premido por 1 segundo ou mais
durante a reprodução para alternar entre os modos de reprodução
(repetir ficheiro, repetir pasta, misturar pasta ou reprodução
normal).
Ícone
Signficado
Reproduzir um ficheiro repetidamente
r o
s o Reproduzir todos os ficheiros dentro da pasta
repetidamente
s n Reproduzir todos os ficheiros de música de uma pasta
aleatoriamente.

5.1.4 Retrocesso e avanço
Prima o botão h ou bdurante a reprodução para retroceder ao
princípio do ficheiro que está a ser reproduzido ou para avançar para o
próximo ficheiro, respetivamente. Se o ficheiro incluir marcas de índice,
a reprodução começa nesse ponto.
5.2

D Nota
O modo misturar está disponível apenas na pasta y (música).

Características de reprodução

Pode definir o Gravador de Voz de modo a que os ficheiros sejam
reproduzidos de forma repetida ou aleatória.
5.2.1 Repetir uma sequência
1 Para repetir ou fazer um ciclo de uma sequência numa canção, prima
o botão INDEX / a no ponto inicial escolhido.
• q aparece no visor.
2 Prima o botão INDEX / a novamente no ponto final escolhido.
• A sequência de repetição começa.
3 Prima o botão j / DEL para parar a reprodução ou premir o botão
INDEX / a para regressar à reprodução normal.
Conteúdo
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6

Eliminar

1 Prima o botão INDEX / a enquanto o gravador está parado, para
selecionar a pasta desejada.
2 Mantenha o botão j / DEL premido por 1 segundo ou mais. DELETE
aparece no visor.
3 Prima o botão h ou b para selecionar uma opção de apagar:
Ícone
Signficado
Eliminar um só ficheiro
r
Eliminar todos os ficheiros de uma pasta
s
Eliminar todas as marcas de índice de um ficheiro.
t
4 Prima o botão k.
5 Prima o botão h ou b para selecionar o ficheiro, a pasta ou o
ficheiro com as marcas de índice que pretende eliminar.
6 Prima o botão k novamente.
• Não é apresentado nenhum.
7 Prima o botão h ou b para selecionar Sim.
8 Pima o botão k para confirmar.
D Nota
Os números de ficheiro sequenciais são automaticamente reatribuídos.

16

Eliminar
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7

Modo de rádio
(LFH0884, LFH0898 apenas)

1 Ligue os auscultadores. Os auscultadores fornecidos servem de
antena de rádio.
2 Mantenha o botão l/ MENU premido por 1 segundo ou mais para
entrar no modo de rádio.
D Nota
O rádio também pode ser ligado e desligado no menu (ver Capítulo 8
Personalizar as definições página 19 para mais informação).
7.1
1
2
3
4
5

7.2

Sintonizar manualmente para uma estação de rádio

1 Para sintonizar uma frequência, prima rapidamente o botão h ou
b.
2 Para procurar o próximo sinal mais forte, mantenha premido h ou
b.
3 Prima o botão k para memorizar a frequência sob uma memória.
4 Ajuste o volume, usando os botões + e –.
5 Para sair do modo de rádio, mantenha o botão l/ MENU premido
por 1 segundo ou mais.

Estações de rádio de auto-sintonização
Prima o botão l/ MENU para abrir o menu.
Prima o botão + ou – para selecionar R.
Prima o botão k para entrar no sub-menu.
Prima o botão + ou – para selecionar AUTO.
Pima o botão k para confirmar. O rádio sintoniza
automaticamente estações de rádio e memoriza as frequências para
memórias. O rádio pode memorizar até 20 estações de rádio para
memórias.

Conteúdo

D Nota
Prima o botão j / DEL enquanto o gravador está no modo de rádio para
alternar entre a receção estéreo e mono.
7.3

Reproduzir uma estação de rádio memorizada

1 Prima o botão INDEX / a enquanto o gravador está no modo de
rádio para alternar entre a frequência e o modo de memória.
2 No modo de memória, prima o botão h ou b para mudar para
outra estação de rádio memorizada.
3 Ajuste o volume, usando os botões + e –.
4 Para sair do modo de rádio, mantenha o botão l/ MENU premido
por 1 segundo ou mais.
Modo de rádio (LFH0884, LFH0898 apenas)
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7.4

Eliminar uma estação de rádio memorizada

1 Prima o botão INDEX / a enquanto o gravador está no modo de
rádio para alternar entre a frequência e o modo de memória.
2 No modo de memória, prima o botão h ou b para selecionar a
estação de rádio memorizada que quer eliminar.
3 Mantenha o botão j / DEL premido por 1 segundo ou mais para
eliminar a estação de rádio memorizada.
7.5

Gravar a partir do rádio FM

1 Sintonizar manualmente para uma estação de rádio ou reproduzir
uma estação de rádio memorizada.
2 Prima o botão g para começar a gravar.
3 Para parar de gravar, prima o botão j / DEL.

18

Modo de rádio (LFH0884, LFH0898 apenas)
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Personalizar as definições

O menu está disponível enquanto o gravador está parado e durante a
receção de rádio. Os itens do menu disponível diferem dependendo se
está numa pasta de voz, uma pasta de música ou num modo de rádio.

Menu
Modo de
gravar

1 Prima o botão l/ MENU enquanto o gravador está parado.
2 Prima o botão + ou – para selecionar um item do menu.

Definição
PCM
SHQ
HQ
SP
LP
SLP

HI
LO
Sensibilidade da
gravação

3
4
5
6

Prima o botão k para entrar num sub-menu.
Prima o botão + ou – para mudar uma definição.
Pima o botão k para confirmar a sua seleção.
Prima o botão l/ MENU para sair do visor das definições atuais
sem guardar as alterações.

Ligado
Desligado
Ativação
de voz

Ligado
Desligado
ClearVoice

Conteúdo

Descrição
Escolha entre vários modos de gravação, desde
a gravação estéreo PCM sem compressão para
a qualidade de áudio tipo CD (LFH0884/0898),
dois modos de estéreo incluindo SHQ e HQ
ou três modos monaural includindo SP, LP
e SLP para uma maior duração da gravação.
Ver Capítulo 11 Dados técnicos página 24 para
detalhes sobre modos de gravação disponíveis e
tempos de gravação.
Regule a sensibilidade da gravação para ajustá-la
ao ambiente de gravação e para evitar gravar
ruídos de fundo.

A gravação com ativação por voz é uma
função prática para a gravação mãos-livres.
Se a gravação com ativação por voz estiver
ativa, a gravação tem início quando o utilizador
começar a falar. Quando parar de falar, o
gravador interrompe automaticamente a
gravação após três segundos e só a retoma
quando começar a falar de novo.
A função ClearVoice ajusta passagens
silenciosas dinamicamente, melhorando assim a
audibilidade de vozes mais baixas.

Personalizar as definições
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Menu

Definição
Desligado
MIC
Tempori- FM
zador

Alarme

Divisão
automática

Desligado
BEEP
FILE

Desligado
30 min.
60 min.

Sim
Não
Divisão de
ficheiro

Descrição
Programe a gravação automática para começar
com o microfone (selecionar MIC) ou de
um canal de rádio (selecionar FM / LFH0884,
LFH0898 apenas). Especifique o tempo de
início, a duração da gravação (30/60/120
minutos/ilimitado), uma pasta e o canal de rádio
por gravar.
Use o Gravador de Voz como um relógio
de alarme móvel. Escolha o modo de alarme
(o som beep ou reprodução de ficheiro) e
especifique o tempo de início e o ficheiro que
quer reproduzir.
A função de divisão automática faz com que
a gravação seja guardada automaticamente
num novo ficheiro, a cada 30 ou 60 minutos.
Desta forma, é muito mais fácil localizar, editar
e arquivar gravações de longa duração, por
exemplo, reuniões ou palestras.
Dividir um ficheiro grande em dois ficheiros
separados, de forma a que possam ser
facilmente arquivados ou transferidos por
correio eletrónico ou ainda para que uma parte
de um ficheiro possa ser eliminada. Para dividir
um ficheiro, inicie a reprodução e pare na
posição em que pretende fazer a divisão e, de
seguida, abra o menu SPLIT.

Menu

Entrada
auxiliar

Personalizar as definições

Ligado
Desligado

Ative a função zoom para captar áudio nítido e
específico de longe e eliminar o ruído de fundo

Ligado
Desligado

O visor permanece iluminado por alguns
segundos quando pressiona um botão.

5
15

O Gravador de Voz desliga-se automaticamente
apos 5 ou 15 minutos de inatividade.

Ligado
Desligado

O Gravador de Voz emite um feedback sonoro
sobre operações de botões ou erros.

DD:MM:AA
12/24 H
HH:MM
Desligado
Pop
Jazz
Classic

Quando estiver definida a data e a hora, a
informação sobre quando o ficheiro é gravado é
automaticamente guardada com cada ficheiro.
Esta definição melhora a experiência auditiva
durante a reprodução de música com ajustes
especiais à frequência. Selecione a definição
adequada para a sua música.

Função
zoom

Iluminação
de fundo

Desligar
automaticamente

Som de
beep

Relógio

Equilizador
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Definição Descrição
Ligado
Use a definição ON quando estiver a gravar a
Desligado partir de fontes de áudio externas através do
jack de entrada auxiliar do gravador.

Conteúdo

Menu

Formato

Definição Descrição
Sim
Apaga todos os ficheiros no gravador, incluindo
Não
estações de rádio programadas. Transfere quaisquer ficheiros imporantes para um computador
antes de formatar o gravador.
Apresenta a versão do firmware e a data de
edição.

Informação

Modo
editar

APPEND
OVER
OFF

Rádio
FM

Ligado
Desligado
SintoniSim
zação au- Não
tomática
Saída

Conteúdo

EP
SP

Pode editar um ficheiro anteriormente gravado
se sobrescrever parte da gravação ou anexar
uma gravação no fim do ficheiro. Define
o modo de editar desejado (sobrescrever
[=OVER] ou anexar [=APPEND]) antes de
editar uma gravação. Ver Capítulo 4.3 Editar um
ficheiro anteriormente gravado página 12 para mais
informação.

Liga e desliga o rádio.
Sintoniza automaticamente uma estação
de rádio e memoriza até 20 estações para
memórias.
Alterna entre a saída de auscultador (EP) e de
altifalante (SP) no modo de rádio.

Personalizar as definições
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Atualização do firmware

O seu Gravador de Voz é controlado por um programa interno
chamado firmware. No âmbito da manutenção de produtos, o firmware
continua a ser desenvolvido ou os erros existentes são corrigidos.
É possível que tenha sido lançada uma versão mais recente (uma
”atualização”) do firmware desde que adquiriu o Gravador de Voz.
Neste caso, poderá simplesmente atualizar o gravador para a última
versão.
1 Ligue o Gravador de Voz a um computador com o cabo USB
fornecido.
2 Descarregue a atualização de firmware para o seu Gravador de Voz
a partir de www.philips.com para o seu computador.
3 Copie o novo ficheiro de firmware para o diretório de raiz do
Gravador de Voz.
4 Desligue o Gravador de Voz do computador para que o firmware
seja automaticamente atualizado.
D Nota
• Tenha em conta que o ficheiro de firmware tem de encontrar-se
no diretório de raiz, para que a acualização automática possa ser
efetuada.
• Após a conclusão da atualização, o ficheiro de firmware é
automaticamente apagado. A seguir, o Gravador de Voz desliga-se.
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Resolução de problemas

O meu gravador não liga
• As pilhas podem estar vazias ou mal inseridas. Substitua as pilhas por
outras novas e verifique se estão corretamente inseridas.
O meu gravador não grava nada
• O gravador pode estar no modo HOLD. Deslize o interruptor
HOLD para a posição Off.
• O número máximo de gravações pode ter sido atingido ou a
capacidade de gravação pode estar esgotada. Elimine algumas
gravações ou transfira-as para um equipamento externo.

Não consigo ouvir nada através dos auscultadores
• Os auscultadores podem não estar corretamente ligados. Ligue os
auscultadores corretamente.
• O volume está no nível mais baixo. Regule o volume em
conformidade.

Não consigo ouvir nada através do altifalante
• Os auscultadores podem estar ligados. Retire os auscultadores.
• O volume está no nível mais baixo. Regule o volume em
conformidade.
O meu gravador não reproduz gravações
• O gravador pode estar no modo HOLD. Deslize o interruptor
HOLD para a posição Off.
• As pilhas podem estar vazias ou mal inseridas. Substitua as pilhas por
outras novas e verifique se estão corretamente inseridas.
• Ainda não foi gravado nada. Verifique o número de gravações.
Não consigo parar, fazer pausa, reproduzir ou gravar
• O gravador pode estar no modo HOLD. Deslize o interruptor
HOLD para a posição Off.

Conteúdo

Resolução de problemas
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Dados técnicos

USB: Alta velocidade 2.0 mini-USB
Microfone: 3,5 mm • impedância 2,2 kΩ
Auscultador: 3,5 mm • impedância 16 Ω ou mais
Visor: LCD/segmento • tamanho de visor diagonal: 39 mm / 1,5
polegadas
Microfone: Incorporado: estéreo • externo: estéreo
Capacidade da memória incorporada: 8 GB
Tipo de memória incorporada: NAND Flash
Formatos de gravação: MPEG1 layer 3 (MP3), PCM (LFH0884/
LFH0898)
Modos de gravação: PCM (WAV/estéreo), SHQ (MP3/estéreo),
HQ (MP3/estéreo), SP (MP3/mono), LP (MP3/mono), SLP (MP3/
mono)
Taxa de bits: 1411 kbps (modo PCM), 192 kbps (modo SHQ), 64
kbps (modo HQ), 48 kbps (modo SP), 32 kbps (modo LP), 8 kbps
(modo SLP)
Duração de gravação: 2250 horas (modo SLP), 572 horas (modo
LP), 381 horas (modo SP), 286 horas (modo HQ), 95 horas (modo
SHQ), 13 horas (modo PCM)
Taxa de amostragem: 44,1 kHz (modo PCM/SHQ), 22 kHz (modo
HQ), 16 kHz (modo SP/LP/SLP)
Reprodução de música: Formato de compressão: .mp3, .wma •
MP3 taxas de bits: 8 – 320 kbps • WMA taxas de bits: 8 – 320 kbps •
Sem suporte DRM
Sintonizador/receção (LFH0884/LFH0898): Bandas de
sintonizador: FM estéreo • Gama de frequência: 87.5 – 108 MHz •
Número de canais pré-definidos: 20 • Sintonização digital automática
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• Altifalantes: Incorporado em altifalante dinâmico redondo de 30
mm • Potência de saída: 110 mW
• Condições de funcionamento: Temperatura: 5° – 45° C/ 41° –
113° F • Humidade: 10 % – 90 %
• Tipo de pilha: 2 Pilhas alcalinas AAA da Philips (LR03 ou R03) ou
pilhas recarregáveis LFH9154 da Philips
• Duração da pilha (modo SLP): 50 horas
• Dimensões do produto (P × D × A): 40 × 18,4 × 108 mm /
1,6 × 0,7 × 4,3 polegadas
• Peso: 80 g / 2,8 oz. incl. pilhas
• Requisitos do sistema: Windows 7 / Vista / XP / 2000, Mac OS X,
Linux • Porta USB livre

Conteúdo

Conteúdo
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