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Önemli (kulaklıklı modeller için):
Philips ürettiği ses çalarlar için ilgili düzenleyici kurumlar tarafından 
belirlenen azami ses seviyesi ile uyumluluğu, sadece birlikte verilen 
kulaklığın orijinal modeli ile garanti eder. Kulaklıkların değiştirilmesi 
gerekirse, size orijinal ürün ile aynı Philips modelini sipariş etmek için 
satıcınızla görüşmenizi öneririz.

1.2 Eski ürününüzün atılması

•	 Ürününüz, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı mümkün yüksek kaliteli 
malzemeler ve bileşenler ile tasarlanmış ve üretilmiştir.

•	 Bu üzeri çarpılı çöp kutusu sembolü ürünün üzerindeyse, bu 
ürünün Avrupa Direktifi 2002/96/EC ile uyumlu olduğunu gösterir.

•	 Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı olarak toplandığı sistemler 
hakkında bilgilenin.

•	 Yerel kurallara uygun hareket edin ve eski ürününüzü ev atıklarıyla 
birlikte atmayınız. Eski ürününüzün doğru şekilde atılması çevre ve 
insan sağlığı açısından potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine 
yardımcı olacaktır.

•	 Piller (dahili şarj edilebilir piller de dahil) çevreyi kirletebilecek 
bileşenler içerir. Tüm piller resmi toplama noktalarına atılmalıdır.

1 Önemli

1.1 Güvenlik

•	 Kısa devreye sebep olmamak için ürünü yağmur veya suya maruz 
bırakmayın.

•	 Cihazı ısıtma cihazları veya direkt güneş ışığı tarafından oluşturulan 
aşırı sıcağa maruz bırakmayın.

•	 Kabloların, özellikle üniteden çıktıkları noktada ve fişlerde bükülmesini  
önleyin.

•	 Dosyalarınızı yedekleyin. Philips veri kayıplarından sorumlu değildir.

1.1.1 İşitme güvenliği

Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdakilere uyun:
•	 Makul ses seviyelerinde makul sürelerle dinleyin.
•	 İşitmeniz adapte oldukça sesi daha fazla yükseltmemeye dikkat edin.
•	 Sesi çevrenizde olup bitenleri duyamayacak kadar yükseltmeyin.
•	 Muhtemel tehlike anlarında dikkatli olun ve kullanmaya geçici olarak  

ara verin.
•	 Motorlu araç, bisiklet veya kaykay kullanırken, vs. kulaklıklarınızı 

kullanmayın. Bu durum trafikte tehlike yaratabilir ve birçok alanda 
yasaktır.
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2 Dijital Ses Kaydediciniz

Philips'e hoşgeldiniz! Bu ürünü satın aldığınız için tebrik ederiz. 
Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, Web sitemizi 
ziyaret ederek kullanım kılavuzları, indirebileceğiniz yazılımlar, garanti 
bilgileri ve çok daha fazlasından faydalanabilirsiniz: 
www.philips.com/welcome.

2.1 Ürün özellikleri

•	 Yüksek konuşma netliği için düşük gürültülü mikrofon
•	 Üstün ses kalitesi için MP3 formatında stereo kayıt
•	 Uzaktan sesi belirgin ve net yakalamak ve arka plan gürültüsünü 

ortadan kaldırmak için Zoom Mic Sistemi
•	 Net ve canlı ses dinlemek için ClearVoice
•	 Sınırsız kullanım için USB destekli kayıt ve pil şarjı 
•	 İlgili bölümleri kolayca bulmak için Dizin fonksiyonu
•	 Windows, Mac OS ve Linux'ta USB tak & çalıştır
•	 MP3 ve WMA formatında müzik dinleme

Dijital kayıt cihazı

2 adet 360° toplantı
mikrofonu (LFH0898)

2 adet şarj 
edilebilir pil 

Zoom mikrofonu 
(LFH0884)

Taşıma kılıfı 
(LFH0898)

Stereo kulaklıklar

Ayırıcı kablo 
(LFH0898)

Kravat mikrofonu 
(LFH0865, LFH0884)

Hızlı başlangıç 
kılavuzu

Registe
r your product an

d get support at

www.philips.com/welcome

LFH0865

LFH0884

Quick start guide

2.2 Kutuda neler var

USB kablosu
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2.3 Genel bilgiler

1  Kulaklık soketi, uzaktan kumanda soketi
2  Mikrofon soketi, giriş soketi
3  Dahili mikrofon
4  Sesi açma, menü seçeneği seçme (+)
5  Kayıt, duraklatma, açma g
6  Hızlı ileri sarma, dosya seçimi b
7  Durdur, göster, sil j / DEL
8  Sesi kıs, menü seçeneği seçme (–)
9  Hoparlör
10  USB soketi
11  Pil yuvası
12  Açma/kapatma, yürütme/duraklatma,yürütme hızı, menü seçeneğini 

seç k 
13  Menü, FM radyo, zoom fonksiyonu l/ MENU
14  Hızlı geri sarma, dosya seçimi, önceki menü öğesine dön h
15  Dizin, klasör, tekrar et INDEX / a
16  Göster
17  Hold düğmesi
18  Kayıt/yürütme göstergesi

13

9

5

7

16

17

15

10

4

8

14

12

6

18

2 3

11

1
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3 Başlarken 

3.1 Pilleri takma 

Ses kaydedici şarj edilebilir Philips pilleriyle LFH9154 veya AAA alkalin 
pillerle çalıştırılabilir.

1 Pil kapağını kaydırarak açın.

2 Pilleri gösterilen şekilde doğru biçimde yerleştirin ve kapağı kapatın.

D Notlar
•	 Farklı tip ve/veya marka pilleri birlikte kullanmayın.
•	 Ses kaydedici uzun bir süre kullanılmayacaksa pillerini çıkartın. Ses 

kaydedici akan piller yüzünden zarar görebilir.
•	 Ses kaydedici arızalanırsa pilleri çıkartın ve tekrar‑takın.
•	 Pilleri değiştirmeden önce kayıt cihazını durdurun. Kayıt cihazı 

çalışırken pillerin çıkartılması dosyaların bozulmasına yol açabilir.
•	 Piller hemen hemen boş olduğunda, pil göstergesi yanıp söner.
•	 Pilleri değiştirmek 2 dakikadan fazla sürerse, saati sıfırlamanız 

gerekebilir.

3.2 Pilleri şarj etme

Şarj edilebilir Philips pilleri LFH9154 Ses Kaydedicinin içindeyken şarj 
edilebilir. Ses Kaydedicisi bilgisayara bağlandığında, şarj edilebilir piller 
otomatik olarak şarj olmaya başlar. Tam şarj döngüsü yaklaşık 2.5 saat 
sürer.

D Notlar
•	 Sağlanan Philips pilleri LFH9154 dışındaki piller şarj edilemez.
•	 İlk kullanımdan önce pilleri tam olarak şarj edin.
•	 Pilleri şarj ederken bilgisayarın AÇIK olması gereklidir.
•	 Bilgisayarın USB portu yeterli güç kapasitesi sağlamıyorsa, harici bir pil 

şarj aleti kullanın.
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1 Ekranda CLOCK görünecektir. k düğmesine basın. Yıl göstergesi 
yanıp söner.

2 Yılı ayarlamak için + veya – düğmesine basın.
3 Ay ayarına geçmek için k düğmesine basın.
4 Ay, gün, 12/24 saat sistemi ve saati aynı şekilde ayarlamak için 2 ve 

3 numaralı adımları tekrarlayın.

D Not
Tarih ve saati istediğiniz zaman menüyü kullanarak değiştirebilirsiniz. 
(daha fazla bilgi için 8 Özelleştirme ayarları sayfa 17’ye bakın).

3.6 Ekran bilgisi

•	 Kayıt cihazını durdurduğunuzda, ekrandaki bilgiyi değiştirmek için 
j / DEL düğmesine basın: geçerli dosyanın geçen dinleme/kayıt süresi> 
kalan toplam kayıt süresi > geçerli dosyanın kayıt süresi > geçerli 
dosyanın kayıt tarihi.

•	 Kalan kayıt süresini görüntülemek için kayıt sırasında k düğmesine 
basın.

3.3 Açma/kapama

1 Açmak için, ekranda kısa bir animasyon görününceye kadar k 
düğmesine basın [ ].

2 Kapatmak için, kayıt cihazını durdurduktan sonra k düğmesine 
ekranda BYE yazısı görününceye kadar basın.

3.4 Tuş Kilidi (HOLD fonksiyonu) 

1 Kaydedicinin tuş takımını kilitlemek için HOLD düğmesini yukarıya 
doğru Hold pozisyonuna kaydırın. 
•	Ekranda kısaca ‘On Hold’ görünür ve kapanır.

2 Tuş takımı kilini devre dışı bırakmak için HOLD düğmesini aşağıya 
doğru Off pozisyonuna kaydırın.

3.5 Tarih ve saat ayarlama

Piller ilk kez takıldığında, tarih ve saati ayarlamanız istenir.
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3.7 Ses Kaydediciyi bilgisayarla birlikte kullanma
Ses Kaydedicisi USB yığın depolama aygıtı olarak dosyalarınızı 
kaydetmenizi, yedeklemenizi ve taşımanızı sağlar. Ses Kaydedicisi 
bilgisayara USB ile bağlanır ve herhangi bir özel yazılım kurulumu 
gerektirmez. Ses Kaydedicisi, bilgisayardan cihaza ve cihazdan bilgisayara 
dosyaları kolayca sürükleyip bırakabileceğiniz şekilde otomatik olarak 
çıkarılabilir sürücü olarak gösterilir.

D Notlar
•	 Cihaza veya cihazdan dosya aktarılırken Ses Kaydedicinin bağlantısını 

kesmeyin. Kayıt/yürütme göstergesi turuncu olarak yanıp sönerken 
veri aktarımı devam etmektedir.

•	 Ses Kaydedicinin sürücüsünü bilgisayarda biçimlendirmeyin. Ses 
Kaydedicinin üzerinde yapılan biçimlendirme doğru dosya sistemini 
kullanır ve gerekli klasörleri otomatik olarak yaratır.

3.8 Uzaktan kumandayı bağlama (sadece LFH0898)
Uzaktan kumanda kaydetmeyi başlatmak ve duraklatmak, yeni dosya 
eklemek ve dizin işareti eklemek için kullanılabilir. 

1 Uzaktan kumandayı Ses Kaydedicinin EAR jakına bağlayın.

3.9 360° toplantı mikrofonlarını bağlama ve yerleştirme 
(sadece LFH0898)

1 Kaydedicinin durdurulduğundan emin olun.
2 Kaydedicinin mikrofon soketine ayırıcı kablonun fişini bağlayın. Her 

iki mikrofonun fişini ayırıcı kablonun soketlerine bağlayın.

3 En iyi kayıt kalitesi için, tüm katılımcıların mikrofondan 2 metre 
veya 6.5 feetten daha uzak olmayacağı şekilde mikrofonları masaya 
yerleştirin. 

       

     

2 m/6.5 ft 2 m/6.5 ft
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•	 Kayıt sırasında pilleri çıkartmayın. Bunu yapmak kaydedicinin 
arızalanmasına yol açabilir.

•	 Uzun süreli kayıt yapılacaksa, kayda başlamadan önce pilleri değiştirin.
•	 Ses Kaydedici USB kablo üzerinden güç alırken pilleri kullanmadan 

kayıt yapabilir. Kayıt cihazını USB kablo ile bir bilgisayara bağlayın g 
düğmesine 1 saniye veya daha uzun süre basarak kaydı başlatın.

4.2 Harici mikrofon ile kayıt 
Harici bir mikrofonla kayıt yapmak için, mikrofonu mikrofon soketine 
takın ve dahili mikrofon ile aynı yöntemi uygulayın. Harici bir mikrofon 
bağlandığında dahili mikrofon kapanır.

4.3 Kayıtlı dosyayı düzenleme

Kayıtlı bir dosyayı kaydın bir parçası üzerine yazarak ya da dosyanın 
sonunda bir kayıt ekleyerek düzenleyebilirsiniz.

1 Kayda başlamadan önce istediğiniz düzenleme modunu seçin 
(üzerinde yazma veya ekleme) (daha fazla bilgi için 8 Özelleştirme 
ayarları sayfa 17'ye bakın).

2 Kayıt cihazı durdurulmuş durumdayken istediğiniz klasörü seçmek 
için INDEX / a düğmesine basın.

3 Eklemenin yapılacağı dosyayı seçmek için h veya b düğmesine 
basın (dosya seçimi hakkında detaylar için 5.1.1 Dosya seçimi / dizin 
işareti bulma sayfa 12'ye bakın).

4 Kayıt

4.1 Dahili mikrofonla kayıt

1 Kayıt cihazı durdurulmuş durumdayken istediğiniz klasörü seçmek 
için INDEX / a düğmesine basın.

2 Kaydı başlatmak için g düğmesine basın. 
•	 Kayıt/yürüt göstergesi kırmızı yanar. Dahili mikrofonu ses kaynağına 

doğru yöneltin. 
3 Kaydı duraklatmak için g düğmesine basın. 

•	 Kayıt/yürüt göstergesi yanıp söner ve ekranda PAUSE yanıp söner. 
4 Kayda devam etmek için g düğmesine tekrar basın.
5 Kaydı durdurmak için j / DEL düğmesine basın.

D Notlar
•	 Kayda başlamadan önce istediğiniz sesle etkinleştirme fonksiyonunu ve 

kayıt modunu ayarlayın (daha fazla bilgi için 8 Özelleştirme ayarları sayfa 
17'ye bakın).

•	 Ses kaydedicinin ayarlarının doğruluğundan emin olmak için bir 
deneme kaydı yapın.

•	 Kalan kayıt süresini görüntülemek için kayıt sırasında k düğmesine 
basın.

•	 Yeni dosya oluşturmak için kayıt sırasında b düğmesine basın.
•	 Her klasör için azami dosya sayısı 99 dur, toplam kapasite  

396 dosyadır (99 dosya x 4 klasör).
•	 Kayıt süresi kalan kapasiteyi aşarsa veya dosya sayısı 396'ya ulaşırsa, 

kayıt durur ve ekranda FULL görüntülenir. Birkaç kayıt silin veya 
bilgisayara taşıyın.
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D Notlar
•	  t ikonu kaydın dizin işaretleri içerdiğini gösterir.
•	 Her dosya için 32 adet dizin işareti konulabilir.

4.5 Zoom fonksiyonunu kullanma

Zoom fonksiyonu aktif olduğunda, mikrofonlar yan ve arka sesleri 
azaltırken, doğrudan Ses Kaydedicinin ön tarafındaki sese odaklanır. 
Dersleri, konuşmaları ve konuşmacının kayıt yapılan yerden uzak olduğu 
diğer durumlarda kayıt yapılırken tavsiye edilir.

1 Zoom modunu aktifleştirmek için l/ MENU düğmesine basın. 

D Notlar
•	 Zoom fonksiyonu aynı zamanda menüden de etkinleştirilebilir (daha 

fazla bilgi için bkz. bölüm 8 Özelleştirme ayarları sayfa 17).
•	 Zoom fonksiyonu dahili mikrofon ve harici mikrofon (LFH0884 ile 

birlikte verilir) için optimize edilmiştir.

4 Eklemenin yapılacağı yere kadar yürütün veya ileri sarın ve dinlemeyi 
duraklatmak için k düğmesine basın.

5  g düğmesine basın. 
•	 Kayıt/yürüt göstergesi yanıp söner ve ekranda OVER veya APPEND 

görünür. 
6 Kayda başlamak için g düğmesine tekrar basın. 

•	 Mevcut kayıt düzenlenmiş olacaktır.
7 Kaydı durdurmak için j / DEL düğmesine basın.

D Notlar
•	 Bir kaydı düzenlerken orijinal dosyanın önceki kayıt modu geçerlidir.
•	 Kayıt düzenleme y (müzik) klasöründe yapılamaz.

4.4 Dizin işaretleri ekleme

Dizin işaretleri referans noktası olarak bir kayıt içinde belirli noktaları 
işaretlemek için kullanılır.

1 Dizin işareti eklemek için kayıt sırasında INDEX / a düğmesine basın. 
Dizin numarası bir saniye için görüntülenir.
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•	 Dengeleyici (Ekolayzır) modunu (Normal > Klasik > Pop > Caz) 
değiştirmek için müzik dinleme sırasında g düğmesine basın.

5.1 Dinleme fonksiyonları

5.1.1 Dosya seçimi / dizin işareti bulma

•	 Bir dosyanın sonuna atlamak için kayıt durdurulduğunda b 
düğmesine bir kere basın. Bir sonraki dosyanın başlangıcına atlamak 
için b düğmesine tekrar basın. 

•	 Bir dosyanın başlangıcına atlamak için kayıt durdurulduğunda h 
düğmesine bir kere basın. Bir önceki dosyanın sonuna atlamak için h 
düğmesine tekrar basın.

•	 Dosya dizin işaretleri içeriyorsa, h veya b düğmesine basıldğında 
kayıt cihazı bir önceki veya bir sonraki dizin işaretine atlar.

5.1.2 Yavaş, hızlı, normal dinleme

Normal, yavaş ve hızlı dinleme arasında geçiş yapmak için k düğmesine 
1 saniye veya daha uzun süre basın. 

5 Dinleme

1 Kayıt cihazı durdurulmuş durumdayken istediğiniz klasörü seçmek 
için INDEX / a düğmesine basın.

2 Dinlemek istediğiniz dosyayı seçmek için h veya b düğmesine 
basın (dosya seçimi ile ilgili detaylar için 5.1.1 Dosya seçimi / dizin 
işareti bulma sayfa 12'ye bakın).

3 k düğmesine basın. 
•	 Dinleme zamanı ekranda gösterilir ve yeşil LED yanar.

4 Sesi + ve – düğmelerini kullanarak ayarlayın.
5 Dinlemeyi durdurmak için / DEL düğmesine basın.
6 Önceki konumdan dinlemeye devam etmek için k düğmesine 

tekrar basın.

D Notlar
•	 Otomatik geri sarma özelliği dinlemeye devam edildiği her defasında 

kaydın son 3 saniyesini tekrar dinletir. 
•	 Kulaklıklar EAR jakına bağlandığında kayıt cihazının hoparlörü kapanır.

D Ses Kaydediciyi müzik çalar olarak kullanma notları
•	 Kayıt cihazı bilgisayardan kayıt cihazının müzik klasörüne aktarılabilecek 

.wma ve .mp3 biçimlerindeki müzik dosyalarını destekler. Kopya 
koruması (dijital haklar yönetimi) olan dosyalar desteklenmez.

•	 Ses Kaydedici müzik klasörü içinde iki klasör seviyesine kadar  
destekler. Her klasör 99 adet girdiye (dosyalar ve klasörler) kadar 
saklayabilir.

•	 Seçilen klasör/dosyayı açmak için k düğmesine basın. Bir seviye 
üstteki klasöre dönmek için INDEX / a düğmesine basın.
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5.2.2 Dosya veya klasörü tekrarlama / karıştırma modu

1 Yürütme modları (dosyayı tekrarla, klasörü tekrarla, klasörü karıştır 
veya normal dinleme) arasında geçiş yapmak için INDEX / a 
düğmesine 1 saniye veya daha uzun süre basın.

Simge Anlamı
r o Bir dosyayı tekrarlayarak çalar 

s o Klasörün içindeki tüm dosyaları tekrarlayarak çalar
s n Klasörün içindeki tüm müzik dosyalarını rastgele çalar

D Not
Karıştırma modu yalnızca y (müzik) klasöründe kullanılabilir.

5.1.3 Arama

Geçerli dosya içinde hızlı geri veya ileri sarmak için dinleme sırasında h 
veya b düğmesini basılı tutun. Dinlemeye seçilen hızda devam etmek 
için düğmeyi bırakın.

5.1.4 Geri ve ileri sarma

Dinlemekte olduğunuz dosyanın başına geri veya sonraki dosyaya ileri 
doğru sarmak için dinleme sırasında sırasıyla h veya b düğmesine 
basın. Dosya dizin işaretleri içeriyorsa, dinleme o noktadan başlar.

5.2 Yürütme özellikleri

Ses Kaydediciyi dosyaları art arda veya rastgele yürütecek şekilde 
ayarlayabilirsiniz.

5.2.1 Bir diziyi tekrarlama

1 Bir şarkıda diziyi tekrarlamak veya döndürmek için seçilen başlangıç 
noktasında INDEX / a düğmesine basın. 
•	  q ekranda yanıp söner.

2 Seçilen bitiş noktasında INDEX / a düğmesine tekrar basın. 
•	 Tekrar dizisi başlar.

3 Dinlemeyi durdurmak için j / DEL düğmesine veya normal dinlemeye 
dönmek için INDEX / a düğmesine basın.
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6 Silme

1 Kayıt cihazı durdurulmuş durumdayken istediğiniz klasörü seçmek 
için INDEX / a düğmesine basın.

2 j / DEL düğmesine 1 saniye veya daha uzun süre basın. DELETE 
ekranda belirir.

3 Silme seçeneğini seçmek için h veya b düğmesine basın: 
Simge Anlamı
r Tek bir dosyayı siler

s Bir klasördeki tüm dosyaları siler
t Bir dosyadaki tüm dizin işaretlerini siler

4 k düğmesine basın.
5 Silinecek olan dosyayı, klasörü veya dizin işaretleri içeren dosyayı 

seçmek için h veya b düğmesine basın.
6 k düğmesine tekrar basın. 

•	 No ekranda görünür.
7 Yes'i seçmek için h veya b düğmesine basın.
8 Onaylamak için k düğmesine basın.

D Not
Sıralı dosya numaraları otomatik olarak tekrar atanır.
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7.2 Radyo istasyonunu manuel olarak ayarlama

1 Frekans ince ayarı yapmak için h veya b düğmesine hızlıca basın.
2 Bir sonraki güçlü sinyali aramak için h veya b düğmesine basın.
3 Frekansı hafızaya kaydetmek için k düğmesine basın.
4 Sesi + ve – düğmelerini kullanarak ayarlayın.
5 Radyo modundan çıkmak için l/ MENU düğmesine 1 saniye veya 

daha uzun süre basın.

D Not
Kayıt cihazı radyo modundayken stereo ve mono alım arasında geçiş 
yapmak için j / DEL düğmesine basın.

7.3 Hafızadaki radyo istasyonunu dinleme

1 Kayıt cihazı radyo modundayken frekans ve hafıza modu arasında 
geçiş yapmak için  
INDEX / a düğmesine basın.

2 Hafıza modunda, hafızadaki başka bir radyo istasyonuna geçmek için 
h veya b düğmesine basın.

3 Sesi + ve – düğmelerini kullanarak ayarlayın.
4 Radyo modundan çıkmak için l/ MENU düğmesine 1 saniye veya 

daha uzun süre basın.

7 Radyo modu (sadece LFH0884, LFH0898)

1 Kulaklıkları bağlayın. Ürünle birlikte verilen kulaklıklar radyo anteni 
işlevi görür.

2 Radyo moduna giriş yapmak için l/ MENU düğmesine 1 saniye veya 
daha uzun süre basılı tutun.

D Not
Radyo aynı zamanda menüden de açılıp kapatılabilir (daha fazla bilgi için  
8 Özelleştirme ayarları sayfa 17'ye bakın).

7.1 Radyo istasyonlarını otomatik olarak ayarlama

1 Menüyü açmak için l/ MENU düğmesine basın.
2 R seçmek için + veya – düğmesine basın.
3 Alt menüye giriş yapmak için k düğmesine basın.
4 AUTO seçmek için + veya – düğmesine basın.
5 Onaylamak için k düğmesine basın. Radyo otomatik olarak radyo 

istasyonlarını ayarlar ve frekansları hafızaya kaydeder. Radyo hafızaya 
20 radyo istasyonu kaydedebilir.
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7.4 Hafızadaki radyo istasyonunu silme

1 Kayıt cihazı radyo modundayken frekans ve hafıza modu arasında 
geçiş yapmak için  
INDEX / a düğmesine basın.

2 Hafıza modundayken silmek istediğiniz radyo istasyonunu seçmek için 
h veya b düğmesine basın.

3 Hafızadaki radyo istasyonunu silmek için j / DEL düğmesine 1 saniye 
veya daha uzun süre basın.

7.5 FM radyodan kayıt yapma

1 Manuel olarak bir radyo istasyonu ayarlayın veya hafızadan bir 
istasyon seçin.

2 Kaydı başlatmak için g düğmesine basın.
3 Kaydı durdurmak için j / DEL düğmesine basın.
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Menü Ayar Tanımı
Recording 
mode

PCM
SHQ
HQ
SP
LP
SLP

Çeşitli kayıt modları arasından seçim 
yapabilirsiniz, CD kalitesinde ses için 
sıkıştırılmamış PCM stereo kayıt (LFH0884/0898), 
SHQ ve HQ'yu içeren iki stereo mod, uzun kayıt 
süreleri için SP, LP ve SLP'yi içeren üç mono mod. 
Geçerli kayıt modları ve kayıt süreleri için 11 
Teknik veriler sayfa 22'ye bakın.

Recording 
sensitivity

HI
LO

Arka plan gürültülerini kaydetmemek ve kayıt 
ortamınına uygun şekilde ayarlamak için kayıt 
hassasiyetini ayarlayın.

Voice 
activation

On
Off

Sesle etkinleştirmeli kayıt, eller serbest kayıt için 
kullanışlı bir özelliktir. Sesle etkinleştirmeli kayıt 
etkin olduğunda, kayıt konuşmaya başladığınızda 
başlar. Sustuğunuzda kayıt cihazı sessizlikten üç 
saniye sonra otomatik olarak duraklar ve sadece 
tekrar konuşmaya başladığınızda kayda devam 
eder.

ClearVoice 

On
Off

ClearVoice özelliği sessiz bölümleri dinamik 
olarak ayarlar, böylece daha kısık seslerin 
anlaşılırlığını arttırır.

8 Özelleştirme ayarları

Menü, kayıt cihazı durdurulduğunda veya radyo yayını sırasında 
kullanılabilir. Mevcut menü seçenekleri ses klasörü, müzik klasörü ve 
radyo moduna göre farklılıklar gösterir.

1 Kayıt cihazı durdurulduğunda l/ MENU düğmesine basın.
2 Bir menü öğesi seçmek için + veya – düğmesine basın.

3 Alt menüye giriş yapmak için k düğmesine basın.
4 Bir ayarı değiştirmek için + veya – düğmesine basın.
5 Seçiminizi onaylamak için k düğmesine basın.
6 Ayarlarınızı kaydetmeden geçerli ekrandan çıkmak için l/ MENU 

düğmesine basın.
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Menü Ayar Tanımı

Backlight

On
Off

Bir düğmeye basıldığında ekran birkaç saniye 
yanık kalır.

Auto off

5 
15

Ses Kaydedici hareketsizlikten 5 veya 15 dakika
sonra otomatik olarak kapanır.

Beep

On
Off

Kayıt cihazı düğmeye basıldığında veya hatalarda 
ses çıkarır.

Clock

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

Tarih ve saat ayarlanırsa, dosyanın kayıt zamanı 
her dosyayla birlikte hafızaya alınır.

Equilizer

Off
Pop
Jazz
Classic

Bu ayar özel frekans ayarları ile müzik çalarken 
dinleme deneyiminizi geliştirir. Müziğiniz için 
uygun ayarı seçin.

Format

Yes
No

Kaydedilmiş radyo istasyonları da dahil olmak 
üzere tüm dosyaları silin. Kayıt cihazını 
biçimlendirmeden (formatlamadan) önce tüm 
önemli dosyaları bir bilgisayara aktarın.

Info

Yazılım sürümü ve çıkış tarihini gösterir.

Menü Ayar Tanımı

Timer

Off 
MIC
FM

Mikrofondan (MIC'i seçin) veya radyo kanalından 
otomatik kayda başlaması için (FM'i seçin / 
yalnızca LFH0884, LFH0898) ayarlayın. Kayda 
başlama zamanı, kayıt süresi (30/60/120 dakika/
sınırsız), bir klasör ve kaydedilecek radyo kanalını 
belirleyin.

Alarm

Off 
BEEP
FILE

Ses Kaydediciyi mobil çalar saat olarak kullanın. 
Alarm modunu (sinyal sesi veya dosyadan çalma) 
seçin ve başlama zamanını ve çalınacak dosyayı 
belirleyin.

Auto 
Divide

Off
30 dk.
60 dk.

Otomatik bölme özelliği her 30 veya 60 
dakikada bir yeni bir dosyaya kayıt yapar. Bu 
toplantılar veya dersler gibi uzun kayıtları bulmayı, 
düzenlemeyi ve arşivlemeyi kolaylaştırır.

File split

Yes
No

Büyük bir dosyayı iki ayrı dosyaya bölün böylece 
kolayca arşivlenebilir veya e‑posta yoluyla kolayca 
aktarılabilir veya dosyanın o bölümü silinebilir. 
Dosyayı bölmek için, çalmaya başlayın ve 
bölmenin yapılacağı yerde durdurun, daha sonra 
SPLIT menüsünü açın.

Line-in

On
Off

Kayıt cihazının giriş jakı yoluyla harici ses 
kaynaklarından kayıt yaparken ON ayarını 
kullanın.

Zoom 
function

On
Off

Uzaktan gelen sesi belirli ve net alabilmek ve 
arka plan sesini ortadan kaldırmak için zoom 
fonksiyonunu etkinleştirin.
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Menü Ayar Tanımı

Edit mode

APPEND
OVER
OFF

Kayıtlı bir dosyayı kaydın bir parçası üzerine 
yazarak ya da dosyanın sonunda bir kayıt 
ekleyerek düzenleyebilirsiniz. Bir kaydı 
düzenlemeden önce istenen düzenleme 
modunu (üzerine yazma [=OVER] veya ekleme 
[=APPEND]) ayarlayın. Daha fazla bilgi için 4.3 
Kayıtlı dosyayı düzenleme sayfa 10'a bakın.

Radio
FM On

Off
Radyoyu açar ve kapatır. 

Auto-tune Yes
No

Radyo istasyonunu otomatik olarak ayarlayın ve 
20 istasyona kadar hafızaya alın.

Output EP
SP

Radyo modunda kulaklık (EP) ve hoparlör (SP) 
çıkışı arasında değiştirin. 
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9 Yazılım güncelleştirme

Ses Kaydediciniz yazılım olarak adlandırılan bir dahili program tarafından 
kontrol edilir. Devam eden ürün bakımının bir parçası olarak, yazılım 
revize edilir ve hatalar düzeltilir.

Ses Kaydediciyi aldığınızda yeni bir versiyonun (bir "güncelleştirme"nin) 
yayınlanmış olması mümkündür Bu durumda kayıt cihazınızı en son 
versiyona kolayca güncelleştirebilirsiniz.

1 Verilen USB kablosunu kullanarak Ses Kaydediciyi bir bilgisayara  
bağlayın. 

2 Ses Kaydediciniz için yazılım güncelleştirmesini  
www.philips.com adresinden bilgisayarınıza indirin.

3 Yeni yazılımı Ses Kaydedicinin kök dizinine kopyalayın.
4 Ses Kaydedicinin bilgisayardan bağlantısını kesmek yazılımın otomatik 

olarak güncelleştirilmesini sağlar.

D Not
•	 Otomatik güncelleme yapabilmek için yazılımın kök dizinine 

yerleştirilmesi zorunludur.
•	 Yazılım dosyası güncelleştirme gerçekleştirildikten sonra otomatik 

olarak silinecektir. Daha sonra Ses Kaydedici kapanacaktır.
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10 Sorun giderme

Kayıt cihazım açılmıyor
•	 Piller boş olabilir veya düzgün yerleştirilmemiş olabilir. Pilleri yenileri 

ile değiştirin ve doğru takıldığından emin olun.

Kayıt cihazım hiçbir şey kaydetmiyor.
•	 Kayıt cihazı HOLD modunda olabilir. HOLD düğmesini OFF 

pozisyonuna getirin.
•	 Azami kayıt sayısına ulaşılmış olabilir veya kayıt kapasitesi dolmuş 

olabilir. Kayıtlardan bazılarını silin veya kayıtları harici bir cihaza 
aktarın.

Hoparlörlerden hiçbir şey duyamıyorum
•	 Kulaklıklar takılı olabilir. Kulaklıkları çıkartın.
•	 Ses en kısık ayarda olabilir. Sesi ayarlayın.

Kayıt cihazım kayıtları yürütemiyor.
•	 Kayıt cihazı HOLD modunda olabilir. HOLD düğmesini OFF 

pozisyonuna getirin.
•	 Piller boş olabilir veya düzgün yerleştirilmemiş olabilir. Pilleri yenileri 

ile değiştirin ve doğru takıldığından emin olun.
•	 Henüz hiçbir şey kaydedilmemiştir. Kayıtların sayısını kontrol edin.

Kayıt cihazım duramıyor, duraklayamıyor, yürütemiyor veya 
kaydedemiyor.
•	 Kayıt cihazı HOLD modunda olabilir. HOLD düğmesini OFF 

pozisyonuna getirin.

Kulaklıklardan hiçbir şey duyamıyorum
•	 Kulaklıklar düzgün takılmamış olabilir. Kulaklıkları doğru şekilde takın.
•	 Ses en kısık ayarda olabilir. Sesi ayarlayın.
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11 Teknik veriler

•	 USB: Yüksek hızlı 2.0 mini‑USB
•	 Mikrofon:	3.5	mm	•	empedans	2.2	kΩ
•	 Kulaklık: 3.5	mm	•	empedans	16	Ω	veya	üstü
•	 Ekran:	LCD/segment	•	diyagonal	ekran	boyutu:	39	mm / 1.5 in.
•	 Mikrofon:	Dahili:	stereo	•	Harici:	stereo
•	 Dahili hafıza kapasitesi: 8 GB
•	 Dahili hafıza tipi: NAND Flash
•	 Kayıt biçimleri(formatları): MPEG1 layer 3 (MP3), PCM (LFH0884/

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

stereo), SP (MP3/mono), LP (MP3/mono), SLP (MP3/mono)
•	 Bit hızı: 1411 kbps (PCM modu), 192 kbps (SHQ modu), 64 kbps 

(HQ modu), 48 kbps (SP modu), 32 kbps (LP modu), 8 kbps (SLP 
modu)

•	 Kayıt süresi: 2250 saat (SLP modu), 572 saat (LP modu), 381 saat 
(SP modu), 286 saat (HQ modu), 95 saat (SHQ modu), 13 saat (PCM 
modu)

•	 Örnekleme oranı: 44.1 kHz (PCM/SHQ modu), 22 kHz (HQ 
modu), 16 kHz (SP/LP/SLP modu)

•	 Müzik dinleme: Sıkıştırma	biçimi	(formatı):	.mp3,	.wma	•	MP3	bit	
hızları:	8	–	320	kbps	•	WMA	bit	hızları:	8	–	320	kbps	•	DRM	(DHY-
dijital haklar yönetimi) desteği yok

•	 Radyo/alıcı (LFH0884/LFH0898):	Radyo	bantları:	FM	stereo	•	
Frekans	aralığı:	87.5	–	108	MHz	•	Hafızadaki	kanal	sayısı:	20	•	Otomatik	
dijital ayarlama

•	 Hoparlör:	Dahili	30	mm	yuvarlak	dinamik	hoparlör	•	Çıkış	gücü:	
110 mW

•	 Çalışma koşulları: Sıcaklık: 5° – 45° C/ 41°	–	113°	F	•	Nem:	10	%	–	
90	%

•	 Pil tipi: 2 adet Philips AAA alkalin pil (LR03 veya R03) veya Philips 
şarj edilebilir pilleri LFH9154

•	 Pil ömrü (SLP modu): 50 saat
•	 Ürün boyutları (G × D × Y): 40 × 18.4 × 108 mm / 1.6 × 0.7 × 4.3 in.
•	 Ağırlık: 80 g / 2.8 oz. piller dahil
•	 Sistem gereksinimleri: Windows 7 / Vista / XP / 2000, Mac OS X, 
Linux	•	Boş	USB	portu
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