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Pomembno (pri modelih s slušalkami):
Družba Philips jamči za skladnost največje glasnosti svojih zvočnih naprav 
z veljavnimi predpisi, vendar to velja le za izvirni model slušalk, ki so bile 
ob nakupu priložene napravi. Če morate slušalke zamenjati, se obrnite 
na svojega prodajalca in kupite enak model slušalk Philips.

1.2 Odstranjevanje stare naprave

•	 Za izdelavo naprave so bili uporabljeni kakovostni materiali in 
komponente, ki jih je mogoče reciklirati in znova uporabiti.

•	 Prečrtani simbol smetnjaka vas opozarja, da je naprava skladna z 
evropsko direktivo 2002/96/ES.

•	 Informirajte se o sistemu ločevanja odpadkov za električne in 
elektronske naprave v svoji regiji.

•	 Držite se zakonskih določil in teh izdelkov ne zavrzite med običajne 
odpadke. S pravilnim odstranjevanjem starih naprav preprečite 
škodljive vplive na okolje in zdravje.

•	 Baterije (vključno z vgrajenimi polnilnimi baterijami) vsebujejo snovi, 
ki škodujejo okolju. Zaradi tega jih morate oddati na uradnih zbiralnih 
mestih.

1 Pomembno

1.1 Varnost

•	 Napravo varujte pred dežjem in vodo, da se izognete kratkemu stiku.
•	 Naprave ne izpostavljajte močni vročini, ki jo oddajajo grelniki ali 

neposredna sončna svetloba.
•	 Zaščitite kable, da se ne preščipnejo, predvsem pri vtičih in na mestu, 

kjer izhajajo iz enote.
•	 Ustvarite varnostne kopije svoje datotek. Družba Philips ne prevzema 

odgovornosti za izgubljene podatke.

1.1.1 Zaščita sluha

Pri uporabi slušalk upoštevajte naslednje smernice:
•	 Nastavite zmerno glasnost, slušalk pa za poslušanje ne uporabljajte 

predolgo.
•	 Obvezno pazite, da slušalk ne nastavite glasneje, kot to zmore 

prenesti vaš sluh.
•	 Glasnost vedno nastavite le do takšne mere, da še vedno slišite, kaj se 

dogaja okoli vas.
•	 Kadar so možne nevarne situacije, bodite zelo previdni ali pa uporabo 

začasno prekinite.
•	 Slušalk ne uporabljajte med upravljanjem motornega vozila, 

kolesarjenjem, rolkanjem itd. S tem lahko ogrozite promet in kršite 
zakonske predpise.
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2 Vaša digitalna naprava Voice Tracer

Čestitamo vam za vaš nakup in dobrodošli pri Philips! Da lahko 
popolnoma izkoristite podporo, ki vam jo nudi Philips, obiščite našo 
spletno mesto, kjer boste našli informacije v obliki priročnikov za 
uporabnika, prenosov programske opreme, garancijskih informacij in še 
veliko več: www.philips.com/welcome.

2.1 Glavne lastnosti izdelka

•	 Nizkošumni mikrofon za izjemno jasen govor
•	 Stereo snemanje v MP3-obliki za vrhunsko kakovost zvoka
•	 Sistem Zoom Mic za zajemanje specifičnega in čistega zvoka od daleč 

in preprečevanje šumov v ozadju
•	 ClearVoice za čisto in živahno predvajanje govora
•	 Snemanje in polnjenje baterij prek USB-ja za neomejeno uporabo 
•	 Funkcija kazala za enostavno iskanje zadevnih odsekov
•	 USB priklop in predvajanje v operacijskih sistemih Windows, Mac OS 

in Linux
•	 Uživajte v predvajanju MP3 in WMA-glasbe

Digitalni 
snemalnik

2 360-stopinjska 
mikrofona
za sestanke (LFH0898)

2 polnilni 
bateriji 

Mikrofon s funkcijo 
približevanja (LFH0884)

Torbica za shranjevanje 
(LFH0898)

Stereo slušalke

Razdelilni kabel 
(LFH0898)Mikrofon z zaponko 

(LFH0865, LFH0884)

Priročnik za hiter 
začetek uporabe

Registe
r your product an

d get support at

www.philips.com/welcome

LFH0865

LFH0884

Quick start guide

2.2 Kaj je v paketu

Kabel USB
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2.3 Pregled

1  Vtičnica za slušalke, vtičnica za daljinski upravljalnik
2  Priključek za mikrofon, vhodni priključek
3  Vgrajen mikrofon
4  Povišanje glasnosti, izbor možnosti menija (+)
5  Snemanje, premor, vklop g
6  Hitro previjanje naprej, izbor datoteke b
7  Zaustavi, prikaži izbriši j / DEL
8  Zmanjšanje glasnosti, izbor možnosti menija (–)
9  Zvočnik
10  USB-priključek
11  Prostor za baterijo
12  Vklop/izklop, predvajaj/premor, hitrost predvajanja, nastavi možnost 

menija k 
13  Meni, FM-radio, funkcija približevanja l/ MENI
14  Hitrost previjanje nazaj, izbor datoteke, nazaj na prejšnji element 

menija h
15  Kazalo, mape, ponovi KAZALO / a
16  Prikazovalnik
17  Stikalo "Zadrži"
18  Indikator snemanja/predvajanja

13

9

5

7

16

17

15

10

4
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3 Prvi koraki 

3.1 Vstavite baterije 

Napravo Voice Tracer lahko uporabljate s polnilnimi baterijami Philips 
LFH9145 ali alkalnimi baterijami AAA.

1 Odprite pokrovček za baterijo.

2 Vstavite baterije, usmerjene, kot je prikazano, in zaprite pokrovček.

D Opombe
•	 Ne mešajte različnih vrst in/ali znamk baterij.
•	 Če naprave Voice Tracer dalj časa ne boste uporabljali, baterije 

odstranite. Če baterije iztečejo, se lahko naprava pokvari.
•	 Če naprava Voice Tracer ne deluje pravilno, odstranite baterije in jih 

ponovno vstavite.
•	 Pred zamenjavo baterij zaustavite snemalnik. Če baterije odstranite, 

ko je snemalnik vklopljen, se lahko datoteka poškoduje.
•	 Ko so baterije skoraj prazne, bo indikator baterije utripal.
•	 Če zamenjava baterij traja dlje kot 2 minuti, boste morali ponastaviti 

čas.

3.2 Napolnite baterije.

Polnilne baterije Philips LFH9154 je mogoče polniti v napravi Voice 
Tracer. Ko je naprava Voice Tracer priključena na računalnik, se polnilna 
baterija samodejno polni. Celoten cikel polnjenja traja približno 2,5 ure.

D Opombe
•	 Drugih baterij, razen baterij LFH9154, ki jih dobavi Philips, ni mogoče 

polniti.
•	 Pred prvo uporabo popolnoma napolnite baterije.
•	 Računalnik mora biti med polnjenjem baterij VKLOPLJEN.
•	 Če USB-vrata računalnika ne dovajajo dovolj napajalne napetosti, 

uporabite zunanji polnilnik za baterije.
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3.5 Nastavite datum in čas

Ko prvič vstavite baterije, boste pozvani, da nastavite datum in čas.

1 Na prikazovalniku se prikaže CLOCK (URA). Pritisnite gumb k. 
Indikator za leto utripa.

2 Z gumbom + ali – nastavite leto.
3 Pritisnite gumb k, da se premaknete na nastavitev meseca.
4 Ponovite koraka 2 in 3 da na enak način nastavite mesec, dan, 

12/24-urni format in čas.

D Opomba
Datum in čas lahko spremenite kadarkoli z uporabo menija (za več 
informacij glejte 8 Prilagoditev nastavitev na strani 19).

3.3 Vklop/izklop

1 Za vklop pritisnite in zadržite gumb k, dokler se na prikazovalniku 
ne prikaže kratka animacija [ ].

2 Če želite napravo izklopiti, pritisnite gumb k, ko je snemalnik 
zaustavljen, in gumb zadržite, dokler se na prikazovalniku ne izpiše 
BYE (NASVIDENJE).

3.4 Blokada tipke (funkcija HOLD) 

1 Potisnite stikalo HOLD navzgor na položaj za blokado tipkovnice 
snemalnika. 
•	Na prikazovalniku se na kratko prikaže „On Hold“, potem pa se prikaz 
 izključi.

2 Blokado tipke odpravite tako, da stikalo HOLD premaknete v 
položaj Off (navzdol).
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3.6 Prikaz informacij

•	 Pritisnite gumb j / DEL, ko je snemalnik zaustavljen, da preklapljate 
informacije na prikazovalniku: pretekli čas predvajanja/snemanja 
trenutne datoteke > preostali skupni čas snemanja > čas snemanja 
trenutne datoteke > datum snemanja trenutne datoteke.

•	 Med snemanjem pridržite tipko k, da se prikaže preostali čas 
snemanja.

3.7 Uporaba naprave Voice Tracer z računalnikom

Kot pomnilniška naprava USB, Voice Tracer nudi priročen način za 
shranjevanje, varnostno kopiranje in premikanje datotek. Napravo Voice 
Tracer lahko povežete z računalnikom preko priključka USB. Namestitev 
posebne programske opreme ni potrebna. Naprava Voice Tracer se 
samodejno prikaže kot odstranljivi pogon, tako da lahko preprosto 
premikate datoteke na enoto in z nje.

D Opombe
•	 Ne odklopite naprave Voice Tracer med prenosom datotek na napravo 

ali z nje. Dokler indikator za snemanje/predvajanje utripa oranžno, se 
podatki še prenašajo.

•	 Pogona naprave Voice Tracer ne formatirajte z računalnikom. 
Formatiranje z napravo Voice Tracer uporablja ustrezen datotečni 
sistem in samodejno pripravi potrebne mape.

3.8 Priklop daljinskega upravljalnika (samo LFH0898)

Z daljinskim upravljalnikom lahko začnete in začasno prekinete 
snemanje, če želite dodati novo datoteko ali zaznamek. 

1 Daljinski upravljalnik priklopite v priključek EAR na napravi Voice 
Tracer.
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3.9 Povežite in namestite 360-stopinjska mikrofona za 
sestanke (samo LFH0898)

1 Poskrbite, da bo snemalnik izklopljen.
2 Povežite vtič razdelilnega kabla v priključek za mikrofon na 

snemalniku. Povežite vtič vsakega mikrofona z enim od priključkov 
razdelilnega kabla.

3 Za optimalno kakovost snemanja namestite mikrofone na mizo, tako 
da bodo vsi udeleženci oddaljeni največ 2 metra ali 6,5 čevljev od 
mikrofona.

       

     

2 m/6.5 ft 2 m/6.5 ft
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•	 Med snemanjem ne odstranite baterij. To lahko povzroči napake v 
delovanju snemalnika.

•	 Pri daljšem snemanju pred začetkom zamenjajte baterije.
•	 Naprava Voice Tracer lahko snema med napajanjem preko USB-kabla, 

pri čemer se baterije ne bodo izpraznile. Povežite snemalnik na 
računalnik z USB-kablom in pritisnite gumb g za 1 sekundo ali dlje, da 
začnete s snemanjem.

4.2 Snemanje z zunanjim mikrofonom 

Če želite za snemanje uporabiti zunanji mikrofon, ga priključite na 
priključek za mikrofon in ravnajte enako kot pri vgrajenem mikrofonu. 
Če priključite zunanji mikrofon, se vgrajeni mikrofon izključi.

4 Snemanje

4.1 Snemanje z vgrajenim mikrofonom 

1 Ko je snemalnik izklopljen, pritisnite gumb INDEX / a in izberite 
želeno mapo.

2 Za začetek snemanja pritisnite gumb g. 
•	 Indikator za snemanje/predvajanje sveti rdeče. Vgrajeni mikrofon 

usmerite proti viru zvoka. 
3 Če želite snemanje prekiniti, pritisnite gumb g. 

•	 Indikator za snemanje/predvajanje bo utripal in na prikazovalniku bo 
napisano PAUSE. 

4 Za nadaljevanje snemanja ponovno pritisnite gumb g.
5 Če želite zaustaviti snemanje, pritisnite gumb j / DEL.

D Opombe
•	 Pred začetkom snemanja določite želeno funkcijo govornega vklopa in 

način snemanja (za podrobnosti glejte poglavje 8 Prilagoditev nastavitev 
na strani 19).

•	 Opravite poskusni posnetek, da se prepričate, ali ste izbrali pravilne 
nastavitve naprave Voice Tracer.

•	 Med snemanjem pridržite tipko k, da se prikaže preostali čas 
snemanja.

•	 Med snemanjem pritisnite b, da ustvarite novo datoteko.
•	 V vsaki mapi je lahko shranjenih do 99 datotek, skupno pa je lahko 

shranjenih 396 datotek (99 datotek × 4 mape).
•	 Če čas snemanja preseže razpoložljivo kapaciteto ali če število datotek 

doseže 396, se snemanje ustavi in se prikaže napis FULL. Izbrišite 
nekaj posnetkov ali jih prenesite na računalnik.
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4.4 Dodajanje zaznamkov

Zaznamke lahko uporabite za označevanje določenih točk v posnetku 
kot referenčnih točk.

1 Med snemanjem pritisnite gumb INDEX / a, da dodate zaznamek. 
Številka zaznamka se prikaže za eno sekundo.

D Opombe
•	 Simbol t pove, da posnetek vsebuje zaznamke.
•	 Vsak posnetek ima lahko do 32 zaznamkov.

4.3 Uredite predhodno posneto datoteko

Predhodno posneto datoteko lahko urejate tako, da del posnetka 
prepišete ali dodate posnetek na koncu datoteke.

1 Pred začetkom snemanja nastavite želen način urejanja (prepisovanje 
ali dodajanje) (za podrobnosti glejte poglavje 8 Prilagoditev nastavitev 
na strani 19).

2 Ko je snemalnik izklopljen, pritisnite gumb INDEX / a in izberite 
želeno mapo.

3 Pritisnite gumb h ali b, da izberete datoteko, h kateri želite 
dodati posnetek (glejte poglavje 5.1.1 Izbor datoteke / iskanje 
zaznamka na strani 14, kjer boste našli podrobnosti o izboru 
datoteke).

4 Predvajajte ali se pomaknite do položaja, kjer želite dodati posnetek, 
in pritisnite gumb k, da zaustavite predvajanje.

5 Pritisnite gumb g. 
•	 Indikator za snemanje/predvajanje bo utripal in na prikazovalniku bo 

napisano OVER ali APPEND. 
6 Za nadaljevanje snemanja ponovno pritisnite gumb g. 

•	 Obstoječi posnetek se bo uredil.
7 Če želite zaustaviti snemanje, pritisnite gumb j / DEL.

D Opombe
•	 Pri urejanju posnetka velja predhodni način snemanja izvorne 

datoteke.
•	 Urejanje posnetka ni na voljo v (glasbeni) mapi y.



13SnemanjeKazalo vsebine

4.5 Uporaba funkcije približevanja

Ko je funkcija približevanja aktivna, se mikrofoni osredotočijo na 
zvok, ki je neposredno pred napravo Voice Tracer, hkrati pa zmanjšajo 
stranske šume in šume od zadaj. Ta funkcija je priporočljiva za snemanje 
predavanj, govorov in drugih situacij, kjer je govorec oddaljen od vašega 
položaja snemanja.

1 Med snemanjem pritisnite gumb l/ MENU, da aktivirate način 
približevanja. 

D Opombe
•	 Funkcijo približevanja lahko aktivirate tudi v meniju (za več informacij 

glejte poglavje 8 Prilagoditev nastavitev na strani 19).
•	 Funkcija približevanja je optimizirana za notranji mikrofon in zunanji 

mikrofon s približevanjem (priložen modelu LFH0884).
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•	 Pritisnite gumb k, da odprete izbrano datoteko/mapo. Za eno raven 
map više se vrnete, če pritisnete gumb INDEX / a.

•	 Med predvajanjem glasbe pritisnite gumb g, da preklopite način 
izenačevalnika (Normal > Classic > Jazz > Pop > Normal).

5.1 Funkcije za predvajanje

5.1.1 Izbor datoteke / iskanje zaznamka

•	 Ko je snemalnik izklopljen, enkrat pritisnite gumb b, da preskočite 
do konca datoteke. Ponovno pritisnite gumb b, da preskočite na 
začetek naslednje datoteke. 

•	 Ko je snemalnik izklopljen, enkrat pritisnite gumb h, da preskočite 
na začetek datoteke. Ponovno pritisnite gumb h, da preskočite na 
konec prejšnje datoteke.

•	 Če so v datoteki zaznamki, bo snemalnik ob pritisku gumba h ali 
b preskočil do prejšnjega ali naslednjega zaznamka.

5.1.2 Počasno, hitro in običajno predvajanje

Med predvajanjem najmanj eno sekundo pridržite gumb k, da 
preklopite med običajnim, počasnim in hitrim predvajanjem. 

5 Predvajanje

1 Ko je snemalnik izklopljen, pritisnite gumb INDEX / a in izberite 
želeno mapo.

2 Pritisnite gumb h ali b, da izberete datoteko, ki jo želite 
predvajati (glejte poglavje 5.1.1 Izbor datoteke / iskanje zaznamka na 
strani 14, kjer boste našli podrobnosti o izboru datoteke).

3 Pritisnite gumb k. 
•	 Čas predvajanja bo prikazan na prikazovalniku in svetila bo zelena 

LED-lučka.
4 Z gumboma + in – prilagodite glasnost.
5 Če želite zaustaviti predvajanje, pritisnite gumb j / DEL.
6 Znova pritisnite gumb k, da nadaljujete predvajanje od prejšnjega 

mesta.

D  Opombe
•	 Funkcija za samodejno vračanje samodejno ponovi zadnje 3 sekunde 

posnetka vsakič, ko nadaljujete s predvajanjem. 
•	 Ko so v priključek EAR priključene slušalke, se bo zvočnik snemalnika 

izklopil.

D  Opombe o uporabi naprave Voice Tracer kot predvajalnik 
glasbe

•	 Snemalnik podpira glasbene datoteke v zapisih .wma in .mp3, ki jih 
lahko iz računalnika prenesete v glasbeno mapo snemalnika. Datoteke 
z zaščito pred kopiranjem (Digital Rights Management, DRM) niso 
podprte.

•	 Naprava Voice Tracer podpira v mapi za glasbo do dve ravni map. V 
vsaki mapi je lahko shranjenih do 99 vnosov (datotek in map).
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5.2.2 Ponovno predvajaj datoteko ali mapo / način naključnega 
predvajanja

1 Med predvajanjem pritisnite in za 1 sekundo ali dlje zadržite gumb 
INDEX / a , da lahko preklapljate med načini predvajanja (ponovno 
predvajaj datoteko, ponovno predvajaj mapo, naključno predvajaj 
mapo ali običajno predvajanje).

Ikona Pomen
r o Ponavljaj eno datoteko

s o Ponovno predvajaj vse datoteke v mapi
s n Naključno predvajaj vse datoteke v mapi

D Opomba
Način naključnega predvajanja je na voljo samo v (glasbeni) mapi y.

5.1.3 Išči

Med predvajanjem zadržite gumb h ali b, da se hitro premikate po 
trenutni datoteki naprej ali nazaj. Za nadaljevanje običajnega predvajanja 
gumb izpustite.

5.1.4 Pomikanje nazaj in naprej

Pritisnite gumb h ali b med predvajanjem, da se pomaknete na 
začetek datoteke, ki se predvaja, ali naprej do naslednje datoteke. Če 
datoteka vsebuje zaznamke, se bo predvajanje začelo od te točke.

5.2 Funkcije predvajanja

Napravo Voice Tracer lahko nastavite tako, da se datoteke predvajajo s 
ponavljanjem ali v naključnem vrstnem redu.

5.2.1 Ponavljanje zaporedja

1 Če želite ponoviti zaporedje v pesmi, na začetku izbrane točke 
pritisnite gumb INDEX / a. 
•	  q bo utripal na zaslonu.

2 Na želeni končni točki ponovno pritisnite gumb INDEX / a. 
•	 Zaporedje ponavljanja se začne.

3 Pritisnite gumb j / DEL, da zaustavite predvajanje, ali pritisnite gumb 
INDEX / a, da nadaljujete z običajnim predvajanjem.
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6 Brisanje

1 Ko je snemalnik izklopljen, pritisnite gumb INDEX / a in izberite 
želeno mapo.

2 Pritisnite in za 1 sekundo ali dlje zadržite gumb j / DEL . Na 
prikazovalniku se izpiše DELETE.

3 Pritisnite gumb h ali b, da izberete možnost za brisanje: 
Ikona Pomen
r Brisanje ene datoteke

s Brisanje vseh datotek v mapi
t Brisanje vseh zaznamkov v datoteki

4 Pritisnite gumb k.
5 Pritisnite gumb h ali b, da izberete datoteko, mapo ali datoteko 

z zanamki, ki jo želite izbrisati.
6 Ponovno pritisnite gumb k. 

•	 Prikaže se No.
7 Pritisnite gumb h ali b, da izberete možnost Yes.
8 Za potrditev pritisnite gumb k.

D Opomba
Zaporedne številke datotek se samodejno ponovno dodelijo.
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7.2 Ročno iskanje radijske postaje

1 Če želite natančno nastaviti frekvenco, na hitro pritisnite gumb 
h ali b.

2 Če želite poiskati naslednji močnejši signal, pritisnite in zadržite 
h ali b.

3 Pritisnite gumb k, da shranite frekvenco na prednastavljeno mesto.
4 Z gumboma + in – prilagodite glasnost.
5 Če želite zapustiti način za radio, pritisnite in za 1 sekundo ali dlje 

zadržite gumb l/ MENU.

D Opomba
Ko je snemalnik v načinu za radio, pritisnite gumb j / DEL, da preklopite 
med stereo in mono sprejemom.

7.3 Predvajanje prednastavljene radijske postaje

1 Ko je snemalnik v načinu za radio, pritisnite gumb INDEX / a, da 
preklopite med frekvenco in prednastavljenim načinom.

2 V prednastavljenem načinu pritisnite gumb h ali b, da preklopite 
na drugo prednastavljeno postajo.

3 Z gumboma + in – prilagodite glasnost.
4 Če želite zapustiti način za radio, pritisnite in za 1 sekundo ali dlje 

zadržite gumb l/ MENU.

7 Način za radio (samo LFH0884, LFH0898)

1 Povežite slušalke. Priložene slušalke se uporabljajo kot radijska 
antena.

2 Pritisnite in za 1 sekundo ali dlje zadržite gumb l/ MENU , da 
preklopite v način za radio.

D Opomba
Radio lahko prav tako vklopite in izklopite v meniju (za več informacij 
glejte poglavje 8 Prilagoditev nastavitev na strani 19).

7.1 Samodejno iskanje radijskih postaj

1 Pritisnite gumb l/ MENU, da odprete meni.
2 Z gumboma + ali – izberite R.
3 Pritisnite gumb k, da odprete podmeni.
4 Z gumboma + ali – izberite AUTO.
5 Za potrditev pritisnite gumb k. Radio samodejno poišče radijske 

postaje in shrani njihove frekvence na prednastavljena mesta. Radio 
lahko shrani do 20 radijskih postaj.
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7.4 Brisanje prednastavljene radijske postaje

1 Ko je snemalnik v načinu za radio, pritisnite gumb INDEX / a, da 
preklopite med frekvenco in prednastavljenim načinom.

2 V prednastavljenem načinu pritisnite gumb h ali b, da izberete 
prednastavljeno postajo, ki jo želite izbrisati.

3 Pritisnite in za 1 sekundo ali dlje zadržite gumb j / DEL , da izbrišete 
prednastavljeno radijsko postajo.

7.5 Snemanje z FM-radija

1 Ročno nastavite radijsko postajo ali predvajajte prednastavljeno 
radijsko postajo.

2 Za začetek snemanja pritisnite gumb g.
3 Če želite zaustaviti snemanje, pritisnite gumb j / DEL.
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Meni Nastavitev Opis
Način za 
snemanje

PCM
SHQ
HQ
SP
LP
SLP

Izbirate lahko med različnimi načini 
snemanja, od nestisnjenega stereo snemanja 
PCM za kakovost kot pri avdio CD-ju 
(LFH0884/0898), dveh stereo načinov, 
vključno s SHQ in HQ, ali tremi mono 
načini, vključno s SP, LP in SLP za daljše čase 
snemanja. Za podrobnosti o razpoložljivih 
načinih snemanja in časih snemanja glejte 
poglavje 11 Tehnični podatki na strani 24

Občutljivost 
snemanja

HI
LO

Nastavite občutljivost snemanja, da jo 
prilagodite okolju snemanja in se izognete 
šumom iz ozadja.

Glasovni vkop

Vklop
Izklop

Glasovni vklop snemanja je praktična 
funkcija za snemanje brez potrebe po 
pritisku na tipko. Ko je vključen glasovni 
vklop snemanja, se snemanje začne takoj, ko 
začnete govoriti. Ko nehate govoriti, naprava 
Voice Tracer po treh sekundah samodejno 
prekine snemanje in ga znova začne, ko 
začnete znova govoriti.

8 Prilagoditev nastavitev

Meni je na voljo, če je snemalnik zaustavljen in poslušate radio. 
Razpoložljivi elementi menija se lahko razlikujejo glede na to, ali ste v 
glasovni mapi, glasbeni mapi ali v načinu za radio.

1 Pritisnite gumb l/ MENU, ko je snemalnik zaustavljen.
2 Z gumboma + ali – izberite element menija.

3 Pritisnite gumb k, da odprete podmeni.
4 Z gumboma + ali – spremenite nastavitev.
5 Za potrditev pritisnite gumb k.
6 Pritisnite gumb l/ MENU, da zapustite trenutni nastavitveni zaslon, 

brez da shranite spremembe.
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Meni Nastavitev Opis

ClearVoice 

Vklop
Izklop

Funkcija ClearVoice dinamično prilagaja tihe 
prehode in tako izboljša razumljivost tišjih 
glasov.

Časovnik

Izklop 
Mikrofon
FM

Nastavite, da se bo samodejno snemanje 
začelo z mikrofonom (izberite MIC) ali naj 
se snema radijska postaja (izberite FM / 
samo LFH0884, LFH0898). Določite začetni 
čas, trajanje snemanja (30/60/120 minut/
neomejeno), mapo in radijsko postajo, ki jo 
želite snemati.

Alarm

Izklop 
PISK
DATOTEKA

Napravo Voice Tracer lahko uporabite 
kot prenosno alarmno uro. Izberite način 
alarma (piskanje ali predvajanje datoteke) in 
nastavite začetni čas in datoteko, ki jo želite 
predvajati.

Samodejno 
razdeli

Izklop
30 min
60 min

S funkcijo samodejne delitve se vsakih 30 
ali 60 minut začne snemanje nove datoteke. 
S tem boste laže našli, obdelali in arhivirali 
dolge posnetke, na primer s sestankov ali 
predavanj.

Delitev 
datoteke

Da
Ne

Veliko datoteko lahko razdelite v dve ločeni 
datoteki, ki jih je lažje arhivirati ali prenašati 
po e-pošti, prav tako pa lahko del datoteke 
izbrišete. Če želite datoteko razdeliti, jo 
predvajajte do mesta, kjer jo želite razdeliti, 
nato pa odprite meni SPLIT.

Vhod

Vklop
Izklop

Pri snemanju z zunanjih virov zvoka preko 
vhodnega priključka snemalnika uporabite 
nastavitev »ON« (VKLOP).

Meni Nastavitev Opis

Funkcija 
približevanja

Vklop
Izklop

Aktivirajte funkcijo približevanja, če želite 
zajeti specifičen in čist zvok od daleč in 
preprečiti šume v ozadju

Osvetlitev 
zaslona

Vklop
Izklop

Prikazovalnik bo svetil nekaj sekund po 
pritisku gumba.

Samodejni 
izklop

5 
15

Naprava Voice Tracer se samodejno izklopi 
po 5 ali 15 minutah neuporabe.

Pisk

Vklop
Izklop

Snemalnik odda pri pritisku tipke ali napaki 
ton.

Ura

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

Če nastavite datum in čas, se bodo 
informacije samodejno shranilo z vsako 
posneto datoteko.

Izenačevalnik

Izklop
Pop
Jazz
Klasika

Ta funkcija izboljša slušno doživetje 
pri predvajanju glasbe s posebnimi 
prilagoditvami frekvenc. Izberite nastavitev, 
ki se prilega vaši glasbi.

Formatiranje

Da
Ne

Izbrišite vse datoteke s snemalnika, 
vključno s programiranimi radijskimi 
postajami. Morebitne pomembne datoteke 
prenesite na računalnik, preden začnete s 
formatiranjem snemalnika.
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Meni Nastavitev Opis

Informacije

Prikaz različice vgrajene programske opreme 
in datuma izdaje.

Način 
urejanja

APPEND 
(DODAJ)
OVER 
(PRESNEMI)
IZKLOP

Predhodno posneto datoteko lahko urejate 
tako, da del posnetka prepišete ali dodate 
posnetek na koncu datoteke. Nastavite 
želeni način urejanja (prepiši [=OVER] 
ali dodaj [=APPEND]), preden začnete 
z urejanjem posnetka. Za več informacij 
glejte poglavje 4.3 Uredite predhodno posneto 
datoteko na strani 12.

Radio
FM Vklop

Izklop
Vklopite in izklopite radio.

Samodejno 
iskanje 
postaje

Da
Ne

Samodejno poišče radijsko postajo in shrani 
do 20 postaj.

Izhod EP
SP

V načinu radia lahko preklapljate med 
izhodom slušalk (EP) in zvočnika (SP). 
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9 Posodobitev programske opreme

Vašo napravo Voice Tracer nadzira notranji program, ki se imenuje 
programska oprema. V okviru naknadnega razvoja izdelka se vgrajena 
programska oprema posodablja in se odpravljajo morebitne napake.

Morda je bila od nakupa naprave Voice Tracer izdana nova različica 
("posodobitev") vgrajene programske opreme. V tem primeru lahko 
vgrajeno programsko opremo naprave preprosto posodobite na 
najnovejše stanje.

1 Napravo Voice Tracer preko priloženega kabla USB povežite z 
računalnikom. 

2 Prenesite posodobitev programske opreme za vašo napravo Voice 
Tracer s spletnega mesta www.philips.com na vaš računalnik.

3 Novo datoteko z vgrajeno programsko opremo kopirajte v korensko 
mapo naprave Voice Tracer.

4 Napravo Voice Tracer ločite od računalnika, kar sproži samodejno 
posodobitev vgrajene programske opreme.

D Opomba
•	 Ne pozabite, da mora biti datoteka z vgrajeno programsko opremo v 

korenski mapi, da se lahko opravi samodejna posodobitev.
•	 Po zaključku posodobitve se datoteka z vgrajeno programsko opremo 

samodejno izbriše. Po tem se naprava Voice Tracer izključi.
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Moj snemalnik se ne vklopi.
•	 Baterije so morda prazne ali niso pravilno vstavljene. Zamenjajte 

baterije z novimi in preverite, ali so pravilno vstavljene.

Moj snemalnik nič ne snema.
•	 Snemalnik je morda v načinu HOLD. Potisnite stikalo HOLD na 

izključen položaj.
•	 Doseženo je največje število posnetkov ali pa je porabljen prostor za 

posnetke. Posnetke izbrišite ali jih premaknite na zunanjo napravo.

Preko zvočnika ni slišati ničesar.
•	 Morda so priključene slušalke. Odstranite jih.
•	 Glasnost je nastavljena na najnižjo vrednost. Ustrezno nastavite 

glasnost.

Moj snemalnik ne predvaja posnetkov.
•	 Snemalnik je morda v načinu HOLD. Potisnite stikalo HOLD na 

izključen položaj.
•	 Baterije so morda prazne ali niso pravilno vstavljene. Zamenjajte 

baterije z novimi in preverite, ali so pravilno vstavljene.
•	 Posnetki še niso posneti. Preverite število posnetkov.

Snemalnik ne omogoča ustavljanja, prekinjanja, predvajanja ali 
snemanja.
•	 Snemalnik je morda v načinu HOLD. Potisnite stikalo HOLD na 

izključen položaj.

Preko slušalk ni slišati ničesar.
•	 Slušalke niso pravilno priključene. Pravilno priključite slušalke.
•	 Glasnost je nastavljena na najnižjo vrednost. Ustrezno nastavite 

glasnost.

10 Odpravljanje napak
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11 Tehnični podatki

•	 USB: Hitri mini USB 2.0
•	 Mikrofon:	3,5	mm	•	impedanca	2,2	kΩ
•	 Slušalke: 3,5	mm	•	impedanca	16	Ω	ali	več
•	 Zaslon:	LCD/segment	•	velikost	diagonale	zaslona:	39	mm / 1,5 in.
•	 Mikrofon:	vgrajen:	stereo	•	zunanji:	stereo
•	 Vgrajen pomnilnik: 8 GB
•	 Vrsta vgrajenega pomnilnika: NAND Flash
•	 Oblike snemanja: MPEG1 sloj 3 (MP3), PCM (LFH0884/LFH0898) 
•	 Načini snemanja: PCM (WAV/stereo), SHQ (MP3/stereo), HQ 

(MP3/stereo), SP (MP3/mono), LP (MP3/mono), SLP (MP3/mono)
•	 Bitna hitrost: 1411 kb/s (način PCM), 192 kb/s (način SHQ), 64 kb/s 

(način HQ), 48 kb/s (način SP), 32 kb/s (način LP), 8 kb/s (način SLP)
•	 Čas snemanja: 2250 ur (način SLP), 572 ur (način LP), 381 ur (način 

SP), 286 ur (način HQ), 95 ur (način SHQ), 13 ur (način PCM)
•	 Hitrost vzorčenja: 44,1 kHz (način PCM/SHQ), 22 kHz (način HQ), 

16 kHz (način SP/LP/SLP)
•	 Predvajanje glasbe: Oblika	stiskanja:	.mp3,	.wma	•	MP3	bitne	
hitrosti:	8	–	320	kb/s	•	WMA	bitne	hitrosti:	8	–	320	kb/s	•	Ni	
podpore DRM

•	 Radio/sprejem (LFH0884/LFH0898): Radijski pasovi: FM stereo 
•	Razpon	frekvence:	87,5	–	108	MHz	•	Število	shranjenih	postaj:	20	•	
Samodejno digitalno iskanje postaj

•	 Zvočnik:	vgrajen	30	mm	okrogel	dinamični	zvočnik	•	Moč	izhoda:	
110 mW

•	 Delovni pogoji: Temperatura: 5 °C – 45 °C/ 41	°F	–	113	°F	•	
Vlažnost: 10 % – 90 %

•	 Vrsta baterije: 2 alkalni bateriji Philips AAA (LR03 ali R03) ali 
polnilne baterije Philips LFH9154

•	 Trajanje baterije (način SLP): 50 ur
•	 Dimenzije izdelka (Š × G × V): 40 × 18,4 × 108 mm / 1,6 × 0,7 × 4,3 

in.
•	 Teža: 80 g / 2,8 oz. z baterijami
•	 Sistemske zahteve: Windows 7 / Vista / XP / 2000, Mac OS X, 
Linux	•	Prosta	vrata	USB
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