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1 Welcome

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully 
benefit from the support that Philips offers, visit our Website for 
support information such as user manuals, software downloads, 
warranty information and more:
www.philips.com

Product highlights

• ClearVoice – for dynamic enhancement of quiet recording passages 
giving excellent speech intelligibility

• Instant one-touch recording – from power off to recording with a 
single key press

• Record in the popular MP3 format
• Speedily transfer recordings and data via high-speed USB 2.0
• Voice-activated recording for hands-free note taking
• USB mass storage ensures maximum compatibility
• Organize recordings quickly and easily with four file folders

Добре дошли

Акценти на продукта

• ClearVoice – за динамично увеличение на тихите части от записа, 
което придава отлична разбираемост на речта

• Мигновен запис с едно натискане на бутон – от изключено състояние 
до запис с едно натискане на бутон

• Записване в популярния MP3 формат
• Бързо прехвърляне на записи и данни чрез високоскоростно USB 2.0
• Гласово-активиран запис за водене на записки със свободни ръце
• USB памет, осигуряваща максимална съвместимост
• Бързо и лесно организиране на записите с четири папки за файлове

Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се 
възползвате пълноценно от помощта, която Philips предлага, посетете нашия 
уеб сайт за помощна информация като ръководства, софтуер за изтегляне, 
гаранционна информация и още:
www.philips.com/welcome

Добре дошли
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2 Important

Safety

• To avoid a short circuit, do not expose the product to rain or water.
• Do not expose the device to excessive heat caused by heating 

equipment or direct sunlight.
• Protect the cables from being pinched, particularly at plugs.
• Back up your files. Philips is not responsible for any loss of data.

Hearing safety

Observe the following guidelines when using your 
headphones:
• Listen at reasonable volumes for reasonable periods of time.
• Be careful not to adjust the volume higher as your hearing adapts.
• Do not turn up the volume so high that you can’t hear what’s around 

you.
• You should use caution or temporarily discontinue use in potentially 

hazardous situations.
• Do not use headphones while operating a motorized vehicle, cycling, 

or skateboarding, etc. It may create a traffic hazard and is illegal in 
many areas.

Important (for models supplied with headphones):
Philips guarantees compliance with the maximum sound power of its 
audio players as determined by relevant regulatory bodies, but only 
with the original model of provided headphones. If these headphones 
need replacement, we recommend that you contact your retailer to 
order a Philips model identical to that of the original.

Disposal of your old product

• Your product is designed and manufactured with high quality 
materials and components that can be recycled and re-used.

• When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to 
a product, it indicates that the product is covered by the 
European Directive 2002/96/EC.

• Become informed about your local separate collection 
system for electrical and electronic products.

• Act according to your local rules and do not dispose of old products 
with normal household waste. The correct disposal of old products 
will help prevent potential negative consequences for the 
environment and human health.

• Batteries (including built-in rechargeable batteries) contain 
substances that may pollute the environment. All batteries should be 
disposed of at an official collection point.

Важно

Безопасност

• За да се избегне късо съединение, не излагайте продукта на дъжд или 
вода.

• Не излагайте устройството на висока температура, причинена от 
отоплителни уреди или пряка слънчева светлина.

• Пазете кабелите от прищипване, особено близо до щепсела.
• Правете резервни копия на файловете си. Philips не носи отговорност 

за загуба на данни.

Безопасност за слуха

Следвайте следните насоки, когато използвате слушалки:

• Слушайте при разумно силен звук и с разумна продължителност.
• Не увеличавайте звука, когато слухът ви се адаптира.
• Не увеличавайте звука толкова, че да не чувате какво става около вас.
• В потенциално опасни ситуации трябва да внимавате или временно да 

спрете да използвате слушалките.
• Не използвайте слушалки, докато карате моторно превозно средство, 

велосипед, скейтборд и др. Това може да създаде опасност на пътя и е 
незаконно на много места.

Изхвърляне на вашия стар продукт

• Вашият продукт е проектиран и произведен с висококачествени 
материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и 
използвани отново.

• Когато видите, че върху даден продукт е поставен този символ 
на зачеркнат контейнер с колелца, това означава, че продуктът 
е в обхвата на европейската Директива 2002/96/ЕО.

• Запознайте се с местните правила за разделно събиране на

Важно (за модели със слушалки):

Philips гарантира съответствие с максималната звукова мощност на своите 
аудио плейъри, определена от съответните регулаторни органи, но само с 
оригиналния модел на включените в комплекта слушалки. Ако тези 
слушалки трябва да бъдат сменени, ние препоръчваме да се свържете с 
вашия търговец, за да поръчате същия модел на Philips като оригиналния.

 електрически и електронни продукти.
• Спазвайте местните правила и не изхвърляйте стари продукти с 

обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на старите 
продукти помага за предотвратяване на потенциалните негативни 
последствия за околната среда и човешкото здраве.

• Батериите (включително вградените акумулаторни батерии) съдържат 
вещества, които могат да замърсят околната среда. Всички батерии 
трябва да се изхвърлят в специални събирателни пунктове.

Важно
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3 Your Voice Tracer digital recorder

What!s in the box?

Digital
recorder

battery
1 ! AAA

Registe
r your product an

d get support at

www.philips.com/welcome

LFH0612

LFH0617

LFH0632

LFH0633

LFH0642

LFH0646

LFH0652

Quick start guide

Quick start guide USB cable

Hands-free headset (LFH0635 only)

Вашият цифров рекордер Voice Tracer

Какво има в кутията

Цифров 
рекордер Ръководство за бърз старт

батерия

USB кабел

Устройство за свободни ръце (само при LFH0635)

Вашият цифров рекордер Voice Tracer



Your Voice Tracer digital recorder 6 Table of contents

Overview
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Hold switch
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Преглед

Индикатор за записване/възпроизвеждане
Дисплей
Копче за заключване на бутоните
Индекс, папка, повтаряне (INDEX/ )
Превъртане назад, Избор на файл, Oпция от менюто (?bb)
Menu (MENU)
Вкл/изкл, Възпр./Пауза, Скорост на възпр. (B 1)
Високоговорител
Отвор за каишка
Увеличаване на звука, Избор на елемент от менюто (+)
Записване, пауза, включване (z/[[)
Превъртане напред, Избор на файл, Задаване на опция 
от менюто (BB?)
Стоп, Дисплей, Изтриване (x/DEL)
Намаляване на звука, Избор на елемент от менюто (–)
Букса за микрофон (MIC)
USB букса
Букса за слушалки (EAR)
Вграден микрофон

Вашият цифров рекордер Voice Tracer
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4 Get started

Insert the battery

! Slide open the battery cover.
" Insert the battery as indicated. Make sure the polarity is correct.

# Close the cover again.

$%Notes
• Remove the battery if you will not be using the Voice Tracer for an 

extended period. The Voice Tracer could be damaged by a leaking 
battery.

• If the Voice Tracer does not function properly, remove the battery 
and re-insert it again.

• Stop the Voice Tracer before replacing the battery. Removing the 
battery while the recorder is in use may corrupt the file.

• When the battery is nearly empty, the battery indicator blinks.

Power on/off

! To power on, press the ! button until the display shows a short 
animation [ ].

" To power off, press the ! button while the recorder is stopped 
until the display shows BYE.

Keypad lock (HOLD function)

! Slide the HOLD switch up into the Hold position to lock the 
keypad of the recorder.
• The display briefly shows ‘On Hold’ and turns off.

" Slide the HOLD switch down to the Off position to disengage the 
keypad lock.

AAA
H

O
L

D

Първи стъпки

Поставяне на батерията Включване/изключване

Заключване на бутоните (функция HOLD)

Отворете капачето на батерията с приплъзване
Поставете батерията, както е показано. Уверете се, че полюсите са 
ориентирани правилно.

Затворете отново капачето.

Забележки
• Извадете батерията, ако няма да използвате Voice Tracer дълго време. 

Voice Tracer може да бъде повреден от протекла батерия.
• Ако Voice Tracer не работи правилно, извадете батерията и я 

поставете отново.
• Спрете Voice Tracer преди да смените батерията. Ако махнете 

батерията докато рекордерът работи, файлът може да се повреди.
• Когато батерията е почти изтощена, индикаторът на батерията мига.

За да включите устройството, натиснете бутона B 1, докато на 
дисплея се появи кратка анимация [ ].
За да изключите устройството, натиснете бутона B 1 при спрян 
рекордер, докато на дисплея се появи надпис BYE.

Плъзнете копчето HOLD нагоре, за да заключите бутоните на 
рекордера.
• На дисплея за кратко се появява надпис "On Hold" и после изчезва.

Плъзнете копчето HOLD надолу, за да отключите бутоните.

Първи стъпки
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Using the Voice Tracer with a computer

As a USB mass storage device, the Voice Tracer offers a convenient 
way to save, back up and move files. The Voice Tracer connects to a 
computer using a USB connection and does not require special 
software to be installed. The Voice Tracer is automatically displayed as 
a removable drive.

!"Notes
• Do not disconnect the Voice Tracer from the computer while files 

are transferred from or to the recorder. The record / play 
indicator  flashes orange, when data is being transferred.

• Do not format the drive of the Voice Tracer on a computer. 
Formatting on the Voice Tracer uses the correct file system and 
automatically creates the required folders.

1

1

Използване на Voice Tracer с компютър

Като USB памет, Voice Tracer предлага удобен начин за запазване, 
копиране и преместване на файлове. Voice Tracer се свързва към 
компютъра чрез USB връзка и не изисква инсталиране на специален 
софтуер. Voice Tracer се появява автоматично като отстранима памет.

Забележки
• Не изключвайте Voice Tracer от компютъра, докато от рекордера или 

към него се прехвърлят файлове. Индикаторът за записване/
възпроизвеждане 1 мига в оранжево, когато се прехвърлят данни.

• Не форматирайте паметта на Voice Tracer чрез компютър. При 
форматирането чрез Voice Tracer се използва правилната файлова 
система и автоматично се създават необходимите папки.

Първи стъпки
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5 Record

Please note the instructions in this section when you make the first 
recording with your Voice Tracer!

Record with the built-in microphone

! Press the INDEX / ! button while the recorder is stopped to 
select the desired folder.

" Press the g button to start recording.
• The record / play indicator lights red.
• Point the built-in microphone toward the sound source.

# To pause recording, press the g button.
• The record / play indicator will blink, and PAUSE will flash on the 

display.
$ Press the g button again to resume recording.
% To stop recording, press the " / DEL button.

&'Notes
• Set the desired voice activation function and recording mode before 

starting recording (see chapter 8, Customize settings on page 15 for 
more information).

• Make a test recording to make sure that the Voice Tracer settings are 
correct. 

• Press and hold # during recording to display the remaining 
recording time.

• Press $ during recording to create a new file.
• The maximum number of files in each folder is 99, for a total capacity 

of 396 files (99 files x 4 folders).
• If the recording time exceeds the available capacity or the number of 

files reaches 396, recording stops and FULL will be displayed. 
Delete a few recordings or move them to a computer.

• Do not remove the battery when recording is in progress. This can 
cause the unit to malfunction.

• If you are to start a long recording session, replace the batteries 
before you begin.

Записване

Записване с вградения микрофон

ЗабележкиМоля, обърнете внимание на инструкциите в този раздел, когато за първи 
път правите запис с вашия Voice Tracer!

За да изберете желаната папка натиснете бутона INDEX/ , докато 
рекордерът е спрян.
За да започнете да записвате натиснете бутона z/[[,.
• Индикаторът за записване/възпроизвеждане светва в червено.
• Насочете вградения микрофон към източника на звук.

За да спрете записването натиснете бутона z/[[.
• Индикаторът за записване/възпроизвеждане започва да мига, а на 

дисплея святка надпис "PAUSE".

За да продължите записването натиснете бутона z/[[ отново.
За да спрете записването натиснете бутона x/DEL.

• Преди да започнете да записвате изберете желаната функция за 
гласово активиране и режим на записване (за

повече информация вижте глава 8 – "Персонализиране на настройките" 
на страница 15).

• Направете пробен запис, за да се уверите, че настройките на Voice 
Tracer са правилни.

• За да видите оставащото време за запис натиснете и задръжте бутона 
B 1 по време на запис.

• За да създадете нов файл натиснете бутона BB? по време на запис.
• Максималният брой файлове във всяка папка е 99, като общият 

капацитет е 396 файла (99 файла х 4 папки).
• Ако времето на записа превиши наличния капацитет или броят на 

файловете достигне 396, записването спира и на дисплея се появява 
надпис FULL.

• Изтрийте няколко записа или ги преместете в компютър.
• Не вадете батерията по време на запис. Това може да повреди 

устройството.
• Ако ще записвате продължително, сменете батерията преди да 

започнете.

Записване
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Record with an external microphone

To record with an external microphone, connect the microphone to 
the microphone jack and follow the same procedure as for the built-in 
microphone. The built-in microphone is switched off when an external 
microphone is connected.

Add index marks

Index marks can be used to mark certain points in a recording as points 
of reference (for example, to mark the start of a new subject of 
discussion).

! Press the INDEX / ! button during recording to add an index 
mark.
• The index number is displayed for one second.

"#Notes
• The index icon   indicates that the recording contains 

index marks.

• Up to 32 index marks can be set per file.

1

1

Записване с външен микрофон

За да записвате с външен микрофон, включете микрофона в буксата за 
микрофон и следвайте същата процедура като за вградения микрофон. 
Когато е свързан външен микрофон, вграденият микрофон е изключен.

Добавяне на индекс-маркери

Индекс-маркерите могат да се използват за отбелязване на определени 
места в записа като референтни точки (например, за да отбележите 
началото на нова тема в обсъждането).

Забележки

За да добавите индекс-маркер натиснете бутона INDEX/  по време 
на запис.
• Номерът на индекса се появява за една секунда.

• Иконата  – 1 показва, че на записът съдържа индекс-маркери.

• За всеки файл могат да бъдат зададени до 32 индекс-маркера.

Записване
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6 Playback

Playback of a recording

! Press the INDEX / ! button while the recorder is stopped to 
select the desired folder.

" Press the " or # button to select the file to play back.
# Press the $ button.

• The playback time will be shown on the display, and the record / play 
indicator will light green.

$ Adjust the volume using the + and – buttons.
% To stop playback, press the % / DEL button.

• The total playback time of the current file will be shown on the 
display.

& Press the $ button again to continue playback from the previous 
position.

'(Notes
When headphones are connected to the headphones jack, the 
recorder speaker will be switched off.

Playback functions

Selecting a file

! While the recorder is stopped, press button # briefly to jump to 
the start of the next file.

" While the recorder is stopped, press button " briefly to jump to 
the start of the previous file.

Slow, fast, normal playback

! Press and hold the $ button for one second or longer to switch 
between normal, slow  and fast  playback .1

1

Възпроизвеждане

Възпроизвеждане на запис Функции на възпроизвеждане

Избор на файл

Забележки

За да изберете желаната папка натиснете бутона INDEX/ , докато 
рекордерът е спрян.
За да изберете файл за възпроизвеждане натиснете ?bb или BB?.
Натиснете бутона B 1.
• На дисплея се появява времето на възпроизвеждане, а индикаторът 

за записване/възпроизвеждане светва в зелено.

Регулирайте силата на звука с помощта на бутоните + и –.
За да спрете възпроизвеждането, натиснете бутона x/DEL.
• На дисплея се показва общото време на възпроизвеждане за 

текущия файл.

За да продължи възпроизвеждането от предишната позиция, отново 
натиснете бутона B 1.

Когато в буксата за слушалки са включени слушалки, високоговорителят 
на рекордера е изключен.

За да преминете към началото на следващия файл, натиснете за 
кратко бутона BB?, докато рекордерът е спрян.

За да преминете към началото на предишния файл, натиснете за 
кратко бутона ?bb, докато рекордерът е спрян.

Бавно, бързо, нормално възпроизвеждане

Натиснете и задръжте бутона B 1 за една секунда или повече, за да 
превключите между нормално, бавно  и бързо  
възпроизвеждане 1.

Възпроизвеждане
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Search

! Press and hold the ! or " button during playback to scan 
backward or forward in the current file at a fast speed.

" Release the button to resume playback at the selected speed.

Rewinding and forwarding / searching for an index mark

! Press the ! or " button during playback to rewind to the 
beginning of the file being played or forward to the next file. If the 
file contains index marks, playback starts at the next index mark.

Repeated playback

You can set the Voice Tracer to play files repeatedly.

Repeat a sequence

! To repeat or loop a sequence in a file, press the INDEX / # button 
at the chosen start point.
• The symbol   on the display flashes and the loop 

symbol   appears.
" Press the INDEX / # button again at the chosen end point.

• The repeat sequence begins.
# Press the $ / DEL button to stop playback or press the INDEX / # 

button to resume normal playback.

1
2

1

2

Възпроизвеждане с повтаряне

Можете да настроите Voice Tracer да възпроизвежда файловете с 
повтаряне.

Повтаряне на участък

Търсене

Натиснете и задръжте ?bb или BB? по време на възпроизвеждане, за 
сканиране с бърза скорост назад или напред в текущия файл.

Освободете бутона, за да продължи възпроизвеждането с избраната 
скорост.

Превъртане назад и напред / търсене на индекс-маркер

Натиснете бутона ?bb или BB? по време на възпроизвеждане, за да 
превъртите към началото на възпроизвеждания файл или напред към 
следващия файл. Ако файлът съдържа индекс-маркери, 
възпроизвеждането започва от следващия индекс-маркер.

За еднократно или постоянно повтаряне на участък от даден файл, 
натиснете бутона INDEX/  в избраната начална точка.
• Символът  1 на дисплея мига и се появява символът за 

постоянно повтаряне  2.
Натиснете бутона INDEX/  отново в избраната крайна точка.
• Избраният участък започва да се повтаря.
Натиснете бутона x/DEL за да спрете възпроизвеждането или 
натиснете бутона INDEX/ , за да възстановите нормалното 
възпроизвеждане.

Възпроизвеждане
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Repeat a file or folder

! Press and hold the INDEX / ! button for one second or longer 
during playback to switch between play modes (repeat file or 
repeat folder).

" Select the desired playback mode.

Icon Description

Repeat a file.

Repeat all files in a folder.

Повтаряне на файл или папка

Натиснете и задръжте бутона INDEX/  за една секунда или повече 
по време на възпроизвеждане, за да превключите между режимите на 
възпроизвеждане (повтаряне на файл или повтаряне на папка).

Изберете желания режим на възпроизвеждане.

Икона Описание

Повтаряне на файл.

Повтаряне на всички файлове в папката.

Възпроизвеждане
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7 Delete

Deleting files and index marks

! Press the INDEX / ! button while the recorder is stopped to 
select the desired folder.

" Press and hold the " / DEL button for one second or longer.
• DELETE appears on the display.

# Press the # or $ button to select a delete option:

$ Press the % button.
% Press the # or $ button to select the file, the folder or the file 

containing the index marks to be deleted.
& Press button % again.

• NO appears.
' Push button # or $ to select YES.
( Press the % button to confirm.

)*Note
The files will be automatically renumbered.

Icon Description

Delete a single file.

Delete all files in a folder.

Delete all index marks in a file.

Изтриване

Изтриване на файлове и индекс-маркери

Забележка

Икона Описание

Изтриване на един единствен файл.

Натиснете бутона INDEX/  докато рекордерът е спрян, за да 
изберете желаната папка.
Натиснете и задръжте бутона x/DEL за една секунда или повече.
• На дисплея се появява надпис DELETE.
Натиснете бутона ?bb или BB?, за да изберете опция за изтриване:

Изтриване на всички файлове в папката.

Изтриване на всички индекс-маркери във файла.

Натиснете бутона B 1.
Натиснете бутона ?bb или BB?, за да изберете файлa, папката или 
файлa, съдържащ индекс-маркерите, които ще се изтриват.
Натиснете бутона B 1 отново.
• Появява се надпис NO.
Натиснете бутона ?bb или BB?, за да изберете YES.
Натиснете бутона B 1, за да потвърдите.

Файловете се преномерират автоматично.

Изтриване
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8 Customize settings

You can customize the settings of your Voice Tracer to suit the 
recording conditions and your personal preferences.

! Press the MENU button while the recorder is stopped.
• The display shows MODE and the current setting for recording mode 

is flashing.
" Press the + or – button to navigate the setting icons bar up or 

down.
# Press the ! or " button to change the displayed setting. The 

new setting is automatically accepted (exceptions: the FORMAT 
and SPLIT functions must be confirmed by pressing the # 
button).

$ Customize settings as required or exit the menu by pressing the 
MENU button.

Icon /
Display Option Description

SLP
LP
SP
HQ

Choose among several recording modes 
including HQ, SP, LP or SLP for a longer 
recording time. Refer to chapter 11, Technical 
data on page 19  for details.

MIC

HI
LO

Adjust the recording sensitivity to avoid 
recording background noises and to adjust to 
the recording environment.

VA

On
Off

Voice-activated recording is a convenience fea-
ture for hands-free recording. When voice-
activated recording is enabled, recording will 
start when you begin speaking. When you 
stop speaking, the recorder will automatically 
pause recording after three seconds of silence, 
and resume only when you begin speaking 
again.

CLVOICE

On
Off

Dynamic emphasis on quiet passages to 
improve the intelligibility of quiet voices.

BEEP

Yes
No

The recorder gives sound feedback about but-
ton operations or errors.

AUTOOFF

5
15

The Voice Tracer automatically turns off after 
5 or 15 minutes of inactivity

Icon /
Display Option Description

Персонализиране на настройките

Можете да персонализирате настройките на вашия Voice Tracer, за да 
отговарят на условията на записване и личните ви предпочитания.

Натиснете бутона MENU, докато рекордерът е спрян.
• На дисплея се показва MODE и мига текущата настройка за 

режим на записване.

Натиснете + или – за да придвижите лентата с иконите за настройки 
нагоре или надолу.
Натиснете бутона ?bb или BB?, за да промените показаната 
настройка. Новата настройка се приема автоматично (изключения: 
функциите FORMAT и SPLIT трябва да бъдат потвърдени с натискане 
на бутона B 1).

Персонализирайте настройките както е необходимо или излезте от 
менюто с натискане на бутона MENU.

Икона/
Образ на 
дисплея

Описание Опция

Изберете между няколко режима на записване, 
включително HQ, SP, LP или SLP за по-дълга 
продължителност на записа. За подробности 
вижте глава 11 – "Технически данни" на 
страница 19.

Регулирайте чувствителността на записване, за 
да се избегне записването на фонови шумове и 
да се получи приспособяване към околната 
среда на записване.

Икона/
Образ на 
дисплея

Описание Опция

Гласово активираното записване е удобна 
функция за записване със свободни ръце. 
Когато гласово активираното записване е 
включено, записването започва, когато 
започнете да говорите. Когато спрете да 
говорите, рекордерът автоматично спира записа 
на пауза след три секунди тишина и продължава 
едва когато отново започнете да говорите.

Динамично увеличаване на тихите части за 
подобряване разбираемостта на тихите гласове.

Рекордерът издава сигнал за обратна връзка 
при натискане на бутон или грешка.

Voice Tracer автоматично се изключва след 5 или 
15 минути неактивност.

Персонализиране на настройките
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FORMAT

No
Yes

Delete all files on the recorder. Transfer 
important files to a PC before formatting the 
memory. Press ! to confirm the selection.

INFO

Display the firmware version and the release 
date.
Example:
100
06/01/2010

Icon /
Display Option Description
Икона/
Образ на 
дисплея

Описание Опция

Изтриване на всички файлове в рекордера. 
Прехвърлете важните файлове в компютър, 
преди да форматирате паметта. Натиснете B 1 
за да потвърдите избора.

Показване на версията на фърмуера и датата 
на издаване.
Пример:
100
06/01/2010

Персонализиране на настройките
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9 Update the firmware

Your Voice Tracer is controlled by an internal program called firmware. 
As a part of ongoing product maintenance, the firmware is revised and 
errors are corrected.

It is possible that a newer version (an "update") of the firmware has 
been issued since you purchased the Voice Tracer. In this case you can 
easily update your recorder to the latest version.

! Connect the Voice Tracer to your computer using the supplied 
USB cable.

" Download the firmware update for your Voice Tracer from 
www.philips.com onto your computer.

# Copy the new firmware file to the root directory of the Voice 
Tracer.

$ Disconnecting the Voice Tracer from the computer automatically 
updates the firmware.

%&Notes
• Please note that the firmware file must be located in the root 

directory to allow automatic updating.
• The firmware file will be deleted automatically after the update has 

been carried out. The Voice Tracer will then switch off.

Актуализиране на фърмуера

Забележки

Вашият Voice Tracer се контролира от вътрешна програма, наречена 
фърмуер. Като част от постоянната поддръжка на продукта, фърмуерът се 
преработва и се коригират грешките.

Възможно е откакто сте закупили вашия Voice Tracer да е била издадена 
по-нова (обновена) версия на фърмуера. В такъв случай можете лесно да 
актуализирате вашия рекордер до последната версия.

Свържете Voice Tracer към вашия компютър чрез предоставения USB 
кабел.

Изтеглете обновения фърмуер за вашия Voice Tracer от 
www.philips.com във вашия компютър.
Копирайте файла с новия фърмуер в главната директория на Voice 
Tracer.

Фърмуерът се актуализира автоматично с изключването на Voice 
Tracer от компютъра.

• Моля, имайте предвид, че за да е възможно автоматичното 
актуализиране, файлът на фърмуера трябва да се намира в главната 
директория.

• Файлът на фърмуера се изтрива автоматично след завършване на 
актуализацията. Тогава Voice Tracer се изключва.

Актуализиране на фърмуера
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10 Frequently asked questions

The answers to frequently asked questions listed here are intended to 
solve simple problems with the Voice Tracer. If you have no success 
please contact your dealer or visit our website:
www.philips.com/support

My Voice Tracer cannot power on.

• The battery is flat or has been inserted incorrectly. Replace the 
battery with a new one and make sure that it is inserted correctly.

My Voice Tracer does not record anything.

• The Voice Tracer is in HOLD mode. Slide the HOLD switch to the 
"Off" position.

• The maximum number of recordings may be reached or the 
recording capacity is full. Delete some recordings or move 
recordings to an external device.

I cannot hear anything from the speaker.

• The headphones may be plugged in. Remove the headphones.
• The volume is at the lowest setting. Adjust the volume.

My Voice Tracer cannot play recordings.

• The Voice Tracer is in HOLD mode. Slide the HOLD switch to the 
"Off" position.

• The battery is flat or has been inserted incorrectly. Replace the 
battery with a new one and make sure that it is inserted correctly.

• Nothing has been recorded yet. Check the number of recordings.

My Voice Tracer cannot stop, pause, play or record.

• The Voice Tracer is in HOLD mode. Slide the HOLD switch to the 
"Off" position.

I cannot hear anything through the headphones.

• The headphones may not be plugged in properly. Plug in the 
headphones properly.

• The volume is at the lowest setting. Adjust the volume.

Често задавани въпроси

Отговорите на тук изброените често задавани въпроси са предназначени 
за решаване на елементарни проблеми с Voice Tracer. Ако нямате успех, 
моля свържете се с вашия дилър или посетете нашия уеб сайт: 
www.philips.com/support

Моят Voice Tracer не може да се включи.

• Батерията е изтощена или е поставена неправилно. Сменете батерията 
с нова и се уверете, че е поставена правилно.

Моят Voice Tracer не записва нищо.

• Voice Tracer е в режим HOLD. Плъзнете копчето HOLD в положение 
Off.

• Може да е достигнат максималният брой записи или капацитетът за 
запис е пълен. Изтрийте някои записи или ги преместете във външно 
устройство.

Не се чува нищо от високоговорителя.

• Слушалките може да са включени. Изключете ги.
• Звукът е намален докрай. Усилете го.

Моят Voice Tracer не може да възпроизвежда записи.

• Voice Tracer е в режим HOLD. Плъзнете копчето HOLD в положение 
Off.

• Батерията е изтощена или е поставена неправилно. Сменете батерията 
с нова и се уверете, че е поставена правилно.

• Няма нищо записано. Проверете броя на записите.

Моят Voice Tracer не може да спре, да възпроизвежда или да 
записва.

• Voice Tracer е в режим HOLD. Плъзнете копчето HOLD в положение 
Off.

Не се чува нищо през слушалките.

• Слушалките може да не са включени правилно. Включете слушалките 
правилно.

• Звукът е намален докрай. Усилете го.

Често задавани въпроси
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11 Technical data

Connectivity

Headphones jack 3.5 mm
Impedance: 16 ! or above

Microphone jack 3.5 mm
Impedance: 2.2 k!

USB High-speed USB 2.0, mini USB port

Display

Type LCD / segment
Screen size 34.5 mm / 1.4 "

Memory

Built-in memory capacity 2 GB
Built-in memory type NAND Flash
Mass storage class compliant yes

Recording

Format MPEG1 Layer 3 (MP3)
Microphone built-in high-sensitivity microphone, 

mono
Recording modes HQ, SP, LP, SLP (MP3/mono)
Bit rate HQ: 64 kbits/ s

SP: 48 kbits/s
LP: 32 kbits/s
SLP: 8 kbits/s

Recording time (approx.) SLP: 22 days
LP: 5,5 days
SP: 4 days
HQ: 2,75 daysdays

Sample rate HQ: 22 kHz
SP/LP/ SLP: 16 kHz

Технически данни

Свързване

Букса за слушалки 3.5 mm
 Импеданс: 16 Ω или повече
Букса за микрофон 3.5 mm
 Импеданс: 2.2 kΩ
USB Високоскоростно USB 2.0, mini USB порт

Дисплей

Вид LCD / сегмент
Размер на екрана 34.5 mm / 1.4"

Памет

Капацитет на вградената памет 2 GB
Вид на вградената памет NAND Flash
Съвместимост с клас Mass storage да

Записване

Формат MPEG1 Layer 3 (MP3)
Микрофон вграден високочувствителен микрофон, 

моно
Режими на записване HQ, SP, LP, SLP (MP3/моно)
Битрейт HQ: 64 kbits/s
 SP: 48 kbits/s
 LP: 32 kbits/s
 SLP: 8 kbits/s
Време за записване (прибл.) SLP: 22 дни
 LP: 5.5 дни
 SP: 4 дни
 HQ: 2.75 дни
Честота на семплиране HQ: 22 kHz
 SP/LP/SLP: 16 kHz

Технически данни
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Speaker

Type built-in dynamic speaker
Diameter 23 mm / 0.9 "
Output power 110 mW
Sound enhancement ClearVoice

Battery

Type AAA/LR03 Alkaline
Number of batteries 1
Lifetime up to 15 (LFH0635: 22) hours (in SLP 

recording mode)

System requirements

Operating system Windows 7/Vista/XP/2000, 
Mac OS X, Linux

Interface available USB port

Operating conditions

Temperature 5° – 45°C / 41° – 113°F
Humidity 10% – 90%, non-condensing

Dimensions and weight

Width ! height ! depth 38 ! 105 ! 16.4 mm / 1.5 ! 4.1 ! 0.6 "
Weight incl. battery 55 g / 0.12 lb

Високоговорител

Вид вграден динамичен високоговорител
Диаметър 23 mm / 0.9"
Изходна мощност 110 mW
Увеличение на звука ClearVoice

Батерия

Вид AAA/LR03 алкална
Брой батерии 1
Издръжливост до 15 (LFH0635: 22) часа (в режим на 

запис SLP)

Системни изисквания

Операционна система Windows 7/Vista/XP/2000,
 Mac OS X, Linux
Интерфейс свободен USB порт

Работни условия

Температура 5° – 45° C / 41° – 113° F
Влажност 10% – 90%, без кондензация

Размери и тегло

Шир. x вис. x дълб. 38 × 105 × 16.4 mm / 1.5 × 4.1 × 0.6"
Тегло с батерията 55 g / 0.12 lb

Технически данни
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