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ale pouze s originálním modelem dodaných sluchátek. Pokud tato 
sluchátka potřebují výměnu, doporučujeme, abyste kontaktovali svého 
prodejce, aby objednal model firmy Philips identický s originálem.

1.2 Likvidace vašeho starého výrobku

•	 Váš výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a 
komponent, které mohou být recyklovány a znovu použity.

•	 Když je k výrobku připojen tento symbol přeškrtnuté popelnice s 
kolečky, znamená to, že výrobek je zahrnut do Evropské směrnice 
2002/96/EC.

•	 Informujte se o vašich místních sběrných systémech pro elektrické a 
elektronické výrobky.

•	 Postupujte podle vašich místních pravidel a nelikvidujte staré výrobky 
s normálním domovním odpadem. Správná likvidace starých výrobků 
pomůže zabránit potenciálním negativním následkům pro životní 
prostředí a lidské zdraví.

•	 Baterie (včetně zabudovaných znovu dobíjitelných baterií) obsahují 
látky, které mohou znečistit životní prostředí. Všechny baterie by měly 
být likvidovány v oficiálních sběrnách.

1 Důležité

1.1 Bezpečnost

•	 Pro zabránění zkratu nevystavujte výrobek dešti nebo vodě.
•	 Nevystavujte přístroj nadměrnému teplu působeného topným 

zařízením nebo přímým slunečním světlem.
•	 Chraňte kabely proti tomu, aby byly skřípnuty, zvláště u zástrček a v 

bodech, kde vystupují z přístroje.
•	 Zálohujte své soubory. Firma Philips není zodpovědná za jakoukoliv 

ztrátu dat.

1.1.1 Bezpečnost sluchu

Když používáte svá sluchátka, dodržujte následující pokyny:
•	 Poslouchejte při rozumných hlasitostech vždy po rozumnou dobu.
•	 Buďte opatrní, abyste nenastavili hlasitost výše než se váš sluch 

uzpůsobí.
•	 Nevytáčejte hlasitost tak vysoko, že neslyšíte, co je okolo vás.
•	 Měli byste dávat pozor nebo dočasně přerušit použití v potenciálně 

rizikových situacích.
•	 Nepoužívejte sluchátka, když řídíte motorové vozidlo, jedete na 

jízdním kole nebo na skateboardu, atd. To může vytvořit dopravní 
riziko a je v mnoha oblastech nezákonné.

Důležité (pro modely dodávané se sluchátky):
Firma Philips zaručuje soulad s maximálním zvukovým výkonem svých 
audio přehrávačů jak byly stanoveny příslušnými zákonodárnými orgány, 
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2 Váš Digital Voice Tracer

Blahopřejeme vám ke koupi a vítejte ve společnosti Philips! Pokud 
chcete získat úplnou podporu, kterou společnost Philips nabízí, navštivte 
naši webovou stránku, kde najdete podpůrné informace, jako uživatelské 
příručky, software ke stažení, informace o záruce a další:  
www.philips.com/welcome

2.1 Nejdůležitější údaje o výrobku

•	 Nízkošumový mikrofón pro nejvyšší srozumitelnost řeči
•	 Stereozáznam v NP3 pro nejvyšší jakost audiozáznamu
•	 Systém Zoom Mic pro zachytávání specifického a jasného 

audiozáznamu z dálky a pro vyloučení šumu pozadí
•	 ClearVoice pro jasnou a živou hlasovou přehrávku
•	 Záznam a dobíjení baterie pro neomezené použití napájené přes USB 
•	 Indexová funkce pro jednoduché nacházení požadovaných pasáží
•	 Plug&play přes USB ve Windows, Mac OS a Linuxu
•	 Užívejte si přehrávání hudby ve formátech MP3 a WMA

Digitální 
záznamník

2 360° konferenční 
mikrofony (LFH0898)

2 dobíjitelné
baterie 

Zoom mikrofon 
(LFH0884)

Pouzdro 
(LFH0898)

Stereo sluchátka

Dělící kabel 
(LFH0898)

Klopový mikrofon 
(LFH0865, LFH0884)

Rychlá příručka

Registe
r your product an

d get support at

www.philips.com/welcome

LFH0865

LFH0884

Quick start guide

2.2 Co je v krabici

USB kabel
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2.3 Přehled

1  Zásuvka sluchátek, zásuvka dálkového ovládání
2  Zásuvka mikrofonu, zásuvka napájení
3  Zabudovaný mikrofon
4  Zvýšení hlasitosti, výběr nabídky (+)
5  Záznam, pauza, zapnutí g
6  Rychlé přetáčení / výběr souborů b
7  Zastavení, displej, odstranění j / DEL
8  Snížení hlasitosti, výběr nabídky (–)
9  Reproduktor
10  Zásuvka USB
11  Přihrádka na baterie
12  Zapnutí/vypnutí, přehrávání/pauza, rychlost přehrávání, volba 

nabídky k 
13  Nabídka, FM rádio, funkce zoom l/ MENU
14  Rychlé přetáčení, výběr souborů, návrat na předchozí položku 

nabídky h
15  Index, složka, opakování INDEX / a
16  Displej
17  Zámek klávesnice (funkce HOLD) 
18  Indikátor záznamu/přehrávání

13

9

5

7

16

17

15

10

4

8

14

12

6

18

2 3

11

1
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3 Začínáme 

3.1 Vložte baterie 

Voice Tracer může být provozován dobíjitelnými bateriemi Philips 
LFH9154 nebo alkalickými bateriemi AAA.

1 Vysunutím otevřete kryt baterií.

2 Umístěte baterie se správnou polaritou podle popisu a uzavřete kryt.

D Poznámky
•	 Nemíchejte baterie různých typů a/nebo značek.
•	 Pokud nebudete přístroj Voice Tracer používat po delší období, 

baterie vyjměte. Prosakující baterie mohou přístroj poškodit.
•	 Pokud dojde k poruše přístroje Voice Tracer, vyjměte baterie a znovu 

je vložte.
•	 Před výměnou baterií záznamník zastavte. Výměna baterií během 

používání záznamníku může způsobit porušení souboru.
•	 Když jsou baterie téměř vybité, indikátor baterie začne blikat.
•	 Pokud výměna baterií trvá déle než 2 minuty, budete možná muset 

resetovat čas.

3.2 Nabíjení baterií

Dobíjitelné baterie Philips LFH9154 mohou být ve Voice Tracer nabíjeny. 
Když je Voice Tracer připojen k počítači, jsou dobíjitelné baterie 
automaticky nabíjeny. Kompletní cyklus nabíjení trvá asi 2,5 hodiny.

D Poznámky
•	 Jiné baterie než dodané baterie Philips LFH9154 nemohou být 

nabíjeny.
•	 Před prvním použitím baterie plně nabijte.
•	 Počítač musí být při nabíjení baterií zapnut.
•	 Pokud USB port počítače nedodává dostatečný výkon, použijte 

externí nabíječku baterií.
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1 Na displeji se zobrazí CLOCK. Stlačte tlačítko k. Ukazatel roků 
bliká.

2 Stlačte tlačítko + nebo – pro nastavení roku.
3 Stlačte tlačítko k, abyste pokročili k nastavení měsíce.
4 Opakujte kroky 2 a 3 k pokročení nastavení měsíce, dne, 

12/24-hodinového systému a času stejným způsobem.

  

D Poznámka
Datum a čas mohou být kdykoliv změněny s pomocí nabídky (více 
informací viz kapitola 8 Úprava nastavení na straně 18).

3.6 Informace na displeji

•	 Stlačte tlačítko j / DEL, zatímco je záznamník zastaven pro cyklickou 
výměnu informací na displeji: uplynulý čas přehrávání/záznamu 
aktuálního souboru > zbývající celkový čas záznamu > doba záznamu 
aktuálního souboru > datum záznamu aktuálního souboru.

•	 Stlačte a přidržte k v průběhu záznamu pro zobrazení zbývajícího 
času záznamu.

3.3 Zapnutí/vypnutí

1 Pro zapnutí tlačte tlačítko k až displej zobrazí krátkou animaci [ ].
2 Pro vypnutí tlačte tlačítko k, zatímco je záznamník zastaven, až 

displej zobrazí BYE.

3.4 Zámek klávesnice (funkce HOLD) 

1 Posuňte přepínač HOLD nahoru do polohy Hold pro uzamčení 
klávesnice záznamníku. 
•	Displej krátce zobrazí ‘On hold’ a vypne se.

2 Posuňte přepínač HOLD dolů do polohy Off pro vypnutí zámku 
klávesnice.

3.5 Nastavení data a času

Když jsou poprvé nainstalovány baterie, budete vyzváni k nastavení data 
a času. 
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3.7 Použití přístroje Voice Tracer s počítačem
Jako USB mass storage nabízí Voice Tracer pohodlný způsob ukládání, 
zálohování a přenášení souborů. Voice Tracer se připojuje k počítači s 
pomocí spojení USB a nevyžaduje pro instalaci speciální software. Voice 
Tracer je automaticky zobrazen jako výměnný disk, který vám umožňuje 
jednoduše přetahovat a pouštět soubory z a do jednotky.

D Poznámky
•	 Neodpojujte Voice Tracer, když přenášíte soubory z nebo do přístroje. 

Data se stále přenáší když indikátor záznamu/přehrávání oranžově 
bliká.

•	 Neformátujte disk Voice Tracer na počítači. Formátování na Voice 
Tracer používá správný systém souborů a automaticky vytváří 
požadované složky.

3.8 Připojení dálkového ovládání (pouze LFH0898)
Dálkové ovládání může být použito pro nastartování a přerušení 
záznamu, přidání nového souboru a pro přidání indexové značky. 

1 Připojte dálkové ovládání ke konektoru EAR přístroje Voice Tracer.

3.9 Připojte a umístěte 360°ové konferenční mikrofony 
(pouze LFH0898)

1 Ujistěte se, že je záznamník zastaven.
2 Připojte zástrčku rozdělovače kabelů k zásuvce mikrofonu 

záznamníku. Připojte zástrčku každého mikrofonu k jedné zásuvce 
rozdělovače kabelů.

3 Pro optimální kvalitu záznamu umístěte mikrofony na stůl tak, aby 
žádný účastník nebyl dále než 2 metryů nebo 6.5 stop od mikrofonu.

       

     

2 m/6.5 ft 2 m/6.5 ft
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záznamníku.
•	 Pokud děláme záznam po delší dobu, vyměňte baterie před zahájením.
•	 Přístroj Voice Tracer může zaznamenávat, když je napojen přes USB 

kabel bez vyčerpávání baterie. Připojte záznamník k počítači s pomocí 
USB kabelu a stlačte tlačítko g po dobu 1 sekundy nebo déle pro 
zahájení záznamu.

4.2 Záznam s externím mikrofonem 

Pro záznam s externím mikrofonem, připojte mikrofon do zásuvky 
mikrofonu a postupujte stejně jako pro zabudovaný mikrofon. Když se 
připojí externí mikrofon, je vnitřní mikrofon vypnut. 

4 Záznam

4.1 Záznam se zabudovaným mikrofonem

1 Stlačte tlačítko INDEX / a zatímco je záznamník zastaven pro výběr 
požadované složky.

2 Stlačte tlačítko g pro zahájení záznamu. 
•	 Indikátor záznamu/přehrávání svítí červeně. Namiřte zabudovaný 

mikrofon směrem ke zdroji zvuku. 
3 Pro přerušení záznamu stlačte tlačítko g. 

•	 Indikátor záznamu/přehrávání a PAUSE bude blikat na displeji. 
4 Stlačte tlačítko g pro opětovné zahájení záznamu.
5 Pro zastavení záznamu stlačte tlačítko j / DEL.

D Poznámky
•	 Před zahájením záznamu nastavte požadovanou funkci aktivace hlasem 

a režim nahrávání (pro více informací viz kapitola 8 Úprava nastavení na 
straně 18).

•	 Proveďte zkušební záznam, abyste se ujistili, že jsou nastavení přístroje 
Voice Tracer správná.

•	 Stlačte a přidržte k v průběhu záznamu pro zobrazení zbývajícího 
času záznamu.

•	 Stlačte b v průběhu záznamu pro vytvoření nového souboru.
•	 Maximální počet souborů v každé složce je 99, pro celkovou kapacitu 

396 souborů (99 souborů x 4 složky).
•	 Pokud doba záznamu překročí kapacitu, která je k dispozici nebo 

počet souborů dosáhne 396, záznam se zastaví a zobrazí se FULL. 
Vymažte pár záznamů nebo je přeneste do počítače.

•	 V průběhu záznamu nevyjímejte baterie. To může způsobit poruchu 
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4.4 Přidávání indexových značek

Indexové značky mohou být používány pro označení určitých míst v 
záznamu jako referenčních bodů.

1 Stlačte tlačítko INDEX / a v průběhu záznamu pro přidání indexové 
značky. Po jednu sekundu se zobrazí číslo indexu.

D Poznámky
•	 Ikona t indikuje, že záznam obsahuje indexové značky.
•	 V jednom souboru může být nastaveno až 32 indexových značek.

4.3 Editace dříve zaznamenaného souboru

Můžete editovat dříve zaznamenaný soubor přepsáním části záznamu 
nebo připojením záznamu na konec souboru.

1 Před zahájením záznamu nastavte požadovanou funkci aktivace 
hlasem a režim nahrávání (pro více informací viz kapitola 8 Úprava 
nastavení na straně 18).

2 Stlačte tlačítko INDEX / a zatímco je záznamník zastaven pro výběr 
požadované složky.

3 Stlačte tlačítko h nebo b pro výběr souboru, do kterého se má 
přidávat (viz kapitola 5.1.1 Výběr souboru/ vyhledání indexové značky na 
straně 13 pokud jde o podrobnosti o výběru souboru).

4 Přehrávejte nebo se posuňte do polohy, kde má být provedeno 
přidání a stlačte tlačítko k pro zastavení přehrávání.

5 Stlačte tlačítko g. 
•	 Indikátor záznamu/přehrávání bude blikat a OVER nebo APPEND se 

ukáže na displeji. 
6 Stlačte znovu tlačítko g pro zahájení záznamu. 

•	 Existující záznam bude editován.
7 Pro zastavení záznamu stlačte tlačítko j / DEL.

D Poznámky
•	 Režim záznamu předchozího původního souboru je v činnosti když 

editujeme záznam.
•	 Editace záznamu není k dispozici v y (hudební) složce.
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4.5 Použití funkce zoom

Když je aktivní funkce zoom, soustředí se mikrofony na zvuk přímo 
před přístrojem Voice Tracer, zatímco snižují snímání zvuků ze strany a 
zezadu. To je doporučeno pro záznam výukových hodin, řečí a ostatních 
situací, kde je mluvčí vzdálen od vaší záznamové polohy.

1 Stlačte tlačítko l/ MENU v průběhu záznamu pro aktivaci režim 
zoom. 

D Poznámky
•	 Funkce zoom může být rovněž aktivována v nabídce (pro více 

informací viz kapitola 8 Úprava nastavení na straně 18).
•	 Funkce zoom je optimalizována pro vnitřní mikrofon a vnější zoom 

mikrofon (dodávaný s LFH0884).
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•	 Stlačte tlačítko k pro otevření zvolené složky/souboru. Stlačte 
tlačítko INDEX / a pro návrat do složky o jednu úroveň výše.

•	 Stlačte tlačítko g v průběhu přehrávání hudby pro změnu režimu 
ekvalizéru (Normální > Klasický > Jazz > Pop > Normální).

5.1 Funkce přehrávání

5.1.1 Výběr souboru/ vyhledání indexové značky

•	 Stlačte jednou tlačítko b, zatímco záznamník je zastaven pro 
přeskočení na konec souboru. Stlačte znovu tlačítko b pro 
přeskočení na začátek dalšího souboru. 

•	 Stlačte jednou tlačítko h, zatímco záznamník je zastaven pro 
přeskočení na začátek souboru. Stlačte znovu tlačítko h pro 
přeskočení na konec předchozího souboru.

•	 Pokud soubor obsahuje indexové značky, záznamník přeskočí ne 
předchozí nebo následující indexovou značku, když je stlačeno tlačítko 
h nebo b.

5.1.2 Pomalé, rychlé a normální přehrávání

Stlačte tlačítko k a podržte ho po 1 sekundu nebo déle pro přepnutí 
mezi normálním, pomalým a rychlým přehráváním. 

5 Přehrávání

1 Stlačte tlačítko INDEX / a zatímco je záznamník zastaven pro výběr 
požadované složky.

2 Stlačte tlačítko h nebo b pro výběr souboru, který má být 
přehráván (viz kapitola 5.1.1 Výběr souboru/ vyhledání indexové značky 
na straně 13 pokud jde o podrobnosti o výběru souboru).

3 Stlačte tlačítko k. 
•	 Doba přehrávání se ukazuje na displeji a zelená LED dioda svítí.

4 Nastavte hlasitost s pomocí tlačítek + a –.
5 Pro zastavení záznamu stlačte tlačítko j / DEL.
6 Stlačte znovu tlačítko k pro pokračování přehrávání z předchozí 

polohy.

D  Poznámky
•	 Automatická funkce vracení přehraje poslední 3 sekundy záznamu 

pokaždé, když je znova zahájeno přehrávání. 
•	 Když jsou ke konektoru EAR připojena sluchátka, bude reproduktor 

záznamníku vypnut.

D  Poznámky o používání přístroje Voice Tracer jako 
hudebního přehrávače

•	 Záznamník podporuje hudební soubory ve formátech .wma a .mp3, 
které mohou být přenášeny z počítače do hudební složky záznamníku. 
Soubory s ochranou proti kopírování (řízení digitálních práv) nejsou 
podporovány.

•	 Přístroj Voice Tracer podporuje až dvě úrovně složek v hudební 
složce. Každá složka může obsahovat až 99 záznamů (souborů a 
složek).
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5.2.2 Opakování souboru nebo složky / režim míchání

1 Stlačte a podržte tlačítko INDEX / a po1 sekundu nebo déle v 
průběhu přehrávání pro přepnutí mezi režimy přehrávání (opakovat 
soubor, opakovat složku, promíchat složku nebo normální 
přehrávání).

Ikona Význam
r o Přehrávat jeden soubor opakovaně

s o Přehrávat všechny soubory ve složce opakovaně
s n Přehrávat všechny soubory ve složce náhodně

D Poznámka
Režim míchání je k dispozici pouze v y (hudební) složce.

5.1.3 Vyhledávání

Stlačte a podržte tlačítko h nebo b v průběhu přehrávání pro 
skenování zpět nebo vpřed v aktuálním souboru velkou rychlostí. 
Uvolněte tlačítko pro znovuzahájení přehrávání vybranou rychlostí.

5.1.4 Přetáčení a rychlé přetáčení vpřed

Stlačte tlačítko h nebo b v průběhu přehrávání pro přetočení po 
řadě na začátek souboru, který se přehrává, nebo pro přetočení na další 
soubor. Pokud soubor obsahuje indexové značky, přehrávání začne v tom 
bodě.

5.2 Režimy přehrávání 

Můžete přístroj Voice Tracer nastavit tak, aby přehrával soubory 
opakovaně nebo náhodně.

5.2.1 Opakování sekvence

1 Pro opakování nebo vytvoření smyčky v písni stlačte tlačítko 
INDEX / a ve zvoleném startovacím bodě. 
•	  q bliká na obrazovce.

2 Stlačte znovu tlačítko INDEX / a ve zvoleném koncovém bodě. 
•	 Opakovaná sekvence začíná.

3 Stlačte tlačítko j / DEL pro zastavení přehrávání nebo stlačte tlačítko 
INDEX / a pro návrat k normálnímu přehrávání.
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6 Vymazání záznamů

1 Stlačte tlačítko INDEX /  a zatímco je záznamník zastaven pro výběr 
požadované složky.

2 Stlačte a podržte tlačítko j / DEL po 1 sekundu nebo déle. DELETE 
se objeví na obrazovce.

3 Stlačte tlačítko h nebo b pro výběr volbu mazání: 
Ikona Význam
r Vymazat jeden soubor

s Vymazat všechny soubory ve složce
t Vymažte všechny indexové značky v souboru

4 Stlačte tlačítko k.
5 Stlačte tlačítko h nebo b pro výběr souboru, složku nebo 

soubor obsahující indexové značky, které myjí být vymazány.
6 Stlačte znovu tlačítko k. 

•	 Zobrazí se Ne.
7 Stlačte tlačítko h nebo b pro výběr Ano.
8 Stlačte tlačítko k pro potvrzení.

D Poznámka
Automaticky se znovu přiřadí sekvenční čísla souborů.
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7.2 Manuálně naladit radiostanici

1 Pro jemné naladění frekvence rychle stlačte tlačítko h nebo b.
2 Pro vyhledání dalšího silnějšího signálu, Stlačte a podržte tlačítko 

h nebo b.
3 Stlačte tlačítko k pro uložení frekvence pod předvolbou.
4 Nastavte hlasitost s pomocí tlačítek + a –.
5 Pro výstup z rádia módu stlačte a podržte tlačítko l/ MENU po 1 

sekundu nebo déle.

Poznámka
Stlačte tlačítko j / DEL, když je záznamník v režimu rádia, pro přepnutí 
mezi stereo a mono příjmem.

7.3 Hledejte předvolenou radiostanici

1 Stlačte tlačítko INDEX / a, zatímco je záznamník v režimu rádia, pro 
přepnutí mezi režimem frekvence a předvolby.

2 V režimu předvolby stlačte tlačítko h nebo b pro změnu na 
jinou předvolenou radiostanici.

3 Nastavte hlasitost s pomocí tlačítek + a –.
4 Pro výstup z režimu rádia stlačte a podržte tlačítko l/ MENU po 1 

sekundu nebo déle.

7 Rádio modus (pouze LFH0884 a 

LFH0898)

1 Připojte sluchátka. Dodaná sluchátka slouží jako anténa rádia.
2 Stlačte a podržte tlačítko l/ MENU po 1 sekundu nebo déle pro 

zavedení režimu rádia.

D Poznámka
Rádio může být rovněž zapnuto nebo vypnuto v nabídce (pro více 
informací viz kapitola 8 Úprava nastavení na straně 18).

7.1 Automatické ladění rádiových stanic

1 Stlačte tlačítko l/ MENU pro otevření nabídky.
2 Stlačte tlačítko + nebo – pro výběr R.
3 Stlačte tlačítko k pro vstup do podnabídky
4 Stlačte tlačítko + nebo – pro výběr AUTO.
5 Stlačte tlačítko k pro potvrzení. Rádio automaticky ladí 

radiostanice a ukládá frekvence do předvoleb. Rádio může uložit až 
20 radiostanic do předvoleb.



17Rádio modus (pouze LFH0884 a LFH0898)Obsah

7.4 Vymazání předvolené radiostanice

1 Stlačte tlačítko INDEX / a, zatímco je záznamník v režimu rádia, pro 
přepnutí mezi režimem frekvence a předvolby.

2 V režimu předvolby stlačte tlačítko h nebo b pro výběr 
předvolené radiostanice, která má být vymazána .

3 Stlačte a podržte tlačítko j / DEL po 1 sekundu nebo déle pro 
vymazání předvolené radiostanice.

7.5 Záznam z FM rádia

1 Ručně nalaďte radiostanici nebo hrajte předvolenou radiostanici.
2 Stlačte tlačítko g pro zahájení záznamu.
3 Pro zastavení záznamu stlačte tlačítko j / DEL.
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Nabídka Nastavení Popis
Režim 
záznamu

PCM
SHQ
HQ
SP
LP
SLP

Zvolte z několika režimů záznamu, od 
nekomprimovaného PCM stereozáznamu pro 
jakost audio CD (LFH0884/0898), přes dva 
stereo režimy SHQ a HQ až po tři monaurální 
režimy SP, LP a SLP pro delší doby záznamu. 
Viz kapitola 11 Technické údaje na straně 23 
pro detaily o režimech záznamu, které jsou 
dispozici, a dobách záznamu.

Citlivost 
záznamu

HI
LO

Nastavte citlivost záznamu, aby se zabránilo 
záznamu šumu pozadí a pro nastavení prostředí 
záznamu.

Hlasová 
aktivace

Zapnuta
Vypnuta

Hlasem aktivovaný záznam je pohodlná funkce 
pro hands-free záznam. Když je umožněn 
hlasem aktivovaný záznam, nahrávání začne, 
když začnete mluvit. Když přestanete mluvit, 
záznamník automaticky přeruší záznam po třech 
sekundách ticha a znovu zahájí jenom tehdy, 
když znovu začnete mluvit.

ClearVoice 

Zapnuto
Vypnuto

Funkce ClearVoice nastavuje dynamicky tiché 
pasáže, čímž zlepšuje srozumitelnost tišších 
hlasů.

8 Úprava nastavení

Nabídka je k dispozici, když je záznamník zastaven a v průběhu příjmu 
rádia. Položky nabídky, které jsou k dispozici, se liší podle toho, zda jste 
v hlasové složce, hudební složce nebo v režimu rádia.

1 Stlačte tlačítko l/ MENU, když je záznamník zastaven.
2 Stlačte tlačítko + nebo – pro výběr položky nabídky.

3 Stlačte tlačítko k pro vstup do podnabídky.
4 Stlačte tlačítko + nebo – pro změnu nastavení.
5 Stlačte tlačítko k pro potvrzení své volby.
6 Stlačte tlačítko l/ MENU pro výstup z aktuální obrazovky 

nastavování bez uložení svých změn.
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Nabídka Nastavení Popis

Časovač

Vypnut 
MIC
FM

Naplánujte automatický záznam především 
mikrofon (vyberte MIC) nebo rádiokanál 
(vyberte FM / pouze LFH0884 a LFH0898). 
Zadejte čas zahájení, trvání záznamu (30/60/120 
minut/neomezeně), složku a rádiokanál, který 
má být nahráván.

Alarm

Vypnut 
BEEP
FILE

Používejte přístroj Voice Tracer jako mobilní 
budík. Vyberte režim budíku (pípnutí nebo 
přehrávání souboru) a zadejte čas 
spuštění a soubor, který se má přehrávat.

Auto-
matické 
dělení

Vypnuto
30 min.
60 min.

Funkce automatického dělení automaticky 
zaznamenává do nového souboru každých 30 
nebo 60 minut. To velmi usnadňuje hledání, 
editaci a archivaci dlouhých záznamů jako jsou 
konference nebo přednášky.

Dělení 
souboru

Ano
Ne

Rozdělí velký soubor na dva samostatné 
soubory tak, že mohou být snadno archivovány 
nebo přenášeny e-mailem nebo tak, že část 
souboru může být vymazána. Pro rozdělení 
souboru přehrávejte a zastavte v poloze, kde 
má být provedeno rozdělení, potom otevřete 
nabídku SPLIT.

Linkový 
vstup

Zapnuto
Vypnut

Nastavení ON použijte při záznamu z vnějších 
zvukových zdrojů pomocí konektoru pro vnější 
vstup záznamníku.

Nabídka Nastavení Popis

Funkce 
Zoom

Zapnuta
Vypnuta

Aktivujte funkci zoom pro zachycení 
specifického a jasného audiozáznamu z dálky a 
pro vyloučení šumu pozadí.

Podsvícení

Zapnuto
Vypnuto

Když se stlačí tlačítko, zůstane displej osvětlen 
po několik sekund.

Auto-
matické 
vypnutí

5 
15

Přístroj Voice Tracer se automaticky vypne po 5
nebo 15 minutách nečinnosti.

Pípnutí

Zapnuto
Vypnuto

Záznamník vydává zvukovou zpětnou vazbu 
týkající se operací s tlačítky nebo chyb. 

Hodiny

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

Když je nastaven datum čas, je informace o 
tom, kdy je soubor zaznamenáván automaticky 
ukládána s každým souborem.

Ekvalizér

Vypnut
Pop
Jazz
Klasika

Toto nastavení zlepšuje zážitek z poslouchání, 
když přehráváte hudbu při uživatelském 
frekvenčním nastavení. Zvolte vhodné nastavení 
pro svou hudbu.

Formát

Ano
Ne

Odstraní všechny soubory v záznamníku včetně 
naprogramovaných rádiových stanic. Před 
zformátováním záznamníku přeneste všechny 
důležité soubory do počítače.

Info

Zobrazí verzi firmwaru a datum vydání.
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Nabídka Nastavení Popis

Režim 
editace

APPEND
OVER
VYPNUTO

Můžete editovat dříve zaznamenaný soubor 
přepsáním části záznamu nebo připojením 
záznamu na kownec souboru. Nastavte 
požadovaný režim editace (přepisování 
[=OVER] nebo připojování [=APPEND]) před 
editací záznamu. Pro více informací viz kapitola 
4.3 Editace dříve zaznamenaného souboru na 
straně 11.

Rádio
FM Zapnuto

Vypnuto
Zapíná a vypíná rádio.

Auto-
matické 
ladění

Ano
Ne

Automaticky naladí radiostanice a uloží až 20 
stanic do předvoleb.

Výstup EP
SP

Přepnutí mezi výstupem do sluchátek (EP) a 
reproduktoru (SP) v režimu rádia. 
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9 Aktualizace firmwaru

Váš přístroj Voice Tracer je řízen vnitřním programem, který se nazývá 
firmware. Jako součást pokračující údržby výrobku je firmware revidován 
a chyby jsou opravovány.

Je možné, že od té doby, kdy jste koupili přístroj Voice Tracer, byla 
vydána novější verze (“aktualizace”) firmwaru. V tomto případě můžete 
snadno aktualizovat svůj záznamník na poslední verzi.

1 Připojte Voice Tracer k počítači s pomocí dodaného USB kabelu. 
2 Stáhněte aktualizaci firmwaru pro Váš Voice Tracer z  

www.philips.com do svého počítače.
3 Zkopírujte nový soubor firmwaru do kořenového adresáře přístroje 

Voice Tracer.
4 Odpojení přístroje Voice Tracer od počítače automaticky aktualizuje 

firmware.

D Poznámka
•	 Povšimněte si prosím, že soubor firmware musí být umístěn v 

kořenovém adresáři, aby umožnil automatickou aktualizaci.
•	 Soubor firmware bude automaticky vymazán po provedení aktualizace. 

Přístroj Voice Tracer se potom vypne.
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10 Řešení potíží

Můj záznamník se nezapne
•	 Baterie mohou být vybité nebo jsou nesprávně vloženy. Vyměňte 

baterie za nové a ověřte, že jsou správně vloženy.

Můj záznamník nic nezaznamenává
•	 Záznamník může být v režimu HOLD. Posuňte přepínač HOLD do 

polohy Vypnuto.
•	 Byl dosažen maximální počet záznamů nebo je zaplněna kapacita 

záznamu. Odstraňte některé záznamy nebo je přesuňte na vnější 
zařízení.

Z reproduktoru nic neslyším
•	 Možná jsou zapojena sluchátka. Sluchátka odpojte.
•	 Hlasitost je nastavena na nejnižší úroveň. Nastavte hlasitost.

Můj záznamník nemůže přehrávat záznamy.
•	 Záznamník může být v režimu HOLD. Posuňte přepínač HOLD do 

polohy Vypnuto.
•	 Baterie mohou být vybité nebo jsou nesprávně vloženy. Vyměňte 

baterie za nové a ověřte, že jsou správně vloženy.
•	 Zatím nebylo nic zaznamenáno. Zkontrolujte počet záznamů.

Můj záznamník nemůže zastavit, pozastavit, přehrávat nebo 
zaznamenávat
•	 Záznamník může být v režimu HOLD. Posuňte přepínač HOLD do 

polohy Vypnuto.

Přes sluchátka nic neslyším 
•	 Sluchátka nemusí být správně zastrčena do konektoru. Náležitě 

zastrčte sluchátka.
•	 Hlasitost je nastavena na nejnižší úroveň. Nastavte hlasitost.
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11 Technické údaje

•	 USB: Vysokorychlostní 2.0 mini-USB
•	 Mikrofon:	3.5	mm	•	impedance	2.2	kΩ
•	 Sluchátka: 3.5	mm	•	impedance	16	Ω	nebo	více
•	 Displej:	LCD/segment	•	úhlopříčková	velikost	obrazovky:	39	mm / 1.5 

palce.
•	 Mikrofon:	Zabudovaný:	stereo	•	Externí:	stereo
•	 Kapacita zabudované paměti: 8 GB.
•	 Typ zabudované paměti: NAND Flash
•	 Formáty záznamu: MPEG1 vrstva 3 (MP3), PCM (LFH0884/

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

(MP3/stereo), SP (MP3/mono), LP (MP3/mono), SLP (MP3/mono)
•	 Přenosová rychlost: 1411 kbps (režim PCM, 192 kbps (režim SHQ), 

64 kbps (režim HQ), 48 kbps (režim SP), 32 kbps (režim LP), 8 kbps 
(režim SLP)

•	 Doba záznamu: 2250 hodin (režim SLP), 572 hodin (režim LP), 381 
hodin (režim SP), 286 hodin (režim HQ), 95 hodin (režim SHQ), 13 
hodin (režim PCM)

•	 Vzorkování: 44.1 kHz (režimy PCM/SHQ), 22 kHz (režim HQ), 16 
kHz (režimy SP/LP/SLP)

•	 Přehrávání hudby: Kompresní	formát:	.mp3,	.wma	•	Přenosové	
rychlosti	pro	MP3:	8	–	320	kbps	•	Přenosové	rychlosti	pro	WMA:	8	–	
320	kbps	•	Nepodporuje	DRM

•	 Přijímač/příjem (LFH0884/LFH0898): Pásma přijímače FM stereo 
•	Frekvenční	rozsah:	87.5	–	108	MHz	•	Počet	předvolených	kanálů:	20	
•	Automatické	digitální	ladění

•	 Reproduktor:	Zabudovaný	30	mm	kulatý	dynamický	reproduktor	•	
Výstupní výkon: 110 mW

•	 Provozní podmínky: Teplota: 5° – 45° C/ 41°	–	113°	F	•	Vlhkost:	10	
% – 90 %

•	 Typ baterie: 2 alkalické baterie Philips AAA (LR03 nebo R03) nebo 
znovunabíjecí baterie Philips LFH9154

•	 Životnost baterie (režim SLP): 50 hodin
•	 Rozměry výrobku (Š × H × V): 40 × 18.4 × 108 mm / 1.6 × 0.7 × 4.3 

palců.
•	 Hmotnost: 80 g / 2.8 uncí včetně baterií
•	 Systémové požadavky: Windows 7 / Vista / XP / 2000, Mac OS X, 
Linux	•	Volný	USB	port
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