VoiceTracer (DVT2110, DVT2810)
Kezelési útmutató
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1. Fontos
Ne végezzen a jelen útmutatóban ismertetettektől eltérő
beállításokat és módosításokat a készüléken! A készülék
megfelelő működésének garantálása érdekében maradéktalanul tartsa be a biztonsági előírásokat. A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából származó károkért.

• A memória számítógépen keresztüli formázása készülékkel kapcsolatos összeférhetetlenségi problémákat okozhat. A memória formázását mindig kizárólag a készüléken
keresztül végezze el.

Hallásvédelem
Fejhallgató használatakor az alábbi előírások isbetartandók:
• Mérsékelt szintre állítsa be a hangerőt, és ne használjatúlságosan hosszú ideig a fejhallgatót.

A felhasználói kézikönyv
megtekintése:
help.voicetracer.com/dvt2110

Biztonsági előírások

• Semmiképpen se állítsa olyan szintre a hangerőt,amely
károsíthatja a hallását!
• Ne állítsa olyan szintre a hangerőt, amelynél már nem
hallható, hogy mi történik a környezetében!
• Veszélyhelyzettel fenyegető esetekben különösenóvatosan járjon el, vagy átmenetileg szüneteltessea fejhallgató
használatát.

• A készülék károsodásának vagy rövidzárlatának elkerülése érdekében ne tegye ki a diktafont eső vagy folyadék
hatásának.

• Ne használjon fejhallgatót motoros járműüzemeltetése,
kerékpározás, gördeszkázás stb. közben!Ellenkező esetben veszélybe sodorhatja önmagát ésa közlekedés többi
résztvevőjét, és esetleg az irányadójogszabályokat is
megsértheti.

• Ne helyezze a készüléket fűtőtestre vagy közvetlen napfényre, nehogy a túlzott mértékű hő kárt okozzon benne!

Kisgyermekekkel kapcsolatos óvintézkedés

• Ügyeljen arra, hogy a kábelek ne gubancolódhassanak
össze; különösen a csatlakozóknál és a készülékház kábelkimeneteinél figyeljen erre.
• Ne végezzen a jelen útmutatóban ismertetettektől eltérő
karbantartásokat a készüléken! Ne szerelje szét részegységeire a készüléket a javítások elvégzése céljából! A készülék javíttatását kizárólag hivatalos márkaszervizben
végeztesse el.
• Valamennyi vezeték nélküli eszköz érzékennyé válhat
az interferenciára, ami kedvezőtlenül érintheti a teljesítményt.
• Készítsen biztonsági másolatot adatairól és felvételeiről.
A gyártó garanciája nem terjed ki a felhasználói műveletek okozta adatvesztésre.

Újratölthető beépített akkumulátor
• A készülék olyan lítium-polimer akkumulátort tartalmaz,
amelynek tilos a felhasználó általi kicserélése. Az akkumulátor kizárólag hivatalos márkaszervizben, vagy a Philips diktafonokkal foglalkozó hivatalos szervizpartnerénél
cseréltethető ki.
• Az akkumulátorok környezetszennyezésre alkalmas
anyagokat is tartalmaznak. Az elhasználódott akkumulátorokat a szakszerű ártalmatlanításuk elvégzése érdekében a kijelölt gyűjtőhelyeken kell leadni.

Az adatok visszaállítása
A Philips VoiceTracer belső memóriájának kapacitása 8 GB.
A gyári adatok visszaállításakor vegye figyelembe az alábbiakat:
• Készítsen biztonsági másolatot adatairól és felvételeiről.
A gyári adatok visszaállításakor a készüléken tárolt valamennyi adat törlődik.

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket mindig tartsa távol a kisgyermekektől!

Hangrögzítésre vonatkozó jogszabályikorlátozások
• A készülék hangrögzítési funkciójának használatárajogi
korlátozások vonatkozhatnak az adott országban.Beszélgetések vagy előadások felvételekor tartsatiszteletben
mások magánélethez fűződő ésszemélyiségi jogait.
• Telefonhívások rögzítése előtt ellenőrizze, hogy azadott
ország jogszabályai lehetővé teszik-e azt.Bizonyos országokban jogszabály kötelezheti Öntarra, hogy a telefonbeszélgetés rögzítésére vonatkozószándékáról a beszélgetőpartnerét is tájékoztassa.

Tisztítás és fertőtlenítés
• Tisztítás előtt válassza le a készülék összes kábelét.
• A készülék tisztításához puha, száraz ruhát használjon.
• A készülék fertőtlenítéséhez kórházi felhasználás céljára
vagy betegápolási felszerelések fertőtlenítésére szolgáló
terméket, például felületfertőtlenítő törlőkendőt használjon.
• Ne használjon erőteljes hatású vegyszereket vagy tisztítószereket!
• Figyeljen rá, hogy a nedvesség ne juthasson be a készülék nyílásaiba.
• Ne dörzsölje és ne ütögesse kemény vagy éles tárggyal
a készülék felületeit, ellenkező esetben azok megkarcolódhatnak, illetve egyéb módon megrongálódhatnak.
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A leselejtezett készülék ártalmatlanítása

A készüléken feltüntetett áthúzott kerekes szemétgyűjtő azt
jelzi, hogy az érintett termék az Európai Unió 2011/65/EU
irányelvének hatálya alá tartozik. Kérjük, tájékozódjon
a helyi hulladékgazdálkodó szervezetnél az elektromos és
elektronikus hulladék elhelyezésével kapcsolatban. Kérjük,
vegye figyelembe a helyi előírásokat, és ne dobja a feleslegessé vált régi készüléket a háztartási hulladék közé. A feleslegessé vált régi készülékek megfelelő elhelyezése segít
megelőzni a környezetre és az egészségünkre gyakorolt káros hatások kialakulását.

Az útmutató ismertetése
A következő oldalak gyors áttekintést nyújtanak a készülékről. A részletes ismertetésért lásd az útmutató következő
fejezeteit. Olvassa végig figyelmesen az előírásokat.

Alkalmazott szimbólumok

TIPP
A készülék hatékonyabb és egyszerűbb használatát elősegítő információkat jelölő szimbólum.

MEGJEGYZÉS
A készülék kezelésekor figyelembeveendő tudnivalókat jelölő szimbólum.

FIGYELEM
A készülék károsodására és lehetséges adatvesztésre figyelmeztető szimbólum. A szakszerűtlen
kezelés a készülék károsodását okozhatja.
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2. VoiceTracer diktafon
Örömünkre szolgál, hogy Philips készüléket választott! Átfogó jellegű támogatásért, így többek között kezelői útmutatókért, letölthető szoftverekért és garanciális információkért
látogasson el webhelyünkre: www.philips.com/dictation.

A csomag tartalma

A készülék legfontosabb jellemzői
• Kiváló felvételi minőség
• Választható scene-beállítások
• Hanggal aktiválható hangrögzítés
• MP3 és PCM formátumú hangrögzítés
• Nagyméretű, színes kijelző
• 8 GB belső memória
• Hosszú élettartamú akkumulátor

DVT2810
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A diktafon áttekintése

1.

Mikrofon

2.

Hangrögzítést/készülékállapotot jelző LED

3.

Kijelző

4.

Bal oldali funkciógomb

5.

Középső funkciógomb

6.

Jobb oldali funkciógomb

7.

Fel gomb

8.

Vissza gomb

9.

Felvétel gomb

10. Le gomb
11.

Előre gomb

12. Fájllista/vissza gomb
13. Lejátszás/leállítás gomb
14. Be- és kikapcsolási/billentyűzár kapcsoló
15. Visszaállítás gomb
16. Fejhallgató-csatlakozó
17. Hangszóró
18. C típusú USB-csatlakozó
19. Rögzítőszem csuklópánthoz
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3. Alapműveletek
FIGYELEM
A VoiceTracer csatlakoztatása előtt olvassa végig
a biztonsági előírásokat (lásd: Biztonsági előírások [3]).

Az akkumulátor feltöltése
• A készülék első használata előtt, vagy ha már hosszabb
ideje nem használta azt, töltse fel a beépített akkumulátort.
• Ha az akkumulátor teljes mértékben lemerült, a készülék
pedig kikapcsol, a bekapcsolás előtt töltse egy ideig az
akkumulátort.
• Az akkumulátor teljes mértékű feltöltése hozzávetőleg 3
órahosszáig tart.
• A készüléket 6 havonta fel kell tölteni - még akkor is,
ha nincs használatban -, ezzel megakadályozzuk az akkumulátor teljes lemerülését (mélykisülés).

MEGJEGYZÉS
• Ha az akkumulátort számítógépen keresztül
kívánja feltölteni, előbb győződjön meg róla,
hogy bekapcsolta azt.
• Számítógépes csatlakoztatás közben nem lehetséges a készülék manuális kezelése.
• Az alacsony szintű akkumulátortöltöttséget jelző ikon megjelenésekor haladéktalanul töltse
fel az akkumulátort.

X A képernyőn megjelenik az akkumulátortöltést jelző ikon,
és a hangrögzítést/készülékállapotot jelző LED is felvillan
néhány másodpercre.

A készülék be- és kikapcsolása
A készülék be-, illetve kikapcsolásához:
• Csúsztassa el lefelé a készülék jobb oldalán található beés kikapcsolási kapcsolót, és tartsa úgy három másodpercig.

• Ha a készüléket tápegység helyett számítógépen keresztül tölti fel, a kisebb áramerősségű
töltőáram következtében lelassulhat a töltés.
Gyorstöltés céljára USB-tápegység (nem tartozék) használatát javasoljuk.

Billentyűzár
A nem kívánt műveletek, vagy a készülékhez történő hozzáférés megakadályozása érdekében zárolható az aktív készülék.
A készülék zárolása:
7

• Csúsztassa el felfelé, a zárolási szimbólum irányába a készülék jobb oldalán található be- és kikapcsolási kapcsolót.
X Egy pillanatra felvillan a képernyőn a zárolási szimbólum.
X Ekkor a készülék valamennyi gombja zárolódik.

1.

Nyomja meg Leállítási módban a jobb oldali
funkciógombot a beállításokat tartalmazó felület megnyitásához.

2.

Az All settings (Összes beállítás) kiválasztásához
nyomja meg a Felvétel gombot.

3.

A Device settings (A készülék beállításai) felület eléréséhez nyomja meg a jobb oldali funkciógombot.

4.

A Language (Felhasználói nyelv) kiválasztásához
nyomja meg a Felvétel gombot.

5.

Válassza ki a kívánt nyelvet a Fel/Le gombok megnyomásával, majd a kiválasztás megerősítéshez nyomja
meg a Felvétel gombot.

6.

A Leállítási mód képernyőjére a Fájllista/vissza gomb
megnyomásával térhet vissza.

A készülék zárolásának feloldása:
• Csúsztassa el lefelé a be- és kikapcsolási kapcsolót.
X Egy pillanatra felvillan a képernyőn a zárolás feloldását jelző szimbólum.

Csatlakoztatás számítógéphez
A diktafon fájlok kényelmes tárolására, biztonsági mentésére és áthelyezésére szolgáló USBháttértárként is használható. Csatlakoztassa hozzá a készüléket egy USB-kábellel
a számítógéphez. A számítógép automatikusan felismeri
a háttértároló eszközként működő diktafont. Ehhez nem
szükséges szoftvertelepítés.
A készülék számítógépes csatlakoztatásával kapcsolatos
bővebb információkért lásd az Az akkumulátor feltöltése [7] című résznél található ábrát.

FIGYELEM
Fájlok átvitele közben ne válassza le az USB-kábelt a készülékről! Ez adatvesztést okozhat.

MEGJEGYZÉS
Számítógépes csatlakoztatás közben nem lehetséges a készülék manuális kezelése.

A dátum és idő beállítása
A készüléken kijelzett dátum és idő, valamint az időformátum bármikor megváltoztatható.
1.

Nyomja meg Leállítási módban a jobb oldali
funkciógombot a beállításokat tartalmazó felület megnyitásához.

2.

Az All settings (Összes beállítás) kiválasztásához
nyomja meg a Felvétel gombot.

3.

A Device settings (A készülék beállításai) felület eléréséhez nyomja meg a jobb oldali funkciógombot.

4.

A Le gomb megnyomásával lépjen a Date & time (Dátum és idő) felületre, majd a megerősítéshez nyomja
meg a Felvétel gombot.

5.

A Fel/Le gombok megnyomásával keresse meg a kívánt
beállítást: Date (Dátum), Date format (Dátumformátum) a Time (Idő). A kívánt beállítást az Előre és Vissza
gombokkal módosíthatja.

6.

A beállítások megerősítéséhez nyomja meg a Felvétel
gombot.

7.

A Leállítási mód képernyőjére a Fájllista/vissza gomb
megnyomásával térhet vissza.

A felhasználói nyelv beállítása
A készülék felhasználói nyelve bármikor megváltoztatható.
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4. Felvétel
Fájl rögzítése

• A Leállítási mód képernyőjére a Fájllista/vissza gomb
megnyomásával térhet vissza.
3.

A hangrögzítés elindításához nyomja meg a Felvétel
gombot.
X Megjelenik a Felvétel képernyő.
X A Hangrögzítést/készülékállapotot jelző LED pirosan
világít.

4.

A hangrögzítés leállításához nyomja meg újra a Felvétel
gombot.
X A készülék az előzetesen kiválasztott mappába
menti a felvételt.

MEGJEGYZÉS
• Ügyeljen rá, hogy felvétel közben ne takarja el
a mikrofont. Ellenkező esetben gyengébbé válhat a felvétel minősége.
• Ha az aktuális felvétel felvételi ideje meghaladja a rendelkezésre álló tárolási kapacitást,
a felvétel leáll. Ebben az esetben törölje a készüléken található fájlokat, hogy több tárhely
álljon rendelkezésre.

• Győződjön meg róla, hogy megfelelő szintű a készülék
akkumulátorának töltöttsége. Az akkumulátor közelgő lemerülésekor megjelenik az akkumulátor alacsony töltöttségi szintjét jelző következő szimbólum: .
X A készülék kikapcsol, előtte azonban automatikusan
menti az aktuális felvételt.
• Elsőként válassza ki a felvétel mentésére szolgáló mappát. Bővebb információkért lásd: Új felvétel elindítása [9]. Az A, B, C és D jelű mappák mindegyike 100
fájl tárolására alkalmas.
Amennyiben a mappák valamelyike megtelt, az azt követő felvételeket a készülék automatikusan a következő
mappába menti.
• A legmegfelelőbb beállítások és a lehető legkiemelkedőbb felvételi minőség elérése érdekében próbafelvétel
készítése javasolt.

Új felvétel elindítása

2.

Nyomja meg Leállítási módban a bal oldali
gombot az új felvétel elindításához.
X Megjelenik az Új fájl mód képernyője.

Hozzáadással vagy a felvételek felülírásával a meglévő felvételek szerkesztése is elvégezhető Leállítási módban.
Append (Hozzáadás): A meglévő felvétel végéhez további
felvételrész illeszthető hozzá.

A felvétel elindítása előtt:

1.

Fájl szerkesztése

funkció-

A beállításokat tartalmazó
felület megnyitásához
nyomja meg a jobb oldali funkciógombot.
A felvétel mentésére szolgáló mappa kiválasztásához:
• Keresse meg a Fel/Le gombokkal a Folder (Mappa)
elemet, majd a kiválasztás megerősítéshez nyomja
meg a Felvétel gombot.
• Válassza ki az új felvétel mentésére szolgáló mappát
a Fel/Le gombok megnyomásával, majd a kiválasztás
megerősítéshez nyomja meg a Felvétel gombot.

Overwrite (Felülírás): A felvétel bármely pontjától kezdve
felülírhatja a meglévő felvételrészt.

Felvett rész hozzáadása:
Nyomja meg a Felvétel gombot meglévő fájl esetén Leállítási módban.
• Ha az audio folyamatjelző sáv kurzora a felvétel végén
helyezkedik el:
X Megjelenik a felvételi képernyő, és a fájl végéhez új
felvételrész adódik hozzá.
• Ha az audio folyamatjelző sáv kurzora a felvétel elején
helyezkedik el:
X Megnyílik a szerkesztési felület.
X Válassza ki a Fel/Le gombokkal az Append (Hozzáadás) elemet, majd a kiválasztás megerősítéshez nyomja
meg a Felvétel gombot.
X Megjelenik a felvételi képernyő, és a fájl végéhez új
felvételrész adódik hozzá.

Felvett rész felülírása:
1.

A lejátszás kívánt résznél történő leállításához nyomja
meg a Lejátszás/leállítás gombot Lejátszás módban.

2.

Nyomja meg a Felvétel gombot.
X Megnyílik a szerkesztési felület.

3.

Válassza ki a Fel/Le gombokkal az Overwrite (Felülírás)
elemet, majd a kiválasztás megerősítéshez nyomja meg
a Felvétel gombot.
X Megjelenik a felvételi képernyő, és a lejátszás leállításától új felvétel kezdődik.

• A Leállítási mód képernyőjére a Fájllista/vissza gomb
megnyomásával térhet vissza.
A hangrögzítéssel kapcsolatos beállítások elvégzéséhez:
• Válassza ki a kívánt beállítást a Fel/Le gombok
megnyomásával, majd a kiválasztás megerősítéshez
nyomja meg a Felvétel gombot.
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TIPP
Ha gyakran használja a hozzáadás vagy felülírás funkciókat, és nem szeretné minden egyes
alkalommal megnyitni a szerkesztési felületet,
nyomja meg a jobb oldali funkciógombot a beállításokat tartalmazó . felület megnyitásához.
A Le gomb megnyomásával lépjen az Edit mode (Szerkesztési mód) felületre, majd válassza ki
az Append (Hozzáadás) vagy az Overwrite (Felülírás) elemet.
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5. Lejátszás
Fájlok lejátszása

X Ekkor kizárólag a kiválasztott mappa fájljai jelennek
meg.

Fájlok törlése
MEGJEGYZÉS
Ha fejhallgatót csatlakoztatott hozzá a VoiceTracer diktafonhoz, a beépített hangszórók letiltódnak.

A lejátszás elindítása és leállítása
1.

A kívánt felvétel megkereséséhez nyomja meg az Előző műsorszám vagy Következő műsorszám gombot Leállítási módban. A lejátszás elindításához nyomja meg
a Lejátszás/ leállítás gombot.
X A Felvétel/lejátszás jelzőfény zölden világít.
A kívánt felvétel a Fájllista/vissza gomb, majd pedig
a Fel/Le gombok megnyomásával is elérhető.
A lejátszás elindításához nyomja meg a Lejátszás/leállítás gombot.

2.

A hangerőszint beállításához nyomja meg a Fel/Le
gombokat.

3.

A lejátszás leállításához nyomja meg a Lejátszás/leállítás gombot.

4.

A lejátszás folytatásához nyomja meg újra a Lejátszás/leállítás gombot.

Törölheti az egyes fájlokat a készülékről.
1.

Nyomja meg Leállítási vagy Lejátszási módban a jobb
oldali
funkciógombot a beállításokat tartalmazó felület megnyitásához.

2.

Keresse meg a Fel/Le gombokkal a Delete (Törlés) elemet, majd a kiválasztás megerősítéshez nyomja meg
a Felvétel gombot.

Gyors vissza-, illetve előretekerés
• A felvétel kívánt részének eléréséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a Vissza vagy Előre gombot Lejátszás vagy
Leállítási módban. A kívánt rész elérésekor engedje el
a kapcsolót.

MEGJEGYZÉS
Könyvjelzők hozzáadása, és a Vissza vagy Előre
gomb rövid megnyomásakor az audio folyamatjelző a következő vagy az előző könyvjelzőhöz
ugrik. Ha könyvjelzők előzetes hozzáadása nélkül
röviden megnyomja a Vissza vagy Előre gombot,
a készülék az előző vagy a következő fájlhoz ugrik.

Fájlok lejátszása a kiválasztott mappából
1.

Nyomja meg a Fájllista/vissza gombot Leállítási módban.
X Ekkor az összes hangfelvétel megjelenik.

2.

felület megnyitásához
A mappákat tartalmazó
nyomja meg a bal oldali funkciógombot.

3.

Válassza ki a kívánt mappát a Fel/Le gombok megnyomásával, majd a kiválasztás megerősítéshez nyomja
meg a Felvétel gombot.
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6. Beállítások
Beállítások mód
Beállítások módban igény szerint módosíthatja a különböző
beállításokat.

hangerőszintet, automatikusan lecsökken a mikrofonérzékenység.
Zajszűrés
Felvétel közben a Zajszűrés funkció bekapcsolásával csökkentheti le a háttérzaj szintjét. Ily módon különösen a hangfelvételek hangzása válik tisztábbá.
Szélszűrő
Ha rendkívül szeles környezetben készít felvételt, a Szélszűrő aktiválásával csökkentheti le a szélzaj szintjét.

1.

Felvételi beállítások [12]

2.

Lejátszási beállítások [12]

3.

Készülékkel kapcsolatos beállítások [13]

A Beállítások mód elindítása

Mappa
Válassza ki a felvétel mentésére szolgáló mappát.
Hangalapú aktiválás
A Hangalapú aktiválás használatakor akkor indul el a felvétel, ha beszélni kezd. Ha abbahagyja a beszédet, a készülék
három másodperces csend után automatikusan szünetelteti
a felvételt. Csak akkor folytatódik, ha újrakezdi a beszédet.

1.

funkciNyomja meg Leállítási módban a jobb oldali
ógombot a beállításokat tartalmazó felület megnyitásához.

Szerkesztési mód
Kiválaszthatja a felvétel szerkesztésével kapcsolatos részleteket.

2.

Az All settings (Összes beállítás) kiválasztásához
nyomja meg a Felvétel gombot.

Előfelvétel
Az Előfelvétel funkció engedélyezésekor a készülék az adott
esemény előtt néhány másodperccel kezdi el a felvételt.

Beállítások közötti átváltás
• Használja a Fel/Le gombokat.

Beállítás kiválasztása
• Nyomja meg a Felvétel gombot.

Felvételi beállítások

Scene funkció
Kiválaszthatja az adott felvétel – például előadás vagy
interjú – körülményeinek leginkább megfelelő scene beállítást. Az egyes scene-ek előre meghatározott – például
formátummal vagy mikrofonérzékenységgel kapcsolatos –
beállításai nem módosíthatók. A scene beállítások egyéni
igények szerinti megváltoztatásához válassza ki a Custom
(Egyéni) lehetőséget.

Időzítő
Az Időzítő funkció használatával beállíthatja, hogy az előre
megadott napon és időpontban automatikusan elinduljon
a felvétel. A felvétel leállításának idejét is ugyanígy meghatározhatja.
Automatikus fájlfelosztás
Az Automatikus fájlfelosztás funkció automatikusan felosztja az aktuális felvételt felvétel közben, és 15, 30 vagy 60
percenként új fájlokba menti annak egyes részeit.
Könyvjelző automatikus hozzáadása
A Könyvjelző automatikus hozzáadása funkcióval előre beállított időközönként adhatja hozzá a könyvjelzőket.
Külső bemenet
Az adott felvétel körülményeinek megfelelően választhatja
ki a különböző bemeneti forrásokat, hogy a lehető legkiemelkedőbb felvételi minőséget érje el.

Lejátszási beállítások

Formátum
Az adott felvétel körülményeinek megfelelően választhatja
ki a felvétel formátumát.
Mikrofonérzékenység
Beállíthatja a VoiceTracer mikrofonérzékenységét. Azt javasoljuk, hogy az érzékenységet a háttérzaj és a rögzített
hangforrások száma, valamint a hangforrás és a mikrofonok
közötti távolság alapján válassza ki.
Hangerőszint-korlátozó
E funkció aktiválásával megakadályozhatja a felvételek maximális hangerőszintnél hangosabb hangforrások általi minőségromlását. Ha a felvétel hirtelen túllépi a maximális

Lejátszás mód
Választhat a különböző lejátszási beállítások közül.
Hangszínszabályzó
Classical (Klasszikus), Jazz (Dzsessz), Pop (Pop) és Rock
(Rock) hangszínszabályzási beállítások közül választhat.
ClearVoice funkció
A ClearVoice funkció aktiválásával kiemelkedőbb lejátszási
minőség érhető el. A csendesebb részek dinamikus kiemelése javítja a csendes hangok érthetőségét.
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Készülékkel kapcsolatos beállítások

Felhasználói nyelv
Kiválaszthatja a kívánt felhasználói nyelvet a nyelveket tartalmazó listából. A készülék felhasználói nyelve bármikor
megváltoztatható.
Fényerő
Egyéni igények szerint állíthatja be a képernyő fényerejét.
Háttérvilágítás
A VoiceTracer akkumulátorának megkímélése érdekében lecsökkentheti a háttérvilágítás időtartamát. Ha nem használja a készüléket az előre beállított ideig, a háttérvilágítás automatikusan kikapcsol.
Dátum és idő
A rendszerrel kapcsolatos dátum és idő bármikor megváltoztatható a készüléken. A dátumot és az időt a Vissza, Előre, Fel és Le gombokkal állíthatja be.
Felvételt jelző jelzőfény
A Felvételt jelző jelzőfény bekapcsolásakor felvétel közben
pirosan világít a Hangrögzítést/készülékállapotot jelző LED.
Automatikus kikapcsolás
Beállíthatja a készülék automatikus kikapcsolásának időpontját.
A készülék hangjelzései
Beállíthatja a készülék különböző hangjelzéseinek – többek között a gombhangoknak és a be- és kikapcsolást jelző
hangnak a – be-, illetve kikapcsolását.
Belső tárhely formázása
A készülék belső tárhelyének formázását és az adatok teljes
körű törlését e funkcióval végezheti el. Bővebb információkért lásd: Adatok visszaállítása [14].
Gyári beállítások visszaállítása
A menübeállítások a készülék megvásárlásakor és első bekapcsolásakor fennállt alapértelmezett állapotuk szerint is
visszaállíthatók. Bővebb információkért lásd: Gyári beállítások visszaállítása [14].
Készülékkel kapcsolatos információk
A készülékkel kapcsolatos különböző – többek között
a rendelkezésre álló memóriaterülettel és a készülékszoftver verziójával összefüggő – információk megtekintése.
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7. Készülék- és adatkezelés
Adatok átvitele számítógépre
Gyorsan és kényelmesen áthelyezheti a VoiceTracer diktafonon tárolt fájlokat a számítógépére. Csatlakoztassa hozzá
a készüléket egy USB-kábellel a számítógéphez. A számítógép automatikusan felismeri a háttértároló eszközként működő diktafont. Ehhez nem szükséges szoftvertelepítés.
A készülék számítógépes csatlakoztatásával kapcsolatos
bővebb információkért lásd Az akkumulátor feltöltése [7] című résznél található ábrát.

FIGYELEM
Fájlok átvitele közben ne válassza le az USB-kábelt a készülékről! Ez adatvesztést okozhat.
2.

MEGJEGYZÉS
Számítógépes csatlakoztatás közben nem lehetséges a készülék manuális kezelése.

Adatok visszaállítása
A készülék belső tárhelyének formázása, és a készüléken
tárolt valamennyi adat törlése is elvégezhető.

Adatok átvitele a VoiceTracer diktafonról számítógépre
1.

Csatlakoztassa hozzá a készüléket a számítógéphez
a mellékelt USB-kábellel.
X A képernyőn megjelenik az akkumulátortöltést jelző
ikon, és a hangrögzítést/készülékállapotot jelző LED is
felvillan néhány másodpercre.

2.

Windows rendszerű számítógépen a Windows Explorer,
Mac rendszerűn pedig a Finder böngészőt nyissa meg.
X A számítógép külső meghajtóként ismeri fel a VoiceTracer diktafont.

3.

Kattintson rá kétszer a VoiceTracer illesztőprogramra.
X A VoiceTracer tartalma új ablakban jelenik meg.

4.

Válassza ki a kívánt fájlokat a mappák egyikéből, és
másolja át, vágja ki vagy húzza át a kívánt helyre a számítógépen.

FIGYELEM
A VoiceTracer formázásakor a készüléken tárolt
valamennyi adat törlődik. Az adat-visszaállítás
elvégzése előtt készítsen biztonsági másolatot
a készülékre mentett összes fontos adatról.

MEGJEGYZÉS
A menübeállítások nem törlődnek, és az adatok visszaállítását követően továbbra is elérhetők
maradnak.

Az adatok visszaállításához:
1.

funkciNyomja meg Leállítási módban a jobb oldali
ógombot a beállításokat tartalmazó felület megnyitásához.

2.

Az All settings (Összes beállítás) kiválasztásához
nyomja meg a Felvétel gombot.

3.

A Device settings (A készülék beállításai) felület eléréséhez nyomja meg a jobb oldali funkciógombot.

4.

Keresse meg a Fel/Le gombokkal a Format storage (Belső tárhely formázása) elemet, majd a kiválasztás
megerősítéshez nyomja meg a Felvétel gombot.

5.

Válassza ki Delete (Törlés) parancsot.
X Ekkor a belső tárhely valamennyi adata törlődik.

A készülék és az adatok visszaállítása
A készülék visszaállítása
A készülékszoftverrel kapcsolatos problémák észlelésekor –
ha például lefagy a szoftver, lelassul a készülék működése
vagy nem reagálnak az egyes alkalmazások – a készülék
visszaállításával és újraindításával orvosolhatja azokat.
1.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék jobb oldalán található Visszaállítás gombot egy apró, hegyes
tárgy, például gemkapocs segítségével.

A készülék újraindításához csúsztassa el lefelé a készülék jobb oldalán található be- és kikapcsolási kapcsolót, és tartsa úgy három másodpercig.

Gyári beállítások visszaállítása
A menübeállítások a készülék megvásárlásakor és első bekapcsolásakor fennállt alapértelmezett állapotuk szerint is
visszaállíthatók.
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FIGYELEM

A VoiceTracer frissítése
1.

Csatlakoztassa hozzá a készüléket a számítógéphez
a mellékelt USB-kábellel.
X A képernyőn megjelenik az akkumulátortöltést jelző
ikon, és a hangrögzítést/készülékállapotot jelző LED is
felvillan néhány másodpercre.

2.

Töltse le a készülékszoftver frissítési fájlját a modell termékismertető webhelyéről: www.voicetracer.com/help.

MEGJEGYZÉS

3.

Az adatok nem törlődnek, és a menübeállítások visszaállítását követően továbbra is elérhetők
maradnak.

Csomagolja ki a termék webhelyéről letöltött firmwarefrissítést.

4.

Windows rendszerű számítógépen a Windows Explorer,
Mac rendszerűn pedig a Finder böngészőt nyissa meg.

5.

Kattintson rá kétszer a VoiceTracer illesztőprogramra.
X A VoiceTracer tartalma új ablakban jelenik meg.

6.

Másolja át a készülékszoftver frissítési fájlját a készülék
gyökérkönyvtárába.
X Az eljárás közben a Hangrögzítést/készülékállapotot
jelző LED narancssárgán villog. Az eljárás befejezését
követően abbamarad a Hangrögzítést/készülékállapotot jelző LED villogása.

7.

Válassza le a készüléket a számítógépről.
X A készülékszoftver frissítése automatikusan elindul.
X Megjelenik a Firmware update (Készülékszoftver
frissítése) ablak. A frissítés befejezését követően a készülék automatikusan kikapcsol.

A menübeállítások visszaállításakor a készüléken
végzett valamennyi korábbi beállítás törlődik.
A visszaállítást követően az összes beállítást újra
el kell végeznie.

A beállítások visszaállításához:
1.

funkciNyomja meg Leállítási módban a jobb oldali
ógombot a beállításokat tartalmazó felület megnyitásához.

2.

Az All settings (Összes beállítás) kiválasztásához
nyomja meg a Felvétel gombot.

3.

A Device settings (A készülék beállításai) felület eléréséhez nyomja meg a jobb oldali funkciógombot.

4.

Keresse meg a Fel/Le gombokkal a Reset settings (Beállítások visszaállítása) elemet, majd a kiválasztás megerősítéshez nyomja meg a Felvétel gombot.

5.

Válassza ki Reset (Visszaállítás) parancsot.
X A készülék valamennyi beállítása visszaáll alapértelmezett állapotra.

A készülék frissítése
A készülék vezérléséről egy készülékszoftvernek nevezett
belső program gondoskodik. A készülék folyamatos jellegű
karbantartásához a készülékszoftver frissítése és az esetleges hibák kijavítása is hozzá tartozik.
Előfordulhat, hogy a készülék megvásárlását követően a készülékszoftver egy frissebb verziója (frissítés) is elérhetővé
válik. Ilyen esetben gyorsan és egyszerűen elvégezhető
a készülékszoftver legújabb verziója szerinti frissítés.

FIGYELEM
• A készülékszoftver frissítése előtt győződjön
meg róla, hogy a készülék akkumulátorának
töltöttségi szintje legalább 30%. Ily módon
megelőzhetővé válik a tápellátás frissítés közbeni megszakadása.
• Fájlok átvitele közben ne válassza le az USBkábelt a készülékről! Ez adatvesztést okozhat.

MEGJEGYZÉS
A készülékszoftver rendszeresen közzétett új verzióinak megtekintéséhez látogasson el a modell termékismertető webhelyére: www.voicetracer.com/help.
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8. Hibaelhárítás
A következő táblázat a VoiceTracer diktafonnal kapcsolatos
leggyakoribb problémákat ismerteti. Amennyiben az alábbi információk alapján nem lehetséges az adott probléma
Hibajelenség

elhárítása, vegye fel a kapcsolatot a készüléket értékesítő
Philips-partnerrel.

Kiváltó ok

Megoldás

Nem kapcsol be a készülék.

• Lemerült az akkumulátor.

• Töltse egy ideig a készüléket, majd kapcsolja be
újra.

Nem lehetséges a készülékkel történő hangrögzítés.

• Elérte a fájlok megengedett legnagyobb számát, vagy megtelt
a készülék memóriája.

• Töröljön néhány fájlt, vagy helyezze át őket
külső eszközre.

Nem reagál a készülék a felhasználói parancsokra.

• Probléma adódott a szoftverrel.

• Kísérelje meg a készülék kikapcsolását, majd
pedig újbóli bekapcsolását.

Nem lehetséges a felvételek készüléken keresztüli lejátszása.

• Lenémították a készüléket, vagy
túlságosan alacsony szintre állították be annak hangerejét.

• Aktiválja vagy állítsa magasabb szintre a hangerőt.

Egyáltalán nem bocsátanak ki hangot a hangszórók.

• Fejhallgatót csatlakoztattak a készülékhez.

• Válassza le a fejhallgatót.

Semmi sem hallható
a fejhallgatón keresztül.

• Lenémították a készüléket, vagy
túlságosan alacsony szintre állították be annak hangerejét.

• Ha nem lehetséges a készülék kikapcsolása,
állítsa azt vissza a Visszaállítás gomb megnyomásával. Bővebb információkért lásd: A készülék visszaállítása [14]. A készülék visszaállításakor semmilyen beállítás vagy adat nem törlődik.

• Lenémították a készüléket, vagy
túlságosan alacsony szintre állították be annak hangerejét.

• Nem megfelelően csatlakoztatták a fejhallgatót.
Túl gyenge a hangfelvételek minősége, vagy
túlságosan sok háttérzaj
hallható a hangfelvételeken.

• Túlságosan magas szintre állították be a mikrofonérzékenységet.

• Aktiválja vagy állítsa magasabb szintre a hangerőt.

• Aktiválja vagy állítsa magasabb szintre a hangerőt.
• Válassza le a fejhallgatót, majd csatlakoztassa
azt vissza a felhallgatócsatlakozóhoz.
• Állítsa át közepes vagy alacsony szintre a mikrofonérzékenységet. Bővebb információkért
lásd: Mikrofonérzékenység [12].
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9. Műszaki adatok
Csatlakoztathatóság

• Lejátszási mód: Repeat file (Fájl ismételt lejátszása), Repeat all (Összes fájl ismételt lejátszása), Random (Véletlenszerű lejátszás)

• Fejhallgató csatlakoztatása: 3,5 mm-es, sztereó rendszerű
aljzat, 16 ohm vagy annál nagyobb impedanciával

• ID3 címke támogatása

• USB-csatlakozó: C-típusú, 2.0 verzió szerinti nagy sebességű

Hang
• Beépített mikrofon: 2, gömb iránykarakterisztikájú mikrofon
• Felvételi formátumok: MPEG1 layer 3 (MP3), PCM (WAV)

• Támogatott fájlformátumok: MP3, WMA

Tápellátás
• Akkumulátor típusa: beépített, újratölthető lítium-ion polimer akkumulátor
• Az akkumulátor üzemideje: legfeljebb 36 órányi felvétel
(MP3, 8 kbps)

• Felvételi minőség: MP3 (8, 32, 64, 96, 128, 192, 256, 320
kbps), PCM (22 kHz/16 bit, 44,1/16 bit, 48 kHz/16 bit)

• Akkumulátor kapacitása: 1000 mAh

• Választható scene-beállítások: Note (Megjegyzés),
Speech recognition (Beszédfelismerés), Interview (Interjú), Lecture (Előadás), Meeting (Értekezlet), Music (Zene),
Custom (Egyéni)

• Töltési idő (teljes mértékű feltöltés esetén): 3 óra

• Felvételi időtartam (belső memória használatával): 2147
óra (MP3, 8 kbps), 536 óra (MP3, 32 kbps), 268 óra (MP3,
64 kbps), 178 óra (MP3, 96 kbps), 134 óra (MP3, 128 kbps),
89 óra (MP3, 192 kbps), 67 óra (MP3, 256 kbps), 53 óra
(MP3, 320 kbps), 24 óra (PCM, 22 kHz/16 bit), 12 óra (PCM,
44,1 kHz/16 bit), 11 óra (PCM, 48 kHz/16 bit),
• Előfelvételi mód: 5, 10, 15 másodperces puffer

• Újratölthető: igen

Kivitelezés
• Szín(ek): fekete/króm

Kijelző
• Típus: Színes LCD kijelző
• Háttérvilágítás

• Fájlszerkesztő funkció: felülírás, hozzáadás

• Átlós képernyőméret: 2 hüvelyk/5 cm

• Automatikus fájlfelosztási funkció: 15, 30, 60 perc

• Felbontás: 240 × 320 képpont

• Könyvjelző automatikus hozzáadása: 5, 10, 15, 30, 60 perc

A készülék méretei

• Könyvjelző funkció: fájlonként legfeljebb 32
• Hanggal aktiválható hangrögzítés: 25 szint

• 4,7 × 12,8 × 1,6 cm / 1,9 × 5,0 × 0,6 hüvelyk

• Azonnali felvétel mindössze egyetlen gombnyomással

• Tömeg: 79 g/2,7 oz

• Felvétel-ellenőrző funkció

Kényelmi funkciók

• Felvételi időzítő
• Szélszűrő

• Frissíthető készülékszoftver

• Hangerőszint-korlátozó (felfutási idő/csillapítási idő):
slow (lassú) (32/128 ms), medium (közepes) (16/64 ms),
fast (gyors) (8/16 ms)

• Billentyűzár

• Zajszűrés

Hangszóró
• Hangszóró kimenő teljesítménye: 200 mW
• Hangszóró mérete: 11 × 15 mm

Adattárolás
• Beépített memória kapacitása: 8 GB
• Háttértároló besorolási osztály

Zenelejátszás
• Hangzásjavítás: ClearVoice funkció
• Hangszínszabályzó: Classic (klasszikus), Jazz (dzsessz),
Pop (pop), Rock (rock)

• Választható felhasználó nyelvek: angol, francia, német,
spanyol, olasz, orosz, lengyel

Rendszerkövetelmények
• Szabad USB-csatlakozó
• Operációs rendszer: Windows 10, macOS, Linux

Környezetvédelmi termékjellemzők
• A 2011/65/EU (RoHS) irányelv követelményeinek teljesítése
• Ólommentes forrasztással készített termék

Üzemi feltételek
• Hőmérséklet: 1 - 45 °C / 34 - 113 °F
• Páratartalom: 10% - 90%
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10. Tanúsítványok
FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the
party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with
the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of
the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used
in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference
to radio or television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is encouraged
to try to correct the interference by one or more of the
following measures:

a megfelelő engedélyek birtokában megfogalmazott igény
esetén. Ez az ajánlat a termék megvásárlásától számított
három évig érvényes. A forráskód a következő e-mail-címen
keresztül, angolul igényelhető: info@speech.com.
Sem a Speech Processing Solutions GmbH, sem pedig annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget a termék vásárlója vagy harmadik felek irányába a vásárló vagy harmadik felek által okozott olyan károkért, veszteségekért,
költségekért vagy kiadásokért, amelyek baleset, a termék
rendeltetésellenes vagy visszaélésszerű használata, jogosulatlan módosítása, javítása, illetve átalakítása, vagy a gyártó
használati és karbantartási előírásainak figyelmen kívül hagyása következtében merültek fel.
Jelen kezelési útmutató szerződéses kötelezettségek keletkeztetésére alkalmatlan dokumentum. A műszaki adatok
változhatnak. A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different
from that to which the receiver is connected
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician
for help.

Sem a Speech Processing Solutions GmbH, sem pedig annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget a termék vásárlója vagy harmadik felek irányába a vásárló vagy harmadik felek által okozott olyan károkért, veszteségekért,
költségekért vagy kiadásokért, amelyek baleset, a termék
rendeltetésellenes vagy visszaélésszerű használata, jogosulatlan módosítása, javítása, illetve átalakítása, vagy a gyártó
használati és karbantartási előírásainak figyelmen kívül hagyása következtében merültek fel.
Jelen kezelési útmutató szerződéses kötelezettségek keletkeztetésére alkalmatlan dokumentum. A műszaki adatok
változhatnak. A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.

Nyílt forráskódú szoftver
Az útmutatóban említett termékek nyílt forráskódú szoftvereket tartalmazhatnak.
A Speech Processing Solutions GmbH ezúton felajánlja,
hogy kiszállít az Ön számára egy másolatot a termékben
felhasznált, szerzői jog által védett, nyílt forráskódú szoftverekhez kapcsolódó, megfelelő, teljes körű forráskódot,
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Kiadás dátuma 2022-10-18
© 2022 Speech Processing Solutions GmbH. Minden jog fenntartva.
A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A Philips és a Philips pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V.
bejegyzett védjegye, a Speech Processing Solutions GmbH pedig a Koninklijke Philips N.V. engedélye alapján használja azt.
Valamennyi védjegy a megfelelő jogtulajdonos tulajdonát képezi.
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