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3Belangrijke informatie

1 Belangrijke 
informatie

Voer geen aanpassingen of wijzigingen door die 
niet in deze handleiding worden besproken. Volg 
alle veiligheidsinstructies voor een juiste werking 
van het apparaat. De fabrikant aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet 
opvolgen van de veiligheidsinstructies.

Veiligheidsinstructies

• Bescherm het apparaat tegen regen en vloeistoffen 
om schade aan het apparaat of kortsluiting te 
voorkomen.

• Stel het apparaat niet bloot aan extreme warmte door 
het op een verwarming of in direct zonlicht te plaatsen.

• Bescherm de snoeren tegen schade doordat ze in 
elkaar komen te zitten, met name bij de stekkers en 
waar snoeren het apparaat verlaten.

• Maak een back-up van uw gegevens en opnames. 
De fabrieksgarantie dekt geen gegevensverlies door 
verkeerd handelen van gebruikers.

• Voer geen onderhoudswerkzaamheden uit die niet 
in deze gebruikershandleiding worden besproken. 
Haal het apparaat niet uit elkaar om reparaties uit 
te voeren. Het apparaat mag uitsluitend in erkende 
servicecentra gerepareerd worden.

Oplaadbare interne accu

• Probeer de accu niet zelf te vervangen. De accu mag 
uitsluitend in erkende servicecentra vervangen worden.

• Maak een back-up van uw gegevens en opnames 
voordat uw accu wordt vervangen in een erkend 
servicecentrum.

• Accu's bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het 
milieu. Gebruikte accu's moeten op een officieel 
inzamelpunt weggegooid worden.

Gegevens opnieuw instellen

De Philips Voice Tracer heeft een intern geheugen met 16 
GB interne opslagruimte. Als u de fabrieksinstellingen wilt 
terugzetten, moet u de volgende voorzorgsmaatregelen 
in acht nemen: 

• Maak een back-up van uw gegevens en opnames. Als 
de fabrieksinstellingen worden teruggezet, worden alle 
gegevens op uw apparaat verwijderd.

• Het geheugen op een computer formatteren, kan voor 
compatibiliteitsproblemen met uw apparaat zorgen. 
Formatteer het geheugen alleen op het apparaat.

Gehoorbescherming

Neem de volgende richtlijnen in acht als u een 
hoofdtelefoon gebruikt:

• Stel het volume op een gemiddelde stand in en 
gebruik een hoofdtelefoon niet om erg lang mee te 
luisteren.

• Stel het volume vooral niet in op een stand die uw 
gehoor niet kan verdragen.

• Stel het volume niet zo hoog in dat u niet kunt horen 
wat er om u heen gebeurt.

• Wees in mogelijk gevaarlijke situaties uiterst voorzichtig 
of staak het gebruik voor een poosje.

• Gebruik geen hoofdtelefoon als u een gemotoriseerd 
voertuig bestuurt, aan het fietsen bent, aan het 
skateboarden bent, etc. U vormt een gevaar voor uzelf 
en andere weggebruikers en mogelijk overtreedt u de 
wet.

Wettelijke beperkingen voor opnemen

• Gebruik van de opnamefunctie van het apparaat is 
onderhevig aan wettelijke beperkingen die in uw land 
van toepassing kunnen zijn. Tevens moet u de privacy 
en persoonlijke rechten van derden respecteren als u 
gesprekken of colleges opneemt.

• Als u telefoongesprekken op wilt nemen, dient u 
te controleren of dit is toegestaan in uw land. In 
bepaalde landen bent u wettelijk verplicht om degene 
met wie u een telefoongesprek voert te vertellen dat u 
het gesprek opneemt.

Reinigen en desinfecteren

• Trek alle snoeren uit het apparaat voordat u het begint 
te reinigen.

• Gebruik een zachte droge doek om het apparaat te 
reinigen.

• Om het apparaat te desinfecteren gebruikt u 
producten voor het desinfecteren van klinische ruimtes 
en verzorgingsapparatuur, zoals desinfectiedoekjes 
voor harde oppervlakken.

• Gebruik geen agressieve chemicaliën of 
geconcentreerde reinigingsmiddelen.

• Zorg ervoor dat er geen vocht in openingen komt.
• Wrijf niet met harde of scherpe voorwerpen over het 

oppervlak, aangezien dit het oppervlak permanent 
kan beschadigen of krassen kan veroorzaken.

Recyclen

Het symbool met de doorgekruiste afvalbak 
op een product betekent dat het in 
overeenstemming is met de Europese richtlijn 
2011/65/EU. Zoek uit hoe het plaatselijke 
gescheiden inzamelsysteem voor elektrische 
en elektronische producten werkt. Handel volgens de 
plaatselijke voorschriften en gooi uw oude producten 
niet weg met het normale huisvuil. Als u uw oude 
producten op de juiste manier weggooit, voorkomt u 
dat het milieu en de volksgezondheid hier schade van 
ondervinden.

eeeeeeee›
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Over deze gebruikershandleiding

Op de volgende pagina's vindt u een kort overzicht van 
uw apparaat. Zie de volgende hoofdstukken van deze 
gebruikershandleiding voor een uitgebreide beschrijving. 
Lees de instructies aandachtig door.

Gebruikte symbolen

Tip

• Met dit symbool wordt er informatie verstrekt 
waarmee u uw apparaat efficiënter en eenvoudiger 
kunt gebruiken.

Opmerking

• Met dit symbool worden opmerkingen aangegeven 
die u in acht moet nemen als u het apparaat gebruikt 
of hanteert.

Waarschuwing

• Dit symbool waarschuwt voor schade aan het 
apparaat en mogelijk gegevensverlies. Er kan schade 
ontstaan door verkeerd gebruik. 
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Wat zit er in de verpakking

  

                     

                   

 

  

Quick 
start 
guide

2 Uw audiorecorder

We zijn verheugd dat u voor een apparaat van Philips 
heeft gekozen.
Ga naar onze website voor verdere ondersteuning, zoals 
gebruikershandleidingen, softwaredownloads, informatie 
over garantie en meer: www.philips.com/dictation.

Meest opvallende kenmerken van 
het product
• Met één druk op de knop opnemen
• Digitale ruisonderdrukking
• Opnameformaten MP3 en WAV
• Tegelijk opnemen via meerdere kanalen
• USB 2.0-gegevenstoegang
• Opnemen met stemactivatie
• USB-massaopslag, voor maximale compatibiliteit
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Overzicht van de audiorecorder

1  Hoofdtelefoonaansluiting

2  Aansluiting voor externe microfoon en lijningang

3  XLR-aansluiting

4  Aan-/uitknop, vergrendelingsschakelaar

5  Micro SD-kaartsleuf

6  Midden microfoon

7  Stereo microfoons 

8  Opnemen/afspelen-lampje

9  Scherm

10  Stopknop

11  Afspelen/onderbreken-knop

12  Volume omhoog-knop

13  Menuknop

14  Snel terugspoelen, vorige nummer, menuselectieknop

15  Volume omlaag-knop

16  Snel vooruit spoelen, volgende nummer, 
menuselectieknop 

17  Opnameknop

18  Focusknop 

19  Indexknop, Bestandsmap, Schakelknop

20  Micro USB-poort 

21  Microfoonversterkingsknop

22  Noise cut-schakelaar

23  Snelheidsknop

24  Verwijderknop

25  Luidspreker

1
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3 Aan de slag

Waarschuwing

• Lees voordat u uw recorder aansluit en 
installeert eerst de veiligheidsinstructies (zie 
Veiligheidsinstructies). 

De accu opladen

Laad de interne accu op voordat u het apparaat voor de 
eerste keer gebruikt of als u het apparaat voor een lange 
tijd niet heeft gebruikt. Als de accu helemaal leeg is en 
uw apparaat wordt uitgeschakeld, moet u de accu een 
poosje opladen voordat u het apparaat weer inschakelt.

Opmerking

• De lengte van de USB-kabel kan van invloed zijn op 
de laadsnelheid. Langere kabels betekenen vaak een 
langere laadtijd. 

• Als het apparaat op een computer is aangesloten, 
kan het niet handmatig worden bediend.

Voordat u de accu via een computer oplaadt, controleert 
u of uw computer is ingeschakeld.

 X Er wordt een laadpictogram van de accu 
weergegeven op het scherm en er gaat een oranje 
lampje branden, wat aangeeft dat het apparaat 
wordt opgeladen.

 X Als het apparaat volledig is opgeladen, gaat het 
oranje lampje uit. 

Het apparaat in- en uitschakelen

Het apparaat in- of uitschakelen: 

• Schuif de aan-/uitknop aan de linkerkant van het 
apparaat omlaag en houd deze twee seconden vast 
tot u het Philips-logo op het scherm ziet.

Opmerking

• Als het acculampje  wordt weergegeven, laadt u 
het apparaat op.

Toetsblokkering

U kunt het apparaat vergrendelen als deze actief is om 
ongewenst gebruik van of toegang tot het apparaat te 
voorkomen.

Het apparaat vergrendelen:

• Schuif de aan-/uitknop aan de linkerkant van het 
apparaat omhoog naar het vergrendelsymbool.

 X Het vergrendelsymbool wordt kort weergegeven op 
het scherm.

 X Alle toetsen zijn nu vergrendeld.

Het apparaat ontgrendelen:

• Schuif de aan-/uitknop omlaag.

Aansluiten op een computer

U kunt de recorder als USB-massaopslag gebruiken om 
bestanden eenvoudig op te slaan, er een back-up van 
te maken en om ze te verplaatsen. Sluit het apparaat 
met een USB-kabel aan op een computer. De recorder 
wordt automatisch herkend als een apparaat voor 
massaopslag. U hoeft geen software te installeren.
Zie de afbeelding in De accu opladen voor meer 
informatie over hoe u het apparaat op een computer 
aansluit.

Waarschuwing

• Haal de USB-kabel niet uit het apparaat als u 
bestanden overzet. Dit kan tot gegevensverlies leiden.

Opmerking

• Als het apparaat op een computer is aangesloten, 
kan het niet handmatig worden bediend.
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De datum en tijd instellen

U kunt de datum, tijd en tijdsindeling op het apparaat 
altijd wijzigen. 

1 Druk in de stopmodus op de menuknop  en houd 
deze vast.

2 Houd de vooruitspoelen-knop ingedrukt om naar het 
menu Apparaat te bladeren.

3 Druk op de menuknop  om Datum/tijd te 
selecteren.

4 Druk op de volume omlaag-knop om naar uw 
gewenste instelling te scrollen en druk vervolgens op 
de menuknop  om uw selectie te bevestigen.

5 Gebruik de volume omhoog- of volume omlaag-knop 
om de tijdsindeling te selecteren. Gebruik de volume 
omhoog-, volume omlaag-, snel vooruitspoelen- en 
snel terugspoelen-knop om de datum en tijd in te 
stellen.

6 Druk op de menuknop  om uw instelling te 
bevestigen.

7 Druk op de stopknop om terug te gaan naar het 
stopscherm.

De taal van het apparaat instellen

U kunt de taal van het apparaat altijd wijzigen.

1 Druk in de stopmodus op de menuknop  en houd 
deze vast.

2 Druk op de vooruitspoelen-knop om naar het menu 
Weergave te bladeren.

3 Druk op de menuknop  om Taal te selecteren.

4 Druk op de volume omlaag-knop om naar de 
gewenste taal te scrollen en druk vervolgens op de 
menuknop  om uw selectie te bevestigen.

5 Druk op de stopknop om terug te gaan naar het 
stopscherm.
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4 Opnemen

Opnamescherm

1

2

4

3

7

6

11

9

8

10

12

12
5

1  Bestandsnaam

2  Gevoeligheid van de microfoon

3  Huidige map

4  Opnamestatus

5  Voortgangsbalk audio

6  Meter volume links

7  Meter volume rechts

8  Opnametype

9  Accustatus

10  Totaal aantal bestanden in huidige map

11  Aantal van huidige bestand

12  Audiotijd: Verstreken tijd en totale tijd van huidig 
bestand

Een bestand opnemen

Opmerking

• Zorg ervoor dat u de microfoons niet afdekt als u 
opneemt. Dit kan tot een lagere opnamekwaliteit 
leiden.

• Als de opnametijd van de huidige opname de 
beschikbare opslagcapaciteit overschrijdt, wordt de 
opname gestopt. Verwijder in dit geval bestanden van 
het apparaat om meer opslagruimte vrij te maken.

• Alleen opnames in MP3 128 kbps kwaliteit kunnen op 
de externe geheugenkaart worden opgeslagen.

Voordat u begint met opnemen:

• Controleer of uw apparaat nog voldoende 
accuvermogen heeft. 
Als de accu bijna leeg is, ziet u een pictogram dat 
aangeeft dat de accu bijna leeg is: 

 X Het apparaat wordt uitgeschakeld en de huidige 
opname wordt automatisch opgeslagen.

• Selecteer eerst de map waarin de opname moet 
worden opgeslagen. U kunt 99 bestanden opslaan in 
map A, B, C en D. 
Als een van de mappen vol zit, worden de volgende 
opnames automatisch in de volgende map 
opgeslagen. 

• We raden u aan om een testopname uit te voeren om 
de meest geschikte voorinstellingen te vinden voor uw 
opname, zodat u de beste opnameresultaten behaalt.

Een nieuwe opname starten

1 Druk in de stopmodus op de indexknop om de 
gewenste map te selecteren waarin het bestand na 
een opname moet worden opgeslagen.

2 Druk op de opnameknop.
 X De status van het apparaat is ‘opname stand-by’.
 X Het opnemen/afspelen-lampje knippert rood.

Tip

• Pas de microfoonversterking aan in de stand ‘opname 
stand-by’ met de microfoonversterkingsknop. Op deze 
manier bereikt u de beste opnamekwaliteit. 

3 Druk op de opnameknop om een nieuwe opname te 
starten.

 X Het opnemen/afspelen-lampje brandt rood.

Een opname onderbreken

• Druk in de opnamemodus op de opnameknop.
 X Het opnemen/afspelen-lampje knippert en 
het pictogram voor opnamestatus verandert in 
‘onderbreken’.
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Een opname afsluiten en het opgenomen bestand 
opslaan

• Druk in de opnamemodus of de onderbroken modus 
op de stopknop.

 X De opname wordt opgeslagen in de 
geselecteerde map. 

Microfoonversterking aanpassen

Pas de microfoonversterking aan tijdens de opname 
voor de beste opnamekwaliteit.

1 Druk in de opnamemodus op de focusknop.

2 Gebruik de microfoonversterkingsknop om het juiste 
microfoonniveau in te stellen.

3 Druk nogmaals op de focusknop om de aanpassing 
van de microfoonversterking te voltooien.

Opmerking

• We raden u aan om de microfoonversterking te testen 
tijdens het opnemen door een hoofdtelefoon aan 
te sluiten op uw Voice Tracer. Op deze manier kunt u 
onmiddellijk de wijzigingen aan de geluidsopname 
horen terwijl u de microfoonversterking bijstelt.

Tip

• U kunt de microfoonversterking ook bijstellen in de 
stand ‘opname stand-by’. Raadpleeg Een nieuwe 
opname starten voor meer informatie.  

De Noise cut-functie gebruiken

Zet de Noise cut-schakelaar op Aan om 
achtergrondlawaai tijdens het opnemen te reduceren. 
Hierdoor klinken vooral stemopnames duidelijker. 
U kunt de Noise cut-schakelaar aan de rechterkant 
van uw apparaat vinden. Zie ook Overzicht van de 
audiorecorder.

Een indexmarkering toevoegen

Gebruik één of meer indexmarkeringen om bepaalde 
punten in een opname als referentiepunt te markeren.

Opmerking

• Er kunnen maximaal 10 indexmarkeringen per 
opname worden ingesteld.

Een indexmarkering toevoegen:

• Druk in de opnamemodus of afspeelmodus de 
indexknop in tijdens het gewenste gedeelte van de 
opname.

Naar een bepaalde indexmarkering gaan:

1 Druk in de afspeelmodus op de indexknop en houd 
deze vast.

2 Druk op de menuknop  om de optie Naar 
bladwijzer gaan te selecteren.

3 Gebruik de volume omhoog- of volume omlaag-
knop om naar de gewenste indexmarkering te gaan.

4 Druk op de menuknop  om uw selectie te 
bevestigen.

Een indexmarkering verwijderen:

1 Druk in de afspeelmodus op de indexknop en houd 
deze vast.

2 Gebruik de volume omlaag-knop om naar de optie 
Bladwijzer verwijderen te scrollen.

3 Druk op de menuknop  om uw selectie te 
bevestigen.

4 Gebruik de volume omhoog- of volume omlaag-
knop om naar de gewenste indexmarkering te gaan.

5 Druk op de menuknop  om uw selectie te 
bevestigen.

Opnemen via meerdere kanalen

U kunt meerdere opnamekanalen tegelijk gebruiken, 
zoals XLR, lijningang en de interne microfoons.

Meerdere kanalen inschakelen voor uw opname:

1 Druk in de stopmodus op de menuknop  en houd 
deze vast.

2 Druk op de vooruitspoelen-knop om naar het menu 
Opnemen te bladeren.

3 Druk op de volume omlaag-knop om naar 
Ingangsbron te scrollen en druk vervolgens op de 
menuknop  om uw selectie te bevestigen.

4 Druk op de volume omlaag-knop om naar uw 
gewenste opnamekanaal te scrollen en druk 
vervolgens op de menuknop  om uw selectie te 
bevestigen.

5 Druk op de stopknop om terug te gaan naar het 
stopscherm.

6 Start de opname zoals beschreven in Een bestand 
opnemen. 
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Opnemen met stemactivatie

Gebruik stemactivatie om de opname te starten als u 
begint te spreken. Als u stopt met spreken, onderbreekt 
het apparaat de opname automatisch na drie seconden 
stilte. Het apparaat begint alleen weer op te nemen als u 
begint te spreken. 

Voordat u opnames met stemactivatie gaat gebruiken, 
controleert u of deze functie is ingeschakeld.

Opnames met stemactivatie inschakelen:

1 Druk in de stopmodus op de menuknop  en houd 
deze vast.

2 Druk op de vooruitspoelen-knop om naar het menu 
Opnemen te bladeren.

3 Druk op de volume omlaag-knop om naar 
Spraakactivering te scrollen en druk vervolgens op 
de menuknop  om uw selectie te bevestigen.

4 Druk op de volume omlaag-knop om naar 
Inschakelen te scrollen en druk vervolgens op de 
menuknop  om uw selectie te bevestigen.

5 Druk op de stopknop om terug te gaan naar het 
stopscherm.

Lijningangopnames

Als u de interne microfoon van het apparaat niet 
wilt gebruiken, kunt u ook opnemen via een extern 
opnamekanaal. Sluit gewoon een externe microfoon 
of de audio-uitgang van audio-apparatuur, zoals de 
audio-uitgang van een radio, cd-speler, of dvd-speler 
aan op de Voice Tracer met behulp van een stereo 
audiokabel.

Opmerking

• Als u een extern opnamekanaal op de Voice 
Tracer aansluit, worden de interne microfoons 
uitgeschakeld. U kunt echter opnames via meerdere 
kanalen inschakelen zoals beschreven in Opnemen 
via meerdere kanalen.

• De stekker van de audiokabel moet een stereo 
stekker zijn.

• Voordat u lijningangopnames start, stelt u het 
volume van de geluidsbron in op het juiste niveau. Te 
hoge of lage geluidsniveaus kunnen tot een slechte 
opnamekwaliteit leiden.

1 Sluit de meegeleverde stereo audiokabel aan op de 
lijningangaansluiting van de Voice Tracer en op de 
line-out aansluiting van het externe opnamekanaal.

2 Start de opname zoals beschreven in Een bestand 
opnemen.

Opnemen via XLR

Sluit de audio-apparatuur aan op de Voice Tracer via de 
meegeleverde XLR-adapter om professionele audio-
opnames van hoge kwaliteit te maken.

Opmerking

• Als u een extern opnamekanaal op de Voice 
Tracer aansluit, worden de interne microfoons 
uitgeschakeld. U kunt echter opnames via meerdere 
kanalen inschakelen zoals beschreven in Opnemen 
via meerdere kanalen.

De XLR-adapter opladen

Voordat u een opname start via XLR moet u eerst 
de meegeleverde XLR-adapter opladen. Het duurt 
ongeveer twee uur om de adapter volledig op te laden.

• Sluit de XLR-adapter aan op uw computer met een 
micro USB-kabel.

 X Het oplaadlampje op de linkerkant van de XLR-
adapter brandt rood.

 X Als de adapter volledig is opgeladen, brandt het 
oplaadlampje groen.

Een XLR-opname starten

1 Plaats de Voice Tracer in de meegeleverde XLR-
adapter.

2 Sluit de audiokabel van de XLR-adapter aan op de 
XLR-aansluiting van de Voice Tracer. 

3 Schakel de XLR-adapter in door de aan-/
uitschakelaar op de linkerkant van de adapter in de 
stand ‘Aan’ te zetten.

 X Het opnamelampje op de linkerkant van de XLR-
adapter brandt rood.

4 Sluit een XLR-kabel aan op de XLR-adapter van de 
Voice Tracer en op de XLR-uitgang van de audio-
apparatuur.

5 Start de opname zoals beschreven in Een bestand 
opnemen. 

Opmerking

• Als de XLR-kabel uit het externe opnamekanaal 
wordt gehaald, slaat Voice Tracer de huidige opname 
automatisch op.

• Als het accuvermogen van uw XLR-adapter laag is, 
slaat Voice Tracer de huidige opname automatisch 
op. Laad de accu van de XLR-adapter in dit geval op 
om het opnemen voort te zetten.
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5 Afspelen

Afspeelscherm

1

4

6

5

3

2

7

11

13

9

8

10

12

12

14

15

1  Equalizer

2  Herhaalmodus

3  Gevoeligheid van de microfoon

4  Huidige map

5  Afspeelstatus

6  Voortgangsbalk audio

7  Bestandsnaam

8  Opnametype

9  Accustatus

10  Aantal van huidige bestand

11  Totaal aantal bestanden in huidige map

12  Audiotijd: Verstreken tijd en totale tijd van huidig 
bestand

13  Bitsnelheid

14  Ingangsbron

15  Bestandsgegevens

Bestanden afspelen

Opmerking

• Als u een hoofdtelefoon op de Voice Tracer 
heeft aangesloten, worden de interne speakers 
uitgeschakeld.

Een bestand selecteren

1 Druk in de stopmodus op de indexknop om een map 
te selecteren.

2 Druk op de snel terugspoelen- of snel 
vooruitspoelen-knop om naar het gewenste bestand 
te scrollen.

U kunt ook op de menuknop  drukken en de 
volume omhoog- of volume omlaag-knop gebruiken 
om naar het gewenste bestand te scrollen. Druk op 
de menuknop  om uw selectie te bevestigen.

3 Druk op de afspelen/onderbreken-knop om af te 
spelen.

 X Het opnemen/afspelen-lampje brandt groen.

4 Druk om het volume aan te passen op de volume 
omhoog- of volume omlaag-knop.

Afspelen en afspelen onderbreken

• Druk op de afspelen/onderbreken-knop om af te 
spelen. 

 X Het opnemen/afspelen-lampje brandt groen. 

• Druk op de afspelen/onderbreken-knop om afspelen 
te onderbreken.

• Druk op de afspelen/onderbreken-knop om weer af te 
spelen.

Snel terugspoelen of snel vooruitspoelen

• Druk de snel terugspoelen- of snel vooruitspoelen-
knop in en houd deze vast tot het gewenste gedeelte 
van de opname.  

Afspelen stoppen

• Druk op de stopknop.

Bestandsgegevens weergeven

• Druk in de stopmodus op de stopknop.
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Afspeelsnelheid

Stel de gewenste afspeelsnelheid in als u de opname 
langzamer of sneller wilt afspelen.

1 Druk in de afspeelmodus op de snelheidsknop op de 
rechterkant van het apparaat.

2 Gebruik de volume omhoog- of volume omlaag-
knop om de gewenste afspeelsnelheid in te stellen.

3 Druk op de menuknop  om uw selectie te 
bevestigen.

A-B afspeelmodus

U kunt een gedeelte in een bestaande opname 
markeren van A tot B om alleen dit gemarkeerde 
gedeelte af te spelen.

Een A tot B reeks markeren

1 Druk in de afspeelmodus op de menuknop  totdat 
‘A-B’ bovenin het scherm wordt weergegeven.

 X 'A' begint te knipperen.

2 Druk op de snel vooruitspoelen-knop om het begin 
van de af te spelen reeks (‘A’) te markeren.

 X 'A' stopt met knipperen.
 X 'B' begint te knipperen.

3 Druk nogmaals op de snel vooruitspoelen-knop om 
het einde van de af te spelen reeks (‘B’) te markeren.

 X ‘B’ stopt met knipperen en de geselecteerde reeks 
wordt meerdere malen afgespeeld.

A-B afspeelmodus stoppen

Als u de A-B afspeelmodus wilt stoppen, kunt u het 
volgende doen:

• Druk op de menuknop  om de A-B afspeelmodus te 
stoppen en verder te gaan met normaal afspelen.

• Druk op de afspelen/onderbreken-knop om te 
onderbreken. Druk nogmaals op de afspelen/
onderbreken-knop om verder te gaan met normaal 
afspelen.

• Druk op de stopknop om het afspelen te stoppen.

Bestanden bewerken

U kunt bestaande opnames bewerken in de 
afspeelmodus. Om te schakelen tussen de 
bewerkingsopties Append, Insert, Divide en Cut, drukt u 
op de menuknop  voor de gewenste bewerkingsoptie. 
De geselecteerde bewerkingsoptie wordt weergegeven. 
Deze vervangt het pictogram voor bestandsgegevens op 
het scherm.

Opmerking

• Als u het apparaat acht seconden nadat u de 
bewerkingsopties heeft geselecteerd niet gebruikt, 
wordt de bewerkingsmodus uitgeschakeld. Druk 
nogmaals op de menuknop om de bewerkingsmodus 
opnieuw in te schakelen.

• In de bewerkingsmodus kunt u afspelen niet 
onderbreken, omdat de afspelen/onderbreken-
knop geconfigureerd is om de selectie van een 
bewerkingsoptie te bevestigen.

Append (Toevoegen): Voeg extra opnames toe aan het 
einde van een bestaande opname.

Gedeeltes van opnames toevoegen:

1 Druk in de afspeelmodus eenmaal op de menuknop 
 om Append te selecteren. 

2 Druk op de afspelen/onderbreken-knop om uw 
selectie te bevestigen.

 X Aan het einde van het huidige bestand wordt een 
nieuwe opname gestart.

Insert (Invoegen): Voeg extra opnames in zonder een 
bestaande opname te overschrijven.

Gedeeltes van opnames invoegen:

1 Druk in de afspeelmodus tweemaal op de menuknop 
 om Insert te selecteren.

2 Druk op de afspelen/onderbreken-knop bij het 
gedeelte van de huidige opname waar u een extra 
opname wilt invoegen.

 X Bij het geselecteerde gedeelte van de bestaande 
opname start een nieuwe opname.

Divide (Opsplitsen): Splits een bestaande opname op in 
twee bestanden.

Een bestaande opname opsplitsen in twee bestanden:

1 Druk in de afspeelmodus driemaal op de menuknop 
 om Divide te selecteren.

2 Druk op de afspelen/onderbreken-knop bij het 
gedeelte van de huidige opname waar u wilt dat de 
opname wordt opgesplitst.

 X De opname wordt in twee bestanden opgesplitst. 
Beide bestanden worden opgeslagen in de map 
van de oorspronkelijke opname.
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Cut (Knippen): Knip een gedeelte van een bestaande 
opname eruit.

Een gedeelte van een bestaande opname eruit 
knippen:

1 Druk in de afspeelmodus viermaal op de menuknop 
 om Cut te selecteren.

2 Druk op de focusknop om het begin te markeren van 
het gedeelte dat eruit moet worden geknipt. 

3 Druk op de afspelen/onderbreken-knop om het 
einde te markeren van het gedeelte dat eruit moet 
worden geknipt.

 X De gemarkeerde reeks wordt verwijderd uit de 
bestaande opname.

Bestanden verwijderen

U kunt afzonderlijke bestanden of alle bestanden die 
zijn opgeslagen in de geselecteerde map verwijderen.

1 Druk in de stopmodus op de verwijderknop op de 
rechterkant van het apparaat.

2 Gebruik de volume omhoog- of volume omlaag-
knop om te selecteren dat u alleen het huidige 
bestand of alle bestanden in de huidige map wilt 
verwijderen.

3 Druk op de menuknop  om uw selectie te 
bevestigen.

Bestanden vergrendelen

Vergrendel belangrijke opnames en voorkom dat ze per 
ongeluk worden verwijderd.

Een bestand vergrendelen:

1 Selecteer het gewenste bestand.

2 Druk in de stopmodus op de focusknop.

3 Druk op de menuknop om Bestand beschermen te 
selecteren.

4 Druk op de menuknop om Vergrendelen te 
selecteren.

 X Het geselecteerde bestand wordt vergrendeld en 
kan niet meer worden verwijderd.

Een bestand ontgrendelen:

1 Selecteer het gewenste bestand.

2 Druk in de stopmodus op de focusknop.

3 Druk op de menuknop  om Bestand beschermen 
te selecteren.

4 Gebruik de volume omlaag-knop om naar 
Ontgrendelen te scrollen. 

5 Druk op de menuknop  om uw selectie te 
bevestigen.

 X Het geselecteerde bestand wordt ontgrendeld en 
kan weer worden verwijderd.
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6 Muziekmodus

Scherm muziek afspelen

3

4

6

7

5

8

9

10

1

2

11

12

11

1  Muziekmap

2  Afspeelstatus

3  Herhaalmodus

4  Aantal van huidige bestand

5  Totaal aantal bestanden

6  Bestandslijst

7  Accustatus

8  Bestandsnaam

9  Equalizer

10  Bitsnelheid

11  Audiotijd: Verstreken tijd en totale tijd van huidig 
bestand

12  Bestandsgegevens

De Voice Tracer is niet alleen een geweldige 
audiorecorder, maar is ook perfect als muziekspeler. 
Kopieer uw favoriete muziek gewoon van uw computer 
naar de Voice Tracer (). Dankzij de interne high 
performance audiodecoderchip van Wolfson kunt u uw 
muziek in de allerbeste geluidskwaliteit beluisteren. Het 
apparaat ondersteunt meerdere afspeelformaten zoals 
MP3, WMA of WAV. Met de gebruikersinterface kunt u 
comfortabel en intuïtief muziek afspelen.

Zie onderstaande tabel voor uitgebreide specificaties:

Weergaveformaat MP3, WMA, WAV, AAC, 
FLAC, APE, OGG, M4A

Frequentierespons 20-20.000 Hz (± 0,1 dB) 

SNR (signaal/ruis-
verhouding)

116 dB 

Kanaalafscheiding (R) 95 dB, (L) 96 dB

THD (totale harmonische 
vervorming)

0,005% 

Afspeelmodus

Als u uw muziekbestanden van uw computer naar de 
MUSIC-map van de Voice Tracer heeft gekopieerd, kunt 
u muziek gaan luisteren.

Opmerking

• Als u een hoofdtelefoon op de Voice Tracer 
heeft aangesloten, worden de interne speakers 
uitgeschakeld.

De modus voor muziek afspelen starten

U kunt de modus voor muziek afspelen erg snel en 
eenvoudig starten.

De modus voor muziek afspelen starten:

• Druk in de stopmodus van het algemene 
afspeelscherm de indexknop in en houd deze vast.

 X U wordt naar de muziekafspeelmap gebracht.

De modus voor muziek afspelen afsluiten en 
terugkeren naar het algemene afspeelscherm:

• Druk in de stopmodus op de indexknop.
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Muziekbestanden afspelen

Afspelen en afspelen onderbreken

•  Druk op de afspelen/onderbreken-knop.

Een nummer selecteren

• Druk op de snel vooruitspoelen- of snel 
achteruitspoelen-knop

• Of:
1 Druk in de stopmodus op de menuknop  en 

selecteer de gewenste nummers met de volume 
omhoog- of volume omlaag-knop. 

2 Druk op de menuknop  om uw selectie te 
bevestigen en druk op de afspelen/onderbreken-
knop om de muziek af te spelen.

Snel terugspoelen of snel vooruitspoelen

• Druk de snel terugspoelen- of snel vooruitspoelen-
knop in en houd deze vast tot het gewenste gedeelte 
van het nummer.  

Afspelen stoppen

• Druk op de stopknop.

Bestandsgegevens weergeven

• Druk in de stopmodus op de stopknop.

Afspeelsnelheid

Stel de gewenste afspeelsnelheid in als u het 
muziekbestand langzamer of sneller wilt afspelen.

1 Druk in de afspeelmodus op de snelheidsknop op de 
rechterkant van het apparaat.

2 Gebruik de volume omhoog- of volume omlaag-
knop om de gewenste afspeelsnelheid in te stellen.

3 Druk op de menuknop  om uw selectie te 
bevestigen.

A-B afspeelmodus

U kunt een gedeelte in een bestaande opname 
markeren van A tot B om alleen dit gemarkeerde 
gedeelte af te spelen.

Een A tot B reeks markeren

1 Druk in de afspeelmodus op de menuknop  totdat 
‘A-B’ bovenin het scherm wordt weergegeven.

 X 'A' begint te knipperen.

2 Druk op de snel vooruitspoelen-knop om het begin 
van de af te spelen reeks (‘A’) te markeren.

 X 'A' stopt met knipperen.
 X 'B' begint te knipperen.

3 Druk nogmaals op de snel vooruitspoelen-knop om 
het einde van de af te spelen reeks (‘B’) te markeren.

 X ‘B’ stopt met knipperen en de geselecteerde reeks 
wordt meerdere malen afgespeeld.

A-B afspeelmodus stoppen

Als u de A-B afspeelmodus wilt stoppen, kunt u het 
volgende doen:

• Druk op de menuknop  om de A-B afspeelmodus te 
stoppen en verder te gaan met normaal afspelen.

• Druk op de afspelen/onderbreken-knop om te 
onderbreken. Druk nogmaals op de afspelen/
onderbreken-knop om verder te gaan met normaal 
afspelen.

• Druk op de stopknop om het afspelen te stoppen.
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Een indexmarkering toevoegen

Gebruik één of meer indexmarkeringen om bepaalde 
punten in een muziekbestand als referentiepunt te 
markeren.

Opmerking

• Er kunnen maximaal 10 indexmarkeringen per 
opname worden ingesteld.

Een indexmarkering toevoegen:

• Druk in de opnamemodus de indexknop in tijdens het 
gewenste gedeelte van de opname.

Naar een bepaalde indexmarkering gaan:

1 Druk in de afspeelmodus op de indexknop en houd 
deze vast.

2 Gebruik de volume omhoog- of volume omlaag-
knop om naar de optie Naar bladwijzer gaan te 
scrollen.

3 Druk op de menuknop  om uw selectie te 
bevestigen.

4 Gebruik de volume omhoog- of volume omlaag-
knop om naar de gewenste indexmarkering te gaan.

5 Druk op de menuknop  om uw selectie te 
bevestigen.

Een indexmarkering verwijderen:

1 Druk in de afspeelmodus op de indexknop en houd 
deze vast.

2 Gebruik de volume omhoog- of volume omlaag-
knop om naar de optie Bladwijzer verwijderen te 
scrollen.

3 Druk op de menuknop  om uw selectie te 
bevestigen.

4 Gebruik de volume omhoog- of volume omlaag-
knop om naar de gewenste indexmarkering te gaan.

5 Druk op de menuknop  om uw selectie te 
bevestigen.

Bestanden verwijderen

U kunt afzonderlijke bestanden of alle bestanden die 
zijn opgeslagen in de geselecteerde map verwijderen.

1 Druk in de stopmodus op de verwijderknop op de 
rechterkant van het apparaat.

2 Gebruik de volume omhoog- of volume omlaag-
knop om te selecteren dat u alleen het huidige 
bestand of alle bestanden in de huidige map wilt 
verwijderen.

3 Druk op de menuknop  om uw selectie te 
bevestigen.
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7 Instellingen

Instellingenmodus

In de instellingenmodus kunt u verschillende instellingen 
wijzigen en aanpassen zoals u dat wilt.

1 2 3 4

1  Bestand

2  Opnemen

3  Display

4  Apparaat

De instellingenmodus starten

Het overzicht met instellingen openen:

• Druk in de stopmodus van het opnamescherm of het 
scherm voor muziek afspelen de menuknop in en houd 
deze vast .

Schakelen tussen instellingenmenu's

Schakelen tussen de instellingenmenu's Bestand, 
Opnemen, Weergave, Apparaat:

• Gebruik de snel vooruitspoelen- of snel 
achteruitspoelen-knop.

Door instellingen scrollen

Door instellingen scrollen van ieder instellingenmenu:

• Gebruik de volume omhoog- of volume omlaag-knop.

Een instelling selecteren

Een instelling selecteren of een selectie bevestigen:

• Druk op de menuknop .

De instellingenmodus afsluiten

Eén stap teruggaan:

• Druk op de stopknop.

De instellingenmodus afsluiten:

• Druk meerdere malen op de stopknop totdat het 
opnamescherm weer wordt weergegeven.

Bestand 

Herhalen

Uit: Speel nummers in de geselecteerde map op 
volgorde af. 
Toevallig: Speel nummers in de geselecteerde map 
willekeurig af.
Map: Herhaal nummers in een afspeellijst.
Bestand: Blijf het huidige nummer herhalen.

Als alle nummers in de huidige map zijn afgespeeld, 
wordt het afspelen automatisch gestopt.

Equalizer

Schakel de equalizer uit of maak een selectie uit de 
muziekopties voor de equalizer: Rock, Pop, Soft, Jazz, 
Klassiek, or DBB (Dynamic Bass Boost).

Opnemen

Gevoeligheid van de microfoon

Pas de gevoeligheid van de microfoon van de Voice 
Tracer aan. Selecteer de gevoeligheid aan de hand 
van het achtergrondgeluid, het aantal opgenomen 
geluidsbronnen en de afstand tussen geluidsbron en 
microfoons. 

Ingangsbron

Kies tussen verschillende ingangsbronnen voor de beste 
opnamekwaliteit in specifieke opnamesituaties. Zie 
Opnemen via meerdere kanalen voor meer informatie.

Stereo mic (L/R): Gebruik de linker en rechter interne 
microfoon om op te nemen.

Lijningang: Gebruik externe microfoons om op te nemen.

XLR: Gebruik een XLR-kanaal om op te nemen.

Midden mic: Gebruik de interne midden microfoon om 
op te nemen.

XLR + stereo mic (L/R): Gebruik een XLR-kanaal en de 
linker en rechter interne microfoon om op te nemen.

Midden mic + stereo mic (L/R): Gebruik de linker, rechter 
en midden interne microfoon om op te nemen.

Lijningang + midden mic: Gebruik een externe microfoon 
en de interne midden microfoon om op te nemen.

Lijningang + XLR: Gebruik een externe microfoon en een 
XLR-kanaal om op te nemen.
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Kwaliteit 

U kunt de bitsnelheid voor iedere opname instellen. 

Opmerking

• Alleen opnames in MP3 128 kbps kwaliteit kunnen op 
de externe geheugenkaart worden opgeslagen.

Timer

Gebruik de timerfunctie om automatisch op te nemen 
op een ingestelde datum en tijd. U kunt ook instellen 
wanneer de opname moet stoppen. 

Spraakactivering

Gebruik stemactivatie om de opname te starten als u 
begint te spreken. Als u stopt met spreken, onderbreekt 
het apparaat de opname automatisch na drie seconden 
stilte. Het apparaat begint alleen weer op te nemen als u 
begint te spreken. Zie Opnemen met stemactivatie voor 
meer informatie.

Autom. verdelen

Tijdens opnames splitst de functie voor automatisch 
verdelen de huidige opname op en wordt iedere 30 of 
60 minuten een nieuw bestand opgeslagen.

Opmerking

• Als de functie voor automatisch verdelen is 
uitgeschakeld, wordt uw bestand nog altijd 
automatisch opgesplitst na een bepaalde tijd: 
mp3-bestanden na 9 uur en 50 minuten en PCM-
bestanden na 1 uur. 

Limiter

Schakel deze functie in om te voorkomen dat de 
geluidsinput van opnames luider is dan het maximale 
geluidsniveau. Als de opname plotseling het maximale 
geluidsniveau overschrijdt, wordt de gevoeligheid van de 
microfoon automatisch verlaagd.

Low cut filter (Laagfrequentiefilter)

Deze functie vermindert laagfrequent geluid, zoals 
achtergrondlawaai afkomstig van airconditioners, dat 
onder het vooraf ingestelde frequentieniveau ligt.

Display

Taal

Selecteer de gewenste weergavetaal in de lijst met talen. 
U kunt de taal altijd wijzigen.

Backlit

Om accuvermogen van de Voice Tracer te sparen, kunt u 
de duur van de schermverlichting aanpassen. Als u het 
apparaat voor de ingestelde duur niet gebruikt, gaat de 
schermverlichting automatisch uit. Als u instelt dat de 
schermverlichting aan moet, blijft de schermverlichting 
altijd aan.

Apparaat

Datum/tijd

U kunt de datum, tijd en tijdsindeling op het apparaat 
altijd wijzigen.

Gebruik de volume omhoog- of volume omlaag-knop 
om de tijdsindeling te selecteren. Gebruik de volume 
omhoog-, volume omlaag-, snel vooruitspoelen- en snel 
terugspoelen-knop om de datum en tijd in te stellen.

Auto uit

Selecteer een timer zodat het apparaat automatisch 
wordt uitgeschakeld als u het niet gebruikt. Als u de 
tijd op 0 instelt, wordt het apparaat niet automatisch 
uitgeschakeld.

Apparaat formatteren

Gebruik deze functie om de interne opslagruimte van uw 
apparaat te formatteren en alle gegevens te verwijderen. 
Zie Gegevens opnieuw instellen voor meer informatie.

Waarschuwing

• Als u de Voice Tracer formatteert, worden alle 
gegevens op het apparaat verwijderd. Voordat u een 
gegevensherstel voor het apparaat uitvoert, maakt 
u een back-up van alle belangrijke gegevens op het 
apparaat. 

Opmerking

• De menu-instellingen worden niet verwijderd en zijn 
nog steeds beschikbaar na het herstellen van de 
gegevens. 

Opnamelampje

Als u het opnamelampje inschakelt, brandt het 
opnemen/afspelen-lampje rood als er wordt 
opgenomen. 
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Geluiden

Selecteer of u de apparaatgeluiden wilt in- of 
uitschakelen als u op een knop drukt.

Select geheugen

Selecteer dit als u het interne geheugen of een externe 
micro SD-kaart voor uw opnames wilt gebruiken.

Opmerking

• Alleen opnames in MP3 128 kbps kwaliteit kunnen op 
de externe geheugenkaart worden opgeslagen.

Informatie

Bekijk informatie over het apparaat, zoals beschikbare 
geheugenruimte, informatie over de externe micro SD-
kaart, of de firmwareversie.

Terugz. op standaard

U kunt de standaard menu-instellingen herstellen: de 
instellingen zoals ze waren toen u het apparaat kocht 
en voor het eerst inschakelde. Zie Instellingen opnieuw 
instellen voor meer informatie.

Waarschuwing

• Als u de menu-instellingen herstelt, worden alle 
eerdere instellingen van het apparaat verwijderd. Na 
het herstellen van de menu-instellingen moet u alle 
instellingen weer aanpassen. 

Opmerking

• Uw gegevens worden niet verwijderd en zijn nog 
steeds beschikbaar na het herstellen van de menu-
instellingen. 
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8 Apparaat- en 
gegevensbeheer

Gegevens van en naar de computer 
overzetten
Verplaats uw bestanden van het apparaat naar de 
computer of vice versa.

Waarschuwing

• Haal de USB-kabel niet uit het apparaat als u 
bestanden overzet. Dit kan tot gegevensverlies leiden.

Opmerking

• Vanwege de beveiliging van gegevens werkt het 
apparaat niet als het op de computer is aangesloten.

Gegevens van de Voice Tracer overzetten naar een 
computer

1 Sluit het apparaat aan op de computer met de micro 
USB-kabel.

 X Er wordt een laadpictogram van de accu 
weergegeven op het scherm en er gaat een oranje 
lampje branden, wat aangeeft dat het apparaat 
wordt opgeladen.

2 Open Windows Explorer op een Windows-computer 
of open Finder op een Mac-computer. 

 X De Voice Tracer wordt als externe schijf herkend.

3 Dubbelklik op de Voice Tracer-schijf.
 X De content van de Voice Tracer wordt in een 
nieuw venster weergegeven.

4 Selecteer de gewenste bestanden in het Voice 
Tracer-venster en kopieer, knip of sleep deze naar de 
gewenste locatie op uw computer.

Gegevens van de computer naar de Voice Tracer 
overzetten

1 Volg de instructies in stappen 1-3 van het hoofdstuk 
Gegevens van de Voice Tracer overzetten naar een 
computer.

2 Selecteer de gewenste bestanden op uw computer 
en kopieer, knip of sleep ze naar de gewenste locatie 
op de Voice Tracer.

Opmerking

• In het venster Voice Tracer worden twee 
mappen weergegeven: de map MUSIC (muziek) 
en RECORDINGS (opnames). Sleep uw 
muziekbestanden rechtstreeks naar de map MUSIC 
(muziek) om in de muziekmodus (muzi naar uw 
muziekbestanden te luisteren (zie Muziekmodus).

Uw gegevens en instellingen 
opnieuw instellen

Gegevens opnieuw instellen 

U kunt de interne opslagruimte van het apparaat 
formatteren en alle gegevens van het apparaat 
verwijderen.

Waarschuwing

• Als u de Voice Tracer formatteert, worden alle 
gegevens op het apparaat verwijderd. Voordat u een 
gegevensherstel voor het apparaat uitvoert, maakt 
u een back-up van alle belangrijke gegevens op het 
apparaat. 

Opmerking

• De menu-instellingen worden niet verwijderd en zijn 
nog steeds beschikbaar na het herstellen van de 
gegevens. 

Uw gegevens opnieuw instellen:

1 Druk in de stopmodus van het opnamescherm op de 
menuknop  om het instellingenscherm te openen.

2 Gebruik de snel vooruitspoelen- of snel 
achteruitspoelen-knop om naar het menu Apparaat 
te gaan.

3 Gebruik de volume omhoog- of volume omlaag-
knop om naar de instelling Apparaat formatteren te 
scrollen. Druk op de menuknop  om uw selectie te 
bevestigen.

4 Selecteer Ja.
 X Alle gegevens op het apparaat worden verwijderd.
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Instellingen opnieuw instellen

U kunt de standaard menu-instellingen herstellen: de 
instellingen zoals ze waren toen u het apparaat kocht en 
voor het eerst inschakelde.

Waarschuwing

• Als u de menu-instellingen herstelt, worden alle 
eerdere instellingen van het apparaat verwijderd. Na 
het herstellen van de menu-instellingen moet u alle 
instellingen weer aanpassen. 

Opmerking

• Uw gegevens worden niet verwijderd en zijn nog 
steeds beschikbaar na het herstellen van de menu-
instellingen. 

Uw instellingen opnieuw instellen:

1 Druk in de stopmodus van het opnamescherm op de 
menuknop  om het instellingenscherm te openen.

2 Gebruik de snel vooruitspoelen- of snel 
achteruitspoelen-knop om naar het menu Apparaat 
te gaan.

3 Gebruik de volume omhoog- of volume omlaag-
knop om naar de instelling Terugz. op standaard te 
scrollen. Druk op de menuknop  om uw selectie te 
bevestigen.

4 Selecteer Ja.
 X Alle standaardinstellingen op het apparaat 
worden hersteld.

Uw apparaat updaten

Uw apparaat wordt aangestuurd door een intern 
programma dat we firmware noemen. Als onderdeel 
van voortdurend productonderhoud wordt de firmware 
geüpgraded en worden fouten hersteld.

Neem voor een firmware-update contact op met de 
ondersteunende Philips-partner waar u het apparaat 
heeft gekocht.
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9 Service en 
ondersteuning

Voer geen onderhoudswerkzaamheden uit die niet in 
deze gebruikershandleiding worden besproken. Haal 
het apparaat niet uit elkaar om reparaties uit te voeren. 
Het apparaat mag uitsluitend in erkende servicecentra 
gerepareerd worden.

Apparaatgegevens weergeven

Bekijk informatie over het apparaat, zoals beschikbare 
geheugenruimte, informatie over de externe micro SD-
kaart, of de firmwareversie.

1 Druk in de stopmodus van het opnamescherm op de 
menuknop  om het instellingenscherm te openen.

2 Gebruik de snel vooruitspoelen- of snel 
achteruitspoelen-knop om naar het menu Apparaat 
te gaan.

3 Gebruik de volume omhoog- of volume omlaag-knop 
om naar de instelling Informatie te scrollen. Druk op 
de menuknop  om uw selectie te bevestigen.

4 Gebruik de volume omhoog- of volume omlaag-
knop om naar de informatie te scrollen die u wilt 
bekijken. Druk op de menuknop  om uw selectie te 
bevestigen.

Contact opnemen met onze 
ondersteunende Philips-partners
Als u vragen heeft over de Voice Tracer of als u 
technische problemen ondervindt, kunt u contact 
opnemen met een van onze ondersteunende Philips-
partners. De lokale partner bij wie u de Voice Tracer heeft 
aangeschaft, probeert uw vragen te beantwoorden en 
uw probleem zo snel mogelijk op te lossen.
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Problemen oplossen

In de volgende tabel ziet u de meest voorkomende 
problemen waar u tegenaan kunt lopen met de Voice 
Tracer. Als u het probleem niet kunt oplossen aan de 
hand van onderstaande informatie, neemt u contact 
op met de ondersteunende Philips-partner bij wie u het 
apparaat heeft aangeschaft.

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Het apparaat kan niet worden 
ingeschakeld.

• De accu is leeg. • Laad de accu een poosje op en 
schakel het apparaat in.

Ik kan niet opnemen met het apparaat. • U heeft het maximale aantal 
bestanden bereikt of het 
apparaatgeheugen is vol. 

• Het apparaat is vergrendeld. 

• Verwijder een aantal bestanden 
of verplaats ze naar een extern 
apparaat.

• Schuif de vergrendelingsschakelaar 
naar de stand ‘Uit’.

Het apparaat reageert niet. • Er is een probleem met de 
software.

• Probeer het apparaat uit te schakelen 
en opnieuw op te starten. 

• Als u het apparaat niet kunt 
uitschakelen of als dit het probleem 
niet oplost, stelt u de gegevens 
opnieuw in. Zie Gegevens opnieuw 
instellen voor meer informatie.

Het apparaat speelt geen opnames af. • Het volume is uitgeschakeld of 
staat te laag.

• Het apparaat is vergrendeld. 

• Schakel het volume in of zet het 
hoger.

• Schuif de vergrendelingsschakelaar 
naar de ontgrendelstand.

Er komt geen geluid uit de luidsprekers. • De hoofdtelefoon is op het 
apparaat aangesloten.

• Het volume is uitgeschakeld of 
staat te laag.

• Haal de hoofdtelefoon uit het 
apparaat.

• Schakel het volume in of zet het 
hoger.

De opnamekwaliteit is slecht. • De gevoeligheid van de 
microfoon is te hoog.

• De spanning is te hoog.

• Het opnamevolume is te hoog.

• U heeft een dictaat 
opgenomen met een 
externe microfoon en deze 
verkeerd aangesloten (op de 
hoofdtelefoonaansluiting).

• Wijzig de gevoeligheid van de 
microfoon naar gemiddeld of laag. 
Zie Gevoeligheid van de microfoon 
voor meer informatie. 

• Stel de spanning in op 0 V.

• Verlaag het opnamevolume 
van het apparaat met de 
microfoonversterkingsknop. 

• Ontkoppel de externe microfoon 
en sluit deze aan op de 
microfoonaansluiting van de Voice 
Tracer. 

Er is te veel achtergrondgeluid in mijn 
opname.

• De gevoeligheid van de 
microfoon is te hoog.

• Wijzig de gevoeligheid van de 
microfoon naar gemiddeld of laag. 
Zie Gevoeligheid van de microfoon 
voor meer informatie. 
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Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Er komt geen geluid uit de hoofdtelefoon. • Het volume is uitgeschakeld of 
staat te laag.

• De hoofdtelefoon is niet goed 
aangesloten.

• De hoofdtelefoon is op de 
verkeerde ingang aangesloten 
(bijvoorbeeld externe 
microfoonaansluiting). 

• Schakel het volume in of zet het 
hoger.

• Ontkoppel de hoofdtelefoon en 
sluit deze opnieuw aan op de 
hoofdtelefoonaansluiting.

• Ontkoppel de hoofdtelefoon 
en sluit deze aan op de 
hoofdtelefoonaansluiting.

Een op de Voice Tracer aangesloten 
externe microfoon functioneert niet.

• De externe microfoon is op de 
verkeerde ingang aangesloten 
(microfoonaansluiting).

• Ontkoppel de externe microfoon 
en sluit deze aan op de 
microfoonaansluiting van de Voice 
Tracer.
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10 Technische gegevens

Specificaties

• Productafmetingen (b x d x h): 125 × 64,5 × 22 mm
• Gewicht: 166 gram

Aansluitingen

• Hoofdtelefoon: Stereo-aansluiting, 3,5 mm
• Microfoon: Stereo-aansluiting, 3,5 mm
• USB: micro-USB 2.0

Geheugen

• Interne opslagruimte: NAND Flash, 16 GB
• Geheugenkaart (extern): microSD-kaart tot 64 GB

Audio

• Opnameformaat: 
PCM: 
24 bit/96 kHz, bitsnelheid: 4608 kbps
16 bit/96 kHz, bitsnelheid: 3072 kbps
16 bit/48 kHz, bitsnelheid: 1536 kbps
16 bit/44.1 kHz, bitsnelheid: 1411 kbps
Mp3:
16 bit/44.1 kHz, bitsnelheid: 192 kbps
16 bit/44.1 kHz, bitsnelheid: 128 kbps

• Weergaveformaat: MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, APE, 
OGG, M4A

• Opnametijd interne opslagruimte: 
8 uur (PCM, 24 bit/96 kHz-modus)
12 uur (PCM, 16 bit/96 kHz-modus)
24 uur (PCM, 16 bit/48 kHz-modus)
26 uur (PCM, 16 bit/44.1 kHz-modus)
194 uur (mp3, 192 kbps-modus)
290 uur (mp3, 128 kbps-modus)

• Opnametijd met geheugenkaart (64 GB): 1088 uur 
(alleen mp3 op 128 kbps mogelijk)

Vermogen

• Accutype: ingebouwde, oplaadbare lithium-
polymeeraccu

• Accucapaciteit: 1300 mAh
• Levensduur accu: tot 30 uur opnemen (MP3 128 kbps 

modus)
• Oplaadtijd (volledig opladen): 2-3 uur

Milieuspecificaties

• Voldoet aan de eisen van 2011/65/EU (RoHS)

Gebruiksomstandigheden

• Temperatuur: 5–45 °C     
• Vochtigheid: 10% – 90%, geen condensatie

Systeemvereisten

• Besturingssysteem: Windows 10, Windows 8, Windows 
7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X 10.7, OS X 
10.8

• Poort: USB
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FCC Warning Statement

œ
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:
• 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.

CE Declaration of Conformity

The conformity with the relevant EU directives is 
confirmed by the CE mark.

Declaration of conformity

Speech Processing Solutions GmbH hereby declares 
that the device Voice Tracer DVT7500 fully complies with 
the basic requirements and other relevant provisions of 
directives 2009/125/EC, 2014/30/EU and 2014/35/EU. 
A complete declaration of conformity for this product is 
available at www.philips.com/dictation.

Noch Speech Processing Solutions GmbH, noch 
aangesloten firma's zijn tegenover de koper van dit 
product of derden aansprakelijk voor schadeclaims, 
verliezen, kosten of uitgaven die de koper of een 
derde partij moet maken ten gevolge van een ongeval, 
verkeerd gebruik of misbruik van dit product, of ten 
gevolge van ongeautoriseerde modificaties, reparaties, 
wijzigingen van het product, of veronachtzaming van de 
bedienings- en onderhoudsinstructies van Philips.

Licentie voor audio-codeertechnologie MPEG Layer-3 
verkregen van Fraunhofer IIS en Thomson Licensing.

Deze gebruikershandleiding is geen document 
van contractuele aard. Wij accepteren geen 
aansprakelijkheid voor wijzigingen, vergissingen of 
drukfouten.
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