A Philips Voice tracer 7655 diktafon kézbevétele és használata

Kicsomagolás után, kézbe véve a terméket, térképezzük fel diktafonunkat.
A készülék hosszúkás formájú, hátoldala jól simul a kézbe. A Voice tracer tenyérbe simuló
oldala kissé gömbölyített, itt található az elemeket védő, kioldható tálca, amit középről hosszanti irányban - kifelé haladva csúsztathatunk el.
A rövid oldalon felül a mikrofon (jobb oldali) és a fejhallgató (bal oldali) - 3,5 milliméteres
jack dugós - csatlakozói helyezkednek el. A külső tartozékok csatlakozói alatt a hátoldalon
egy csuklópántnak kialakított rögzítő hely található a készüléken. Így, mint egy mikrofont,
kényelmesen tarthatjuk a kezünkben a hangfelvétel készítése közben.
Elölnézetben, legfelül az előlapon kapott helyet a beépített mikrofon. Fentről lefelé haladva
az LCD kijelző látható és olvasható, ami a készülék egyharmadát teszi ki.
Elérkezünk a kezelőgombokhoz. Az óra analógia alapján a gombcsoportot 5 részre oszthatjuk
fel. Kettő óránál, 4 óránál, 8 óránál és 10 óránál találunk vezérlő gombokat. Ezeknek a
kezelőgomboknak a metszéspontjában található egy többfunkciós kerek főgomb.
A gombcsoport alatt helyezkedik el a készülék hangszórója. A hangszóróról a használat előtt
a matricát érdemes eltávolítani a jobb hangzás érdekében.
A készülék bal oldalán középen egy záródugó rejti el és védi a mini USB csatlakozó aljzatot.
Ezzel a csatlakozási lehetőséggel tudjuk összekötni készülékünket a PC-vel. A záródugót
alulról felfelé irányban nyithatjuk ki - felső pontján rögzítve van -, majd elforgatjuk, hogy az
USB kábel kényelmesen csatlakoztatható legyen az aljzatba.
A Voice tracer jobb oldalán fentről lefelé haladva találjuk a hangerő szabályzót, a felvétel
elindítására szolgáló rec/pause gombot, majd tovább lejjebb a stop/del gomb helyezkedik el.
A gombokhoz az alábbi fontos funkciók tartoznak:
Kerek főgomb= LEJÁTSZÁS/SZÜNET/MARADÉK IDŐ gomb
Ha a készülék kikapcsolt állapotban van, akkor ezzel a gombbal kapcsolhatjuk be.
- lejátszás indításához vagy leállításához, nyomjuk meg egyszer.
A Voice Tracer automatikusan kikapcsol, ha egy percig nem aktiváltunk semmilyen funkciót.
4 óránál található gomb=FOLDER/REPEAT gomb, azaz mappa választó/ismétlés
Megnyomásával kiválaszthatjuk a kívánt könyvtárat (A, B, C vagy D).

2 óránál található gomb=tovább léptetés/gyors előre tekerés
10 óránál található gomb=visszaléptetés/gyors visszatekerés
Lejátszás alatt a TOVÁBB gomb vagy a VISSZA gomb egyszer lenyomva, a következő, vagy az
előző rögzített felvételre lép. Ugyanezen gombok folyamatos nyomva tartásával, gyorsan
előre, vagy vissza tudunk tekerni.
A gombot engedjük el, ha a lejátszást szeretnénk folytatni.
8 óránál található gomb=Menü/Hold
A lezárás funkció aktiválásához a MENÜ/HOLD gombot egyszer kb. 2 másodpercig nyomva
kell tartani. Az LCD-n az „On HOLD“ üzenet jelenik meg, azaz a lezárás funkciót bekapcsoltuk.
A lezárás funkció feloldásához a MENÜ/HOLD gombot még egyszer kb. 2 másodpercig
nyomva kell tartani. Az LCD-n az „OF HOLD“ üzenet jelenik meg, azaz a lezárás funkciót
feloldottuk.
A Menü/Hold gomb egyéb funkciójának aktiválásához látó segítség szükséges a hibás
beállítás elkerülése érdekében. (mikrofon érzékenység, felvétel minőség, hangérzékelésre
induló felvétel, jelzőhang beállítása)
Felvétel indítása/Felvétel szüneteltetése=Rec/Pause
A Rec gomb egyszeri megnyomásával elindul a felvétel. Újbóli megnyomásával a felvételt
szüneteltethetjük.
Leállítás/Törlés gomb=Stop/Del
A felvétel végleges megállításához használhatjuk ezt a gombot, valamint a fájlok és mappák
kijelölése után törölhetjük vele azokat.
A kiválasztott fájl törlésére az alábbi négy lépésben van lehetőség:
1. Indítsuk el a lejátszást a főgombbal és a léptetés gombokkal keressük meg azt a fájlt, amit törölni
szeretnénk.
2. A stop/del gomb rövid lenyomásával állítsuk meg a lejátszást.
3. Nyomjuk meg röviden ismét a stop/del gombot.
4. Kb. 3 másodpercig nyomjuk le a stop/del gombot a fájl törléséhez.

Ezúton is sok sikert kívánunk a diktafon használatához.
az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány csapata

