
Prehľad produktu

Predná a zadná strana

a  Otvor na pridržiavacie pútko
b  Vypínač / zámok tlačidiel
c  Slot pre pamäťovú kartu (microSD)
d  Mikrofóny
e  Stavový indikátor LED: 

Červená – Prístroj nahráva 
Zelená – Prehrávanie záznamu 
Oranžová  – Dátový prenos do počítača

f  Displej
g  Ovládacie tlačidlá
h  Reproduktor
i  Konektor pre pripojenie k počítaču (Micro-USB)
j  Konektor pre slúchadlá (stereo jack 3,5 mm)
k  Priestor pre batérie

Tlačidlá

a a Pokojový stav: Krátke stlačenie: zmena priečinka, dlhé stlačenie: 
Otvorenie ponuky (tlačidlo MENU), 
Nahrávanie s hlasovou aktiváciou: nastavenie úrovne aktivácie, 
Prehrávanie: úprava hlasitosti, 
Navigácia v ponuke: otvorenie nasledujúcej skupiny ponúk

b ~ Prehratie záznamu (tlačidlo prehrávania); 
Ukončenie prehrávania (tlačidlo stop); 
Ukončenie nahrávania (tlačidlo stop); 
Navigácia v ponuke: zatvorenie ponuky

c h Prehrávanie: krátke stlačenie: skok na začiatok, skok na 
predchádzajúci záznam, dlhé stlačenie: rýchle vyhľadávanie dozadu 
Navigácia v ponukách: výber položiek v ponukách, zmena hodnoty

d g Spustenie nahrávania (tlačidlo nahrávania), potvrdenie výberu
e h Prehrávanie: krátke stlačenie: skok na koniec, skok na nasledujúci 

záznam, dlhé stlačenie: rýchle vyhľadávanie dopredu, 
Navigácia v ponukách: výber položiek v ponukách, zmena hodnoty

f z Zmazanie záznamu (tlačidlo mazania)

Úvodná obrazovka

a j Prehrávanie: S – normálne, j – zastavenie, c – spomalené, 
U – zrýchlené, g – nahrávanie, | – pauza pri nahrávaní, 
V W – rýchle vyhľadávanie

b ƒ Nastavená kvalita záznamu: ‡ – PCM, … – SHQ, 
ƒ – HQ, ˆ – SP, † – LP

c  ‚ – Hlasová aktivácia zapnutá
d  Citlivosť mikrofónu: ° – diktovanie, ± – rozpoznávanie reči, 

¯ – hovor, µ – funkcia zoom: Prednáška
e  Nastavený režim editácie: Å – pripojenie na koniec nahrávky, 

Æ – prepísanie nahrávky
f  Ç – funkcia ClearVoice zapnutá (pre lepšiu kvalitu reprodukcie)
g  Režim opakovania / nekonečnej slučky: Â – opakované 

prehrávanie súboru, Á – opakované prehrávanie priečinka, 
Ã – opakované prehrávanie výberu/sekvencie, Ä – náhodné 
opakované prehrávanie

h  À – časovač zapnutý, ¿ – budík zapnutý
i  Stav nabitia batérie
j u Vybraný priečinok, podľa zvoleného pamäťového média 

(u – vnútorná pamäť, à – karta microSD) / číslo aktuálnej 
nahrávky / celkový počet záznamov v priečinku 

k  Ukazovateľ pozície aktuálneho prehrávania/záznamu
l  Dĺžka prehrávaného súboru/záznamu, celková dĺžka záznamu
m  Úroveň signálu ľavého (L) a pravého (R) kanálu pri prehrávaní/

zázname

Philips Voice Tracer DVT2510/2710

Teší nás, že ste sa rozhodli pre výrobok značky Philips. Na našich internetových stránkach nájdete obsiahlu podporu v podobe používateľských 
príručiek, softvéru na prevzatie, informácií o záruke a veľa ďalšieho: www.philips.com/dictation.



Prehľad ponúk

Upozornenie

• Symbol vybranej položky v ponuke je zvýraznený modrým 
podfarbením.

a Ò Ponuka priečinkov a súborov:
Kalendárové vyhľadávanie nahrávok
Delenie nahrávok
Opakované prehrávanie / nekonečná slučka

b Ó Nastavenie záznamu:
Nastavenie nahrávania
Nastavenie citlivosti mikrofónu
Nastavenie kvality záznamu
Nastavenie režimu úprav
Zapnutie a vypnutie tichého nahrávania
Nastavenie časovača
Zapnutie a vypnutie funkcie hlasovej aktivácie nahrávania
Automatické delenie záznamu

c Ô Nastavenie zobrazenia:
Voľba jazyka
Úprava kontrastu displeja
Nastavenie podsvietenia
Nastavenie ukážkového režimu

d × Nastavenia prístroja:
Nastavenie dátumu a času
Zapnutie a vypnutie funkcie ClearVoice
Nastavenie automatického vypínania
Nastavenie budíka
Formátovanie pamäte
Zapnutie a vypnutie svetelnej signalizácie nahrávania
Zapnutie a vypnutie tónov tlačidiel a upozornení
Voľba pamäte pre ukladanie nahrávok
Zobrazenie informácií o prístroji

Zapnutie a vypnutie prístroja

1 Posuňte vypínač na bočnej strane prístroja približne na dve 
sekundy dole.

 X Prístroj sa zapne a objaví sa úvodná obrazovka.

2 Prístroj vypnete opäť posunutím vypínača približne na dve sekundy 
dole.

Upozornenie

• Prístroj sa samočinne vypne, ak v priebehu nastaveného času 
nedôjde k stlačeniu žiadneho tlačidla.

Prvé zapnutie
Pri prvom uvedení do prevádzky musíte na prístroji nastaviť čas a dátum.

Pripojenie k počítaču

Pripojením prístroja k počítaču získate niekoľko možností:
• Vymeniteľný disk USB: Obsahom prístroja môžete prechádzať 

pomocou ľubovoľného súborového manažéra, a to bez nutnosti 
inštalovať ďalší softvér. Prístroj sa na počítači zobrazí ako 
vymeniteľný disk USB. Týmto spôsobom môžete nahrávky uložiť a 
spracovať na počítači, a uvoľniť tak v prístroji miesto.

1 Zasuňte zástrčku USB do rozhrania USB na počítači.

2 Zasuňte zástrčku Micro-USB do konektora USB na boku prístroja.
 X V súborovom manažérovi sa prístroj zobrazí ako vymeniteľný 

disk.

Nahrávanie

Prístroj ponúka mnohé funkcie, ktoré môžete využiť počas nahrávania, 
a pomocou ktorých môžete zlepšiť kvalitu záznamu. Pomocou 
časovača alebo hlasovým spúšťaním môžete nahrávanie spustiť 
automaticky.

Nastavenie nahrávania
Pred nahrávaním nastavte požadovanú kvalitu záznamu a citlivosť 
mikrofónu.

1 V pokojovom stave (pri zobrazenej úvodnej obrazovke) stlačte 
tlačidlo a a zvoľte priečinok pre ukladanie nahrávok.

 X V závislosti od zvoleného úložiska sa zobrazia symboly u , 
v , w , x – vnútorná pamäť, à, á, â, ã – pamäťová karta.

2 Namierte mikrofóny na zdroj zvuku a stlačte tlačidlo záznam g.
 X Prístroj začne nahrávať a indikátor stavu LED sa rozsvieti 

načerveno. Na displeji môžete sledovať dĺžku záznamu a 
zostávajúci čas pre nahrávanie na zvolené úložisko.

3 Pohľadom na ukazovatele úrovne kontrolujte hlasitosť.

4 Stlačením tlačidla záznam g môžete prebiehajúce nahrávanie 
pozastaviť.

 X Nahrávanie sa preruší a indikátor stavu LED bude blikať 
načerveno.

5 Po ďalšom stlačení tlačidla záznam g bude nahrávanie pokračovať.

6 Tlačidlom stop ~ nahrávanie ukončíte.
 X Prístroj sa vráti do pokojového stavu.


