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Memory Stick USB
Reader/Writer
Kezelési útmutató

MSAC-US40

Magyar
Mielőtt üzembe helyezné a készüléket, olvassa el részletesen ezt az
útmutatót, és tartsa meg, hogy szükség esetén a jövőben is bármikor
elővehesse.

Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy elektromágneses erőtér miatt az
adatátvitel megszakad, indítsa újra az alkalmazást, vagy húzza ki,
majd ismét csatlakoztassa ismét az adatátviteli (USB stb.) kábelt.

Megjegyzés az EU-s irányelveket követő országokban élő
vásárlóink számára
A termék gyártója a Sony Corporation (címe: 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japán). EMC- és termékbiztonsági ügyekben a
hivatalos márkaképviseletet a Sony Deutschland GmbH (címe:
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország) látja el.
Kérjük, hogy minden szerviz- és garanciakérdéssel a különálló
szerviz- és garanciadokumentumban megadott címen keresse fel
munkatársainkat.
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Program©2005, 2007 Sony Corporation
Documentation©2007 Sony Corporation
•

, „Memory Stick,” „MagicGate Memory Stick,” „Memory Stick Duo,”
, „MagicGate Memory Stick Duo,” „Memory Stick PRO,”
, „Memory Stick PRO Duo,”
,
, „Memory Stick
„Memory Stick PRO-HG Duo,”
, „M2,”
, „MagicGate,”
,
Micro,”
„OpenMG,”
, „SonicStage” és
a Sony Corporation
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
• A Windows és a Windows Vista a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye,
illetve védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
• A Pentium az Intel Corporation vagy leányvállalatai bejegyzett védjegye az
Egyesült Államokban és más országokban.
• Az Adobe és Adobe Reader az Adobe Systems, Inc. bejegyzett védjegyei
vagy védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
• A Macintosh és Mac OS az Apple Inc. regisztrált védjegyei az Egyesült
Államokban és más országokban.
• CD-vel és zenével kapcsolatos adatok a Gracenote, Inc. vállalattól, copyright
©2000-2004 Gracenote. Gracenote CDDBR Client Software, copyright
©2000-2004 Gracenote. Ez a termék és szolgáltatás egy vagy több
szabadalmat használ fel a következő U.S.Patents szabadalmak közül.
#5,987,525;#6,061,680;#6,154,773, #6,161,132, #6,230,192,#6,230,207,
#6,240,459, #6,330,593, és egyéb bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló
szabadalmak. A szolgáltatás nyújtás és/vagy az eszköz elkészítése az Open
Globe, Inc. United States Patent 6,304,523 licence alapján készült.
Gracenote és a CDDB a Gracenote bejegyzett védjegyei. A Gracenote logo és
logotípia, a „Powered by Gracenote” logo a Gracenote védjegyei.
• MPEG Layer-3 audio kódolási technológia és szabadalmak a Fraunhofer IIS
and Thomson cégtől származnak.
• Az összes többi védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő birtokosok
védjegye.
• A ™ és ® a jelen kézikönyvben nem minden esetben megemlített.
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Használattal kapcsolatos óvintézkedések
A termék használatakor figyeljen a következő pontokra.
• Ha az egység beszennyeződik, törölje le puha ronggyal. Soha ne
használjon benzint, alkoholt, festékhígítót vagy egyéb oldószert, amely
elváltoztathatja az egységet vagy hibás működést eredményezhet.
• A nem megfelelő működtetés esetén az adatok nem szavatolhatók.
• A „Memory Stick” véletlenszerű felvételének vagy törlésének
megakadályozása érdekében a „Memory Stick” írásvédő kapcsolóját
állítsa a „LOCK” helyzetbe.
• A „Memory Stick” behelyezésekor az egységbe világít a hozzáférést
jelző lámpa. A villogás azt jelzi, hogy a rendszer hozzáfér a „Memory
Stick” adataihoz. A hozzáférést jelző lámpa villogása közben soha ne
távolítsa el a „Memory Stick” kártyát, ne kapcsolja ki a számítógépet és
ne húzza ki az USB-kábelt. Ellenkező esetben sérülhetnek a „Memory
Stick” kártya adatai.
• Az USB-kábel leválasztásakor a csatlakozót ne a kábelnél fogva
távolítsa el, hanem fogja meg a csatlakozót.
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A tartozék elemek ellenőrzése
• Memory Stick USB olvasó/író (1)

PMegjegyzés (A„Memory Stick” / Duo méretű kompatibilis nyílás
szabványos mérete)
Ugyanabba a nyílásba szabványos méretű vagy duo méretű „Memory
Stick” kártyát használhat. Nincs szükség adapterre. (Egyszerre nem
használhat két méretű „Memory Stick” kártyát.) Egyszerre nem
helyezzen be egynél több „Memory Stick” kártyát a nyílásba, és ne
helyezze be fordítva a „Memory Stick” kártyát. Ez az egység hibás
működését eredményezi.

• USB-kábel, 1 m (1)
• Telepítési kézikönyv (1)
Az egység kezelési útmutatója a CD-ROM lemezen PDF-fájlként
található meg.

• CD-ROM (1)
PMegjegyzés
Válassza a kívánt nyelvet tartalmazó CD-ROM lemezt, ha a „SonicStage CP”
szoftvert telepíti.

A CD-ROM a következő szoftvert és fájlt tartalmazza:
- Eszköz illesztőprogram
- „Memory Stick Formatter” (Windows OS)
- „SonicStage CP” szoftver
- Kezelési útmutató (PDF) (1)
A „Memory Stick” nem mellékelt tartozék.
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Az egységgel használható (nem tartozék)
„Memory Stick” típusok
„Memory Stick” típusok
Memory Stick (MagicGate) nélkül
Memory Stick (MagicGate eszközzel)
MagicGate Memory Stick
Memory Stick PRO
Memory Stick Duo (MagicGate nélkül)
Memory Stick Duo (MagicGate eszközzel)
MagicGate Memory Stick Duo
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
Memory Stick Micro (M2)*
• A Sony nem garantálja, hogy az egység minden típusú „Memory Stick”
kártyával működik. Akár 8 GB-os „Memory Stick” kártyával működik
(MSX-M8GS) (2007 júliusától). Az egység által támogatott „Memory
Stick” kártyák típusáért tekintse meg a következő URL-címet: „Memory
Stick” frissítések/kiadások megtalálhatók weboldalunkon:
http://www.sony.net/memorystick/supporte/
• Az egység nem támogatja a 8-bites párhuzamos átvitelt a „Memory
Stick PRO-HG Duo” esetén. Ez az egység a 4-bites párhuzamos átvitelt
támogatja.
• A „MagicGate” a Sony által kifejlesztett tartalomvédő technológia. A
tartalomvédett adatok, mint például zene, a „MagicGate” kompatibilis
eszközön csak a „MagicGate” védelemmel ellátott „Memory Stick”
kártyán írhatók vagy olvashatók.
• Az adatolvasás/írás sebessége a „Memory Stick” és az eszköz
kombinációjától függ.
* Ha a „Memory Stick Micro” kártyát ezzel az egységgel használja,
helyezze be a „Memory Stick Micro” kártyát a Memory Stick Micro
adapterbe (MSAC-MMD, MSAC-MMS/nem tartozék).
PMegjegyzés
Az adatot tartalmazó, „MagicGate” kompatibilis „Memory Stick” formázása
letörli az összes adatot, beleértve ebbe a zenei adatokat is. Ügyeljen arra,
hogy véletlenül ne töröljön le fontos adatokat. A Sony nem vállal felelőséget
az adatveszteségért.
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Rendszerkövetelmények
Javasolt Windows OS környezet
• OS
Windows 2000:
Windows 2000 Professional Service Pack 4 vagy újabb
Windows XP:
Windows XP Home Edition Service Pack 2 vagy újabb Windows XP
Professional Service Pack 2 vagy újabb/Windows XP Media Center
Edition 2004 Service Pack 2 vagy újabb/Windows XP Media Center
Edition 2005 Service Pack 2 vagy újabb
Windows Vista:
Windows Vista Home Basic/Windows Vista Home Premium/Windows
Vista Business/Windows Vista Ultimate
* A fentiekben említett operációs rendszereknek gyárilag előre
telepítetteknek kell lenniük a számítógépre.
* A működés frissített operációs rendszerek esetén nem garantált, még
akkor sem, ha az a fentiek egyike.
* Nem kompatibilis a Windows 98 rendszerrel.
* Nem kompatibilis a Windows 2000 Professional Service Pack 1/
Service Pack 2/Service Pack 3 rendszerrel.
• CPU: Pentium III 450 MHz vagy gyorsabb (Pentium III 800 MHz vagy
gyorsabb Windows Vista) processzor
• RAM: 128 MB vagy több (512 MB vagy több Windows Vista esetén)
• Szükséges merevlemez-terület: 400 MB vagy több
(A szükséges lemezterület a Windows OS verziójától függ.)
• CD-ROM meghajtó
• Hangkártya (A „SonicStage CP” szoftver használatához hangkártya
szükséges)
• USB-port (Ez az egység támogatja a következőt: Hi-Speed USB (USB
2.0).)
• Képernyő: High Color (16-bit) vagy nagyobb, 800 x 600 képpont vagy
több
(1024 ×768 képpont vagy több javasolt.)
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Javasolt Mac OS környezet
• OS: Mac OS 9.2.2/X (v10.2-10.4)
* A fentiekben említett operációs rendszereknek gyárilag előre
telepítetteknek kell lenniük a számítógépre.
* A működés frissített operációs rendszerek esetén nem garantált, még
akkor sem, ha az a fentiek egyike.
• RAM: 64 MB vagy több
• Merevlemez: 50 MB vagy több elérhető szabad terület
• USB-port (Ez az egység támogatja a következőt: Hi-Speed USB (USB
2.0).)
PMegjegyzés
A „SonicStage CP” szoftver nem használható Mac OS rendszeren.
Ha Mac OS rendszert használ, a szerzői védelemmel ellátott zene nem
másolható át.

Windows OS használata esetén
Ha a „SonicStage CP” szoftvert Windows OS környezetben használja, a
következő korlátozások érvényesek.
• A telepítést akkor végezheti el, ha adminisztrátorként jelentkezik be. Az
adminisztrátori jogokkal történő bejelentkezéssel kapcsolatos
információkért tekintse meg a számítógép felhasználói kézikönyvét.
• A szoftver használatakor adminisztrátorként jelentkezzen be.
• Service Pack 2 vagy újabb szükséges a „SonicStage CP” szoftver
futtatásához Windows XP környezetben.

Ha az egységet Service Pack 4 csomaggal telepített
Windows 2000 rendszeren használja
Windows indításakor a számítógépen, vagy a Windows újraindítása esetén
mindig győződjön meg róla, hogy először mindig eltávolítja az egységet a
számítógéppel összekötő USB-kábelt.
A számítógép nem ismeri fel az egységet, ha Service Pack 4 csomaggal
telepített Windows 2000 rendszert használ, és a következőket teszi:
1. Elindítja a Windows OS rendszert a számítógép, vagy újraindítja a
számítógépet, miközben az egység csatlakozik a számítógép USBportjához.
2. Kihúzza és bedugja az egységet a számítógéppel összekötő USBkábelt a Windows rendszer elindítása után
tAz egységet a számítógép nem ismeri fel.
Ha az USB-kábel nincs kihúzva, ezek az események nem történnek meg.
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Rendszervisszaállítás Windows XP/Windows Vista rendszeren
Windows XP vagy Windows Vista használatakor a Rendszereszközök
„Rendszer visszaállítás” elemének végrehajtásakor nem játszhatók le a
„SonicStage CP” szoftverrel kezelt zeneszámok.
Ezért a „Rendszer visszaállítás” végrehajtása után a „SonicStage CP”
szoftver által kezelt adatokról mindig készítsen biztonsági másolatot.
Ezért a „Rendszer visszaállítás” végrehajtása után visszaállíthatók a
biztonsági mentéssel elmentett adatok, és a „SonicStage CP” szoftver
által kezelt zeneszámok lejátszhatók.
Az adatok visszaállításával kapcsolatosan tekintse meg a „SonicStage
CP” szoftver Help információját.
PMegjegyzés
Ha a „Rendszer visszaállítás” végrehajtása után a zene nem játszható le,
megjelenik egy hibára figyelmeztető párbeszédpanel. Ebben az esetben
kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
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Windows OS számára biztosított szoftverek
A mellékelt Windows CD-ROM a következő szoftvereket tartalmazza.

Eszköz-illesztőprogram
Az egység használata előtt szükség van az eszköz-illesztőprogram
telepítésére. Az eszköz-illesztőprogram telepítéséhez lásd az 14 oldalt.

„Memory Stick Formatter” (Windows OS)
Ez a „Memory Stick” formázására (inicializálására) használt szoftver. A
formázás az adathordozóra felvett összes adatot törli. A „Memory Stick”
kompatibilitásának megtartása érdekében kompatibilis termékekkel
történő használatkor, mindig használja ezt a szoftvert a „Memory Stick”
ezen egységen történő formázásakor.
PMegjegyzés
A már adatokat tartalmazó „Memory Stick” kártyáról a formázás mindent
letöröl. Ügyeljen arra, hogy véletlenül ne töröljön le fontos adatokat.

„SonicStage CP” szoftver (Windows OS)
A „SonicStage CP” szoftver zenekezeléshez használható szoftver. A
„SonicStage CP” szoftverrel CD-ket stb. hallgathat, vagy zenét
importálhat a PC merevlemezére a teljes gyűjtemény kezeléséhez.
Továbbá a PC merevlemezére importált zenei adatok a „Memory Stick”
kártyára is átvihetők, így a PC környezettől eltérő környezetben is
használhatók.
PMegjegyzések
• A „SonicStage CP” Mac OS rendszeren nem használható.
• Ha jelenleg olyan „SonicStage” szoftververziót használ, amely nem a
„SonicStage CP” szoftver, telepítse az eszköz-illesztőprogramot a CDROM lemezről.
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A kezelési útmutató és a Help
A CD-ROM lemezen található kezelési útmutató
Az egység használatával kapcsolatos részletekért lásd a kezelési
útmutatót.
A PDF-fájlok megtekintéséhez az Adobe Systems Incorporated Adobe
Reader programja szükséges.
Az Adobe Reader program használatával kapcsolatos részletekért lásd az
Adobe Reader online elérhető Help kézikönyvét.

A Help (Windows OS esetén)
A következő alkalmazások különálló online Help kézikönyveket
biztosítanak.
• „SonicStage CP” szoftver
• „Memory Stick Formatter”
Az egyes alkalmazásszoftverek használatával kapcsolatosan tekintse meg
a megfelelő Help kézikönyveket.
A Help kézikönyvek használatának leírása az alábbiakban található.

Képernyőnézet

Fül

Bal oldali keret

Jobb oldali keret
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• Bal oldali keret
A tartalom és a kulcsszavak itt jelennek meg.
• Jobb oldali keret
Magyarázatokat jelenít meg. A szövegben az aláhúzott részekre történő
kattintással megjeleníthetők a kapcsolódó magyarázatok.
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A mellékelt szoftver telepítése a
számítógépre (Windows OS használata
esetén)
Kövesse az alábbi utasításokat a szoftver telepítéséhez a számítógéphez
történő csatlakoztatás előtt.
PMegjegyzés
• Ne telepítse a szoftvert, ha az egység a számítógéphez csatlakozik.
• Bizonyos OS rendszerek automatikusan végrehajtják a telepítés egy
részét.
• Ha a [Driver] gombra kattint a telepítésindító ablakban, a „Memory Stick
Formatter” és a kezelési útmutató (PDF) a számítógépre kerül.

1

Kapcsolja be a számítógépet.
Ezen a ponton ne csatlakoztassa ezt az egységet a számítógéphez.
Zárja be az összes futó alkalmazást!
Az eszköz-illesztőprogram telepítéséhez adminisztrátori jogokkal kell
bejelentkezni.

2

Helyezze a mellékelt CD-ROM lemezt a számítógép CD-ROM
meghajtójába.
A telepítés indító automatikusan elindul.
Illesztőprogram telepítéséhez kattintson a [Driver] gombra a menüben.

3

Olvassa el figyelmesen a licencszerződést, majd kattintson
az [Agree] gombra.
Amikor az [Agree] gombra kattint, az illesztőprogram telepítése
elkezdődik.

4
5
6

Kattintson a [Next] gombra a képernyőn.
Amikor a [Finish] gombra kattint, a rendszer befejezi az
illesztőprogram telepítését.
Ezt követően elkezdődik a „Memory Stick Formatter”
telepítése.
Válassza ki a nyelvet a [Choose Setup Language] képernyőn, majd
kattintson a [Next] gombra.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és kattintson a [Next]
gombra.
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7

Amikor rákattint a [Finish] gombra, a „Memory Stick
Formatter” telepítése befejeződik.
A „Memory Stick Formatter” használatához válassza a következőt:
[Start] - [Minden program] - [Memory Stick Utility] - [Memory Stick
Formatter].

8

Ezt követően a kezelési útmutatók (PDF-fájl) telepítése
automatikusan történik.
A kezelési útmutatók telepítésének befejezése után ismét megjelenik
az alkalmazáskiválasztó ablak.
A szoftver telepítésének befejezéséhez ezen a ponton, kattintson az
[Exit] gombra.
Ha ezt teszi, a rendszer nem telepíti a „SonicStage CP” szoftvert.
A kezelési útmutató megtekintéséhez válassza a következőt: [Start] [Minden program] - [Sony Memory Stick Reader Writer] - [MSACUS40 Instructions Manual].
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A „SonicStage CP” szoftver telepítése a
számítógépre

1

A „SonicStage CP” szoftver telepítéséhez tegye a
következőket.
A menüben kattintson a [SonicStage] gombra.

2
3
4
5

Válassza ki régióját a “Region Selection” párbeszédpanelen,
majd kattintson a [Next] gombra.
Kattintson az [Install SonicStage] gombra.
Olvassa el figyelmesen a licencszerződést, majd kattintson a
[Yes] gombra.
Válassza ki a mappát, ahova telepítené szeretné a
„SonicStage CP” szoftvert.
A telepítéshez ajánlott mappa módosításához kattintson a [Browse]
gombra, majd válassza ki a mappát. Ha eldöntötte, hogy melyik
legyen a tárolási mappa, kattintson a [Next] gombra.

6
7

Kattintson a [Done] gombra.
Indítsa újra a számítógépet.
PMegjegyzés
Az egységet csak akkor csatlakoztassa, ha újraindította a számítógépet.
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Az egység csatlakoztatása számítógéphez
Csatlakoztassa az egység USB-portját a számítógép USB-portjához a
mellékelt különleges USB-kábel segítségével.
USB-port
USB-port
A csatlakozó

Az USB-kábelen

Mini-B
csatlakozó

Hozzáférést
jelző lámpa

A csatlakozó: Ez a számítógép USB-portjához csatlakozik. Ha a
számítógép több USB-porttal rendelkezik, bármilyen port
használható.
Mini-B csatlakozó: Ez az egység USB-portjához csatlakozik.

1
2

Helyezze be teljesen az USB-kábel Mini-B csatlakozóját az
USB-portba.
Helyezze az USB-kábel A csatlakozóját a számítógép USBportjába.
• A „Új hardver varázsló” elindul, és az egységet felismeri a
számítógép.
• Ha több USB-porttal rendelkező számítógépet használ, a
szabványos egér vagy billentyűzet kivételével az egységgel együtt
az USB-porthoz ne csatlakoztasson egyéb eszközöket. Részletekért
lásd a „Az egység csatlakoztatásának javasolt módjai” részt az 18
oldalon.
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Az egység csatlakoztatásának javasolt módjai
Az egység működése jóváhagyott, ha a számítógéphez a következő
módok egyikén csatlakozik.
• Ha az egység a számítógép fő egységén az USB-porthoz csatlakozik, és
semmi nem csatlakozik a számítógép más USB-portjához.
• Ha egy számítógépen az USB-billentyűzet és egér szabványos tartozék,
és az USB-billentyűzet a számítógép fő egységén található USB-porthoz
csatlakozik, és az egység a mellékelt USB-kábellel a számítógép fő
egységén található másik USB-porthoz csatlakozik.
PMegjegyzések
• Ha egy számítógéphez egy vagy több USB-eszköz csatlakozik, és
mindkettőt egyidejűleg használja, az USB-eszközöktől függően az egység
működése nem garantált.
• A működés nem garantált, ha az egység kábelen vagy billentyűzeten
keresztül csatlakozik az USB-hubhoz.
• A műveletek nem érhetők el minden számítógépen, még akkor sem, ha a
javasolt környezetet futtatja a számítógépen.
• Az egység számítógéphez történő csatlakoztatásához használja a
mellékelt USB-kábelt.
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A csatlakozások befejezésének
jóváhagyása
A következő utasítások a Windows XP OS rendszerre vonatkoznak. Az OS
típusától és beállításaitól függően a képernyők különbözők lehetnek.

1

Nyissa meg a „Sajátgép” mappát.
Megjelenik a „Sajátgép” mappa.

2

Erősítse meg, hogy az újonnan felismert Memory Stick (F:)
ikon látható.

PMegjegyzések
• A használt számítógéptől függően a meghajtó betűjele (F:) eltérő
lehet.
• A csatlakozás akkor fejeződött be, ha látható a Memory Stick (F:)
ikon. Az ikon megjelenéséhez szükség van egy kis időre.
• Az OS rendszerétől függően a meghajtó nem jelenik meg minden
esetben „Removable Disk (F:)” módon a „Memory Stick -MG (F:)”
helyett. Különböző operációs rendszereken az ikonok is különbözők
lehetnek.
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Az egység leválasztása a számítógépről
Az USB-kábel számítógépről történő leválasztása előtt hajtsa végre a
következő eljárást.
A következő bemutatásban Windows XP képernyők láthatók. A használt
OS rendszer típusától függően a képernyők kissé eltérők lehetnek.

1

Kattintson a „Hardver biztonságos eltávolítása” ikonra a
feladattálcán, a képernyő jobb alsó sarkában.
Kattintson erre az ikonra.

Ez a rész a feladattálca.

2

Kattintson a következőre: „Sony Memory Stick USB Reader/
Writer (MSAC-US40) - Meghajtó (F:) biztonságos eltávolítása”

Kattintson erre a részre.

* Az „(F:),” meghajtóbetű stb. a használt számítógéptől függően eltérő
lehet.
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3

Megjelenik a következő: [A(z) „Sony Memory Stick USB
Reader/Writer (MSAC-US40)” eszköz most biztonságosan
eltávolítható a rendszerből.].
Ebben a helyzetben biztonságosan eltávolíthatja az egységet a
számítógépről.
PMegjegyzés
A használt OS függvényében a jelzések eltérők lehetnek.

PMegjegyzések
• Ha egyszerűen csak el szeretné távolítani a „Memory Stick” kártyát az
egységből, a fentiekben leírt folyamat végrehajtása nem szükséges.
• A hozzáférést jelző lámpa jelzése villogása közben a „Memory Stick”
kártyát ne távolítsa el az egységből. A „Memory Stick” adata
megsérülhetett.
• Ennek a műveletnek a végrehajtásakor a számítógép nem ismeri fel az
egységet. Az egység ismételt felismertetéséhez válassza le az USB-kábelt
a számítógépről, és csatlakoztassa újból az USB-kábelt a számítógéphez.
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Használat módja (Mac OS esetén)
A rendelkezésre bocsátott illesztőprogramot az OS szabványos részeként
használhatja. A továbbiakban leírtak szerint működtesse.
Előfordulhat, hogy a képernyőn megjelenő kijelzések, beleértve a
gombokat, menüket és az üzeneteket, nem angol nyelven, hanem az
anyanyelvén jelennek meg.

Ezt az egységet az illesztőprogram telepítése nélkül is
használhatja. Egyszerűen csak csatlakoztassa az egységet a
számítógéphez.

1
2

Kapcsolja be a számítógépet.
Helyezze be a „Memory Stick” kártyát az egységbe, és
csatlakoztassa az egység USB-portját a számítógép fő
egységének USB-portjához a mellékelt különleges USB-kábel
segítségével.
Az egység és a számítógép csatlakoztatási módját az 17 oldalon
találja meg.

3
4

Az illesztőprogram telepítése automatikusan elindul, és a
rendszer az illesztőprogramot a számítógépre telepíti.
Az illesztőprogram telepítésének befejezése után az egység
meghajtó ikonja megjelenik az asztalon, és az egység ettől
fogva használható.

PMegjegyzés
Az egység meghajtó ikonja nem jelenik meg az asztalon, ha a „Memory
Stick” nincs behelyezve ebbe az egységbe.

Az egység eltávolítása a számítógépről, vagy a „Memory Stick”
eltávolítása az egységből.

1
2

Zárja be az egység által használt szoftvert.
Erősítse meg, hogy a hozzáférést jelző lámpa nem villog.
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3

Húzza az egység meghajtó ikonját a „Trash” ikonra.
Alternatívaként helyezze az egység meghajtó ikonját a kiválasztott
állapotra, és válassza a „Eject” lehetőséget a „Special” menüben a
képernyő bal felső részén.

4

Távolítsa el az egységet a számítógépről, vagy távolítsa el a
„Memory Stick” kártyát az egységből.

PMegjegyzések
• Ha a „Memory Stick” kártyát behelyezi az egységbe, a hozzáférést jelző
lámpa világít. A villogás azt jelzi, hogy a rendszer hozzáfér a „Memory
Stick” adataihoz. A hozzáférést jelző lámpa villogása közben soha ne
távolítsa el a „Memory Stick” kártyát, ne kapcsolja ki a számítógépet és
ne húzza ki az USB-kábelt. Ellenkező esetben sérülhetnek a „Memory
Stick” kártya adatai.
• Az USB-kábel kihúzása vagy a „Memory Stick” kártya eltávolítása az
egységből a fenti műveletek végrehajtása nélkül a „Memory Stick” kártya
károsodásához vezethet. Húzza ki az USB-kábelt vagy távolítsa el a
„Memory Stick” kártyát a jelen műveletek végrehajtása után. A Sony nem
tehető felelőssé a fenti utasítások be nem tartásából eredő károkért.
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A „SonicStage CP” szoftver
A „SonicStage CP” szoftver zenekezeléshez használható szoftver.
A „SonicStage CP” szoftver segítségével olyan zeneforrásokat hallgathat,
mint zene CD-k stb., vagy zenét importálhat a PC merevlemezére a teljes
gyűjtemény kezeléséhez.
Továbbá a PC merevlemezére importált zenei adatok a „Memory Stick”
kártyára is átvihetők, így a PC környezettől eltérő környezetben is
használhatók.

A „SonicStage CP” szoftver használata különböző
zeneforrások meghallgatásához
A „SonicStage CP” szoftver segítségével egyszerű műveletekkel
lejátszhatja a következő zeneforrásokat:
• Egy adathordozón vagy a számítógép USB-portjához csatlakoztatott
„Memory Stick” kártyán található zenefájlok. (A „Memory Stick” az USBporthoz ezen az egységen keresztül csatlakozik.)
• Zene CD
• A PC-n található zene
• Internetes zeneszolgáltatótól származó zenefájlok (EMD szolgáltatások).

Zenei adatbázis létrehozása zene több
zeneforrásból történő beimportálásával
A „SonicStage CP” szoftver a „My Library” zenei adatbázist használja a
PC zenefájljainak kezeléséhez.
A zenefájlok különböző zeneforrásokból a „My Library” mappába
importálhatók a következő módszerek egyikével:
• Zene CD számainak felvétele a „My Library” mappába.
• A PC meglévő zenefájljainak importálása a „My Library” mappába.
• Zene letöltése az internetes zeneszolgáltatóktól, és beimportálása a „My
Library” mappába.
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Beimportált zenei adatok átvitele egy másik
berendezésre vagy a „Memory Stick” kártyára, aPC
környezeten kívülre
A PC merevlemezére („My Library”) importált zenefájlok átvihetők a
„Memory Stick” kártyára.
A „Memory Stick” kártyára átvitt zenefájlok a PC környezeten kívül is
lejátszhatók az olyan eszközök segítségével, mint hordozható lejátszó stb.
A „SonicStage CP” szoftver különböző használataival kapcsolatban
tekintse meg a következőt: „SonicStage CP” szoftver Help.
PMegjegyzés
Létezik néhány olyan WAV formátum, MP3 formátum ésWMT
kompatibilis zenefájl, amelyek a mintavételezési sebességtől stb.függően nem importálhatók. A nem importálható zenefájlokkal
kapcsolatban tekintse meg a következőt: „Importable Files”,
„SonicStage CP” szoftver Help.

25-HU

A„SonicStage CP” szoftver használata előtt
A„SonicStage CP” szoftver használata előtt kérjük olvassa el a következő
figyelmeztetéseket.

A „SonicStage CP” szoftver és más „OpenMG”
kompatibilis szoftver futtatásával kapcsolatos
figyelmeztetések
Ne futtasson egyidejűleg „SonicStage CP” szoftver és más „OpenMG”
kompatibilis szoftvert ( „OpenMG” formátumú fájlok futtatására/kezelésére
alkalmas szoftver). Amennyiben mégis így tesz a PC merevlemezén vagy
az eszközökön/adathordozón tárolt zenefájlok megsérülhetnek és
használhatatlanná válhatnak.

A „SonicStage CP” szoftver és egyéb szoftverek
egyidejű használatával kapcsolatos
figyelmeztetések
A „SonicStage CP” szoftver és egyéb szoftverek egyidejű futtatásakor
vegye figyelembe a következőket:
Ha a „SonicStage CP” szoftver segítségével játszik le zeneszámokat a
zenei CD-ről, akkor ne futasson más, zene CD lejátszására alkalmas
szoftvert. Előfordulhat, hogy a program nem játssza le megfelelően a zene
CD-t.
Ha a „SonicStage CP” szoftver használata közben más szoftvert futtat,
akkor a hang pillanatokra szünetelhet.

Figyelmeztetések a Windows XP/Windows Vista
rendszer „Rendszer visszaállítás” eszköz
futtatásával kapcsolatban
A Windows XP és Windows Vista rendszerbe beépített „Rendszer
visszaállítás,” rendszereszköz futtatása a kezelési adatok hibás
működését okozhatja, amely azt eredményezi, hogy az összes rögzített
vagy importált fájl használhatatlanná válik.
A fontos zenei adatok elvesztésének megakadályozása érdekében
használja a „SonicStage CP” szoftver biztonsági mentés eszközét, még
mielőtt lefuttatná rendszerén a „Rendszer visszaállítás” eszközt. A
„Rendszer visszaállítás” használatát követően a mentett zenei adatok
lejátszhatók a „SonicStage CP” szoftver biztonsági mentés eszközével
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történő visszaállítás segítségével. A „SonicStage CP” szoftver biztonsági
mentés eszköz különböző használataival kapcsolatban tekintse meg a
következőt: „SonicStage CP” szoftver Help.

Szerzői jogi védelemmel kapcsolatos korlátozások
A„SonicStage CP” szoftver a Sony által kifejlesztett„OpenMG” szerzői
jogvédelmi technológiát használja a zenei tartalom szerzői jogi
védelmének megvédésére. Lehetővé tesz, hogy számtalan zenét
élvezhessen az online zeneszolgáltatókon keresztül.
A zenei tartalom szerzői jogvédelme korlátozhatja a felvétel vagy a
lejátszás gyakoriságát.
A felvételek csak személyes szórakozásra használhatók. A szerzői jogi
törvények a védjegy birtokosának engedélye nélkül megtiltják az egyéb
használati formát.
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A„SonicStage CP” szoftver futtatása
A Windows [Start] gombjára kattintson az [Minden program] [SonicStage] - [SonicStage] elemre.
„SonicStage CP” szoftver futása megkezdődik és megjelenik a főablak.
PTippek
• Windows 2000 OS futtatásakor indítsa el a „SonicStage CP”
szoftvert, ehhez kattintson a Windows [Start] gombján a következő
elemekre: [Programs] - [SonicStage] - [SonicStage].
• „SonicStage CP” szoftver a következőképpen is futtatható:
- Kattintson kétszer a SonicStage ikonra az asztalon, ha az
megtalálható ott.
- Kattintson kétszer a „SonicStage CP” szoftverrel lejátszásra
társított zenefájlokra a Windows Explorer, stb segítségével.
A „SonicStage CP” szoftver különböző használataival kapcsolatban
tekintse meg a következőt: „SonicStage CP” szoftver Help.
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A „Memory Stick” formázása (inicializálása)
Ez a művelet a „Memory Stick” kártyára felvett összes adatot törli. A
„Memory Stick” eszközt a mellékelt „Memory Stick Formatter” szoftverrel
formázza. A Handycam vagy egyéb „Memory Stick” kompatibilis termékek
használata nem garantált az olyan „Memory Stick” esetén, amelyet a
„Memory Stick Formatter” szoftverprogram nélkül formáztak a
számítógépen.
A „Memory Stick Formatter,” használatával kapcsolatban tekintse meg a
„Memory Stick Formatter szoftverrel együtt szállított kézikönyvet.” A
„Memory Stick Formatter” a következő weboldalról tölthető le:
http://www.sony.net/memorystick/supporte/
PMegjegyzés
A felvett adatokat tartalmazó „Memory Stick” formázása letörli a már felvett
összes adatot. Ügyeljen arra, hogy véletlenül ne töröljön le fontos adatokat.

1
2
3

Helyezzen „Memory Stick” eszközt az egységbe.
Indítsa el a „Memory Stick Formatter programot.”
A „Memory Stick” beillesztését felismerő illesztőprogram
kiválasztásának megerősítését követően kattintson a [Start
format] lehetőségre.
Elindul a formázás.

PMegjegyzés
A „Memory Stick” formázása közben soha se vegye ki ezt az egységet. A
„Memory Stick” eszközön lévő adatok megsérülhetnek.
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A „Memory Stick” használatával
kapcsolatos óvintézkedések
A
B

Címkék
rögzítése

C
• A felvétel, szerkesztés és a törlés letiltott, ha az írásvédelem kapcsoló
„LOCK” helyzetben áll. B
• A „Memory Stick Duo” írásvédelmi kapcsolójának mozgatásához
használjon egy hegyes tárgyat. Egyes „Memory Stick” („Memory Stick
Duo”) kártyák nem rendelkeznek írásvédelmi kapcsolóval.
• A hozzáférést jelző lámpa villogása (azaz az adatok írása/olvasása)
közben a „Memory Stick” kártyát soha ne távolítsa el az egységből.
• A következő esetekben sérülhetnek az adatok:
- A hozzáférést jelző lámpa villogása (azaz az adatok írása/olvasása)
közben a „Memory Stick” kártyát eltávolították vagy ha a főegység
áramellátása megszűnt
- Sztatikus elektromosságnak vagy elektromos zajnak kitett
környezetben történő használatkor
• A fontos adatokról mindig készítsen biztonsági mentést. A Sony nem
vállal felelőséget az adatok sérüléséért.
• A„MagicGate” védelemmel védett adat jogvédelem csak a „MagicGate”
kompatibilis„Memory Stick” kártyával használható.
• Ne helyezzen fel a „Memory Stick” eszközhöz mellékelttől eltérő címkét.
C
• A címkéket felhelyezésükkor a kijelölt helyekre rögzítse. A címkéknek
nem szabad túlnyúlniuk a „Memory Stick” szélein.
• A „Memory Stick Duo” adathordozó címke részére történő íráskor ne
alkalmazzon túlzott nyomást.
• A „Memory Stick Duo”adathordozó címke részére történő íráskor ne
alkalmazzon túlzott nyomást.
• A csatlakozó részt ne érintse meg ujjaival vagy fémeszközökkel. A
• A „Memory Stick” memóriakártyát ne hajlítsa meg, ne ejtse le, és óvja az
erőteljes behatásoktól.
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• Ne kísérelje meg szétszerelni vagy módosítani a „Memory Stick” kártyát.
• Vigyázzon, hogy a „Memory Stick” ne érintkezzen folyadékkal.
• Ne használja vagy tárolja a „Memory Stick” kártyát a következő
helyeken:
- Ahol túlságosan magas a hőmérséklet (gépjárműben felhúzott ablakok
mellett nyáron, közvetlen napfény mellett, fűtőtest közelében stb.)
- Nedves vagy korróziót okozó helyeken
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A szoftver eltávolítása (törlése)
Az adminisztrátorként történő bejelentkezést követően hajtsa végre az
alább leírt folyamatot: Az adminisztrátori jogokkal történő bejelentkezéssel
kapcsolatos információkért tekintse meg az Ön által használt számítógép
felhasználói kézikönyvét.
Előfordulhat, hogy a képernyőn megjelenő kijelzések, beleértve a
gombokat, menüket és az üzeneteket, nem angol nyelven, hanem az
anyanyelvén jelennek meg.

Windows 2000

1
2
3

Kattintson sorrendben a következőre:[Start] - [Settings] [Control Panel].
Kattintson kétszer a(z) „Add/Remove Programs” ikonra.
Válassza ki az eltávolítandó („SonicStage,” Memory Stick
Formatter) szoftvert a „Currently installed programs,”
listából, majd kattintson [Change/Remove] gombra.
A rendszer eltávolítja a kiválasztott szoftverprogramokat.

Windows XP

1
2
3

Kattintson a következőre: [Start] - [Vezérlőpult].
Kattintson a(z) „Programok telepítése és törlése” ikonra.
Válassza ki az eltávolítandó („SonicStage,” Memory Stick
Formatter) szoftvert a „Jelenleg telepített programok,”
listából, majd kattintson [Eltávolítás] gombra.
A rendszer eltávolítja a kiválasztott szoftverprogramokat.

Windows Vista

1
2
3

Kattintson a következőre:[Start] - [Vezérlőpult].
Kattintson a(z) „Uninstall a program” ikonra.
Válassza ki az eltávolítandó („SonicStage,” Memory Stick
Formatter) szoftvert a „Program eltávolítása vagy
módosítása,” listából, majd kattintson [Eltávolítás] gombra.
A rendszer eltávolítja a kiválasztott szoftverprogramokat.
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Hibaelhárítás
Ok/Megoldás
•Az adathordozó nem csatlakozik
helyesen.
tHelyesen csatlakoztassa. (17. oldal)
•Az egységen kívül egy másik egység is
csatlakozik a számítógép USB
portjához.
tVálassza le a többi USB eszközt. Vagy
kapcsolja ki, és indítsa újra a rendszert.
•Az illesztőprogram nincs telepítve vagy
telepítése nem megfelelő.
tA telepítse (vagy szükség esetén
távolítsa el vagy telepítse újra) az
illesztőprogramot a mellékelt CD-ROM
lemezről. (14. oldal)
•Nem illesztett be „Memory Stick”
A „Memory Stick” nem
kártyát.
érhető el az Explorer vagy
a Saját gép programból.
tIllesszen be „Memory Stick” kártyát.
•Idegen anyag tapadt a „Memory Stick”
Ha a „Memory Stick”
csatlakozó részéhez
kártyát behelyezi az
egységbe, a hozzáférést
tEllenőrizze, hogy por vagy piszok
jelző lámpa nem világít.
tapad-e a „Memory Stick” csatlakozó
részéhez.
•Távolítsa el az idegen anyagot és
illessze be újra a „Memory Stick”
kártyát.
Hibajelenség
Nem jelenik meg
aMemory Stick
(Removable disk)
(Cserélhető lemez) ikon.
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A számítógépen többé
nem használható
zeneadat

•A Windows XP/Windows Vista Rendszer
visszaállítás funkciója végrehajtásra
került. (10. oldal)
tHa rendelkezik biztonsági mentési
adatokkal, akkor állítsa vissza a
biztonsági mentési adatokat a
számítógépen.
A biztonsági mentés eszköz
használatával kapcsolatosan tekintse
meg a „SonicStage CP” szoftver Help
kézikönyvét.
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Műszaki adatok
Illesztőfelület: Nagy sebességű USB (USB 2.0)
Általános tudnivalók

Energiafogyasztás

Külső méretek
Tömeg
Működési feltételek

max. 500 mA
(működés közben)
Max. 0,5 mA (PC felfüggesztési idő)
Kb. 39 mm × 18 mm × 86 mm
(Szélesség × Magasság × Mélység)
kb. 28 g
(„Memory Stick” nélkül)
Hőmérséklet 0 ˚C -40 ˚C
Páratartalom 20 % -80 %
(kondenzáció nem engedélyezett)

A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
Ha a bármilyen kérdése/megjegyzése van a termékkel kapcsolatban
látogassa meg Ügyfélszolgálatunkat a következő weboldalon:
http://www.sony.net/memorystick/supporte/

35-HU
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