HU

UYARI
Pilleri (pil takımını veya takılı pilleri) güneş ışığı, ateş vb. yüksek ısı kaynaklarına uzun süre maruz
bırakmayın.
Kapasite (Kullanılabilir kapasite)
4 GB (yaklaşık 3,60 GB = 3 865 470 566 Bayt)
Bellek kapasitesinin bir kısmı yönetim alanı olarak kullanılır.

IC Recorder

Rövid útmutató

Próbálja ki új diktafonját
1. Kapcsolja be.
Műveletjelző

Számítógép
Az USB
porthoz

Megjegyzés a vásárlók számára: a következő információk csak az EU irányelveit alkalmazó
országokban értékesített készülékekre vonatkoznak
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, 108-0075 Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku)
gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland
GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük,
bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott címekhez forduljon.

USB
összekötőkábel
Diktafon
Az  (USB)
csatlakozóhoz

A halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgasson felvételeket hosszú ideig
nagy hangerő mellett.



 Töltse fel a diktafont.

Csatlakoztassa a diktafon egy bekapcsolt
számítógéphez a mellékelt USB
összekötőkábellel; Megkezdődik a töltés.
Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, az
akkumulátorjelző a „
” ikont jeleníti meg.

Felvételjelző/
műveletjelző




A diktafon számítógépről való leválasztásáról a
számítógéphez kapott útmutatóban olvashat.

 Nyomja meg a REC/PAUSE gombot.
Megkezdődik a rögzítés, és a felvétel- és
műveletjelző piros színnel kigyullad.
 A rögzítést szüneteltetheti a REC/PAUSE gomb

 A diktafon HOLD funkciójának kikapcsolásához csúsztassa
a POWER•HOLD kapcsolót középre.

2. Állítsa be a dátumot és az időt.

4-300-041-81(1)
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 Az órabeállítás megerősítő üzenetének
megjelenésekor nyomja meg a 
vagy a  gombot a „YES” elem
kiválasztásához, majd nyomja meg a
/ENT gombot.
 Állítsa be az évet a  vagy a 
gombbal, majd nyomja meg a /ENT
gombot. A fenti eljárást megismételve
állítsa be a hónapot, a napot, az órát és
a percet.

Gratulálunk új Sony diktafonjához!

Ez a rövid útmutató a diktafonon végezhető alapvető műveleteket ismerteti.
Olvassa el figyelmesen. Reméljük, sok örömét leli új Sony diktafonja
használatában.

A perc beállítása és a /ENT gomb
megnyomása után az óra a megadott értékre áll.

3. Állítsa be a menü nyelvét.
Ellenőrizze a csomag tartalmát.
Diktafon (1)
 Zajcsillapító (1)


Opcionális kiegészítők


USB tápegység AC-U50AG

Sztereó fejhallgató (1)
 USB összekötőkábel (1)
 Hordtok (1)
 Szoftver, Sound Organizer (CD‑ROM) (1)
 Használati utasítás (a beépített
memóriában)
 Rövid útmutató






 A stop üzemmódban tartsa nyomva a
BACK/HOME gombot a kezdőképernyő
megjelenítéséhez, majd válassza a
„ Settings”  „Common Settings” 
„Language” lehetőséget, majd nyomja
meg a /ENT gombot.
 Állítsa be a kívánt nyelvet a  vagy
a  gombbal, majd nyomja meg a
/ENT gombot.
A következő nyelvek közül választhat:
Deutsch (német), English (angol), Español
(spanyol), Français (francia), Italiano (olasz),
Русский (orosz)

 Nyomja meg a STOP gombot.

A kezdőképernyő menüje a BACK/HOME
gomb nyomva tartásával jeleníthető meg.
A kezdőképernyő menüje a kiindulási pont
a diktafon egyes funkcióinak eléréséhez,
mint például a szerkesztés vagy a különböző
beállítások végrehajtása.

Kezdőképernyő menüje

 A rögzítés leállításához nyomja meg a
STOP gombot.

 Kapcsolja be a készüléket.

A véletlen műveletek megelőzése (HOLD)

kikapcsolni a HOLD funkciót a POWER•HOLD kapcsoló
középre csúsztatásával.

megnyomásával. A rögzítés folytatásához nyomja meg
újra a REC/PAUSE gombot.

 Válassza le a diktafont a számítógépről.

A rögzítés leáll, és a műveletjelző narancssárgán
villogni kezd.




6. Törölje a felvételt.
 Miután töröl egy fájlt, azt nem lehet már visszaállítani.

 A stop üzemmódban tartsa nyomva a
BACK/HOME gombot a kezdőképernyő
menüjének megjelenéséig.




 Válassza ki az „ Erase Files” lehetőséget a
 vagy a  gombbal, majd nyomja
meg a /ENT gombot.
 Válassza az „Erase a File” lehetőséget, és
nyomja meg a /ENT gombot.
Megjelenik az „Erase the file?” kérdés, és a diktafon
lejátssza a törlésre kijelölt fájlt az ellenőrzéshez.

 Válassza a „YES” lehetőséget, és nyomja
meg a /ENT gombot.

A „Please Wait” felirat olvasható, amíg a diktafon a
kiválasztott fájl törlését végzi.

 Nyomja meg a STOP gombot a menü
üzemmódból való kilépéshez.
Gratulálunk! Ön sikeresen üzembe helyezte diktafonját, és elkészítette első felvételét. Jöhet
a következő lépés. Ismerjen meg néhány hasznos funkciót és információt, melyekkel jobban
kihasználhatja diktafonja képességeit.

Az egyes műveletekről a számítógépre
másolt PDF használati utasításban olvashat
bővebben.

, /ENT, 
Menüműveletekhez
BACK/HOME
T-MARK

 Nyissa meg a diktafon
„Instructions” mappáját a
számítógépen.

Windows: Válassza a [Sajátgép] vagy
[Számítógép] - [IC RECORDER] [Instructions] lehetőséget.

DPC (Digital Pitch Control)

Megjeleníti a menüt különböző menüpontok
beállításához, pl. „REC Mode,”„Mic Sensitivity”
stb.

Stop/lejátszás/felvétel ablak

*A „Shirt Pocket” színhely használata
Ha úgy szeretne rögzíteni a diktafonnal, hogy az az
ingzsebében van, a csíptetővel helyezze a zsebébe.

 BACK: Nyomja meg a BACK/HOME gombot.
 HOME: Tartsa nyomva a BACK/HOME gombot.
A kezdőképernyő menüjéből való kilépéshez
nyomja meg a  STOP gombot.

Sound Organizer (számítógépes
szoftver**)

A számítógépen lévő Sound Organizer
programmal különböző műveleteket
végezhet el. A diktafonnal rögzített fájlokat
importálhatja a Sound Organizer programba,
és szerkesztheti őket. Zenei CD-k számait és
podcastfájlokat importálhat a programba
a diktafonra másoláshoz. Kedvenc számait
pedig CD-re írhatja.

Macintosh: Kattintson a Finderben az
[IC RECORDER] lehetőségre, majd az
[Instructions] mappára.

 Csatlakoztassa a diktafont a
számítógéphez.

Műsorszámjelzést állít be a fájlok rögzítésénél
és lejátszásánál használható kezdőpont
megjelöléséhez.

BACK/HOME

A használati utasítás számítógépre
másolása

támogatási webhelyéről is:
http://support.sony-europe.com/DNA

T-MARK

Beállíthatja a menüben a lejátszás
sebességét.

Menübeállítás

A diktafon összes funkcióját ismertető
használati utasítás a diktafon beépített
memóriájában található, PDF-fájlok
formájában.
 A használati utasítást letöltheti a Sony

A menüben kiválaszthatja a színhelyet
a különböző felvételi színhelyeknek
legmegfelelőbb beállításokkal való
rögzítéshez*.
A menüben effektek közül választhat a
zaj csökkentése és a lejátszott hangnak
legmegfelelőbb hanghatás kiválasztásához.

/ENT

A kezdőképernyő menüje az alábbi öt pontot
tartalmazza. A  és a  gombbal jelölheti
ki a kezdőképernyő menüpontjait, majd a
/ENT gombbal erősítheti meg a választást:
Scene Select
Select File
Erase Files
Edit
Settings

Színhelyválasztás

Effekt

Almenü

Megkezdődik a lejátszás, és a műveletjelző zöld
színnel kigyullad.

 A lejátszás leállításához nyomja meg a
STOP gombot.

Amikor a  vagy a  gombbal kiválaszt
egy pontot, és megnyomja a /ENT
gombot, eggyel lejjebbi szintre léphet a
menühierarchiában. A BACK/HOME gomb
megnyomásával visszatérhet a menü eggyel
feljebbi szintjére. A menü bármelyik szintjéből
visszaléphet közvetlenül a kezdőképernyő
„Scene Select” menüjébe a BACK/HOME gomb
nyomva tartásával.

/ENT

 Nyomja meg a /ENT gombot.

 A hangerőt a VOL –/+ gombbal
állíthatja.

A kezdőképernyő használatának
módja

Kezdőképernyő menüje

5. Hallgassa meg a felvételt.
Műveletjelző

További speciális funkciók

 A diktafon használatának megkezdése előtt ne felejtse



ICD-TX50

A kezdőképernyő menüje

4. Készítsen felvételt.

Csúsztassa el a POWER•HOLD kapcsolót a
„POWER” irányba, és tartsa ott, amíg a kijelző be
nem kapcsol.
A készülék kikapcsolásához csúsztassa el a
POWER•HOLD kapcsolót a „POWER” irányba, és tartsa
ott, amíg a „Power Off” animáció meg nem jelenik.



További teendők

** csak Windows rendszerben

 Húzza át a használati utasítás
fájljait az „Instructions”
mappából a számítógép helyi
lemezére.

Óvintézkedések
Áramellátás
A készüléket csak 3,7 voltos váltóárammal,
a beépített lítium-ionos akkumulátorról
működtesse.



 Válassza le a diktafont a
számítógépről.

Biztonság
Ne használja a készüléket vezetés,
kerékpározás vagy bármilyen gépjármű
működtetése közben.

Ha bármilyen kérdése vagy problémája
van a készülékkel kapcsolatban, vegye
fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony
kereskedővel.

A használati utasítás fájlnevei a
következők:
Terméknév_nyelv_verzió.pdf
(pl. ICD-TX50_English_111.pdf )

 A használati utasítás elolvasásához kattintson
duplán az elolvasni kívánt PDF-fájlra.

Kezelés
 Ne hagyja a készüléket hőforrások közelében,
se olyan helyen, ahol közvetlen napfény, nagy
mennyiségű por vagy ütés érheti.

Ha valamilyen szilárd tárgy vagy folyadék
kerül a készülékbe, akkor ellenőriztesse
szakemberrel, mielőtt tovább használná.

