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Ettevaatusabinõud
Toide
Kasutage seadet ainult 3,7 V alalisvooluga koos
sisseehitatud korduvlaetava liitiumioonakuga.
Ohutus
Ärge kasutage seadet, kui juhite sõidukit, jalgratast või
kasutate mis tahes mootoriga sõidukit.

IC-salvestaja

Alustusjuhend

Käsitsemine
Ärge jätke seadet soojusallikate lähedale või kohta, kus
on otsene päikesevalgus, palju tolmu või mehaaniliste
põrutuste võimalus.
 Kui seadmesse peaks sattuma mingeid esemeid või
vedelikku, laske enne kasutamist kvalifitseeritud tehnikul
seade üle kontrollida.
 IC-salvestaja kasutamisel järgige järgmisi
ettevaatusabinõusid, et vältida korpuse kõverdumist
või IC-salvestaja talitlushäiret.
– Ärge istuge, kui IC-salvestaja on teie tagataskus.
– Ärge pange IC-salvestajat kotti nii, et kõrvaklappide
juhe on selle ümber keeratud ja ärge laske kotil
tugevaid lööke saada.

Teie uue IC-salvestaja proovimine
Laadimine

 Vajutage nuppu  või , et valida Next,
seejärel vajutage nuppu .



Kui teil on seadme kohta küsimusi või sellega probleeme,
võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.
Maht (kasutajale saadaolev maht*1*2)

 Vajutage nuppu  või  aastaarvu

muutmiseks ja seejärel vajutage nuppu  arvu
sisestamiseks. Korrake seda protseduuri järjestikku
kuu, päeva, tunni ja minuti seadistamiseks.

 Laadige IC-salvestajat.
Ühendage kaasasolevat USB-kaablit kasutades USBpistiku kattes olev USB-pistik töötava arvuti USB-porti.
Laadimine algab.
.
Kui aku on täis laetud, kuvab akunäidik sümboli

 Eemaldage IC-salvestaja ühendusest.
Veenduge, et kasutusnäidik ei põle. Seejärel vaadake
IC-salvestaja ohutuks eemaldamiseks spikrit.

Saate viia kursori eelmise elemendi juurde, vajutades
nuppu BACK/HOME.

 Vajutage nuppu  või , et valida Next,
seejärel vajutage nuppu .

16 GB (ligikaudu 14,40 GB = 15 461 882 265 baiti)
*1 Väikest hulka sisemälust kasutatakse failihalduseks ja seega pole see
kasutajale salvestamiseks saadaval.
*2 Kui sisseehitatud mälu on IC-salvestajaga vormindatud.

Toite sisselülitamine
Kell kajastab seadistust ja kuvatakse piiksu sisse- või
väljalülitamise seadistusaken.

Mõõtmed (l x k x s, v.a eenduvad osad ja juhtelemendid)
(JEITA)*3
Ligikaudu 102,0mm x 20,0mm x 7,4mm

ICD-TX650

 Vajutage nuppu  või , et valida Yes või No,
seejärel vajutage nuppu .

Kaal (JEITA)*3
Ligikaudu 29 g
*3 Standardiga JEITA (Japan Electronics and Information Technology
Industries Association, Jaapani elektroonika- ja infotehnoloogiatööstuse
liit) mõõdetud väärtus

4-564-055-11(1) (EE)

Kaasasolevate elementide
kontrollimine

Spikri vaatamine
See on alustusjuhend, mis annab juhiseid IC-salvestaja
põhitoimingute kohta.
Spikker on veebijuhend.
Vaadake spikrit, kui soovite probleemi ilmnemisel
lisateavet, teavet edasiste toimingute ja võimalike
lahenduste kohta.

http://rd1.sony.net/help/icd/t65/h_ce/

IC-salvestaja (1)
 Stereokõrvaklapid (1)
 USB-kaabel (1)
 Vutlar (1)
 Alustusjuhend (see leht)
 Garantiikaart
 Rakendustarkvara, Sound Organizer
(sisseehitatud mällu salvestatud installifail,
mille saate oma arvutisse installida.)
 Spikker (sisseehitatud mällu salvestatud HTML-fail,
mille saate lihtsalt oma arvutisse kopeerida.)


Valikulised lisatarvikud


USB AC-adapter AC-UD20

 Lülitage toide sisse.
Lükake ja hoidke all lülitit POWER•HOLD märgise
POWER suunas, kuni kuvatakse kuvaaken.
Piiksu seadistuse lõpetamisel kuvatakse menüü
HOME aken.
Toite väljalülitamiseks lükake ja hoidke all lülitit
POWER•HOLD märgise POWER suunas, kuni kuvatakse
teade Power Off.
Soovimatute toimingute vältimine (HOLD)

 Märkused
Kui te algseadistamisel 1 minuti jooksul ühtegi nuppu
ei vajuta, kuvatakse kuvaaknas Quit Initial Set-up? või
Quit Beep Settings?
 Saate kella ja piiksu seadistada hiljem. Lisateabe saamiseks
vt IC-salvestaja spikrit.


 IC-salvestaja vabastamiseks olekust HOLD lükake lülitit
POWER•HOLD keskosa suunas.

Algseadistamine

Menüü keele valimine

 Märkus
Olenevalt riigist või piirkonnast ei ole mõned mudelid või
valikulised lisatarvikud saadaval.

Toite esmakordsel sisselülitamisel või juhul, kui kella pole
seadistatud, kuvatakse Setting Date&Time ja saate kella
seadistada.
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 Vajutage ja hoidke all nuppu BACK/HOME.
 Vajutage nuppu  või , et valida
Settings - Common Settings - Language
ja seejärel vajutage nuppu .

 Vajutage nuppu  või , et valida keel,
mida soovite kuvaaknas kasutada, seejärel
vajutage nuppu .
Saate valida järgmisi keeli:
Deutsch (saksa), English* (inglise), Español (hispaania),
Français (prantsuse), Italiano (itaalia), Русский (vene)
* Vaikesäte

 Reguleerige helitugevust, vajutades
nuppu VOL –/+.

 Taasesituse lõpetamiseks vajutage nuppu .
 Sisseehitatud kõlar on salvestatud heli kontrollimiseks,
seega on helitugevus piiratud. Kui taasesitusheli pole
piisavalt tugev või on raskesti kuuldav, kasutage kõrvaklappe.

Menüü HOME kasutamine

Menüü OPTION kasutamine

Iga funktsiooni kasutamiseks saate kuvada menüü HOME,
vajutades ja hoides all nuppu BACK/HOME.
Menüü HOME võimaldab teil funktsiooni valida, salvestatud
faile otsida või IC-salvestaja sätteid muuta.

Saate menüü OPTION kuvada, vajutades nuppu OPTION.
Menüü OPTION elemendid erinevad iga IC-salvestaja
funktsiooni puhul ja võimaldavad teil muuta eri sätteid jne.

 Menüüsse HOME naasmiseks vajutage ja hoidke
all nuppu BACK/HOME.

Kustutamine

 Valige funktsioon, mida soovite menüüst HOME

 Vajutage ja hoidke all nuppu BACK/HOME.

Salvestamine

kasutada, vajutage nuppu  ja seejärel
vajutage nuppu OPTION.

Kuvatakse menüü HOME aken.

Kuvatakse menüü OPTION selle funktsiooni elemendid,
mille valisite.

 Märkus

Menüü HOME elemendid on järjestatud järgmiselt.

Faili kustutamisel pole seda võimalik taastada.

 Valige salvestatud failide loendist fail, mida

Kasutusnäidik

 Enne IC-salvestaja kasutamist veenduge, et lükkate oleku
HOLD vabastamiseks lülitit POWER•HOLD keskosa suunas.

 Vajutage nuppu .
Salvestamine algab ja kasutusnäidik süttib punaselt.

soovite kustutada või taasesitage faili, mida
soovite kustutada.

 Vajutage nuppu OPTION, seejärel vajutage nuppu
 või , et valida suvand Delete a File ja
seejärel vajutage nuppu .

Kuvatakse Delete? ja kinnituse saamiseks määratletud
faili taasesitatakse.

 Paigutage IC-salvestaja nii, et sisseehitatud
mikrofonid on salvestatava allika suunas.

 Salvestamise lõpetamiseks vajutage uuesti
nuppu .

Kuvatakse Saving... ja ekraan naaseb salvestamise
lõpetamise režiimi aknasse.

 Vajutage nuppu  või , et valida Yes,

Music

Recorded
Files

Saate valida järgmiselt loetletud funktsioone.
Podcast

Saate valida arvutist imporditud
netisaatefaile ja neid taasesitada.

Music

Saate valida arvutist imporditud
muusikafaile ja neid taasesitada.

Recorded Files

Settings

Return to XX*

 Vajutage nuppu  või , et valida menüüst
Recorded Files, seejärel vajutage

 Soovitud kausta valimiseks vajutage nuppu 
või , seejärel vajutage nuppu .

 Soovitud faili valimiseks vajutage nuppu 
või , seejärel vajutage nuppu .

Taasesitus algab ja kasutusnäidik süttib roheliselt.

Ekraani automaatne
väljalülitumine
Ekraani sisselülitamiseks vajutage nuppu BACK/HOME.
Ekraani väljalülitustaimer on akutoite säästmiseks
vaikimisi seadistatud olekule Auto Screen Off.
Kui ühtegi toimingut ei tehta lõpetamisrežiimis
ligikaudu 30 sekundi jooksul ja salvestamis- ja
taasesitusrežiimis ligikaudu 10 sekundi jooksul,
lülitub ekraan automaatselt välja.
Nuputoimingut saate siiski teha ka ajal, mil kuva
on välja lülitatud.

 Sätete muutmiseks vajutage ja hoidke all nuppu
Settings - Common Settings BACK/HOME ja valige
Screen Off Timer - No Auto Screen Off.

Return to
XX*

mida soovite kasutada, seejärel vajutage
nuppu .

Record

Kasutusnäidik

Settings

 Vajutage nuppu  või , et valida
menüüelement, mida soovite seadistada,
seejärel vajutage nuppu .

 Vajutage nuppu  või , et valida seadistus,
mida soovite seadistada, seejärel vajutage
nuppu .

 Vajutage nuppu  või , et valida funktsioon,

Kuvaaknas kuvatakse Please Wait ja valitud fail
kustutatakse.

Kuulamine

Record

* Praegu kasutatav funktsioon
kuvatakse suvandis XX.

seejärel vajutage nuppu .

Vajutades nuppu  pärast salvestamise lõpetamist,
saate äsja salvestatud faili taasesitada.

HOME suvand
nuppu .

Podcast

Saate valida IC-salvestajaga
salvestatud faile ja neid taasesitada.
Salvestatud faile talletatakse
kaustas FOLDER.
Saate kuvada salvestusakna.
Salvestamise alustamiseks
vajutage nuppu .
Saate kuvada sätete menüü ja
muuta IC-salvestaja eri sätteid.
Valige see element, et naasta
enne menüüsse HOME sisenemist
kuvatava akna juurde.
* Praegu kasutatav funktsioon
kuvatakse suvandis XX.

 Lisateabe saamiseks iga funktsiooni seadistuselementide
kohta vt spikrit.

Sound Organizeri installimine
Sound Organizeri oma arvutisse installimiseks
vt IC-salvestaja spikrit.

 Märkused
Sound Organizer ühildub ainult Windowsiga arvutiga.
See ei ühildu Maciga.
 Sisseehitatud mälu vormindamisel kustutatakse kõik
sellesse salvestatud andmed. (Kustutatakse ka spikker
ja Sound Organizeri tarkvara.)


 Sound Organizeri installimisel logige kontole sisse
administraatoriõigustega.

HOIATUS
Ärge asetage akusid (akut või paigaldatud patareisid) pikaks
ajaks liigse kuumuse kätte, nagu päikesepaiste, tuli vms.

Teatis klientidele: järgmine teave kehtib ainult
seadmetele, mida müüakse riikides, kus kehtivad
EL-i direktiivid.
Tootja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Jaapan
Euroopa Liidu tootevastavus: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksamaa
Võimaliku kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake pikka
aega kõrge helitugevusega.

