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Izmēģināsim jauno diktofonu
1. Uzlādējiet.

LVBU

 Uzlādējiet diktofona akumulatoru.

Pabīdiet USB DIRECT sviru bultas virzienā (‑A) un ievietojiet USB
spraudni ieslēgta datora USB portā (‑B).

Diktofons

Ātras darbību sākšanas
pamācība

 Atvienojiet diktofonu.
Pārliecinieties, ka pieejas lampiņa nav izgaismojusies. Tad skatiet
diktofona palīdzības rokasgrāmatā, lai droši atvienotu diktofonu.

2. Ieslēdziet diktofonu.
 Ieslēdziet barošanu.
Pabīdiet un turiet POWER ON/OFF•HOLD slēdzi “POWER ON/OFF”
virzienā, līdz displeja ekrānā atainojas rādījumi.
Lai novērstu nejaušu darbināšanu (HOLD)

ICD-SX733/SX1000

3. Iestatiet datumu un pulksteni.
 Piespiediet  vai , lai izvēlētos “Yes”, kad parādās “Set
Date&Time?”, tad piespiediet (atskaņošana/ievade).
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Sāk mirgot gada sadaļa.

 Piespiediet  vai , lai iestatītu gadu (gada pēdējie divi cipari),
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tad piespiediet (atskaņošana/ievade). Atkārtojiet šīs darbības,
lai secīgi iestatītu mēnesi, dienu, stundu un minūti.

Iepazīstiet jauno Sony diktofonu!

4. Izvēlieties rādījumu valodu.

Šī ir ātras darbību sākšanas pamācība, kas iepazīstinās ar diktofona pamatdarbībām.
Izlasiet to rūpīgi. Mēs ceram, ka jūs izbaudīsiet jaunā Sony diktofona lietošanu.

piespiediet (atskaņošana/ievade).

Pārbaudiet iesaiņojuma saturu.
••Diktofons (1)
••Stereo austiņas (1)
••USB savienotājkabelis (1)
••Pārnēsāšanas futrālis (1)
••Paliktnis (1)
••Vējsargs (1) (tikai ICD‑SX1000)

Papildu aksesuāri
••Elektreta kondensatora mikrofons
ECM‑CS3

 Piespiediet MENU.
 Piespiediet , piespiediet  vai , lai izvēlētos

••Lietojumprogrammatūra Dragon

NaturallySpeaking (DVD-ROM) (1)*

••Ātras darbību sākšanas pamācība
••Lietojumprogrammatūra Sound

Organizer (Instalētāja fails saglabāts
iebūvētajā atmiņā, tādēļ varat to
instalēt datorā.)

, tad

 Piespiediet  vai , lai izvēlētos “Language”, tad piespiediet

••Palīdzības rokasgrāmata (HTML fails

(atskaņošana/ievade).

saglabāts iebūvētajā atmiņā, tādēļ
to var vienkārši pārkopēt datorā.)

 Piespiediet  vai , lai izvēlētos ekrāna rādījumu valodu, tad
piespiediet (atskaņošana/ievade).

* Iekļauts dažu modeļu komplektācijā
dažos reģionos.

 Piespiediet STOP.

5. Ierakstiet.
µµ Pirms diktofona izmantošanas sākšanas noteikti pabīdiet POWER ON/
OFF•HOLD slēdzi uz vidu, lai atceltu HOLD režīmu.

 Novietojiet diktofonu, lai iebūvētie mikrofoni būtu vērsti pret

••USB maiņstrāvas adapters

ierakstāmā skaņas signāla avotu.

AC‑U50AG

 Piespiediet REC/PAUSE.

 Piebildes

Sākas ierakste, un ierakstes lampiņa () izgaismojas sarkanā krāsā.

••Atkarībā no valsts vai reģiona, iespējams, nebūs pieejami daži modeļi vai papildu aksesuāri.
••Šajā ātras darbību sākšanas pamācībā ilustrācijās izmantots modelis ICD-SX1000.

µµ Varat apturēt ieraksti, piespiežot REC/PAUSE. Vēlreiz piespiediet REC/
PAUSE, lai atsāktu ieraksti.

Šīs ilustrācijas var atšķirties no izmantotā modeļa, tomēr darbībām izmantotie taustiņi un sviras ir tādas pašas.

 Piespiediet STOP (-A), lai pārtrauktu ieraksti.

Pieejas lampiņa (-B) mirgo oranžā krāsā, tad ierakste tiek pārtraukta.

Brīdinājumi
Par barošanu
Darbiniet ierīci tikai ar 3,7 V līdzstrāvu, izmantojot iebūvēto
uzlādējamo litija jonu bateriju.
Par drošību
Nedarbiniet ierīci, kamēr vadāt automašīnu, braucat ar
velosipēdu vai darbināt jebkādu motorizētu transporta
līdzekli.

Par apiešanos
••Neatstājiet ierīci pie karstuma avotiem vai tiešos saules
staros, pārāk putekļainā vai mehāniskiem triecieniem
pakļautā vietā.
••Ja ierīcē iekļuvis svešķermenis vai ielijis šķidrums,
izņemiet bateriju un nogādājiet ierīci kvalificētam
personālam pārbaudei, pirms to darbināsiet atkal.

6. Atskaņojiet.
 Piespiediet (atskaņošana/ievade).
Sākas atskaņošana.

 Noregulējiet skaļumu, piespiežot VOL –/+.
 Piespiediet STOP, lai pārtrauktu atskaņošanu.

Ja saistībā ar šo ierīci radušies jautājumi vai problēmas,
sazinieties ar tuvāko Sony dīleri.

7. Izdzēsiet.
Ietilpība (lietotājam pieejamā ietilpība * * )
1 2

ICD-SX733 : 4 GB (apmēram 3,20 GB = 3 435 973 837 baiti)
ICD-SX1000 : 16 GB (apmēram 12,80 GB = 13 743 895 347 baiti)
*1 Iebūvētās atmiņas neliela daļa tiek izmantota failu vadībai, tādēļ nav pieejama lietotāja failu saglabāšanai.
*2 Kad iebūvētā atmiņa ir formatēta, izmantojot diktofonu.

 Izdzēstu failu nevar atgūt.
 Piespiediet ERASE.
Atainojas “Erase?”, un apstiprināšanai tiek atskaņots izdzēšamais fails.

 Izvēlieties “Execute”, izmantojot  vai , tad piespiediet
(atskaņošana/ievade).

Parādās “Erasing…” animācija, kamēr izvēlētais fails tiek izdzēsts.
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Datora izmantošana

BRĪDINĀJUMS
Nepakļaujiet baterijas (vai ierīci, kurā ievietotas baterijas) ilgstoši pārmērīga karstuma, piemēram, saules staru, uguns u. tml.
iedarbībai.

Palīdzības rokasgrāmatas instalēšana datorā

Lai novērstu kaitējumu dzirdei, neklausieties ilgstoši lielā skaļumā.

No diktofona iebūvētās atmiņas datorā instalējot palīdzības rokasgrāmatu, varat meklēt sīkāku informāciju par
darbībām un iespējamos risinājumus, ja radusies problēma.

 Pabīdiet USB DIRECT sviru diktofona aizmugurē un pieslēdziet USB spraudni ieslēgta datora USB
portā.

 Izmantojot Windows: uzklikšķiniet uz [Computer] (vai [My Computer]), tad divreiz uzklikšķiniet uz
[IC RECORDER]  [FOR WINDOWS].
Izmantojot Mac: darbvirsmā divreiz uzklikšķiniet uz [IC RECORDER].

 Instalējiet palīdzības rokasgrāmatu.
Izmantojot Windows: divreiz uzklikšķiniet uz [Help_Guide_Installer] (vai [Help_Guide_Installer.exe]).
Izmantojot Mac: divreiz uzklikšķiniet uz [Help_Guide_Installer_for_mac.app]. (v10.5.8 vai jaunāka versija)
Izpildiet norādījumus ekrānā, lai veiktu instalēšanu.

 Pēc instalēšanas pabeigšanas divreiz uzklikšķiniet uz [icdsx3_ce_HelpGuide] piktogrammas
darbvirsmā, ja izmantojat Windows (vai Finder, ja izmantojat Mac).
Atainojas palīdzības rokasgrāmata.
Varat arī atainot palīdzības rokasgrāmatu, apmeklējot Sony diktofona klientu tehniskā atbalsta mājaslapu:
http://rd1.sony.net/help/icd/sx3/ce/
Varat izvēlēties šādas valodas:
angļu, franču, vācu, spāņu, nīderlandiešu, itāļu, portugāļu, zviedru, ungāru, čehu, poļu, grieķu, krievu,
ukraiņu.

Failu kopēšana datorā no diktofona
Varat kopēt failus un mapes no diktofona datorā, lai tos saglabātu.

 Pieslēdziet diktofonu pie datora.
 Kopējiet failus vai mapes, kurus pārsūtīsiet uz datoru.
Pārvelciet un iemetiet datora lokālajā diskā pārkopējamos failus vai mapes no “IC RECORDER” vai
“MEMORY CARD”.
Lai kopētu failu vai mapi (pārvelciet un iemetiet)
 Uzklikšķiniet un turiet,
 pārvelciet,
 tad iemetiet.

IC RECORDER vai
MEMORY CARD

Piebilde klientiem: šī informācija attiecas tikai uz ierīcēm, kas pārdotas valstīs, kurās ir spēkā ES direktīvas
Šī produkta ražotāja ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan, vai tas ražots Sony Corporation uzdevumā.
Lai uzzinātu par produkta atbilstību Eiropas Savienības likumdošanas aktiem, vērsieties pie autorizētā pārstāvja Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Apkopes vai garantijas jautājumos vērsieties adresēs, kas norādītas
atsevišķos servisa vai garantijas dokumentos.

Izmērs (platums/augstums/dziļums) (izņemot izvirzītās daļas un taustiņus) (JEITA)*3
ICD-SX733: apmēram 39,6 mm x 108,6 mm x 14,9 mm
ICD-SX1000: apmēram 39,6 mm x 110,8 mm x 14,6 mm

Svars (JEITA)*3
ICD-SX733: apmēram 81 g
ICD-SX1000: apmēram 82 g
*3 Izmērītā vērtība atbilstoši JEITA (Japānas Elektronikas un informācijas tehnoloģiju industriju asociācija) standartam

Licence
Piebildes par licenci
Šajā diktofonā ir programmatūra, kas tiek izmantota, pamatojoties uz licencēšanas līgumiem ar šīs programmatūras
īpašniekiem. Pamatojoties uz šo programmatūru autortiesību īpašnieku prasību, mums ir pienākums informēt par turpmāk
minēto. Izlasiet turpmāk minēto.
Licences (angļu valodā) ir ierakstītas diktofona iekšējā atmiņā. Izveidojiet lielapjoma atmiņas režīma savienojumu starp
diktofonu un datoru, lai izlasītu licences “LICENSE” mapē.
Par GNU GPL/LGPL lietojumprogrammatūru
Šajā diktofonā instalēta programmatūra, uz kuru attiecas šādas licences: universālā vispārpieejamā licence GNU General
Public License (turpmāk minēta kā “GPL”) vai ierobežota pielietojuma universālā vispārpieejamā licence GNU Lesser General
Public License (turpmāk minēta kā “LGPL”).
Tas nozīmē, ka lietotājam ir tiesības piekļūt, modificēt un izplatīt šo programmatūru pamatkodu atbilstoši GPL/LGPL licenču
noteikumiem.
Pamatkods ir norādīts internetā. Tā lejupielādēšanai izmantojiet zemāk norādīto interneta mājaslapu.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Mēs vēlamies, lai Jūs nesazinātos ar mums saistībā ar pamatkoda saturu.

Dators

 Atvienojiet diktofonu no datora.

Licences (angļu valodā) ir ierakstītas diktofona iekšējā atmiņā. Izveidojiet lielapjoma atmiņas režīma savienojumu starp
diktofonu un datoru, lai izlasītu licences “LICENSE” mapē.

Sound Organizer instalēšana
Instalējiet datorā Sound Organizer.

 Piebilde
Sound Organizer ir savietojams tikai ar Windows operētājsistēmas datoriem. Tas nav savietojams ar Mac.
µµ Kad instalējat Sound Organizer, ieejiet sistēmā kā administrators.

 Pabīdiet USB DIRECT sviru diktofona aizmugurē un pieslēdziet USB spraudni ieslēgta datora
USB portā.
Ja diktofonu nevar tieši pieslēgt pie datora, izmantojot komplektācijā iekļauto USB savienotājkabeli.

 Pārliecinieties, ka diktofons ir pareizi atpazīts.
Kamēr diktofons ir pieslēgts pie datora, “Connecting” ir atainots diktofona displeja ekrānā.

 Pārejiet pie [Start] izvēlnes, uzklikšķiniet uz [Computer] (vai [My Computer]), tad divreiz
uzklikšķiniet uz [IC RECORDER]  [FOR WINDOWS].

 Divreiz uzklikšķiniet uz [SoundOrganizerInstaller_V140] (vai [SoundOrganizerInstaller_V140.exe]).
Izpildiet norādījumus ekrānā.

 Pārliecinieties, ka pieņēmāt licences līguma noteikumus, izvēlieties [I accept the terms in the
license agreement], tad uzklikšķiniet uz [Next].

 Kad parādās [Setup Type] logs, izvēlieties [Standard] vai [Custom], tad uzklikšķiniet uz [Next].
Izpildiet norādījumus ekrānā un veiciet instalēšanas iestatījumus, kad izvēlējāties [Custom].

 Kad parādās [Ready to Install the Program] logs, uzklikšķiniet uz [Install].
Sākas instalēšana.

 Kad parādās [Sound Organizer has been installed successfully.] logs, atzīmējiet [Launch Sound
Organizer Now], tad uzklikšķiniet uz [Finish].

 Piebilde
Iespējams, pēc Sound Organizer instalēšanas vajadzēs pārstartēt datoru.

 Piebilde
Ja formatēsiet iebūvēto atmiņu, tiks izdzēsti visi tajā saglabātie dati. (Tiks izdzēsta arī palīdzības rokasgrāmata un Sound Organizer
programmatūra.)

Tulkots SIA “CMEDIA”, 2013
Ausekļa iela 11, LV 1010 Rīga, Latvija
info@cmedia.lv
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