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Palīdzības norādījumu skatīšana

Šie ir sākšanas norādījumi, kuros sniegti norādījumi par 
IC rakstītāja pamatdarbībām.
Palīdzības norādījumi ir tiešsaistes rokasgrāmata. 
Palīdzības norādījumus skatiet, lai uzzinātu detalizētāku 
informāciju, papildinformāciju par darbībām un iespējamos 
risinājumus, ja rodas kāda problēma.

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

Sava jaunā IC rakstītāja izmēģināšana

Uzlāde

 Uzlādējiet IC rakstītāju.

Izmantojot komplektācijā iekļauto USB kabeli, 
savienojiet USB savienotāju, kas atrodas zem USB 
savienotāja vāciņa, ar ieslēgta datora USB portu.
Tiek sākta uzlāde.
Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, akumulatora 
indikators rāda    .

 Atvienojiet IC rakstītāju.

Pārliecinieties, vai nedeg darbības indikators. 
Pēc tam palīdzības norādījumos skatiet, kā droši 
atvienot IC rakstītāju.

Ieslēgšana

 Ieslēdziet barošanu.

Bīdiet slēdzi POWER•HOLD atzīmes POWER virzienā 
un turiet, līdz kļūst redzams loga rādījums.

Lai izslēgtu barošanu, bīdiet slēdzi POWER•HOLD atzīmes 
POWER virzienā un turiet, līdz tiek parādīts Power Off.

Lai nepieļautu nejaušas darbības (HOLD)

  Lai IC rakstītāju atbrīvotu no aizturēšanas stāvokļa HOLD, 
bīdiet slēdzi POWER•HOLD uz vidu.

Sākotnējo iestatījumu 

iestatīšana

Pirmo reizi ieslēdzot barošanu, kā arī tad, ja netiek iestatīts 
pulkstenis, tiek parādīts uzraksts Setting Date&Time, 
un varat iestatīt pulksteni.

Piesardzības pasākumi

Par barošanu

Darbiniet ierīci tikai ar 3,7 V līdzstrāvu, izmantojot iebūvēto 
litija jonu akumulatoru. 

Par drošību

Nedarbiniet ierīci, vadot automašīnu, braucot ar velosipēdu 
vai darbinot jebkuru citu motorizētu transportlīdzekli.

Par ekspluatāciju

  Neatstājiet ierīci siltuma avotu tuvumā vai vietās, kas tiek 
pakļautas tiešai saules gaismas, pārmērīgu putekļu vai 
mehānisku triecienu iedarbībai.

  Ja kāds ciets priekšmets vai šķidrums nonāk ierīcē, pirms 
turpmākas ierīces darbināšanas lūdziet to pārbaudīt 
kvalificētam servisa darbiniekam.

  Izmantojot IC rakstītāju, neaizmirstiet ievērot tālāk 
norādītos piesardzības pasākumus, lai izvairītos no 
korpusa deformēšanas un IC rakstītāja darbības 
sabojāšanas.

 – Nesēdiet ar aizmugures kabatā ievietotu IC rakstītāju.
 – Nelieciet IC rakstītāju somā, aptinot tam austiņu vadu 
un pakļaujot somu spēcīgiem triecieniem.

Ja rodas jautājumi vai problēmas saistībā ar ierīci, 
sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

Ietilpība (lietotājam pieejamā ietilpība*1*2)

16 GB (aptuveni 14,40 GB=15 461 882 265 baiti)

*1 Neliela iekšējās atmiņas daļa tiek izmantota failu pārvaldībai, 
tāpēc lietotājam failu uzglabāšanai tā nav pieejama.

*2 Ja iebūvētā atmiņa tiek formatēta, izmantojot IC rakstītāju.

Izmēri (p/a/d, neieskaitot izvirzījumus un vadības 

elementus; JEITA)*3

Aptuveni 102,0 mm×20,0 mm×7,4 mm

Masa (JEITA)*3

Aptuveni 29 g
*3 Mērījumi veikti atbilstoši Japānas elektronikas un informāciju tehnoloģiju 

nozaru asociācijas (Japan Electronics and Information Technology 
Industries Association — JEITA) standartiem.

Komplektācijas pārbaude

  IC rakstītājs (1)
  Stereo austiņas (1)
  USB kabelis (1)
  Somiņa pārnēsāšanai (1)
  Sākšanas norādījumi (šī loksne)
  Garantijas karte
  Lietojumprogrammatūra Sound Organizer (Instalēšanas 
programmas fails ir saglabāts iebūvētajā atmiņā, lai varētu 
instalēt datorā.)

  Palīdzības norādījumi (HTML fails ir saglabāts iebūvētajā 
atmiņā, lai to ērti varētu kopēt datorā.)

Papildu piederumi

  USB maiņstrāvas adapteris AC-UD20

 Piezīme

Atkarībā no valsts vai reģiona daži modeļi vai papildu piederumi 
var nebūt pieejami.

 Nospiediet  vai , lai izvēlētos Next, 

un pēc tam nospiediet .

 Spiediet  vai , lai mainītu gadskaitli, 

un pēc tam nospiediet , lai to ievadītu. 

Atkārtojiet šīs darbības, lai secīgi iestatītu mēnesi, 

dienu, stundu un minūtes. 

Nospiežot BACK/HOME, kursoru varat pārvietot uz 
iepriekšējo elementu.

 Nospiediet  vai , lai izvēlētos Next, 

un pēc tam nospiediet .

Pulkstenis rāda iestatījumu, un tiek atvērts skaņas 
signāla ieslēgšanas vai izslēgšanas iestatīšanas logs.

 Nospiediet  vai , lai izvēlētos Yes vai No, 

un pēc tam nospiediet .

Kad esat pabeidzis signāla iestatīšanu, tiek rādīts 
izvēlnes HOME logs.

 

 Piezīmes

  Ja, veicot sākotnējo iestatīšanu, 1 minūti nenospiežat nevienu 
pogu, displeja logā tiek rādīts uzraksts “Quit Initial Set-up?” 
vai “Quit Beep Settings?”.

  Pulksteņa un skaņas signāla iestatījumu varat iestatīt 
vēlāk. Detalizētu informāciju skatiet IC rakstītāja palīdzības 
norādījumos.

Izvēlnes valodas izvēlēšanās

 Nospiediet un turiet BACK/HOME.

 Spiediet  vai , lai izvēlētos  Settings — 

Common Settings — Language, un pēc tam 

nospiediet .



Izvēlnes HOME lietošana

Lai izmantotu jebkuru funkciju, nospiežot un turot 
BACK/HOME, varat atvērt izvēlni HOME.
Izvēlne HOME ļauj izvēlēties funkciju, meklēt ierakstītos 
failus un mainīt IC rakstītāja iestatījumus.

 Nospiediet un turiet BACK/HOME.

Tiek atvērts izvēlnes HOME logs.

Izvēlnes HOME elementi ir izkārtoti tālāk norādītajā secībā.

Podcast Recorded 

Files

Record Settings Return to 

XX*

Music

* XX vietā tiek rādīta šobrīd 
lietojamā funkcija.

 Spiediet  vai , lai izvēlētos nepieciešamo 

funkciju, un pēc tam nospiediet .

Varat izvēlēties tālāk uzskaitītās funkcijas:

Podcast
Varat atlasīt no datora importētos 
apraides failus un tos atskaņot.

Music
Varat atlasīt no datora importētos 
mūzikas failus un tos atskaņot.

Recorded Files
Varat atlasīt ar IC rakstītāju 
ierakstītos failus un tos atskaņot.
Ierakstītie faili tiek glabāti mapē 
FOLDER.

Record
Varat atvērt ierakstīšanas logu. 
Lai sāktu ierakstīšanu, 
nospiediet .

Settings
Varat atvērt izvēlni Settings 
un mainīt dažādus IC rakstītāja 
iestatījumus.

Return to XX*
Izvēlieties šo elementu, lai 
atgrieztos logā, kas tika rādīts, 
pirms atvērāt izvēlni HOME.
*  XX vietā tiek rādīta šobrīd 

lietojamā funkcija.

Izvēlnes OPTION izmantošana

Nospiežot OPTION, varat atvērt izvēlni OPTION.
Izvēlnes OPTION elementi mainās atkarībā no IC rakstītāja 
funkcijas un ļauj mainīt dažādus iestatījumus u.c.

 Izvēlnē HOME izvēlieties nepieciešamo funkciju, 

nospiediet  un pēc tam OPTION.

Tiek rādīti izvēlētās funkcijas izvēlnes OPTION elementi.

 Spiediet  vai , lai izvēlētos iestatāmo 

izvēlnes elementu, un nospiediet .

 Spiediet  vai , lai izvēlētos maināmo 

iestatījumu, un nospiediet .

  Detalizētu informāciju par iestatāmajiem elementiem skatiet 
palīdzības norādījumos.

Sound Organizer instalēšana

Lai datorā instalētu Sound Organizer, skatiet IC rakstītāja 
palīdzības norādījumus.

 Piezīmes

  Programmatūra Sound Organizer ir saderīga tikai 
ar Windows datoru. Tā nav saderīga ar Mac datoru.

  Formatējot iebūvēto atmiņu, visi tajā saglabātie dati 
tiks izdzēsti. (Tiks izdzēsti arī palīdzības norādījumi 
un programmatūra Sound Organizer.)

  Instalējot Sound Organizer, piesakieties kontā, kuram 
ir administratora atļaujas.

BRĪDINĀJUMS

Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus (bateriju/akumulatoru 
komplektu vai aparātu ar ievietotām baterijām/akumulatoriem) 
ilglaicīgam pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, 
ugunij vai tamlīdzīgi.

Paziņojums klientiem: turpmākā informācija attiecas 

tikai uz iekārtu, kas pārdota valstī, uz kuru attiecas 

ES direktīvas.

Ražotājs: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 
108-0075, Japāna 
ES izstrādājumu atbilstības informācija: Sony Deutschland 
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vācija

Lai nepieļautu iespējamos dzirdes bojājumus, ilglaicīgi 
neklausieties ar lielu skaļuma līmeni.

Dzēšana

 Piezīme

Tiklīdz fails ir izdzēsts, to vairs nevar atjaunot.

 Ierakstīto failu sarakstā izvēlieties dzēšamo failu 

vai atskaņojiet dzēšamo failu.

 Nospiediet OPTION, spiediet  vai , 

lai izvēlētos Delete a File, un pēc tam 

nospiediet .

Tiek parādīts uzraksts “Delete?”, un apstiprinājumam 
tiek atskaņots norādītais fails.

 Nospiediet  vai , lai izvēlētos Yes, 

un pēc tam nospiediet .

Displeja logā tiek parādīts uzraksts Please Wait, 
un izvēlētais fails tiek izdzēsts.

 Spiediet  vai , lai izvēlētos displeja logā 

lietojamo valodu, un pēc tam nospiediet .

Varat izvēlēties šādas valodas: 
Deutsch (vācu), English* (angļu), Español (spāņu), 
Français (franču), Italiano (itāliešu), Русский (krievu)
* Noklusējuma iestatījums

 Nospiediet un turiet BACK/HOME, lai atgrieztos 

izvēlnē HOME.

Ierakstīšana

Darbības indikators

  Pirms sākat IC rakstītāja lietošanu, noteikti pabīdiet slēdzi 
POWER•HOLD uz vidu, lai IC rakstītāju atbrīvotu no 
aizturēšanas stāvokļa HOLD.

 Nospiediet .

Sākas ierakstīšana, un deg sarkans darbības indikators.

 Novietojiet IC rakstītāju tā, lai iebūvētie mikrofoni 

būtu vērsti ierakstāmā avota virzienā.

 Lai pārtrauktu ierakstīšanu, vēlreiz nospiediet .

Tiek parādīts uzraksts “Saving...”, un displejs atgriežas 
ierakstīšanas pārtraukšanas režīmā.

Pēc ierakstīšanas pārtraukšanas nospiežot , 
varat atskaņot tikko ierakstīto failu.

Klausīšanās

Darbības indikators

 Spiediet  vai , lai izvēlnē HOME izvēlētos 

 Recorded Files, un pēc tam nospiediet .

 Spiediet  vai , lai izvēlētos nepieciešamo 

mapi, un pēc tam nospiediet .

 Spiediet  vai , lai izvēlētos nepieciešamo 

failu, un pēc tam nospiediet .

Sākas atskaņošana, un deg zaļš darbības indikators.

 Regulējiet skaļumu, spiežot VOL –/+.

 Lai pārtrauktu atskaņošanu, nospiediet .

  Iebūvētais skaļrunis ir paredzēts ierakstītās skaņas 
pārbaudei, tāpēc skaļums ir ierobežots. Ja atskaņošanas 
skaņa nav pietiekami skaļa vai ir slikti sadzirdama, 
izmantojiet austiņas.

Displejs izslēdzas automātiski

Lai ieslēgtu displeju, nospiediet BACK/HOME.
Pēc noklusējuma ekrāna izslēgšanas taimeram ir iestatīta 
vērtība Auto Screen Off, lai taupītu akumulatora enerģiju.
Ja pārtraukšanas režīmā aptuveni 30 sekundes nenotiek 
neviens mēģinājums veikt kādu darbību (ierakstīšanas 
un atskaņošanas režīmā — aptuveni 10 sekundes), 
displejs automātiski izslēdzas.
Tomēr darbības ar pogām varat veikt pat tad, ja displejs 
ir izslēgts.

  Lai mainītu iestatījumus, nospiediet un turiet BACK/HOME 
un izvēlieties  Settings — Common Settings — Screen 
Off Timer — No Auto Screen Off.


