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Memory Stick USB
Reader/Writer
Kullanım Talimatları

MSAC-US40

Türkçe
Makineyi çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzu baştan sona okuyun ve
gelecekte tekrar lazım olabileceği için saklayın.
Statik elektrik veya elektromanyetizma veri transferlerinin yarıda
kesilmesine (başarısız olmasına) neden oluyorsa, uygulamayı yeniden
başlatın veya iletişim kablosunu (USB, vb.) çıkartıp yeniden takın.

AB Yönetmeliklerinin uygulandığı ülkelerdeki müşteriler
için bildirim
Bu ürünün üreticisi Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonya’dır. EMC ve ürün güvenliğinin Yetkili Temsilcisi
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Almanya’dır. Servis veya garantiyle ilgili konularda ayrıca verilen
servis veya garanti belgelerindeki adreslere başvurun.
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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,”
Micro,”
, “M2,”
, “MagicGate,”
,
“OpenMG,”
, “SonicStage” ve
Sony Corporation’ın
ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
• Windows ve Windows Vista, ABD ve/veya diğer ülkelerde Microsoft
Corporation’ın tescilli ticari markaları ya da ticari markalarıdır.
• Pentium ABD ve diğer ülkelerde Intel Corporation veya yerel ofislerinin ticari
markası ya da tescilli ticari markasıdır.
• Adobe ve Adobe Reader ABD ve/veya diğer ülkelerde Adobe Systems,
Inc.’nin ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.
• Macintosh ve Mac OS; Apple Inc.’ın ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari
markalarıdır.
• Gracenote, Inc. kuruluşunun CD ve müzikle ilgili verileri, telif hakkı ©20002004 Gracenote. Gracenote CDDBR Client Software, telif hakkı ©2000-2004
Gracenote. Bu ürün ve hizmet, aşağıdaki U.S.Patents’in bir veya daha
fazlasını uygulayabilir: #5,987,525;#6,061,680;#6,154,773, #6,161,132,
#6,230,192,#6,230,207, #6,240,459, #6,330,593, ve verilmiş veya bekleyen
diğer patentler.
Aşağıdaki Open Globe, Inc. United States Patent 6,304,523 için lisans altında
sağlanan hizmetler ve/veya üretilen aygıt. Gracenote ve CDDB Gracenote’un
tescilli ticari markalarıdır. Gracenote logosu ve logo yazısı ve “Powered by
Gracenote” logosu, Gracenote’un ticari markalarıdır.
• MPEG Layer-3 ses kodlama teknolojisi ve patentleri Fraunhofer IIS and
Thomson’dan lisanslanmıştır.
• Tüm diğer ticari markalar ve tescilli ticari markalar kendi sahiplerinin ticari
markalarıdır.
• ™ ve ® bu kılavuzda her durumda belirtilmemiştir.
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Kullanımla ilgili önlemler
Bu birimi kullanırken aşağıdaki noktalara dikkat edin.
• Birim kirlenirse, yumuşak bir bezle silin. Kesinlikle benzin, alkol, boya
tineri veya diğer çözücü maddeleri kullanmayın; bunlar birimin biçimsel
olarak bozulmasına veya arızalanmasına neden olabilir.
• Düzgün çalıştırılmazsa, veriler garanti altına alınamaz.
• “Memory Stick” üzerindeki verilerin yanlışlıkla silinmesini veya üzerine
kayıt yapılmasını önlemek için “Memory Stick” yazmaya karşı koruma
anahtarını “LOCK” konumuna getirin.
• Birime “Memory Stick” taktığınızda erişim lambası yanar. Bu ışığın yanıp
sönmesi “Memory Stick” üzerindeki verilere erişilmekte olduğunu gösterir.
Erişim lambası yanıp sönerken kesinlikle “Memory Stick”i çıkarmayın,
bilgisayarı kapatmayın ya da USB kablosunu çıkarmayın. Bunlar
“Memory Stick” üzerindeki verilere zarar verebilir.
• USB kablosunu çıkarırken, kablodan değil, konektörden tutun.
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Paketteki öğeleri denetleme
• Memory Stick USB Okuyucu/Yazıcı (1)

PNot (Standart boyutta “Memory Stick” / Duo uyumlu yuva)
Aynı yuvada standart boyutta veya duo boyutlu “Memory Stick”
kullanabilirsiniz. Adaptör gerekmez. (Her iki boyutta “Memory Stick”
modüllerini aynı anda kullanamazsınız.) Yuvaya aynı anda birden fazla
“Memory Stick” takmayın veya “Memory Stick”i ters yönde takmayın.
Birimin bozulmasına neden olur.

• USB kablosu 1 m (1)
• Kullanma Kılavuzu (1)
Bu birimin Kullanım Talimatları’nin tam sürümü CD-ROM içinde PDF
dosyası olarak bulunur.

• CD-ROM (1)
PNot
“SonicStage CP” yazılımını yüklerken, tercih ettiğiniz dili içeren CD-ROM’u
seçin

Bu CD-ROM aşağıdaki yazılımları ve dosyayı içerir:
– Aygıt Sürücüsü
– “Memory Stick Formatter” (Windows OS için)
– “SonicStage CP” yazılımı
– Kullanım Talimatları (PDF) (1)
“Memory Stick” dahil değildir.
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Bu birimle birlikte kullanılabilecek “Memory
Stick” (ürünle verilmez) türleri
“Memory Stick” türleri
Memory Stick (MagicGate olmadan)
Memory Stick (MagicGate ile birlikte)
MagicGate Memory Stick
Memory Stick PRO
Memory Stick Duo (MagicGate olmadan)
Memory Stick Duo (MagicGate ile birlikte)
MagicGate Memory Stick Duo
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
Memory Stick Micro (M2)*
• Sony bu birimin tüm “Memory Stick” türleriyle çalışacağı konusunda
garanti vermez. En çok 8 GB kapasiteli tüm “Memory Stick” birimleriyle
(MSX-M8GS) çalıştığı kontrol edilmiştir (Temmuz, 2007 itibariyle). Birimin
hangi “Memory Stick” türlerini desteklediğini görmek için buradaki URL’ye
bakın. “Memory Stick” güncelleştirmeleri/sürümleri Web Sitemizde
bulunabilir:
http://www.sony.net/memorystick/supporte/
• Bu birim “Memory Stick PRO-HG Duo” için 8-bit paralel aktarımı
desteklemez. Bu birim 4-bit paralel aktarımı destekler.
• “MagicGate” Sony tarafından geliştirilen bir içerik koruma teknolojisidir.
Müzik verileri gibi içerik koruması gerektiren veriler yalnızca, “Memory
Stick” “MagicGate” ile “MagicGate” uyumlu bir aygıtta kullanılarak
kaydedilebilir ve okunabilir.
• Veri okuma/yazma hızları “Memory Stick” ve aygıtınıza bağlı olarak
değişir.
* Bu birimle “Memory Stick Micro” kullanırken, “Memory Stick Micro”yu
Memory Stick Micro Adaptörüne (MSAC-MMD, MSAC-MMS/ürünle
verilmez) takın.
PNot
Veri içeren, “MagicGate” uyumlu bir “Memory Stick” biçimlendirildiğinde,
müzik verileri dahil olmak üzere tüm veriler silinir. Yanlışlıkla önemli verileri
silmemeye dikkat edin. Sony veri kayıpları için sorumluluk kabul etmez.
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Sistem gereksinimleri
Tavsiye edilen Windows OS ortamı
• OS
Windows 2000:
Windows 2000 Professional Service Pack 4 veya üstü
Windows XP:
Windows XP Home Edition Service Pack 2 veya daha üstü/ Windows XP
Professional Service Pack 2 veya daha üstü/Windows XP Media Center
Edition 2004 Service Pack 2 veya daha üstü/Windows XP Media Center
Edition 2005 Service Pack 2 veya daha üstü
Windows Vista:
Windows Vista Home Basic/Windows Vista Home Premium/Windows
Vista Business/Windows Vista Ultimate
* Yukarıda belirtilen işletim sistemleri fabrika çıkışında bilgisayarınıza
yüklenmiş olmalıdır.
* Burada belirtilenler arasında bulunsa bile, yükseltme yapılan işletim
sistemlerinde çalışması garanti edilemez.
* Windows 98 ile uyumlu değildir.
* Windows 2000 Professional Service Pack 1/ Service Pack 2/Service
Pack 3 ile uyumlu değildir.
• CPU: Pentium III 450 MHz veya daha hızlı (Windows Vista için Pentium
III 800 MHz veya daha hızlı) işlemci
• RAM: 128 MB veya daha fazla (Windows Vista için 512 MB veya daha
fazla)
• Gerekli sabit disk alanı: 400 MB veya daha fazla
(Gerekli alan miktarı Windows OS sürümüne göre değişir.)
• CD-ROM sürücüsü
• Ses kartı (“SonicStage CP” yazılımını kullanmak için ses kartı gerekir)
• USB portu (Bu birim Hi-Speed USB (USB 2.0)’ı destekler.)
• Ekran: High Color (16-bit) veya daha yüksek, 800 × 600 piksel veya daha
fazla
(1024 × 768 piksel veya daha fazlası önerilir.)
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Tavsiye edilen Mac OS ortamı
• OS: Mac OS 9.2.2/X (v10.2-10.4)
* Yukarıda belirtilen işletim sistemleri fabrika çıkışında bilgisayarınıza
yüklenmiş olmalıdır.
* Burada belirtilenler arasında bulunsa bile, yükseltme yapılan işletim
sistemlerinde çalışması garanti edilemez.
• RAM: 64 MB veya daha fazla
• Sabit disk: 50 MB veya daha fazla kullanılabilir sabit disk alanı
• USB portu (Bu birim Hi-Speed USB (USB 2.0)’ı destekler.)
PNot
“SonicStage CP” yazılımı Mac OS ile uyumlu değildir. Mac OS
kullanıyorsanız, telif hakkı koruması gerektiren müzik verilerini aktarmak
mümkün değildir.

Windows OS kullanırken
“SonicStage CP” yazılımı Windows OS ortamında kullanılırken aşağıdaki
sınırlamalar söz konusudur.
• Yükleme işlemi, Yönetici olarak oturum açtıktan sonra
gerçekleştirilmelidir. Yönetici hesabını kullanarak nasıl oturum
açacağınızı öğrenmek için, bilgisayarınızla birlikte gelen kılavuza bakın.
• Yazılımı kullanırken, Yönetici olarak oturum açın.
• “SonicStage CP” yazılımı Windows XP ortamında kullanılırken Service
Pack 2 veya üstü yüklü olmalıdır.

Bu birimi Windows 2000 Service Pack 4 yüklü bir
bilgisayarda kullanırken
Bilgisayarınız açıkken Windows’u başlatırken ya da Windows’u yeniden
başlatırken, bu birimi bilgisayarınıza bağlayan USB kablosunu çıkarmayı
unutmayın.
Windows 2000 Service Pack 4 yüklü değilse ve aşağıdakileri yaparsanız,
bilgisayarınız birimi tanımayabilir:
1. Birim bilgisayarınızın USB portuna bağlıyken Windows OS’yi
bilgisayarınız açıkken başlatır veya yeniden başlatırsanız.
2. Windows’u başlattıktan sonra, birimi bilgisayara bağlayan USB
kablosunu çıkarıp takarsanız.
tBirim artık bilgisayarınız tarafından tanınmaz.
USB kablosu çıkarılmazsa bu sorunlar oluşmaz.
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Windows XP/Windows Vista Sistem Geri Yüklemesinde
Windows XP veya Windows Vista kullanırken, Sistem Araçları’ndaki
“Sistem Geri Yükleme” komutu çalıştırıldığında, “SonicStage CP”
yazılımı tarafından yönetilen şarkıları çalmak mümkün olmayabilir.
Bu nedenle, “Sistem Geri Yükleme” komutunu kullanmadan önce
“SonicStage CP” yazılımı tarafından yönetilen müzik verilerini
yedeklemeyi unutmayın.
“Sistem Geri Yükleme” çalıştırıldıktan sonra, yedeklenmiş olan veriler
geri yüklenebilir ve “SonicStage CP” yazılımı tarafından yönetilen
şarkılar çalınabilir.
Verilerin nasıl yedekleneceğini öğrenmek için, “SonicStage CP”
yazılımının Help (Yardım) bilgilerine bakın.
PNot
“Sistem Geri Yükleme” çalıştırıldıktan sonra müzik verilerinin çalınması
durursa, bir hata iletişim kutusu görüntülenir. Bu durumda, ekrana gelen
yönergeleri izleyin.
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Windows OS için sağlanan yazılımlar
Sağlanan Windows CD-ROM’u aşağıdaki yazılım programlarını içerir.

Aygıt sürücüsü
Bu birimi kullanabilmeniz için önce aygıt sürücüsünün yüklenmesi gerekir.
Aygıt sürücüsünün nasıl yükleneceğini öğrenmek için bkz. sayfa 14.

“Memory Stick Formatter” (Windows OS)
Bu, “Memory Stick”i biçimlendirmek (ilk kullanıma hazırlamak) için
kullanılan yazılım programıdır. Medyanın biçimlendirilmesi, kaydedilen tüm
verileri siler. “Memory Stick”i uyumlu aygıtlarla kullanırken, uyumluluğu
korumak için, “Memory Stick”i bu birimde biçimlendirmek için her zaman bu
yazılımı kullanın.
PNot
Yazılmış veriler içeren “Memory Stick” biçimlendirildiğinde, varolan tüm
veriler silinir. Yanlışlıkla önemli verileri silmemeye dikkat edin.

“SonicStage CP” yazılımı (Windows OS)
“SonicStage CP” yazılımı, müzik dinlemeye olanak veren müzik yönetim
yazılımıdır. “SonicStage CP” yazılımıyla, müzik CD’si vb. müzik
kaynaklarını kullanabilir veya koleksiyonunuzu bütünüyle yönetmek için
PC’nizin sabit diskine müzik aktarabilirsiniz. Ayrıca, PC’nizin sabit diskine
aktarılan müzik verileri PC ortamı dışında kullanılmak üzere “Memory
Stick”e de aktarılabilir.
PNotlar
• “SonicStage CP” yazılımı Mac OS tarafından desteklenmez.
• “SonicStage” yazılımının “SonicStage CP” yazılımından başka sürümlerini
kullanıyorsanız, CD-ROM’dan aygıt sürücüsünü yükleyin.
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Kullanım Talimatları ve Help Hakkında
CD-ROM’daki Kullanım Talimatları Hakkında
Bu birimin kullanılmasıyla ilgili ayrıntılı bilgiler için bu Kullanım
Talimatları’ne bakın.
PDF dosyalarını görüntülemek için Adobe Systems Incorporated’ın Adobe
Reader ürünü gerekir.
Adobe Reader’ı kullanma konusunda ayrıntılı bilgi için, Adobe Reader’ın
çevrimiçi Help bölümüne bakın.

Help Hakkında (Windows OS Kullanırken)
Aşağıdaki uygulamaların ayrı çevrimiçi Help kitapları vardır.
• “SonicStage CP” yazılımı
• “Memory Stick Formatter”
Yazılım programlarının her birinin kullanımıyla ilgili ayrıntılı bilgi için, ilgili
Help kitaplarına bakın.
Help kitaplarının nasıl kullanılacağı aşağıda açıklanmıştır.

Ekran görünümü

Sekme

Sol çerçeve

Sağ çerçeve
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• Sol çerçeve
İçerik ve Anahtar Sözcükler burada görüntülenir.
• Sağ çerçeve
Açıklamaları görüntüler. Metindeki altı çizili bölümler tıklatıldığında ilgili
açıklamalar görüntülenir.
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Verilen yazılımları bilgisayarınıza yükleme
(Windows OS Kullanırken)
Bu birimi bilgisayarınıza bağlamadan önce yazılımları yüklemek için
aşağıdaki yönergeleri izleyin.
PNotlar
• Birim bilgisayarınıza bağlıyken yazılımları yüklemeyin.
• Bazı OS’ler yazılımların bir kısmını otomatik olarak yükleyebilir.
• Yükleme başlatma penceresinde [Driver] düğmesini tıklatırsanız, aygıt
sürücüsü, “Memory Stick Formatter” ve Kullanım Talimatları (PDF)
bilgisayarınıza yüklenir.

1

Bilgisayarınızı açın.
Bu aşamada birimi bilgisayarınıza bağlamayın.
Çalışan tüm uygulamaları kapatın.
Aygıt sürücüsünü yüklemek için, Yönetici haklarıyla oturum açmanız
gerekir.

2

Sağlanan CD-ROM’u bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne
takın.
Yükleme başlatma programı otomatik olarak başlar.
Sürücü yüklemek için, menüdeki [Driver] düğmesini tıklatın.

3

Lisans Sözleşmesi’ni (License Agreement) dikkatle okuyun
ve [Agree] (Kabul Ediyorum) düğmesini tıklatın.
[Agree] düğmesini tıklattığınızda, sürücünün yüklemesi başlar.

4
5
6

Ekranda göründüğünde [Next] (İleri) düğmesini tıklatın.
[Finish] (Son) düğmesini tıklattığınızda sürücü yüklemesi
tamamlanır.
Bunun ardından “Memory Stick Formatter” yüklemesi başlar.
[Choose Setup Language] (Kurulum Dili Seçin) ekranında dili seçin ve
[Next] düğmesini tıklatın.
Ekrandaki yönergeleri izleyin ve [Next] düğmesini tıklatın.
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7

[Finish] düğmesini tıklattığınızda, “Memory Stick Formatter”
yüklemesi tamamlanır.
“Memory Stick Formatter”ı kullanmak için, [Başlat] – [Tüm Programlar]
– [Memory Stick Utility] – [Memory Stick Formatter] seçeneklerini
belirleyin.

8

Bunun ardından, Kullanım Talimatları’nin (PDF dosyası)
yüklemesi otomatik olarak gerçekleştirilir.
Kullanım Talimatları’nin yüklenmesi tamamlandığında, uygulama
seçim ekranına dönülür.
Yazılım yüklemeyi bu noktada sona erdirmek için [Exit] (Çık)
düğmesini tıklatın.
Bunu yaparsanız, “SonicStage CP” yazılımı yüklenmez.
Kullanım Talimatları’ni görüntülemek için, [Başlat] – [Tüm Programlar]
– [Sony Memory Stick Reader Writer] – [MSAC-US40 Instructions
Manual] seçeneklerini belirleyin.
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Bilgisayarınıza “SonicStage CP” yazılımını
yükleme

1

“SonicStage CP” yazılımını yüklemek için aşağıdakileri yapın.
Menüde [SonicStage] düğmesini tıklatın.

2
3
4
5

“Region Selection” iletişim kutusundan bölgenizi seçin ve
ardından [Next] düğmesini tıklatın.
[Install SonicStage] düğmesini tıklatın.
Lisans Sözleşmesi’ni (License Agreement) dikkatle okuyun
ve [Yes] (Evet) düğmesini tıklatın.
“SonicStage CP” yazılımını yüklemek istediğiniz klasörü
seçin.
Yükleme için önerilen klasörü değiştirmek için, [Browse] düğmesini
tıklatın ve klasörü seçin. Depolama için hedef klasör belirlendikten
sonra, [Next] düğmesini tıklatın.

6
7

[Done] (Bitti) düğmesini tıklatın.
Bilgisayarınızı yeniden başlatın.
PNot
Bu birimi, yalnızca bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra bağlamayı
unutmayın.
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Birimi bilgisayarınıza bağlama
Sağlanan özel USB kablosunu kullanarak, birimin USB portunu
bilgisayarınızın USB portuna bağlayın.
USB portu
USB portu
A konektörü

Mini-B
konektörü

Erişim lambası

USB kablosunda
A konektörü: Bu, bilgisayarınızdaki USB portuna takılır. Bilgisayarda
birden fazla USB portu varsa, herhangi biri kullanılabilir.
Mini-B konektörü: Birim üzerindeki USB portuna takılır.

1
2

USB kablosunun Mini-B konektörünü birim üzerindeki USB
portuna girebildiği kadar derine sıkıca takın.
USB kablosunun A konektörünü bilgisayarınızın USB portuna
takın.
• “Yeni Donanım Bulma Sihirbazı” otomatik olarak başlar ve birim
bilgisayarınız tarafından tanınır.
• Birden fazla USB portu olan bir bilgisayarda, diğer USB portlarına bu
birimle aynı zamanda, standart fare ve klavye dışında başka aygıt
takmayın. Ayrıntılar için bkz. “Bu birim için önerilen bağlantı yolları”,
sayfa 18.
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Bu birim için önerilen bağlantı yolları
Bu birimin, aşağıdaki yöntemlerden herhangi biriyle bilgisayara
bağlandığında çalıştığı onaylanmıştır.
• Bu birim bilgisayarın kasası üzerinde bulunan bir USB portuna bağlanır
ve kasa üzerindeki diğer USB portlarına başka aygıt bağlanmaz.
• Standart ekipman olarak USB klavye ve fare kullanılan bir bilgisayarda,
USB klavye bilgisayar kasasındaki USB portlarından birine bağlanır ve
bu birim, birlikte gelen USB kablosuyla bilgisayar kasasındaki başka bir
USB portuna bağlanır.
PNotlar
• Bir bilgisayara iki veya daha fazla USB aygıtı bağlanıp her ikisi de aynı
anda kullanıldığında, USB aygıtlarının türüne bağlı olarak, bu birimin
çalışıp çalışmayacağı garanti edilemez.
• Birim klavye kablosu veya USB üzerinden bağlandığı taktirde, çalışacağı
garanti edilemez.
• Önerilen ortamda çalıştırılsa bile, tüm işlemlerin tüm bilgisayarlarda
çalışacağı garanti edilemez.
• Bu birimi bilgisayarınıza bağlamak için, belirtilen USB kablosunu (ürünle
verilir) kullanmaya dikkat edin.
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Bağlantıların tamamlandığını doğrulama
Aşağıdaki bölümde, yönergeler için Windows XP OS kullanılmıştır.
Kullandığınız OS türü ve ayarlarına bağlı olarak, ekranlar farklı görünebilir.

1

“Bilgisayarım” klasörünü açın.
“Bilgisayarım” içindeki klasörler görüntülenir.

2

Yeni tanınan Memory Stick - MG (F:) simgesinin göründüğünü
doğrulayın.

PNotlar
• Kullanılan bilgisayara bağlı olarak, sürücü harfi (F:) farklı olabilir.
• Memory Stick - MG (F:) simgesi göründüğünde bağlantı
tamamlanmıştır. Simgenin görünmesi biraz zaman alabilir.
• OS’nize bağlı olarak, sürücü adı “Memory Stick -MG (F:)” yerine
“Removable Disk (F:)” biçiminde görünebilir. Ayrıca simgeler de farklı
işletim sistemlerinde farklı görünebilir.
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Birimin bilgisayarınızla bağlantısını kesme
USB kablosunu bilgisayardan çıkarmadan önce aşağıdaki yordamı
uygulayın.
Aşağıdaki açıklamalarda, Windows XP’de görüntülenen ekranlar
kullanılmıştır.
Kullanılan OS türüne bağlı olarak ekranlar biraz farklı görünebilir.

1

Ekranın sağ alt köşesindeki görev çubuğunda “Donanımı
Güvenle Kaldır” simgesini tıklatın.
Bu simgeyi tıklatın.

Bu bölüm görev çubuğudur.

2

“Şunu güvenle kaldırın: Sony Memory Stick USB Reader/
Writer (MSAC-US40)-Sürücü (F:)” seçeneğini tıklatın.
Bu bölümü tıklatın.

* Kullanılan bilgisayara bağlı olarak, sürücü harfi “(F:),” vb. farklılık gösterir.
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3

[‘Sony Memory Stick USB Reader/Writer (MSAC-US40)’ aygıtı
artık sistemden sorunsuzca kaldırılabilir.] görüntülenir.
Bu durumda, birimi bilgisayarınızdan güvenle çıkarabilirsiniz.
PNot
Kullanmakta olduğunuz işletim sistemine bağlı olarak, gösterilenler farklı
olabilir.

PNotlar
• Birimden yalnızca “Memory Stick”i çıkarmak istediğinizde yukarıda
açıklanan yordama gerek yoktur.
• Erişim lambası yanıp sönerken “Memory Stick”i birimden çıkarmayın.
“Memory Stick” üzerindeki veriler bozulabilir.
• Bu işlemi yaparsanız, birim bilgisayarınız tarafından tanınmaz. Birimin
yeniden tanınmasını sağlamak için, USB kablosunu bilgisayarınızdan
çıkarın ve USB kablosunu yeniden takın.
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Kullanma (Mac OS kullanırken)
Sağlanan sürücüyü, OS’nin standart bir özelliği olarak kullanabilirsiniz.
Aşağıda açıklandığı gibi çalıştırın.
Düğmeler, menüler ve iletiler dahil olmak üzere ekran görüntülerinde
kullanılan dil, İngilizce’den ziyade kendi ana diliniz olabilir.

Bu birimi sürücüyü yüklemeden, yalnızca bilgisayarınıza
bağlayarak kullanabilirsiniz.

1
2

Bilgisayarınızı açın.
“Memory Stick”i birime takın ve birim üzerindeki USB
portunu sağlanan özel USB kablosunu kullanarak
bilgisayardaki bir USB portuna bağlayın.
Birimi bilgisayarınıza nasıl bağlayacağınızı öğrenmek için bkz. sayfa
17.

3
4

Sürücü yüklemesi otomatik olarak başlar ve sürücü
bilgisayarınıza yüklenir.
Sürücü yüklemesi tamamlandığında, masaüstünde birimin
sürücü simgesi görüntülenir ve birim artık kullanılabilir.

PNot
Birime “Memory Stick” takılı olmazsa, masaüstünde birimin sürücü simgesi
görüntülenmez.

Birimi bilgisayardan veya “Memory Stick”i birimden çıkarma.

1
2
3

Birim tarafından kullanılan yazılımı kapatın.
Erişim lambasının yanıp sönmediğinden emin olun.
Birimin sürücü simgesini “Trash” simgesine sürükleyin.
Alternatif olarak, birimin sürücü simgesi seçili durumdayken ekranın
sol üst köşesindeki “Special” (Özel) menüsünden “Eject” (Çıkar)
seçeneğini belirleyin.
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4

Birimi bilgisayarınızdan veya “Memory Stick”i birimden
çıkarın.

PNotlar
• Birime “Memory Stick” taktığınızda erişim lambası yanar. Bu ışığın yanıp
sönmesi “Memory Stick” üzerindeki verilere erişilmekte olduğunu gösterir.
Erişim lambası yanıp sönerken kesinlikle “Memory Stick”i çıkarmayın,
bilgisayarı kapatmayın ya da USB kablosunu çıkarmayın. Bunlar “Memory
Stick” üzerindeki verilere zarar verebilir.
• Yukarıdaki işlemler yapılmadan USB kablosunun çıkarılması veya
“Memory Stick”in birimden çıkarılması “Memory Stick”e zarar verebilir.
USB kablosunu veya “Memory Stick”i, bu işlemleri yapmadan çıkarmayın.
Yukarıda açıklanan yönergelere uyulmamasından kaynaklanan zararlar
için Sony sorumluluk kabul etmez.
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“SonicStage CP” yazılımı hakkında
“SonicStage CP” yazılımı, müzik dinlemeye olanak veren müzik yönetim
yazılımıdır.
“SonicStage CP” yazılımıyla, müzik CD’si gibi kaynaklardan müzik
dinlemenin tadına varabilir veya koleksiyonunuzu bütünüyle yönetmek
amacıyla PC’nizin sabit diskine müzik aktarabilirsiniz.
Ayrıca, PC’nizin sabit diskine aktarılan müzik verileri “Memory Stick”e
aktarılarak PC ortamı dışında da kullanılabilir.

Çeşitli müzik kaynaklarından müzik dinlemek
amacıyla “SonicStage CP” yazılımını kullanma
“SonicStage CP” yazılımı basit işlemler yaparak aşağıdaki müzik
kaynaklarından müzik dinlemenize olanak sağlar:
• Bir medya üzerinde veya bilgisayarınızın USB portuna bağlı “Memory
Stick” üzerinde bulunan müzik dosyaları. (“Memory Stick” USB portuna
bu birim üzerinden bağlanabilir.)
• Müzik CD’si
• PC’nizdeki müzik dosyaları
• Internet müzik dağıtım hizmetleri (EMD hizmetleri) tarafından sağlanan
müzik dosyaları.

Çeşitli müzik kaynaklarından müzik alarak müzik
veritabanı oluşturma
“SonicStage CP” yazılımı, PC’nizde depolanan müzik dosyalarını
yönetmek için “My Library” adlı müzik veritabanını kullanır.
Aşağıdaki yöntemler kullanılarak “My Library”ye çeşitli kaynaklardan müzik
dosyaları alınabilir:
• Müzik CD ‘sinden “My Library”ye müzik parçaları kaydetme.
• PC’de önceden varolan müzik dosyalarını “My Library”ye aktarma.
• Internet müzik dağıtım hizmetlerinden bilgisayara müzik dosyaları
yükleme ve bunları “My Library”ye aktarma.
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Alınan müzik dosyalarını PC ortamı dışında
dinlemek için başka bir aygıta veya “Memory
Stick”e aktarma
PC’nizin sabit diskine (“My Library”ye) aktarılan müzik dosyaları “Memory
Stick”e aktarılabilir.
“Memory Stick”e aktarılan müzik dosyaları taşınabilir müzik çalar gibi
aygıtlar kullanılarak PC ortamı dışında çalınabilir.
“SonicStage CP” yazılımının çeşitli kullanımları için, lütfen “SonicStage CP”
yazılımının Help (Yardım) bölümüne bakın.
PNot
Örnekleme oranı vb. nedenlerle aktarılamayacak bazı WAV, MP3
biçiminde ve WMT uyumlu müzik dosyaları da vardır. Aktarılamayacak
müzik dosyalarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için, lütfen “SonicStage CP”
yazılımının Help bölümünde “Importable Files” (Aktarılabilir Dosyalar)
konusuna bakın.
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“SonicStage CP” yazılımını kullanmadan
önce
“SonicStage CP” yazılımını kullanmadan önce aşağıdaki uyarı
açıklamalarını okuyun.

“SonicStage CP” yazılımını ve diğer “OpenMG”
uyumlu yazılımları başlatmayla ilgili uyarılar
“SonicStage CP” yazılımı ile “OpenMG” uyumlu diğer yazılımları
(“OpenMG” biçiminde dosyaları açma/yönetme yeteneğine sahip
yazılımlar) aynı zamanda başlatmayın. Bunu yapmak, PC sabit diskinde
veya aygıtlarda/ortamlarda bulunan müzik dosyalarının bozularak
kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir.

“SonicStage CP” yazılımı ile diğer yazılımları aynı
anda kullanmayla ilgili uyarılar
“SonicStage CP” yazılımı ile diğer yazılımları aynı anda kullanırken lütfen
aşağıdakilere dikkat edin.
“SonicStage CP” yazılımını kullanarak Müzik CD’sinden müzik
kaydederken, müzik CD’si çalabilen başka hiçbir yazılımı çalıştırmayın.
Müzik CD’sini kaydetme işlemi düzgün şekilde gerçekleşmeyebilir.
“SonicStage CP” yazılımını kullanarak müzik dosyalarını çalarken başka
yazılımlar çalıştırılırsa, seste anlık kesilmeler olabilir.

Windows XP/Windows Vista’nın “Sistem Geri
Yükleme” aracını çalıştırmayla ilgili uyarılar
Windows XP ve Windows Vista’da yerleşik olarak bulunan “Sistem Geri
Yükleme” aracı çalıştırılırsa, yönetimle ilgili verilerin hatalı çalışmasına ve
kaydedilen veya alınan tüm dosyaların kullanılamaz duruma gelmesine
neden olabilir.
Önemli müzik verilerinin kaybolmasını önlemek için, sisteminizde “Sistem
Geri Yükleme”u çalıştırmadan önce “SonicStage CP” yazılımı yedekleme
aracını kullanarak müzik verilerinizi yedekleyin. “System Restore”
kullanıldıktan sonra, “SonicStage CP” yazılımı yedekleme aracı geri
yüklenerek, kaydedilmiş müzik verileri yeniden çalışır duruma getirilebilir.
“SonicStage CP” yazılımı yedekleme aracının kullanımı için, lütfen
“SonicStage CP” yazılımının Help bölümüne bakın.
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Telif hakkı korumasının getirdiği sınırlamalar
“SonicStage CP” yazılımı müzik içeriklerinin telif hakkını korumak için,
Sony tarafından geliştirilen telif hakkı koruma teknolojisi olan “OpenMG”yi
kullanır. Bu, çevrimiçi müzik dağıtım hizmetlerinden çok çeşitli müzikleri
kullanmanıza olanak sağlar.
Kayıt veya çalma işlemlerinin sayısı müzik içeriğinin telif hakkı koruma
özelliği nedeniyle sınırlı olabilir.
Kaydettikleriniz yalnızca kişisel eğlence içindir. Telif hakkı yasaları, telif
hakkı sahibinin izni olmadan başka şekilde kullanımları yasaklar.
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“SonicStage CP” yazılımını başlatma
Windows’un [Başlat] düğmesinden, [Tüm Programlar] –
[SonicStage] – [SonicStage] seçeneklerini tıklatın.
“SonicStage CP” yazılımı başlatılır ve ana pencere görüntülenir.
Pİpuçları
• Windows 2000 OS kullanırken, “SonicStage CP” yazılımını,
Windows’un [Başlat] menüsünden: [Programs] – [SonicStage] –
[SonicStage] seçeneklerini tıklatarak başlatın.
• “SonicStage CP” yazılımı aşağıdaki şekilde başlatılabilir:
– Görüntüleniyorsa, masaüstündeki SonicStage simgesi çift
tıklatılarak.
– “SonicStage CP” yazılımında çalıştırılmak üzere ilişkilendirilmiş
müzik dosyalarını Windows Explorer, vb. kullanarak çift tıklatın.
“SonicStage CP” yazılımının çeşitli kullanımları için, lütfen “SonicStage CP”
yazılımının Help bölümüne bakın.
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“Memory Stick”ibiçimlendirme (ilk
kullanıma hazırlama)
Bu işlem “Memory Stick” üzerinde kayıtlı olan tüm verileri siler. “Memory
Stick”i, sağlanan “Memory Stick Formatter” yazılımını kullanarak
biçimlendirin. Bir bilgisayarda “Memory Stick Formatter” yazılım programı
kullanılarak biçimlendirilen “Memory Stick”in, Handycam aygıtlarında veya
“Memory Stick” ile uyumlu başka aygıtlarda çalışacağı garanti edilemez.
“Memory Stick Formatter” yazılımının nasıl kullanılacağıyla ilgili ayrıntılı
bilgi için, “Memory Stick Formatter” ile birlikte gelen el kitabına bakın.
“Memory Stick Formatter” yazılımını aşağıdaki Web Sitesinden
yükleyebilirsiniz.
http://www.sony.net/memorystick/supporte/
PNot
Kaydedilmiş veri içeren bir “Memory Stick”i biçimlendirirseniz, kayıtlı olan
veriler silinir. Yanlışlıkla önemli verileri silmemek için dikkatli olun.

1
2
3

“Memory Stick”i birime takın.
“Memory Stick Formatter” yazılımını başlatın.
“Memory Stick” takılı olarak tanınan sürücünün seçili
olduğunu doğruladıktan sonra [Start format] (Biçimlendirmeyi
başlat) düğmesini tıklatın.
Biçimlendirme işlemi başlar.

PNot
“Memory Stick” biçimlendirilirken birimi bilgisayardan kesinlikle çıkarmayın.
“Memory Stick” üzerindeki veriler zarar görebilir.
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“Memory Stick” kullanımıyla ilgili önlemler
Etiket
yapıştırma

A
B

C
• Yazmaya karşı koruma anahtarı “LOCK” konumundayken kaydetme,
düzenleme ve silme işlemleri yapılamaz. B
• “Memory Stick Duo” üzerindeki yazmaya karşı koruma anahtarını hareket
ettirmek için sivri uçlu bir nesne kullanın. (Bazı “Memory Stick”lerde
(“Memory Stick Duo”) yazmaya karşı koruma anahtarı bulunmaz.)
• Erişim lambası yanıp sönerken (veri okuma/yazma sırasında) “Memory
Stick”i kesinlikle çıkarmayın.
• Aşağıdaki durumlarda veriler bozulabilir.
– Erişim lambası yanıp sönerken (veri okuma/yazma sırasında) “Memory
Stick” çıkarılırsa veya ana birimin gücü kesilirse
– Statik elektriğe veya elektrik parazitine maruz kalan yerlerde kullanıldığı
zaman
• Önemli verileri her zaman yedekleyin. Sony verilerin zarar görmesinden
sorumluluk kabul etmez.
• “MagicGate” kopya koruması ile korunan veriler yalnızca “MagicGate”
uyumlu “Memory Stick” ile kullanılabilir.
• “Memory Stick”e, özel olarak sağlananlardan başka hiçbir etiket
yapıştırmayın C
• Etiket yapıştırırken, belirtilen yerlere yapıştırın. Etiketler “Memory Stick”in
kenarlarından taşmamalıdır
• “Memory Stick Duo” medyanın not alanına yazarken çok fazla
bastırmayın.
• “Memory Stick”i taşırken veya saklarken birlikte gelen saklama kabına
koyun.
• Konektörlerin olduğu bölüme parmağınızla veya metal nesnelerle
dokunmayın. A
• “Memory Stick”i düşürmeyin, bükmeyin veya güçlü darbelere maruz
bırakmayın.
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• “Memory Stick”i sökmeye veya üzerinde değişiklik yapmaya çalışmayın
• “Memory Stick”in sıvılarla temas etmesini önleyin.
• “Memory Stick”i aşağıdaki ortamlarda kullanmayın veya saklamayın:
– Sıcaklığın çok yüksek olduğu yerlerde (yaz günleri camları kapalı bir
otomobilde, doğrudan güneş ışığı altında, ısıtıcıların yakınında, vb.)
– Nemli veya paslandırıcı ortamlarda
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Yazılımı kaldırma (Silme)
Yönetici olarak oturum açtıktan sonra, aşağıda açıklanan yordamı
uygulayın. Yönetici olarak nasıl oturum açacağınızı öğrenmek için,
kullandığınız bilgisayarın el kitabına bakın.
Düğmeler, menüler ve iletiler dahil olmak üzere ekran görüntülerinde
kullanılan dil, İngilizce’den ziyade kendi ana diliniz olabilir.

Windows 2000

1
2
3

[Start] – [Settings] – [Control Panel]’i tıklatın.
“Add/Remove Programs” simgesini çift tıklatın.
“Currently installed programs” listesinden, kaldırılacak
yazılımı (“SonicStage,” Memory Stick Formatter) seçin ve
[Change/Remove]’u tıklatın.
Seçilen yazılım programları kaldırılır.

Windows XP

1
2
3

[Başlat] – [Denetim Masası]’i tıklatın.
“Program Ekle veya Kaldır” simgesini tıklatın.
“Şu anda yüklü programlar” listesinden, kaldırılacak yazılımı
(“SonicStage,” Memory Stick Formatter) seçin ve [Kaldır]’u
tıklatın.
Seçilen yazılım programları kaldırılır.

Windows Vista

1
2
3

[Başlat] – [Denetim Masası]’i tıklatın.
“Uninstall a program” simgesini tıklatın.
“Program Kaldır veya Değiştir” listesinden, kaldırılacak
yazılımı (“SonicStage,” Memory Stick Formatter) seçin ve
[Kaldır]’ı tıklatın.
Seçilen yazılım programları kaldırılır.
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Sorun giderme
Belirti
Memory Stick simgesi
(Çıkarılabilir disk)
görüntülenmiyor.

Gezgin penceresinden
veya Bilgisayarım’dan
“Memory Stick”e
erişilemiyor.
“Memory Stick”
takıldığında birime
erişilemiyor.

Neden/Çözüm
•Medya doğru şekilde bağlanmamıştır.
t Doğru şekilde bağlayın. (Sayfa 17)
•Bilgisayardaki USB portuna bu birimden
başka bir aygıt daha bağlanmıştır.
t Bu birimden başka USB aygıtlarını
çıkarın. Gücü kapatın ve yeniden
başlatın.
•Sürücü yüklenmemiştir veya yanlış
yüklenmiştir.
t Sağlanan CD-ROM’dan sürücüyü
yükleyin (veya gerekiyorsa yeniden
yükleyin). (Sayfa 14)
•Takılı “Memory Stick” yoktur.
t “Memory Stick” takın.

•“Memory Stick”in konektör kısmına
yabancı madde yapışmıştır.
t “Memory Stick”in konektör kısmına
toz veya kir bulaşmış olup olmadığını
denetleyin.
Varsa yabancı maddeyi çıkarın ve
“Memory Stick”i yeniden takın.

Bilgisayardaki müzik
•Windows XP/Windows Vista’nın Sistem
verileri artık kullanılamıyor Geri Yükleme işlevi çalıştırılmıştır.
(Sayfa 10)
t Yedek verileriniz varsa, yedek verileri
bilgisayara geri yükleyin.
Yedekleme aracının nasıl
kullanılacağını öğrenmek için,
“SonicStage CP” yazılımının Help
(Yardım) kitabına bakın.
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Teknik Özellikler
Arabirim: Hi-Speed USB (USB 2.0)
Genel

Güç tüketimi
Dış boyutları
Ağırlık
Çalıştırma koşulları

Maks. 500 mA (çalışma sırasında)
Maks. 0.5 mA (PC askıdayken)
Yaklaşık 39 mm × 18 mm × 86 mm
(Genişlik × Yükseklik × Derinlik)
Yaklaşık 28 g (1 ons)
(“Memory Stick” hariç)
Sıcaklık 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
Nem %20 - %80
(yoğunlaşma olmamalıdır)

Tasarım ve özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Bu ürünle ilgili soru veya yorumlarınız olursa, lütfen buradaki adresten
Customer Support (Müşteri Desteği) web sitemizi ziyaret edin:
http://www.sony.net/memorystick/supporte/
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Sony Corporation

