3-268-116-22(1)

Memory Stick USB
Reader/Writer
Instrukcja obsługi

MSAC-US40

Polski
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać
niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

Uwaga
Jeśli ładunki elektrostatyczne lub pola elektromagnetyczne spowodują
przerwanie przesyłania danych, należy uruchomić ponownie aplikację lub
odłączyć, a następnie ponownie podłączyć kabel komunikacyjny (USB
itp.).

Uwaga dla klientów w krajach stosujących dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest firma Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Autoryzowanym przedstawicielem w
sprawach bezpieczeństwa produktu i Normy kompatybilności
elektromagnetycznej (EMC) jest firma Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Aby uzyskać informacje
na temat dowolnych usług lub gwarancji, należy zapoznać się z adresami
podanymi w oddzielnych dokumentach o usługach i gwarancji.
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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” i
są znakami towarowymi
lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub
innych krajach.
Pentium jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym
firmy Intel Corporation lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i/
lub innych krajach.
Adobe i Adobe Reader są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Adobe Systems, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub
innych krajach.
Macintosh i Mac OS są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Zawartość dysków CD i dane muzyczne stanowią własność firmy Gracenote,
Inc., copyright © 2000–2004 Gracenote. Gracenote CDDBR Client Software,
copyright © 2000–2004 Gracenote. Niniejszy produkt i jego działanie może
być objęte następującymi patentami: U.S.Patents: #5,987,525; #6,061,680;
#6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593
oraz innymi patentami i patentami w trakcie przyznawania. Świadczone usługi
i/lub produkowane urządzenia podlegają licencji na mocy patentu United
States Patent 6,304,523 firmy Open Globe, Inc. Gracenote i CDDB są
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Gracenote. Logo Gracenote i jego
wzór oraz logo „Powered by Gracenote” są znakami towarowymi firmy
Gracenote.
Technologii kodowania dźwięku MPEG Layer-3 i patentów użyto w ramach
licencji udzielonej przez firmy Fraunhofer IIS and Thomson.
Wszystkie pozostałe znaki towarowe są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
Znaki ™ i ® nie są przytaczane w niniejszym podręczniku we wszystkich
przypadkach występowania nazwy.
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Środki ostrożności dotyczące użytkowania
Podczas używania urządzenia należy zwrócić uwagę na następujące
aspekty.
• Jeśli urządzenie ulegnie zabrudzeniu, należy je wytrzeć za pomocą
miękkiej ściereczki. Nigdy nie należy używać benzyny, alkoholu,
rozcieńczalników ani innych rozpuszczalników, które mogą
spowodować odkształcenie obudowy lub nieprawidłowe działanie
urządzenia.
• Nie można zagwarantować prawidłowego działania urządzenia w
przypadku jego niewłaściwego użytkowania.
• Aby uniknąć przypadkowego zapisania lub usunięcia danych z karty
pamięci „Memory Stick”, należy ustawić ustawić przełącznik ochrony
przed zapisem znajdujący się na karcie pamięci „Memory Stick” w
położeniu „LOCK”.
• W czasie wkładania karty pamięci „Memory Stick” do urządzenia świeci
lampka dostępu. Miganie tej lampki oznacza, że jest uzyskiwany dostęp
do karty pamięci „Memory Stick”. Podczas migania lampki dostępu
nigdy nie należy wyjmować karty pamięci „Memory Stick”, wyłączać
komputera ani odłączać kabla USB. Może to spowodować uszkodzenie
danych znajdujących się na karcie pamięci „Memory Stick”.
• Podczas odłączania kabla USB należy chwytać go za wtyczkę, a nie za
przewód.
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Sprawdzanie zawartości zestawu
Czytnik/nagrywarka kart pamięci Memory Stick USB (1)

PUwaga (gniazdo zgodne z kartami pamięci „Memory Stick” o
rozmiarze standardowym/kartami pamięci Duo)
W tym samym gnieździe można używać kart pamięci „Memory Stick” o
rozmiarze standardowym lub kart pamięci Duo. Nie jest wymagane
stosowanie adaptera. (Nie można używać obu rozmiarów kart pamięci
„Memory Stick” jednocześnie.) Nie należy wkładać jednocześnie do
gniazda więcej niż jednej karty pamięci „Memory Stick” ani wkładać
karty pamięci „Memory Stick” w kierunku przeciwnym. Może to
spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

• Kabel USB o długości 1 m (1)
• Przewodnik instalacji (1)
Pełna wersja instrukcji obsługi tego urządzenia znajduje się na dysku
CD-ROM w postaci pliku PDF.

• Dysk CD-ROM (1)
PUwaga
Podczas instalowania oprogramowania „SonicStage CP” należy wybrać dysk
CD-ROM zawierający preferowaną wersję językową.

Ten dysk CD-ROM zawiera następujące oprogramowanie i pliki:
– sterownik urządzenia
– oprogramowanie „Memory Stick Formatter” (dla systemu
operacyjnegoWindows OS)
– oprogramowanie „SonicStage CP”
– instrukcja obsługi (w plikuPDF) (1)
Karta pamięci „Memory Stick” nie wchodzi w skład zestawu.
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Typy kart pamięci „Memory Stick” (brak w zestawie),
których można używać z tym urządzeniem
Typy kart pamięci „Memory Stick”
Memory Stick (bez technologii MagicGate)
Memory Stick (z technologią MagicGate)
MagicGate Memory Stick
Memory Stick PRO
Memory Stick Duo (bez technologii MagicGate)
Memory Stick Duo (z technologią MagicGate)
MagicGate Memory Stick Duo
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
Memory Stick Micro (M2)*
• Firma Sony nie gwarantuje współdziałania tego urządzenia ze
wszystkimi rodzajami kart pamięci „Memory Stick”. Działanie urządzenia
sprawdzono na wszystkich kartach pamięci „Memory Stick” o
pojemności do 8 GB (MSX-M8GS) (stan na lipiec 2007 roku).
Przechodząc pod poniższy adres, można uzyskać informacje na temat
rodzajów kart pamięci „Memory Stick” obsługiwanych przez niniejsze
urządzenie. Informacje dotyczące kart pamięci „Memory Stick” i
aktualizacje danych można znaleźć w naszej witrynie sieci Web:
http://www.sony.net/memorystick/supporte/
• Urządzenie nie obsługuje 8-bitowego równoległego przesyłania danych
stosowanego w kartach pamięci „Memory Stick PRO-HG Duo”. To
urządzenie obsługuje 4-bitowe równoległe przesyłanie danych.
• „MagicGate” to technologia ochrony zawartości nośników opracowana
przez firmę Sony. Dane wymagające zastosowania takiej ochrony, na
przykład dane plików muzycznych, można tylko zapisywać i odtwarzać
za pomocą karty pamięci „Memory Stick” z technologią „MagicGate”
znajdującej się w urządzeniu zgodnym z technologią „MagicGate”.
• Szybkość odczytu/zapisu danych różni się w zależności od rodzaju karty
pamięci „Memory Stick” i urządzenia.
* W przypadku korzystania z karty pamięci „Memory Stick Micro” z
niniejszym urządzeniem należy włożyć kartę pamięci „Memory Stick
Micro” do adaptera Memory Stick Micro (MSACMMD, MSAC-MMS/brak
w zestawie).
PUwaga
Formatowanie karty pamięci „Memory Stick” zgodnej z technologią
„MagicGate” spowoduje usunięcie wszelkich danych zapisanych na tej
karcie pamięci, w tym plików muzycznych. Należy zachować ostrożność,
aby przypadkowo nie usunąć ważnych danych. Firma Sony nie ponosi
odpowiedzialności za utratę danych.
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Wymagania systemowe
Zalecana wersja systemu operacyjnego Windows OS
• OS
Windows 2000:
Windows 2000 Professional Service Pack 4 lub nowszym
Windows XP:
Windows XP Home Edition Service Pack 2 lub nowszym/ Windows XP
Professional Service Pack 2 lub nowszym/Windows XP Media Center
Edition 2004 Service Pack 2 lub nowszym/Windows XP Media Center
Edition 2005 Service Pack 2 lub nowszym
Windows Vista:
Windows Vista Home Basic/Windows Vista Home Premium/Windows
Vista Business/Windows Vista Ultimate
* Wymienione powyżej systemy operacyjne muszą być zainstalowane
fabrycznie na komputerze.
* Nie gwarantuje się działania urządzenia w przypadku korzystania z
uaktualnionych systemów operacyjnych, nawet jeśli znajdują się one
na powyższej liście.
* Brak zgodności z systemem Windows 98.
* Brak zgodności z systemem Windows 2000 Professional Service Pack
1/ Service Pack 2/Service Pack 3.
• Procesor: Pentium III 450 MHz lub szybszy (Pentium III 800 MHz lub
szybszy w przypadku systemu Windows Vista)
• Pamięć RAM: 128 MB lub więcej (512 MB lub więcej w przypadku
systemu Windows Vista)
• Wymagana ilość wolnego miejsca na dysku: 400 MB lub więcej
(Wymagana ilość wolnego miejsca różni się w zależności od używanej
wersji systemu operacyjnego Windows OS.)
• Napęd CD-ROM
• Karta dźwiękowa (Wymagana do korzystania z oprogramowania
„SonicStage CP” )
• Port USB (To urządzenie obsługuje technologię Hi-Speed USB (USB
2.0).)
• Monitor: tryb High Color (16-bitowy) lub wyższy, 800x600 pikseli lub
więcej (Zalecana rozdzielczość 1024 ×768 pikseli lub wyższa.)
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Zalecana wersja systemuMac OS
• OS: Mac OS 9.2.2/X (v10.2-10.4)
* Wymienione powyżej systemy operacyjne muszą być zainstalowane
fabrycznie na komputerze.
* Nie gwarantuje się działania urządzenia w przypadku korzystania z
uaktualnionych systemów operacyjnych, nawet jeśli znajdują się one
na powyższej liście.
• Pamięć RAM: 64 MB lub więcej
• Dysk twardy: 50 MB lub więcej dostępnego miejsca na dysku
• Port USB(To urządzenie obsługuje technologię Hi-Speed USB (USB
2.0).)
PUwaga
Oprogramowanie „SonicStage CP” jest niezgodne z systemem Mac OS.
W przypadku korzystania z systemu Mac OS nie można przesyłać danych
plików muzycznych wymagających ochrony praw autorskich.

W przypadku korzystania z systemu Windows OS
W przypadku korzystania z programu „SonicStage CP” w systemie
Windows OS występują następujące ograniczenia:
• Instalację należy wykonać po zalogowaniu się jako administrator.
Sposób logowania w celu korzystania z konta Administrator znajduje się
w podręczniku dostarczonym z komputerem.
• Z oprogramowania należy korzystać po zalogowaniu się jako
administrator.
• W przypadku korzystania z oprogramowania „SonicStage CP” w
systemie Windows XP należy zainstalować dodatek Service Pack 2.

W przypadku korzystania z systemu Windows 2000
z dodatkiem Service Pack 4
Po uruchomieniu lub w przypadku ponownego uruchamiania systemu
Windows należy zawsze najpierw odłączyć kabel USB łączący urządzenie
z komputerem.
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W przypadku korzystania z systemu Windows 2000 z dodatkiem Service
Pack 4 urządzenie może nie zostać rozpoznane przez komputer po
wykonaniu następujących czynności:
1. Uruchomienie systemu Windows OS lub ponowne uruchomienie
komputera z urządzeniem podłączonym do portu USB.
2. Odłączenie i podłączenie kabla USB łączącego urządzenie z
komputerem po uruchomieniu systemu Windows.
tUrządzenie przestanie być rozpoznawane przez komputer.
Jeśli kabel USB nie jest odłączony, problemy te nie wystąpią.
Funkcja Przywracanie systemu w systemach Windows XP/
Windows Vista
W przypadku korzystania z systemu Windows XP lub Windows Vista,
uruchomienie narzędzia „Przywracanie systemu” w oknie Narzędzia
systemowe może uniemożliwić odtwarzanie utworów obsługiwanych
przez oprogramowanie „SonicStage CP”.
Dlatego przed uruchomieniem narzędzia „Przywracanie systemu”
należy wykonać kopię zapasową danych utworów obsługiwanych
przez oprogramowanie „SonicStage CP”.
Po uruchomieniu narzędzia „Przywracanie systemu” zarchiwizowane
dane można przywrócić, a utwory obsługiwane przez oprogramowanie
„SonicStage CP” mogą być odtwarzane.
Informacje na temat wykonywania kopii zapasowej danych znajdują się
w oknie Help w programie „SonicStage CP”.
PUwaga
W przypadku próby odtworzenia danych utworu po uruchomieniu narzędzia
„Przywracanie systemu” zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. W
takim przypadku należy postępować według instrukcji wyświetlanych na
ekranie.
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Oprogramowanie dla systemuWindows OS
wchodzące w skład zestawu
Dysk CD-ROM dla systemu Windows zawiera następujące programy.

Sterownik urządzenia
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia konieczne jest
zainstalowanie sterownika. Sposób instalowania sterownika urządzenia
opisano na stronie 14.

„Memory Stick Formatter” (Windows OS)
Program służący do formatowania (inicjowania) karty pamięci „Memory
Stick”. Sformatowanie nośnika powoduje usunięcie wszystkich
zapisanych na nim danych. W celu zapewnienia zgodności karty pamięci
„Memory Stick” w przypadku korzystania ze zgodnych produktów
podczas formatowania karty pamięci „Memory Stick” w tym urządzeniu
należy zawsze korzystać z tego oprogramowania.
PUwaga
Formatowanie karty „Memory Stick” zawierającej zapisane dane powoduje
usunięcie wszystkich istniejących danych. Należy zachować ostrożność,
aby omyłkowo nie usunąć ważnych danych.

Oprogramowanie „SonicStage CP” (Windows OS)
Oprogramowanie „SonicStage CP” służy do słuchania muzyki i
zarządzania zbiorami muzycznymi. W programie „SonicStage CP” można
słuchać muzyki, korzystając z różnych źródeł i nośników, na przykład
dysków CD lub importować muzykę na dysk twardy komputera PC, aby
zarządzać kolekcją plików muzycznych. Ponadto dane plików
muzycznych zaimportowanych na dysk twardy komputera PC można
także przesłać na kartę pamięci „Memory Stick”, aby posłuchać ich poza
komputerem PC.
PUwagi
• Oprogramowanie „SonicStage CP” nie jest obsługiwane w
systemieMac OS.
• W przypadku korzystania z innej wersji oprogramowania „SonicStage”,
różniącej się od wersji „SonicStage CP”należy zainstalować sterownik
urządzenia z dysku CD-ROM.
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Informacje o instrukcji obsługi i oknie Help
Informacje o instrukcji obsługi dostępnej na dysku
CD-ROM
W instrukcji obsługi znajdują się szczegółowe informacje dotyczące
sposobu obsługi tego urządzenia.
Do przeglądania plików PDF jest wymagany program Adobe Reader firmy
Adobe Systems Incorporated.
Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z programu Adobe Reader
znajduje się w podręczniku Help dotyczącym programu Adobe Reader w
trybie online.

Informacje o oknie Help (w przypadku korzystania z
systemu Windows OS)
Następujące aplikacje zawierają osobne podręczniki Help w trybie online.
• Oprogramowanie „SonicStage CP”
• „Memory Stick Formatter”
Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z poszczególnych aplikacji
znajdują się w odpowiednich podręcznikach Help.
Poniżej opisano sposób korzystania z podręczników Help.

Widok ekranu
Karta

Lewa ramka

Prawa ramka
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• Lewa ramka
W tym obszarze są wyświetlane spis treści i słowa kluczowe.
• Prawa ramka
W tym obszarze jest wyświetlany tekst opisowy. Kliknięcie
podkreślonych fragmentów tekstu powoduje wyświetlenie objaśnień
dotyczących podkreślonego tekstu.
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Instalowanie dostarczonego
oprogramowania na komputerze
(w przypadku korzystania z systemu
Windows OS)
Poniższe instrukcje należy wykonać w celu zainstalowania
oprogramowania przed podłączeniem urządzenia do komputera.
PUwaga
• Nie należy instalować oprogramowania, jeśli urządzenie jest podłączone
do komputera.
• Niektóre systemy operacyjne (OS) mogą wykonywać automatycznie część
instalacji.
• W przypadku kliknięcia przycisku [Driver] w oknie powitalnym instalacji na
komputerze zostaną zainstalowane: sterownik urządzenia,
oprogramowanie „Memory Stick Formatter” oraz instrukcja obsługi (plik
PDF).

1

Włącz komputer.
Na tym etapie nie należy jeszcze podłączać urządzenia do komputera.
Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje.
Aby zainstalować sterownik urządzenia, należy zalogować się do
systemu z uprawnieniami administratora.

2

Włóż załączony dysk CD-ROM do napędu CD-ROM
komputera.
Zostanie automatycznie otwarte okno powitalne programu
instalacyjnego.
Aby zainstalować sterownik, kliknij przycisk [Driver] dostępny w menu.

3

Zapoznaj się uważnie z Umową licencyjną, a następnie kliknij
przycisk [Agree].
Po kliknięciu przycisku [Agree] rozpocznie się instalowanie
sterownika.

4
5

Kliknij przycisk [Next] po wyświetleniu monitu na ekranie.
Instalacja zostanie ukończona po kliknięciu przycisku
[Finish].
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6

Następnie rozpocznie się instalowanie programu „Memory
Stick Formatter”.
Wybierz odpowiedni język na ekranie [Choose Setup Language], a
następnie kliknij przycisk [Next].
Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, a następnie
kliknij przycisk [Next].

7

Instalacja programu „Memory Stick Formatter” zostanie
ukończona po kliknięciu przycisku [Finish].
Aby uruchomić program „Memory Stick Formatter”, wybierz kolejno
polecenia [Start] – [Wszystkie programy] – [Memory Stick Utility] –
[Memory Stick Formatter].

8

Następnie automatycznie rozpocznie się instalowanie
instrukcji obsługi (pliku PDF).
Po ukończeniu instalacji instrukcji obsługi zostanie ponownie
wyświetlony ekran wyboru aplikacji.
Aby ukończyć instalację oprogramowania na tym etapie, kliknij
przycisk [Exit].
W takim przypadku oprogramowanie „SonicStage CP” nie zostanie
zainstalowane.
Aby wyświetlić instrukcję obsługi, wybierz kolejno polecenia [Start] –
[Wszystkie programy] – [Sony Memory Stick Reader Writer] – [MSACUS40 Instructions Manual].
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Instalowanie oprogramowania „SonicStage
CP” na komputerze

1

Aby zainstalować oprogramowanie„SonicStage CP”, wykonaj
następujące czynności
Kliknij przycisk [SonicStage] dostępny w menu.

2
3
4
5

Wybierz swój region w oknie dialogowym „Region Selection”,
a następnie kliknij przycisk [Next].
Kliknij przycisk [Install SonicStage].
Zapoznaj się uważnie z Umową licencyjną, a następnie kliknij
przycisk [Yes].
Wybierz folder, w którym chcesz zainstalować
oprogramowanie „SonicStage CP”.
Aby zmienić proponowany folder instalacji, kliknij przycisk [Browse], a
następnie wybierz folder. Po wybraniu miejsca zapisywania plików
kliknij przycisk [Next].

6
7

Kliknij przycisk [Done].
Uruchom ponownie komputer.
PUwaga
Urządzenie należy podłączyć po ponownym uruchomieniu komputera.
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Podłączanie urządzenia do komputera
Połącz port USB urządzenia z portem USB komputera za pomocą
specjalnego kabla USB wchodzącego w skład zestawu.
portUSB
portUSB
wtyczka A

Informacje o kablu USB

wtyczka typu
Mini-B

lampka
dostępu

Wtyczka A: podłączana do portu USB komputera. Można użyć
dowolnego z portów USB znajdujących się w komputerze.
Wtyczka typu Mini-B: podłączana do portu USB urządzenia.

1
2

Włóż wtyczkę typu Mini-B kabla USB do portu USB
urządzenia zdecydowanie i do końca.
Włóż wtyczkę A kabla USB do portu USB komputera.
• Zostanie uruchomiony kreator „Kreator znajdowania nowego
sprzętu” oraz rozpocznie się wykrywanie urządzenia przez
komputer.
• W przypadku komputera z kilkoma portami USB nie należy
podłączać jednocześnie do portówUSB innych urządzeń, z
wyjątkiem standardowej myszy i klawiatury. Szczegółowe informacje
znajdują się w części „Zalecane sposoby podłączania tego
urządzenia” na stronie 18.
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Zalecane sposoby podłączania tego urządzenia
Działanie tego urządzenia zostało sprawdzone po podłączeniu do
komputera następującymi sposobami:
• Po podłączeniu urządzenia do portu USB jednostki głównej komputera i
pozostawieniu pozostałych portów USB jednostki bez podłączania
urządzeń.
• Po podłączeniu standardowej klawiatury USB do portu USB jednostki
głównej komputera oraz podłączeniu urządzenia do portu USB jednostki
głównej komputera za pomocą kabla USB wchodzącego w skład
zestawu.
PUwagi
• W przypadku podłączenia do jednego komputera dwóch lub więcej
urządzeń USB i jednoczesnego korzystania z tych urządzeń nie gwarantuje
się prawidłowego działania urządzenia, ponieważ zależy to od działania
urządzeń USB.
• Nie gwarantuje się prawidłowego działania w przypadku podłączenia
urządzenia za pomocą kabla do klawiatury lub koncentratora USB.
• Nie gwarantuje się prawidłowego wykonywania wszystkich operacji na
wszystkich komputerach, nawet jeśli odbywa się to w zalecanym
środowisku systemowym.
• Do łączenia urządzenia z komputerem należy używać zalecanego kabla
USB (wchodzącego w skład zestawu).
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Sprawdzanie poprawności połączeń
Procedury opisane poniżej odnoszą się do systemu Windows XP OS. W
zależności od typu i ustawień systemu operacyjnego (OS) ekrany mogą
różnić się od przedstawionych w tym dokumencie.

1

Otwórz folder „Mój komputer”.
Zostaną wyświetlone foldery „Mój komputer”.

2

Upewnij się, że została wyświetlona ikona Memory Stick (F:).

PUwagi
• Litera dysku (F:) może różnić się od podanej w zależności od komputera.
• Połączenie zostanie w pełni uaktywnione po wyświetleniu ikony Memory
Stick (F:). Operacje przed wyświetleniem ikony mogą zająć chwilę.
• W zależności od systemu OS nazwa napędu może brzmieć „Removable
Disk (F:)” zamiast „Memory Stick -MG (F:)”. Ikony mogą także wyglądać
nieco inaczej.
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Odłączanie urządzenia od komputera
Przed odłączeniem kabla USB od komputera należy wykonać poniższą
procedurę.
W opisach przedstawiono ekrany pochodzące z systemu Windows XP. W
zależności od typu systemu operacyjnego (OS) ekrany mogą różnić się od
przedstawionych w tym dokumencie.

1

Kliknij ikonę „Safely Remove Hardware” na pasku zadań w
prawym dolnym rogu ekranu.
Kliknij tę ikonę.

To jest pasek zadań.

2

Kliknij polecenie „Bezpiecznie usuń Sony Memory Stick USB
Reader/Writer (MSAC-US40) – Dysk(F:)”.

Kliknij to polecenie.

* Litera dysku „(F:)” itp. może różnić się od podanej w zależności od
komputera.
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3

Zostanie wyświetlony komunikat [Urządzenie „Sony Memory
Stick USB Reader/Writer (MSAC-US40)” można teraz
bezpiecznie usunąć z systemu.] .
W takim przypadku można bezpiecznie odłączyć urządzenie od
komputera.
PUwaga
Ten komunikat może różnić się w zależności od używanego systemu
operacyjnego OS.

PUwagi
• Jeśli użytkownik chce tylko wyjąć kartę pamięci „Memory Stick” z
urządzenia, wykonanie procedury opisanej powyżej nie jest wymagane.
• Nie należy wyjmować karty pamięci „Memory Stick” z urządzenia, gdy miga
lampka dostępu. Dane znajdujące się na karcie pamięci „Memory Stick”
mogą ulec uszkodzeniu.
• W przypadku wykonania takiej czynności urządzenie nie zostanie wykryte
przez komputer. Aby umożliwić ponowne wykrycie urządzenia, należy
odłączyć kabel USB od komputera i podłączyć go ponownie.
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Sposób korzystania (w przypadku
korzystania z systemu Mac OS)
Można użyć sterownika należącego do systemu operacyjnego (OS).
Należy wykonać czynności opisane poniżej.
Na ekranach, przyciskach i w menu zamiast języka angielskiego może być
używany język ojczysty użytkownika.

Z urządzenia można korzystać bez instalowania sterownika, po
podłączeniu urządzenia do komputera.

1
2

Włącz komputer.
Włóż kartę pamięci „Memory Stick” do urządzenia i połącz
port USB urządzenia z portem USB komputera przy użyciu
specjalnego kabla USB wchodzącego w skład zestawu.
Sposób podłączania urządzenia do komputera opisano na stronie 17.

3
4

Zostanie wykonana automatyczna instalacja sterownika.
Po ukończeniu instalacji sterownika na pulpicie zostanie
wyświetlona ikona dysku i od tej chwili będzie można
korzystać z urządzenia.

PUwaga
Ikona urządzenia nie zostanie wyświetlona na pulpicie, jeśli karta pamięci
„Memory Stick” nie zostanie włożona do urządzenia.

Odłączanie urządzenia od komputera lub wyjmowanie karty
pamięci „Memory Stick” z urządzenia.

1
2
3

Zamknij programy używane przez urządzenie.
Upewnij się, że lampka dostępu nie miga.
Przeciągnij ikonę urządzenia do ikony „Kosz”.
Innym sposobem jest kliknięcie ikony urządzenia i wybranie menu
„Eject” lub „Special” w lewym górnym rogu ekranu.

4

Odłącz urządzenie od komputera lub wyjmij kartę pamięci
„Memory Stick” z urządzenia.
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PUwagi
• W czasie wkładania karty pamięci „Memory Stick” do urządzenia świeci
lampka dostępu. Miganie tej lampki oznacza, że jest uzyskiwany dostęp do
karty pamięci „Memory Stick”. Podczas migania lampki dostępu nigdy nie
należy wyjmować karty pamięci „Memory Stick”, wyłączać komputera ani
odłączać kabla USB. Może to spowodować uszkodzenie danych
znajdujących się na karcie pamięci „Memory Stick”.
• Odłączanie kabla USB lub wyjmowanie karty pamięci „Memory Stick” z
urządzenia bez wykonania powyższych czynności może spowodować
uszkodzenie karty pamięci „Memory Stick”. Odłączanie kabla USB lub
wyjmowanie karty pamięci „Memory Stick” można przeprowadzić po
wykonaniu tych czynności. Firma Sony nie odpowiada za wszelkie szkody
wynikające z niezastosowania się do powyższych instrukcji.
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Informacje o oprogramowaniu „SonicStage
CP”
Oprogramowanie „SonicStage CP” służy do słuchania muzyki i
zarządzania zbiorami muzycznymi.
W programie „SonicStage CP” można słuchać muzyki, korzystając z
różnych źródeł i nośników, na przykład dysków CD z muzyką lub
importować muzykę na dysk twardy komputera PC, aby zarządzać
kolekcją plików muzycznych.
Ponadto dane plików muzycznych zaimportowanych na dysk twardy
komputera PC można także przesłać na kartę pamięci „Memory Stick”,
aby posłuchać ich poza komputerem PC.

Używanie oprogramowania „SonicStage CP” do
słuchania muzyki pochodzącej z różnych źródeł
Oprogramowanie „SonicStage CP” umożliwia proste odtwarzanie plików
muzycznych pochodzących z różnych źródeł:
• Pliki muzyczne lub multimedialne znajdujące się na karcie pamięci
„Memory Stick” podłączonej do portu USB komputera. (Kartę pamięci
„Memory Stick” można podłączyć do portu USB za pośrednictwem tego
urządzenia.)
• Dyski CD z muzyką
• Pliki muzyczne znajdujące się na komputerze PC
• Pliki muzyczne dostarczone za pośrednictwem internetowych usług
dystrybucji muzyki (EMD)

Tworzenie bazy danych plików muzycznych przez
importowanie muzyki z różnych źródeł
Oprogramowanie „SonicStage CP” korzysta z bazy danych „My Library”
zawierającej pliki muzyczne i umożliwia zarządzanie plikami muzycznymi
przechowywanymi na komputerze PC.
Pliki muzyczne można także importować do bazy „My Library” z różnych
źródeł w następujący sposób:
• Zapisywanie list utworów z dysków CD do bazy „My Library”.
• Importowanie plików muzycznych znajdujących się na komputerze PC
do bazy „My Library”.
• Pobieranie plików muzycznych za pośrednictwem internetowych usług
dystrybucji muzyki do bazy „My Library”.
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Przesyłanie zaimportowanych plików muzycznych
do innego urządzenia lub na kartę pamięci „Memory
Stick” w celu odtwarzania poza komputerem PC
Pliki muzyczne zaimportowane na dysk twardy (do bazy „My Library”)
znajdującej się na komputerze PC można przesłać na kartę pamięci
„Memory Stick”.
Pliki muzyczne przesłane na kartę pamięci „Memory Stick” można
odtwarzać poza komputerem PC za pomocą różnych urządzeń takich jak
przenośny odtwarzacz audio itp.
Opis różnych zastosowań programu „SonicStage CP” znajduje się na
ekranie Help w tym programie.
PUwaga
Istnieją pewne zgodne formaty plików muzycznych, na przykład WAV, MP3
czyWMT, których nie można importować z powodu różnic w
częstotliwościach próbkowania itp. Szczegółowe informacje dotyczące
ograniczeń w importowaniu niektórych rodzajów plików znajdują się
temacie „Importable Files” w oknie Help programu „SonicStage CP”.
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Przed rozpoczęciem korzystania z
oprogramowania „SonicStage CP”
Przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania „SonicStage CP”
należy zapoznać się z ostrzeżeniami podanymi poniżej.

Ostrzeżenie dotyczące uruchamiania
oprogramowania „SonicStage CP” i innego
oprogramowania zgodnego z technologią
„OpenMG”
Nie należy uruchamiać jednocześnie oprogramowania „SonicStage CP”
oraz innego oprogramowania zgodnego z technologią „OpenMG”
(oprogramowania z możliwością uruchamiania plików o formacie
„OpenMG” oraz zarządzania tymi plikami). W przypadku niezastosowania
się do tej instrukcji pliki znajdujące się na dysku twardym lub
urządzeniach/nośnikach podłączonych do komputera PC mogą ulec
uszkodzeniu i stać się niezdatne do użycia.

Ostrzeżenie dotyczące jednoczesnego
uruchamiania oprogramowania „SonicStage CP”
oraz innego oprogramowania
Przy jednoczesnym uruchamianiu oprogramowania „SonicStage CP” oraz
innego oprogramowania należy wziąć pod uwagę następujące
ostrzeżenie.
Podczas zapisywania utworów z dysku CD przy użyciu oprogramowania
„SonicStage CP” nie należy korzystać z innego oprogramowania
umożliwiającego odtwarzanie dysków CD. Zapisywanie muzyki z dysku
CD może przebiegać nieprawidłowo.
Po uruchomieniu innego oprogramowania w czasie odtwarzania muzyki za
pomocą programu „SonicStage CP” odtwarzanie dźwięku może być
chwilowo wstrzymane.
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Ostrzeżenie dotyczące uruchamiania narzędzia
systemowego „Przywracanie systemu” w
systemach Windows XP/Windows Vista
Uruchomienie narzędzia „Przywracanie systemu” będącego narzędziem
systemowym wbudowanym w systemach Windows XP i Windows Vista
może spowodować nieprawidłowe działanie systemu zarządzania danymi
i brak możliwości użycia wszystkich zapisanych lub zaimportowanych
plików.
Aby zapobiec utracie ważnych plików muzycznych, przed uruchomieniem
narzędzia „Przywracanie systemu” należy użyć oprogramowania do
wykonywania kopii zapasowych należącego do pakietu „SonicStage CP”
w celu utworzenia takiej kopii. Po użyciu narzędzia „Przywracanie
systemu” zapisane pliki muzyczne można ponownie odtwarzać po
przywróceniu danych za pomocą narzędzia do wykonywania kopii
zapasowych wchodzącego w skład pakietu „SonicStage CP”. Opis
zastosowań tego narzędzia znajduje się na ekranie Help w programie
„SonicStage CP” .

Ograniczenia wynikające z ochrony praw autorskich
Oprogramowanie „SonicStage CP” zawiera technologię „OpenMG”
opracowaną przez firmę Sony. Technologia ta zapewnia ochronę praw
autorskich utworów muzycznych. Umożliwia ona korzystanie z dużych
zasobów muzyki dostępnej za pośrednictwem internetowych usług
dystrybucji muzyki.
Liczba zapisów lub odtworzeń poszczególnych plików muzycznych może
być ograniczona ze względu na ochronę praw autorskich w odniesieniu do
tych utworów.
Zapisywane materiały są przeznaczone wyłącznie na użytek własny.
Zgodnie z prawami autorskimi korzystanie z materiałów bez zgody
właściciela praw autorskich jest zabronione.
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Uruchamianie oprogramowania
„SonicStage CP”
W menu [Start] systemu Windows, kliknij kolejno polecenia
[Wszystkie programy] – [SonicStage] – [SonicStage].
Zostanie uruchomiony program „SonicStage CP” oraz zostanie
wyświetlone główne okno programu.
PWskazówki
• W przypadku korzystania z systemu Windows 2000 OS program
„SonicStage CP” można uruchomić, klikając przycisk [Start] systemu
Windows, a następnie wybierając kolejno polecenia: [Programs] –
[SonicStage] – [SonicStage].
• Oprogramowanie „SonicStage CP” można także uruchomić w
następujący sposób:
– Kliknij dwukrotnie ikonę programu SonicStage na pulpicie (jeśli jest
wyświetlony).
– Kliknij dwukrotnie plik muzyczny o formacie odtwarzania
skojarzonym z programem „SonicStage CP” w programie Windows
Explorer lub podobnym programie.
Aby uzyskać informacje na temat zastosowań oprogramowania
„SonicStage CP”, należy zapoznać się z obszarem Help w programie
„SonicStage CP”.
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Formatowanie (inicjowanie) karty pamięci
„Memory Stick”
Formatowanie powoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych na
karcie pamięci „Memory Stick”. Kartę pamięci „Memory Stick” można
sformatować za pomocą programu „Memory Stick Formatter”
wchodzącego w skład zestawu. Nie gwarantuje się działania tej karty
pamięci w urządzeniach Handycam lub innych produktach zgodnych ze
standardem kart pamięci „Memory Stick” w przypadku, gdy karta pamięci
„Memory Stick” zostanie sformatowana na komputerze bez używania
programu „Memory Stick Formatter”.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu korzystania z programu
„Memory Stick Formatter” znajdują się w podręczniku dostarczonym z
programem „Memory Stick Formatter”. Program „Memory Stick
Formatter” można pobrać z następującej witryny sieci Web:
http://www.sony.net/memorystick/supporte/
PUwaga
W przypadku formatowania karty pamięci „Memory Stick” z danymi
wcześniej zapisane zostaną usunięte. Należy zachować ostrożność, aby
przypadkowo nie usunąć ważnych danych.

1
2
3

Włóż kartę pamięci „Memory Stick” do urządzenia.
Uruchom program „Memory Stick Formatter”.
Po wybraniu dysku z wykrytą kartą pamięci „Memory Stick”
kliknij polecenie [Start format].
Rozpocznie się formatowanie.

PUwaga
Nigdy nie należy odłączać urządzenia od komputera w czasie formatowania
karty pamięci „Memory Stick”. Dane znajdujące się na karcie pamięci
„Memory Stick” mogą ulec uszkodzeniu.

29-PL

Środki ostrożności dotyczące korzystania z
karty pamięci „Memory Stick”
A
B

Jak naklejać
etykiety

C
• Po ustawieniu przełącznika ochrony przed zapisem w pozycji „LOCK”
nie można wykonywać operacji zapisu, edycji ani usuwania plików. B
• Do przesuwania przełącznika ochrony przed zapisem na karcie pamięci
„Memory Stick Duo” należy używać przedmiotu z punktowym końcem.
Niektóre typy kart pamięci „Memory Stick” („Memory Stick Duo”) nie są
wyposażone w przełącznik ochrony przed zapisem.
• Nigdy nie należy wyjmować karty pamięci „Memory Stick”, gdy miga
lampka dostępu (podczas odczytywania/zapisywania danych).
• W następujących przypadkach może dojść do uszkodzenia danych:
– Jeśli karta pamięci „Memory Stick” zostanie wyjęta lub zostanie
wyłączone zasilanie urządzenia podczas migania lampki dostępu (w
trakcie odczytywania/zapisywania danych)
– Jeśli produkt jest używany w miejscach, w których występuje
elektryczność statyczna lub zakłócenia elektryczne
• Zawsze należy wykonywać kopie zapasowe ważnych danych. Firma
Sony nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie danych.
• Danych chronionych technologią zabezpieczenia przed kopiowaniem
„MagicGate” można używać wyłącznie z kartą pamięci „Memory Stick”“
zgodną z technologią „MagicGate”.
• Nie naklejać etykiet innych niż przeznaczonych do kart pamięci „Memory
Stick”. C
• Naklejane etykiety należy umieszczać w miejscach do tego
przeznaczonych. Etykiety nie powinny wystawać poza krawędzie karty
pamięci „Memory Stick”.
• Podczas opisywania karty pamięci „Memory Stick Duo” w odpowiednim
miejscu nie należy jej zbyt mocno naciskać.
• Kartę pamięci „Memory Stick” należy podczas przenoszenia lub
przechowywania umieszczać w futerale.
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• Nie należy dotykać złącza palcami ani metalowymi przedmiotami. A
• Kart pamięci „Memory Stick” nie należy zginać, upuszczać ani stosować
względem nich dużej siły.
• Nie należy podejmować prób demontażu lub modyfikacji karty pamięci
„Memory Stick”.
• Nie należy dopuszczać do kontaktu karty pamięci „Memory Stick” z
jakimikolwiek cieczami.
• Nie należy używać ani przechowywać karty pamięci „Memory Stick” w
następujących środowiskach:
– w miejscach o zbyt wysokiej temperaturze (w samochodzie, w którym są
zamknięte okna w okresie letnim, w pełnym słońcu, blisko grzejników
itp.)
– w wilgotnym lub sprzyjającym korozji środowisku
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Odinstalowywanie (usuwanie)
oprogramowania
Po zalogowaniu się jako administrator należy wykonać procedurę opisaną
poniżej. Sposób logowania jako administrator znajduje się w podręczniku
dostarczonym z komputerem.
Na ekranach, przyciskach i w menu zamiast języka angielskiego może być
używany język ojczysty użytkownika.

Windows 2000

1
2
3

Kliknij kolejno polecenia [Start] – [Settings] – [Control Panel].
Kliknij dwukrotnie ikonę „Add/Remove Programs”.
Wybierz oprogramowanie do usunięcia (SonicStage, Memory
Stick Formatter) z listy „Currently installed programs,” a
następnie kliknij przycisk [Change/Remove].
Wybrane programy zostaną odinstalowane.

Windows XP

1
2
3

Kliknij kolejno polecenia [Start] – [Panel sterowania].
Kliknij ikonę „Dodaj lub usuń programy”.
Wybierz oprogramowanie do usunięcia (SonicStage, Memory
Stick Formatter) z listy „Aktualnie zainstalowane programy,”
a następnie kliknij przycisk [Usuń].
Wybrane programy zostaną odinstalowane.

Windows Vista

1
2
3

Kliknij kolejno polecenia [Start] – [Panel sterowania].
Kliknij ikonę „Uninstall a program”.
Wybierz oprogramowanie do usunięcia (SonicStage, Memory
Stick Formatter) z listy „Odinstaluj lub zmień program,” a
następnie kliknij przycisk [Odinstaluj].
Wybrane programy zostaną odinstalowane.
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Rozwiązywanie problemów
Przyczyna/rozwiązanie
Objaw
Ikona Memory Stick (dysk • Karta pamięci jest podłączona
nieprawidłowo.
wymienny) nie jest
t Zapewnij prawidłowe podłączenie.
wyświetlana.
(str. 17)
• Oprócz urządzenia do portu USB
komputera jest podłączone inne
urządzenie.
t Odłącz urządzenia USB inne niż to
urządzenie. Można także spróbować
uruchomić ponownie system.
• Sterownik nie jest zainstalowany lub jest
zainstalowany nieprawidłowo.
t Zainstaluj (lub w razie potrzeby usuń
i zainstaluj ponownie) sterownik z
dysku CD-ROM wchodzącego w
skład zestawu. (str. 14)
• Karta pamięci „Memory Stick” nie jest
Nie można uzyskać
włożona.
dostępu do karty pamięci
t Włóż kartę pamięci „Memory Stick”.
„Memory Stick” za
pomocą programu
Eksplorator Windows lub
okna Mój komputer.
Lampka dostępu nie jest • Użyto funkcji Przywracanie systemu w
systemie operacyjnym Windows XP/
włączona, gdy karta
Windows Vista.
pamięci „Memory Stick”
t Sprawdź, czy wokół złącza karty
jest włożona.
pamięci „Memory Stick” nie zebrał
się kurz lub inne zabrudzenia.
Oczyść kartę pamięci „Memory
Stick” z zabrudzeń i włóż ją
ponownie.
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Objaw
Komputer nie może
czytać plików
muzycznych.

Przyczyna/rozwiązanie
• Zostało uruchomione narządzie
Przywracanie systemu będące częścią
systemu Windows XP/Windows Vista.
(str. 10)
t Po uprzednim wykonaniu kopii
zapasowej przywróć dane na
komputerze.
Informacje na temat narzędzia do
wykonywania kopii zapasowych
danych znajdują się w oknie Help w
programie „SonicStage CP”.
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Parametry techniczne
Interface: Hi-Speed USB (USB 2.0)
Parametry ogólne

Pobór mocy

Wymiary zewnętrzne
Waga
Warunki pracy

maks. 500 mA (w czasie pracy)
maks. 0,5 mA (w trybie wstrzymania
komputeraPC)
około 39 mm × 18 mm × 86 mm
(szerokość × wysokość × głębokość)
około 28 g
(bez karty pamięci „Memory Stick”)
temperatura od 0˚C do 40˚C
wilgotność od 20% do 80%
(bez kondensacji)

Projekt i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tego produktu można
znaleźć na naszej internetowej stronie działu obsługi klienta pod adresem
http://www.sony.net/memorystick/supporte/
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