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استخدام القامئة HOME

دعنا نجرب مسجل  ICالجديد

ميكنك عرض القامئة  HOMEالستخدام الوظائف بواسطة ضغط BACK/HOME

الشحن

وإبقائه مضغوطاً.
متكنك القامئة  HOMEمن اختيار الوظائف والبحث يف امللفات املسجلة وتغيري تهيئات
مسجل .IC

اختيار لغة القامئة

¼عند تركيب برنامج  ،Sound Organizerقم بتسجيل الدخول إىل حساب يتمتع
بامتيازات املرشف.

 اضغط  BACK/HOMEوأبقه مضغوطاً.
تظهر نافذة القامئة .HOME

 اضغط  BACK/HOMEوأبقه مضغوطاً.
 اشحن مسجل .IC

استخدم كبل  USBاملرفق وقم بتوصيل موصل  USBاملوجود داخل غطاء موصل
 USBمبنفذ  USBعىل كمبيوتر يف وضع التشغيل.
يبدأ الشحن.
عند شحن البطارية بالكامل ،سيبني مؤرش البطارية "
".

 افصل مسجل .IC

تأكد من عدم إضاءة مؤرش التشغيل ،ثم راجع دليل املساعدة إلزالة مسجل IC

بأمان.

التشغيل

بنود القامئة  HOMEمرتبة بالتسلسل التايل.

 اضغط  أو  الختيار اللغة التي تريد استخدامها يف نافذة
العرض ،ثم اضغط .

ميكن اختيار اللغات التالية:
( Deutschاألملانية)( *English ،اإلنجليزية)( Español ،اإلسبانية)،
( Françaisالفرنسية)( Italiano ،اإليطالية)( Русский ،الروسية)،
(التايلندية)
(الصينية)،
(الصينية)،
(الكورية)،
* التهيئة املبدئية

ICD-TX650

ميكنك اختيار الوظائف التالية:

Music

Settings

لتفادي عمليات التشغيل غري املقصودة ()HOLD

*Return to XX

¼قبل أن تبدأ باستعامل مسجل  ،ICتأكد من سحب املفتاح  POWER•HOLDباتجاه
الوسط لتحرير حالة .HOLD

 اضغط .

Record

 اضغط  أو  الختيار الوظيفة التي تريد استخدامها ،ثم اضغط
.

Record

مؤرش التشغيل

Recorded
Files

Music

Podcast

* يتم عرض الوظيفة التي تستخدمها حالياً يف "."XX

 قم بتشغيل الطاقة.

ميكنك اختيار ملفات البودكاست التي تم استريادها
من الكمبيوتر واالستامع إليها.
ميكنك اختيار ملفات املوسيقى التي تم استريادها
من الكمبيوتر واالستامع إليها.
ميكنك اختيار امللفات املسجلة بواسطة مسجل IC
واالستامع إليها.
تكون امللفات املسجلة مخزنة يف FOLDER
(مجلد).
ميكنك عرض نافذة التسجيل .لبدء التسجيل ،اضغط
.
ميكنك عرض قامئة  Settingsوتغيري التهيئات
املختلفة عىل مسجل .IC
اخرت هذا البند للعودة إىل النافذة التي كانت
معروضة قبل الدخول إىل القامئة .HOME
* يتم عرض الوظيفة التي تستخدمها حالياً يف "."XX

يبدأ التسجيل وييضء مؤرش التشغيل باللون األحمر.

ميكنك عرض القامئة  OPTIONبالضغط عىل .OPTION
تختلف بنود القامئة  OPTIONباختالف وظائف مسجل  ICوتسمح لك بتغيري مختلف
التهيئات وغري ذلك.

¼لتحرير مسجل  ICمن حالة  ،HOLDاسحب املفتاح  POWER•HOLDباتجاه
الوسط.

 ضع مسجل  ICبحيث تتجه امليكروفونات الداخلية باتجاه املصدر املراد
تسجيله.

ضبط التهيئات املبدئية

ميكنك تشغيل امللف الذي تم تسجيله للتو عن طريق ضغط  بعد إيقاف
التسجيل.
تظهر " "Setting Date&Timeوتستطيع ضبط الساعة عند تشغيل الطاقة ألول
مرة أو إذا مل يكن قد تم ضبط الساعة بعد.

 اضغط  أو  الختيار " "Nextثم اضغط .

 اضغط  أو  لتغيري رقم السنة ،ثم اضغط  إلدخال الرقم.
كرر هذا اإلجراء لضبط الشهر واليوم والساعة والدقيقة عىل التوايل.

 اضغط  أو  الختيار "Recorded Files
 ،HOMEثم اضغط .

" من القامئة

 اضغط  أو  الختيار املجلد املرغوب ،ثم اضغط .
 اضغط  أو  الختيار امللف املرغوب ،ثم اضغط .
يبدأ االستامع وييضء مؤرش التشغيل باللون األخرض.

ميكنك إرجاع املؤرش إىل البند السابق بواسطة ضغط .BACK/HOME

 اخرت الوظيفة التي تريد استخدامها من القامئة  ،HOMEواضغط  ثم
اضغط .OPTION
يتم عرض بنود القامئة  OPTIONالخاصة بالوظيفة التي قمت باختيارها.

االستامع
مؤرش التشغيل

 اضغط  أو  الختيار " "Yesأو " "Noثم اضغط .

¼راجع دليل املساعدة ملزيد من التفاصيل حول بنود تهيئات الوظائف.

نسخ ملفات من مسجل  ICإىل الكمبيوتر
ميكن نسخ امللفات واملجلدات من مسجل  ICإىل الكمبيوتر لحفظها عليه.

 اضبط مستوى الصوت بواسطة الضغط عىل .VOL –/+
 اضغط  إليقاف االستامع.

 1انقر زر املاوس مطوالً،
 2اسحب،
 3ثم أسقط.

الحذف
الكمبيوتر

IC RECORDER

 قم بفصل مسجل  ICعن جهاز الكمبيوتر.

 مالحظات
ˎˎإذا مل تقم بالضغط عىل أي زر خالل دقيقة واحدة يف التهيئة املبدئية ،تظهر
"? "Quit Initial Set-upأو "? "Quit Beep Settingsيف نافذة العرض.
ˎˎميكنك ضبط تهيئة الساعة وتهيئة نغمة التنبيه الحقاً .للتفاصيل راجع دليل املساعدة
الخاص مبسجل .IC

 اخرت امللف الذي تريد حذفه من قامئة امللفات املسجلة أو قم بتشغيل امللف
الذي تريد حذفه.
 اضغط  ،OPTIONواضغط  أو  الختيار ""Delete a File
ثم اضغط .

تظهر كلمة "? "Deleteويتم االستامع إىل امللف املحدد للتأكيد.

 تأكد من قبول رشوط اتفاقية الرتخيص ،واخرت [I accept the terms
 ،]in the license agreementثم انقر [.]Next

 عند ظهور النافذة [ ،]Setup Typeاخرت [ ]Standardأو []Custom
ثم انقر [.]Next
اتبع التعليامت املعروضة عىل الشاشة واضبط إعدادات الرتكيب عند اختيار
[.]Custom

 عندما تظهر نافذة [ ،]Ready to Install the Programانقر عىل
[.]Install
 عندما تظهر النافذة [Sound Organizer has been installed
 ،]successfully.اخرت [ ]Launch Sound Organizer Nowثم
انقر [.]Finish

 مالحظة
قد يكون ال بد من إعادة بدء تشغيل الكمبيوتر بعد تركيب برنامج Sound
.Organizer

تنبيهات احتياطية

حول الطاقة
تيار مبارش  3.7فولت :استخدم بطارية أيون الليثيوم الداخلية القابلة للشحن
تيار مبارش  5.0فولت:عند استخدام محول تيار مرتدد USB
استهالك التيار املقنن 500 :مييل أمبري

 اضغط  أو  الختيار التهيئة التي تريد ضبطها ،ثم اضغط
.

لنسخ ملف أو مجلد (سحب وإسقاط)

 مالحظة
ال ميكن استعادة امللفات بعد حذفها.

اتبع التعليامت التي تظهر عىل الشاشة.

حول التعامل
ˎˎال ترتك الوحدة يف مكان قريب من مصادر الحرارة أو يف مكان تكون فيه عرضة لضوء
الشمس املبارش أو الغبار الكثيف أو الصدمات.
ˎˎإذا وقع أي يشء صلب أو سائل عىل الوحدة ،خذ الوحدة ليتم فحصها من قبل فني
مؤهل قبل مواصلة تشغيلها.
ˎˎعند استعامل مسجل  ICعليك باتباع التنبيهات االحتياطية التالية للحيلولة دون التواء
الهيكل أو تعرض مسجل  ICللخلل.
– –ال تجلس إذا كان مسجل  ICموضوعاً يف جيبك الخلفي.
– –إذا وضعت مسجل  ICيف حقيبة حني يكون سلك سامعات الرأس/سامعات األذن
ملفوفاً حوله ،عليك بأال تعرض الحقيبة لصدمات قوية.

قم بسحب وإسقاط امللفات أو املجلدات التي تريد نسخها من
" "IC RECORDERإىل القرص املحيل عىل الكمبيوتر.

يتم عرض القامئة  HOMEعند االنتهاء من ضبط نغمة التنبيه.

 انقر نقراً مزدوجاً عىل [( ]SoundOrganizer_V1601أو
[.)]SoundOrganizer_V1601.exe

 اضغط  أو  الختيار بند القامئة الذي تريد ضبط تهيئته ،ثم
اضغط .

 انسخ امللفات أو املجلدات التي تريد نقلها إىل الكمبيوتر.

تقوم الساعة بإظهار التهيئة ويتم عرض شاشة تهيئة نغمة التنبيه عىل وضع
التشغيل واإليقاف.

 اذهب إىل قامئة [البدء] ،وانقر [الكمبيوتر] ،ثم انقر نقراً مزدوجاً عىل
[.]FOR WINDOWS[  ]IC RECORDER

حول السالمة
ال تقم بتشغيل الوحدة أثناء قيادة السيارة أو ركوب الدراجة أو تشغيل أية مركبة آلية.

 قم بتوصيل مسجل  ICبجهاز الكمبيوتر.

 اضغط  أو  الختيار " "Nextثم اضغط .

تظهر عبارة " "Connectingيف نافذة عرض مسجل  ICحني يكون موصوالً
بالكمبيوتر.

 مالحظة
القيام بصياغة الذاكرة الداخلية يؤدي إىل حذف جميع البيانات املخزنة( .سيتم حذف برنامج
 Sound Organizerأيضا).

 اضغط  مرة أخرى إليقاف التسجيل.

تظهر " "Saving...ويتم عرض نافذة وضع إيقاف التسجيل من جديد.

 تأكد من أنه قد تم التعرف عىل مسجل  ICبشكل صحيح.

يبدأ الرتكيب.

استخدام القامئة OPTION

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

 امليكروفونات الداخلية (يسار/ميني)
 الزر ( التسجيل/إيقاف التسجيل)
 الزر ( التقديم/التقديم الرسيع)
1
 الزر ( استامع/إدخال/توقف)*
 الزر ( الرتجيع/الرتجيع الرسيع)
 الزر OPTION
 الزر BACK/HOME
1
 الزر ( VOL –/+مستوى الصوت)*
 مؤرش التشغيل
 نافذة العرض
2
 السامعة*
 الزر ( RESETداخل غطاء موصل )USB
 موصل ( USBداخل غطاء موصل )USB
 غطاء موصل USB
 مقبس ( سامعات الرأس)
 مفتاح POWER•HOLD
 املشبك

Return to
*XX

Recorded Files

اسحب املفتاح  POWER•HOLDوأبقه مسحوبًا باتجاه " "POWERإىل أن
تظهر نافذة العرض.

راجع دليل املساعدة

األجزاء ومفاتيح التحكم

Settings

Podcast

التسجيل

لقطع الطاقة ،اسحب املفتاح  POWER•HOLDوأبقه مسحوبًا باتجاه ""POWER
إىل أن يتم عرض "."Power Off

 استخدم كبل  USBاملرفق وقم بتوصيل موصل  USBاملوجود داخل غطاء
موصل  USBمبنفذ  USBالخاص بالكمبيوتر املشغل.

 اضغط  أو  الختيار "" Settings
 "Language" - "Common Settings" -ثم اضغط .

 اضغط  BACK/HOMEمطوالً للعودة إىل القامئة .HOME

دليل بدء التشغيل هذا يزودك بتعليامت حول عمليات التشغيل الرئيسية الخاصة
مبسجل .IC
دليل املساعدة هو دليل موجود عىل اإلنرتنت.
راجع دليل املساعدة عندما تريد مراجعة املزيد من التفاصيل وعمليات التشغيل
والحلول املحتملة عند حدوث مشكلة.

قم برتكيب برنامج  Sound Organizerعىل الكمبيوتر.
يتيح برنامج  Sound Organizerإمكانية تبادل امللفات بني مسجل  ICوالكمبيوتر.
ميكن أيضاً تشغيل ونقل األغاين املستوردة من أسطوانات  CDاملوسيقية والوسائط
األخرى وملفات  MP3وامللفات الصوتية األخرى املستوردة إىل الكمبيوتر وملفات
بودكاست إىل مسجل .IC
 مالحظة
برنامج  Sound Organizerمتوافق مع كمبيوترات  Windowsفقط ،وهو غري متوافق
مع كمبيوترات .Mac

دليلبدءالتشغيل

)4-543-030-43(1

تركيب برنامج Sound Organizer

إذا كان لديك أي استفسارات أو مشاكل تتعلق بالوحدة ،يرجى استشارة أقرب وكيل
سوين .Sony
تحذير

ال تعمد إىل تعريض البطاريات (مجموعة البطارية أو البطاريات املركبة) لحرارة زائدة مثل
أشعة الشمس أو النار أو ما شابه ذلك لفرتة زمنية طويلة.

السعة (السعة املتاحة للمستخدم*)2*1

 16جيجابايت ( 14.40جيجابايت تقريباً =  15,461,882,265بايت)
* 1يتم استخدام جزء صغري من الذاكرة الداخلية إلدارة امللفات ولذلك ال يكون ذلك الجزء متاحاً.
* 2عند صياغة الذاكرة الداخلية بواسطة مسجل .IC

األبعاد (عرض/ارتفاع/عمق) (غري متضمنة األجزاء البارزة ومفاتيح التحكم)

 102.0مم ×  20.0مم ×  7.4مم تقريباً

الكتلة

 29جم تقريباً

تأكد من البنود املرفقة

ˎˎمسجل )1( IC
ˎˎكبل )1( USB
ˎˎجراب حمل ()1
ˎˎدليل بدء التشغيل (هذا املستند)
ˎˎبطاقة الضامن (للزبائن يف كوريا)
ˎˎالربنامج التطبيقي( Sound Organizer ،ملف  Installerمخزن يف الذاكرة
الداخلية حتى تتمكن من تركيبه عىل الكمبيوتر).

 اضغط  أو  الختيار " ،"Yesثم اضغط .

تظهر عبارة " "Please Waitيف نافذة العرض ويتم حذف امللف املختار.

العالمات التجارية والرخص

ˎˎ Microsoftو Windowsو Windows Mediaعالمات تجارية مسجلة
أو عالمات تجارية لشركة  Microsoft Corporationفي الواليات المتحدة
األمريكية و/أو بالد أخرى.
ˎˎ macOSعالمة تجارية لشركة  ،Apple Inc.مسجلة في الواليات المتحدة
األمريكية وبلدان أخرى.
ˎˎ MPEG Layer-3تقنية ترميز الصوت ثالثية الطبقات وبراءة االخرتاع املرخصة من
قبل  Fraunhofer IISو .Thomson

* 1توجد عىل هذه األزرار نقاط بارزة .استعملها كنقطة مرجعية لعمليات التشغيل ،أو لتعريف كل
طرف توصيل.
* 2السامعة الداخلية هي للتحقق من الصوت املسجل ،ولذلك فإن مستوى الصوت محدود .إذا مل يكن
صوت االستامع عالياً مبا فيه الكفاية أو كان سامعه صعباً ،استخدم سامعات الرأس (غري مرفقة).

يتم إيقاف الشاشة تلقائياً
اضغط  BACK/HOMEلتشغيل الشاشة.
يتم ضبط مؤقت إطفاء الشاشة عىل " "Auto Screen Offبشكل افرتايض لحفظ
طاقة البطارية.
إذا مل يتم إجراء أية عملية ملدة حوايل  30ثانية يف وضع اإليقاف وحوايل  10ثوان يف
وضعي التسجيل واالستامع ،يتم إيقاف الشاشة تلقائياً.
إال أنه ميكنك تشغيل األزرار حتى ولو كانت الشاشة يف وضع اإليقاف.

¼لتغيري التهيئات ،اضغط مطوالً عىل  BACK/HOMEواخرت "Settings

جميع العالمات التجارية والعالمات التجارية املسجلة األخرى هي عالمات تجارية أو
عالمات تجارية مسجلة ملالكيها املعنيني .عالوة عىل ذلك "™" ،و "®" مل يتم ذكرها يف
جميع الحاالت يف هذا الدليل.
This product is protected by certain intellectual property
rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such
technology outside of this product is prohibited without
a license from Microsoft or an authorized Microsoft
subsidiary.

"

"Screen Off Timer" - "Common Settings" -

 "."No Auto Screen OffPrinted in China

© 2016 Sony Corporation
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استفاده از منوی HOME

بیایید ضبط کننده آی سی جدید شام را امتحان کنیم
شارژ

شام می توانید منوی  HOMEرا منایش دهید تا با فشار دادن و نگه داشنت
 BACK/HOMEاز هر عملکرد استفاده کنید.
منوی  HOMEبه شام اجازه می دهد که عملکردی را انتخاب کنید ،فایل های ضبط
شده خود را جستجو کنید یا تنظیامت روی ضبط کننده آی سی را تغییر دهید.

زبان منو را انتخاب منایید

راهنامی راه اندازی

 نکته

سازگار نیست.

 ضبط کننده آی سی را شارژ کنید.

با استفاده از کابل  USBضمیمه شده ،اتصال  USBدرون پوشش اتصال USB

را به یک درگاه  USBاز یک کامپیوتر درحال کار متصل کنید.
شارژ رشوع می شود.
وقتی باتری به طور کامل شارژ شد ،نشانگر باتری "
" را نشان خواهد داد.

 ضبط کننده آی سی را جدا کنید.

مطمنئ شوید که نشانگر به کارگیری روشن نباشد.
سپس به راهنامی کمک مراجعه کنید تا ضبط کننده آی سی را بدون خطر
خارج کنید.

روشن کردن

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

  یا  را برای انتخاب "" Settings
– " "Language" – "Common Settingsفشار دهید و سپس
 را فشار دهید.

 دستگاه را روشن منایید.

 با استفاده از کابل  USBضمیمه شده ،اتصال  USBدرون پوشش اتصال
 USBرا به یک درگاه  USBاز یک کامپیوتر درحال کار متصل کنید.
آیتم های منوی  HOMEبه ترتیب زیر همرتاز شده اند.

  یا  را برای انتخاب زبانی که می خواهید در پنجره منایش
استفاده کنید فشار دهید و سپس  را فشار دهید.
از بین زبان های زیر می توانید انتخاب کنید:

( Deutschآملانی)( Español ،*English ،اسپانیایی)Français ،

(فرانسوی)( Italiano ،ایتالیایی)( Русский ،روسی)،
(چینی) ،و
(چینی)،
(تایلندی)

(کره ای)،

* تنظیم پیش فرض

Return to
*XX

Settings

کلید  POWER•HOLDرا در جهت " "POWERبلغزانید و نگه دارید تا
منایش پنجره منایان شود.

Music

Record

برای جلوگیری از عملکردهای ناخواسته ()HOLD

نشانگر به کارگريی

¼قبل از رشوع استفاده از ضبط کننده آی سی ،مطمنئ شوید که کلید
 POWER•HOLDرا به سمت مرکز لغزانده و حالت  HOLDرا رها کنید.

*Return to XX

  را فشار دهید.

شام می توانید فایل های پادکست وارد شده از یک
کامپیوتر را انتخاب کرده و آنها را پخش کنید.
شام می توانید فایل های موسیقی وارد شده از یک
کامپیوتر را انتخاب کرده و آنها را پخش کنید.
شام می توانید فایل های ضبط شده با استفاده
از ضبط کننده آی سی را انتخاب و سپس آنها را
پخش کنید.
فایل های ضبط شده در ( FOLDERفولدر) ذخیره
می شوند.
شام می توانید پنجره ضبط را منایش دهید .برای
رشوع ضبط  ،را فشار دهید.
شام می توانید منوی  Settingsرا منایش دهید
و تنظیامت مختلف را روی ضبط کننده آی سی
تغییر دهید.
این آیتم را برای بازگشت به پنجره منایش داده شده
قبل از ورود به منوی  HOMEانتخاب کنید.
* عملکردی که شام هم اکنون استفاده می کنید در
" "XXمنایان می شود.

ضبط رشوع شده و نشانگر به کارگريی به رنگ قرمز روشن می شود.

استفاده از منوی OPTION

¼برای رهاکردن ضبط کننده آی سی از حالت  ،HOLDکلید  POWER•HOLDرا به
سمت مرکز بلغزانید.

تنظیامت اولیه را تنظیم کنید

 ضبط کننده آی سی را طوری قرار دهید که میکروفون های داخلی رو به
منبع صدایی باشند که باید ضبط شود.

هنگامیکه دستگاه را برای اولین بار روشن می کنید ،یا هنگامیکه ساعت تنظیم نشده
است "Setting Date&Time" ،منایان می شود و شام می توانید ساعت را تنظیم
کنید.

  یا  را برای انتخاب " "Nextفشار داده و سپس  را
فشار دهید.

  یا  را برای تغییر عدد سال فشار داده و سپس  را برای
وارد کردن عدد فشار دهید .این روند را برای تنظیم کردن ماه ،روز ،ساعت
و دقیقه به طور متوالی تکرار کنید.

شام می توانید نشانگر را با فشار دادن  BACK/HOMEبه آیتم قبلی منتقل
کنید.

گوش دادن

  یا  را برای انتخاب "Recorded Files
 HOMEفشار دهید و سپس  را فشار دهید.

  یا  را برای انتخاب پوشه دلخواه فشار داده و سپس  را
فشار دهید.
  یا  را برای انتخاب فایل دلخواه فشار داده و سپس  را
فشار دهید.
پخش آغاز می شود و نشانگر به کارگريی به رنگ سبز روشن می شود.

1

این دکمه ها یک نقطه ملسی دارند .از آن به عنوان یک نقطه مرجع برای عملکردها ،یا برای
شناسایی هر پایانه استفاده کنید.

2

بلندگوی داخلی برای بررسی صدای ضبط می باشد ،بنابراین درجه صدای محدودی دارد .اگر
صدای پخش به اندازه کافی بلند نیست یا شنیدن آن سخت است ،از گوشی ها (ضمیمه نشده)
استفاده کنید.

*

*

  یا  را برای انتخاب " "Yesیا " "Noفشار داده و سپس
 را فشار دهید.

  یا  را برای انتخاب تنظیمی که می خواهید تنظیم کنید فشار
داده و سپس  را فشار دهید.
¼برای جزئیات آیتم های تنظیامت با هرکدام از عملکردها ،به راهنامی کمک مراجعه
کنید.

کپی کردن فایل ها از ضبط کننده آی سی به
کامپیوترتان
شام می توانید فایل ها و پوشه ها را از ضبط کننده آی سی خود به کامپیوترتان کپی
کنید تا آنها را ذخیره کنید.

 با فشار  VOL –/+صدا را تنظیم کنید.
ساعت تنظیم را منعکس کرده و پنجره تنظیم برای روشن یا خاموش کردن
صدای بوق منایش داده می شود.

آیتم های منوی  OPTIONبرای عملکردی که شام انتخاب کرده اید منایان می
شود.

  یا  را برای انتخاب آیتم منویی که می خواهید تنظیم را برایش
انجام دهید فشار داده و سپس  را فشار دهید.

  یا  را برای انتخاب " "Nextفشار داده و سپس  را
فشار دهید.
 میکروفن های داخلی (چپ/راست)
 دکمه ( ضبط/توقف ضبط)
 دکمه ( ردیف/رسیع به جلو)
1
 دکمه ( پخش/ورود/توقف)*
 دکمه ( مرور/رسیع به عقب)
 دکمه OPTION
 دکمه BACK/HOME
1
 دکمه ( VOLمیزان صدا) *–/+
 نشانگر به کارگريی
 پنجره منایش
2
 بلندگو*
 دکمه ( RESETدرون پوشش اتصال )USB
 اتصال ( USBدرون پوشش اتصال )USB
 پوشش اتصال USB
 فیش ( گوشی ها)
 کلید POWER•HOLD
 گیره

 عملکردی شام می خواهید استفاده کنید را از منوی  HOMEانتخاب کنید،
 را فشار دهید و سپس  OPTIONرا فشار دهید.

نشانگر به کارگريی

" از منوی

 برای متوقف کردن پخش  را فشار دهید.

حذف کردن

 ضبط کننده آی سی را به کامپیوتر خود وصل کنید.
 فایل ها یا پوشه هایی را که می خواهید به کامپیوترتان منتقل کنید کپی
منایید.

هنگامیکه تنظیم بوق را متام کردید ،پنجره منوی  HOMEمنایان می شود.

 فایلی که می خواهید حذف کنید را از لیست فایل های ضبط شده انتخاب
کنید یا فایلی که می خواهید حذف کنید را پخش کنید.
 نکات
ˎˎاگر در تنظیامت اولیه ،هیچ دکمه ای را طی  1دقیقه فشار ندهید،
"? "Quit Initial Set-upیا "? "Quit Beep Settingsروی پنجره منایش ظاهر
می شود.
ˎˎشام می توانید بعدا تنظیم ساعت و تنظیم صدای بوق را تنظیم کنید .برای جزئیات ،به
راهنامی ضبط کننده آی سی مراجعه کنید.

 OPTION را فشار داده  ،یا  را برای انتخاب
" "Delete a Fileفشار داده و سپس  را فشار دهید.

"? "Deleteمنایان می شود و فایل مشخص شده برای تأیید پخش می شود.

  یا  را برای انتخاب " "Yesفشار داده و سپس  را فشار
دهید.

" "Please Waitروی پنجره منایش ظاهر می شود و فایل انتخاب شده حذف
خواهد شد.

صفحه منایش بطور خودکار خاموش می شود.
برای روشن کردن صفحه منایش  BACK/HOMEرا فشار دهید.
برای ذخیره نیروی باتری ،زمانسنج خاموشی صفحه بطور پیش فرض روی
" "Auto Screen Offتنظیم شده است.
اگر در حالت توقف برای حدود  30ثانیه و در حالت های ضبط و پخش برای
حدود  10ثانیه هیچ عملکردی انجام نشود ،صفحه منایش بطور خودکار خاموش
می شود.
هرچند ،حتی درحین خاموش بودن صفحه ،شام می توانید یک عمکرد دکمه انجام
دهید.

¼برای تغییر تنظیامت BACK/HOME ،را فشار داده و نگه دارید و
"Settings

" "Screen Off Timer" - "Common Settings" -

 "No Auto Screen Off" -را انتخاب کنید.

دستورالعمل های منایان شده روی صفحه را دنبال کنید.

 مطمنئ شوید که رشایط موافقتنامه مجوز را می پذیریدI accept the[ ،
 ]terms in the license agreementرا انتخاب کنید و سپس
روی [ ]Nextکلیک کنید.

 وقتی پنجره [ ]Setup Typeظاهر می شود ]Standard[ ،یا
[ ]Customرا انتخاب کرده و سپس بر [ ]Nextکلیک منایید.

دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید و هنگامیکه [ ]Customرا انتخاب
می کنید ،تنظیامت نصب را تنظیم منایید.

 وقتی پنجره [ ]Ready to Install the Programظاهر شد ،بر
[ ]Installکلیک کنید.
نصب آغاز می شود.

 وقتی پنجره [Sound Organizer has been installed
 ].successfullyظاهر می شودLaunch Sound Organizer[ ،
 ]Nowرا چک کرده و سپس بر [ ]Finishکلیک کنید.

 نکته
ممکن است پس از نصب  ،Sound Organizerنیاز به راه اندازی مجدد کامپیوتر
داشته باشید.

موارد احتیاطی
درباره نیرو

 :DC 3.7 Vاز باتری لیتیوم-یون قابل شارژ داخلی استفاده کنید
:DC 5.0 Vهنگام استفاده از آداپتور برق متناوب USB
مرصف جاری رتبهبندیشده 00 mA:
5
درباره ایمنی
دستگاه را در حین رانندگی ،سواری بر موتور سیکلت یا استفاده از هرگونه وسیله
موتوری استفاده نکنید.
درباره به کارگیری
ˎˎدستگاه را در مکان های نزدیک منابع گرمایی ،یا در مکانی در معرض نور خورشید
مستقیم ،غبار بیش از حد یا شوک مکانیکی قرار ندهید.
ˎˎدر صورتی که هرگونه شیء جامد یا مایع به درون دستگاه افتاد ،قبل از استفاده
مجدد از دستگاه ،آن را برای بررسی به پرسنل واجد رشایط نشان دهید.
ˎˎهنگام استفاده از ضبط کننده آی سی خود ،به خاطر داشته باشید که از هشدارهای
زیر پیروی کنید تا از خمیدگی جعبه یا عملکرد نادرست ضبط کننده آی سی
جلوگیری شود.
– –درحالیکه ضبط کننده آی سی را در جیب عقب خود دارید ،ننشینید.
– –ضبط کننده آی سی خود را با سیم هدفون ها/شنودها که دور آن پیچیده شده،
در داخل کیف قرار ندهید و کیف را در معرض رضبه محکم قرار ندهید.
اگر پرسش یا مشکلی در رابطه با دستگاه خود دارید ،لطفاً با نزدیک ترین فروشنده
سونی  Sonyخود مشورت کنید.
هشدار

از قراردادن باتری ها (بسته باتری یا باتری های نصب شده) برای مدت طوالنی در معرض
حرارت بیش از حد مانند نور خورشید ،آتش یا موارد مشابه خودداری کنید.

فایل ها یا پوشه هایی را که می خواهید از " "IC RECORDERبه دیسک
محلی کامپیوترتان منتقل کنید بکشید و رها کنید.

ظرفیت (ظرفیت در دسرتس کاربر*)2*1

برای کپی کردن یک فایل یا پوشه (بکشید و رها کنید)

* 1مقدار کوچکی از حافظه داخلی برای مدیریت فایل استفاده شده و بنابراین برای ذخیره کردن قابل
دسرتسی نیست.
* 2هنگامیکه حافظه داخلی توسط ضبط کننده آی سی فرمت شده است.

 1کلیک کرده و نگه دارید،
 2بکشید،
 3و سپس رها کنید.

 نکته
وقتی یک فایل حذف شد ،شام منی توانید آن را بازیابی کنید.

 بر [( ]SoundOrganizer_V1601یا [_SoundOrganizer
 )]V1601.exeدوبار کلیک منایید.

 نکته
اگر حافظه داخلی را فرمت کنید ،متام داده های ذخیره شده حذف می شوند( .نرم افزار
 Sound Organizerنیز حذف می شوند).

 برای متوقف کردن ضبط  را مجددا فشار دهید.

بخش ها و کنرتل ها

 به منوی [آغاز] رفته بر [رایانه] کلیک کرده و سپس بر
[ ]FOR WINDOWS[  ]IC RECORDERدوبار کلیک کنید.

شام می توانید منوی  OPTIONرا با فشار دادن  OPTIONمنایش دهید.
آیتم های منوی  OPTIONبرای هر عملکرد ضبط کننده آی سی متفاوت است و به
شام اجازه می دهد تنظیامت مختلف و غیره را تغییر دهید.

" "Saving...ظاهر می شود و صفحه منایش به پنجره حالت توقف ضبط باز
می گردد.
با فشار دادن  پس از متوقف کردن ضبط ،شام می توانید فایلی که اکنون
ضبط شد را پخش کنید.

 مطمنئ شوید که ضبط کننده آی سی به درستی شناسایی شده است.

در حینی که ضبط کننده آی سی به کامپیوتر وصل است "Connecting" ،در
پنجره منایش ضبط کننده آی سی منایش داده می شود.

می توانید عملکردهای لیست شده در زیر را انتخاب کنید:

Settings

برای خاموش کردن ،کلید  POWER•HOLDرا در جهت " "POWERلغزانده و
نگه دارید تا " "Power Offمنایش داده شود.

Recorded
Files

  یا  را برای انتخاب عملیاتی که می خواهید استفاده کنید فشار
داده و سپس  را فشار دهید.

Recorded Files

ضبط کردن

Record

Music

Podcast

* عملکردی که شام هم اکنون استفاده می کنید در
" "XXمنایان می شود.

Podcast

 BACK/HOME را برای بازگشت به منوی  HOMEفشار دهید و نگه
دارید.

ICD-TX650

¼هنگام نصب  ،Sound Organizerبه یک حساب کاربری با امتیازات مدیریت
وارد شوید.

پنجره منوی  HOMEظاهر می شود.

 BACK/HOME را فشار داده و نگه دارید.

این یک راهنامى راه اندازی است که دستورالعمل های عملیات های پایه ضبط کننده
آی سی را به شام ارایه می دهد.
راهنامی کمک یک دفرتچه آنالین است.
هنگامیکه می خواهید جزئیات ،عملکردها و راه حل های ممکن بیشرتی را درهنگام
رخداد یک مشکل بدانید ،به راهنامی کمک مراجعه کنید.

 Sound Organizerرا بر کامپیوتر خود نصب منایید.
 Sound Organizerشام را قادر می سازد که فایل ها را بین ضبط کننده آی سی
و کامپیوتر خود جابجا کنید.
آهنگ های وارد شده از CDهای موسیقی و سایر رسانه ها MP3 ،و سایر فایل های
صوتی وارد شده به یک کامپیوتر و پادکست ها نیز می توانند پخش شوند و به یک
ضبط کننده آی سی منتقل گردند.
 Sound Organizerفقط با کامپیوترهای  Windowsسازگار می باشد .با Mac

 BACK/HOME را فشار داده و نگه دارید.

به راهنامی کمک مراجعه کنید

نصب Sound Organizer

کامپیوتر شام

IC RECORDER

 ضبط کننده آی سی را از کامپیوتر خود جدا کنید.

 16گیگابایت (تقریباً  14.40گیگابایت =  15,461,882,265بایت)

ابعاد (عرض/ارتفاع/عمق) (بدون احتساب قسمت های برجسته و کنرتل ها)

حدودا  102.0میلیمرت ×  20.0میلیمرت ×  7.4میلیمرت

جرم

حدودا  29گرم

آیتم های ضمیمه شده را بررسی کنید

ˎˎضبط کننده آی سی ()1
ˎˎکابل )1( USB
ˎˎکیف حمل ()1
ˎˎراهنامی راه اندازی (این برگه)
ˎˎکارت ضامنت (برای مشرتیان در کره)
ˎˎنرم افزار کاربردی( Sound Organizer ،فایل نصب کننده در حافظه داخلی
ذخیره شده است بنابراین شام می توانید آن را روی کامپیوتر خود نصب کنید).

عالئم تجاری

ˎˎ Windows ،Microsoftو  Windows Mediaعالئم تجاری ثبت شده
یا عالئم تجاری  Microsoft Corporationدر ایاالت متحده امریکا و/یا
کشورهای دیگر می باشند.
ˎˎ macOSیک عالمت تجاری  Apple Inc.در ایاالت متحده و سایر کشورهاست.
ˎ ˎفناوری کدگذاری صوتی  MPEGالیه  3و امتیازات انحصاری ارائه شده از
 Fraunhofer IISو .Thomson
کلیه عالئم تجاری و عالمت تجاری ثبت شده دیگر ،عالئم تجاری یا عالئم تجاری ثبت
شده متعلق به دارندگان مربوطه می باشند .به عالوه "™" ،و "®" در متام موارد در
این کتابچه راهنام ذکر نشده اند.
This product is protected by certain intellectual property
rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such
technology outside of this product is prohibited without
a license from Microsoft or an authorized Microsoft
subsidiary.

