การใชเมนู HOME

เริ่มใชงานเคร�องบันทึกเสียง (IC Recorder)
เคร�องบันทึกเสียง

ทานสามารถแสดงเมนู HOME เพ�อใชแตละฟงกชั่น โดยการกด
BACK/HOME แลวคางไว
เมนู HOME จะชวยใหทานเลือกฟงกชั่น, คนหาไฟลที่ทานบันทึก
หรือเปลี่ยนการตั้งคาของเคร�องบันทึกเสียง

เลือกเมนูภาษา

การชารจไฟ

คูมือเริ่มตนการใชงาน

ชารจไฟเคร�องบันทึกเสียง

ใชสาย USB ที่จัดมาให ตอตัวเช�อมตอ USB ที่อยูดานในฝาปด
ตัวเช�อมตอ USB เขาไปยังพอรท USB ของเคร�องคอมพิวเตอร
ที่ใชงานอยู
เริ่มชารจไฟ
เม�อชารจไฟแบตเตอรี่จนเต็มแลว ตัวแสดงสถานะแบตเตอรี่
จะแสดงเปน “ ”

ยกเลิกการเช�อมตอเคร�องบันทึกเสียง

ตองแน�ใจวา ไฟแสดงสถานะการทำงานไมสวาง จากนั้นปฏิบัติ
ตามคำแนะนำ Help เพ�อถอดเคร�องบันทึกเสียงออกอยาง
ปลอดภัย

เปดเคร�อง
D-653-100-11(1)

กดปุม
หรือ
เพ�อเลือกภาษาที่ทานตองการใชแสดง
บนหนาจอแสดง และจากนั้นกดปุม
Deutsch (German), English*, Español (Spanish), Français
(French), Italiano (Italian), Русский (Russian),
(Chinese),
(Chinese), และ ไทย
(Korean),
(Thai)

การบันทึก

เล�อนสวิทช POWER•HOLD แลวคางไว ในทิศทางของ “POWER”
จนกระทั่งปรากฏจอแสดง window

โปรดดูที่คำแนะนำ Help
คูมือเริ่มตนการใชงานเลมนี้ เพ�อแนะนำใหทานใชงานเบื้องตนของ
เคร�องบันทึกเสียง IC
คำแนะนำ Help เปนคูมือออนไลน
เม�อทานตองการทราบถึงรายละเอียดเพิ่มเติม, การใชงาน และการ
แกไขปญหาที่เปนไปได เม�อเกิดปญหาขึ้น โปรดดูคำแนะนำ Help

เพ�อปดเคร�อง เล�อนสวิทช POWER•HOLD แลวคางไว ในทิศทางของ
“POWER” จนกระทั่งปรากฏ “Power Off”
เพ�อปองกันการใชงานโดยไมเจตนา (HOLD)

ไฟแสดงสถานะการทำงาน
กอนที่ทานเริ่มใชงานเคร�องบันทึกเสียง ควรแน�ใจวา ทานเล�อนสวิทช
POWER•HOLD ไปยังบริเวณตรงกลาง เพ�อยกเลิกสถานะ HOLD

เริ่มทำการบันทึก และไฟแสดงสถานะการทำงานสวางขึ้นเปนสีแดง
เพ�อยกเลิกเคร�องบันทึกเสียงจากสถานะ HOLD เล�อนสวิทช
POWER•HOLD ใหอยูบริเวณตรงกลาง

ตั้งคาตั้งตน

กดปุม
หรือ
และจากนั้นกดปุม

เม�อทานเปดเคร�องเปนครั้งแรก หรือไมไดตั้งคานาฬ�กา จะปรากฏ
“Setting Date&Time” และทานสามารถตั้งคานาฬ�กาได

หรือ

เพ�อเลือก “Next” และจากนั้น

กดปุม
หรือ
เพ�อเปลี่ยนหมายเลขของป และ
จากนั้นกดปุม
เพ�อเขาสูหมายเลข ปฏิบัติซ้ำตามขั้นตอน
เพ�อตั้งคาเดือน, วัน, ชั่วโมง และนาทีตามลำดับ

ทานสามารถเล�อนเคอรเชอรไปยังหัวขอกอนหนาไดดวยการกด
BACK/HOME

กดปุม
กดปุม

หรือ

การตั้งคา

กลับสู
XX*
* ฟงกชั่นที่ทานใชอยูในปจจุบัน
จะแสดงเปน “XX”

หลังจากทานหยุดการบันทึก ทานสามารถเลนไฟลที่บันทึกไดทันที
โดยการกดปุม

การรับฟง

เพ�อเลือก “Yes” หรือ “No”

ไฟแสดงสถานะการทำงาน

กดปุม
หรือ
เพ�อเลือก “ Recorded Files”
จากเมนู HOME และจากนั้นกดปุม
กดปุม
หรือ
เพ�อเลือกโฟลเดอรที่ตองการ
และจากนั้นกดปุม
กดปุม
หรือ
เพ�อเลือกไฟลที่ตองการ และจากนั้น
กดปุม
เริ่มเลนและไฟแสดงสถานะการทำงานสวางขึ้นเปนสีเขียว

ทานสามารถเลือกฟงกชั่นตามตารางดานลางตอไปนี้:
ทานสามารถเลือกไฟล podcast ที่นำมา
Podcast
จากเคร�องคอมพิวเตอรและเลนไฟลนั้น
เพลง

ทานสามารถเลือกไฟลเพลงที่นำมาจาก
เคร�องคอมพิวเตอรและเลนไฟลนั้น

ไฟลที่บันทึก

ทานสามารถเลือกไฟลที่บันทึก โดยใช
เคร�องบันทึกเสียงและเลนไฟลนั้น
ไฟลที่บันทึกจะจัดเก็บอยูใน FOLDER

บันทึก

ทานสามารถแสดงหนาจอการบันทึก
เพ�อเริ่มการบันทึก กดปุม

การตั้งคา

ทานสามารถแสดงเมนูการตั้งคา และเปลี่ยน
การตั้งคาตางๆ บนเคร�องบันทึกเสียง

กลับสู XX*

เลือกหัวขอนี้ เพ�อกลับสูการแสดงหนาจอ
กอนที่จะกลับเขาสูเมนู HOME

ปรับระดับเสียง โดยการกดปุม VOL-/+
กดปุม
เพ�อหยุดเลน

การลบ

ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหนาจอและตั้งคาการติดตั้ง
เม�อทานเลือก [Custom]

เม�อปรากฏจอแสดง [Ready to Install the Program]
คลิก [Install]
เริ่มทำการติดตั้ง

เม�อปรากฏจอแสดง [Sound Organizer has been
installed successfully] ตรวจสอบ [Launch Sound
Organizer Now] และจากนั้นคลิก [Finish]
ขอควรทราบ

การใชเมนู OPTION

ขอควรทราบ

หากทานฟอรแมทหน�วยความจำภายในเคร�อง ขอมูลทั้งหมดที่จัดเก็บจะถูกลบ
(คำแนะนำ Help และซอฟทแวร Sound Organizer จะถูกลบไปดวย)

ขอควรระวัง
ดานกำลังไฟ

เลือกฟงกชั่นที่ทานตองการใชจากเมนู HOME,
กดปุม
และจากนั้นกด OPTION

ปรากฏหัวขอเมนู OPTION สำหรับฟงกชั่นที่ทานเลือก

กดปุม
หรือ
เพ�อเลือกหัวขอเมนูที่ทาน
ตองการทำการตั้งคา และจากนั้นกดปุม
กดปุม
หรือ
เพ�อเลือกการตั้งคาที่ทาน
ตองการตั้ง และจากนั้นกดปุม
เกี่ยวกับรายละเอียดของหัวขอการตั้งคาของแตละฟงกชั่น
โปรดดูที่คำแนะนำ Help

การคัดลอกไฟลจากเคร�องบันทึก
เสียงไปยังเคร�องคอมพิวเตอร
เช�อมตอเคร�องบันทึกเสียงเขากับเคร�องคอมพิวเตอร
คัดลอกไฟลหรือโฟลเดอรที่ตองการถายโอนไปยัง
เคร�องคอมพิวเตอรของทาน

ลากและวางไฟลหรือโฟลเดอรที่ทานตองการคัดลอกจาก
“IC RECORDER” ไปยังแผนดิสกบนเคร�องคอมพิวเตอรของทาน

1 คลิกแลวคางไว
2 ลาก
3 และจากนั้นวาง
IC RECORDER

เคร�องคอมพิวเตอร

ถอดเคร�องบันทึกเสียงออกจากเคร�องคอมพิวเตอร

เลือกไฟลที่ทานตองการลบจากรายช�อของไฟลที่บันทึก
หรือเลนไฟลที่ทานตองการลบ
หรือ

เพ�อเลือก “Delete a File”

จะปรากฏ “Delete?” และเลนไฟลที่ระบุเพ�อยืนยัน

*1

กดปุม
หรือ
และจากนั้นกดปุม

ควรแน�ใจวา ทานยอมรับเง�อนไขของขอตกลงการอนุญาต
เลือก [I accept the terms in the license agreement]
จากนั้นคลิก [Next]
เม�อปรากฏจอแสดง [Setup Type] เลือก [Standard]
หรือ [Custom] และจากนั้นคลิก [Next]

ใชงานเคร�องดวยไฟ 3.7V DC เทานั้นกับแบตเตอรี่ลิเธียม-อิออน
แบบชารจไฟภายในเคร�องได

ดานความปลอดภัย

หามใชงานเคร�องขณะขับรถ, ขี่จักรยาน หรือขับขี่ยานยนตทุกชนิด
• หามวางเคร�องไว ในสถานที่ที่ใกลแหลงความรอน หรือในสถานที่
ที่โดนแสงแดดสองโดยตรง, มีฝุนสกปรกมาก หรือมีเคร�องจักร
สั่นสะเทือน
• หากมีวัตถุหรือของเหลวใดๆ หลนลงในเคร�อง ใหทำการตรวจสอบ
เคร�องโดยชางผูชำนาญกอนใชงานเคร�องตอไป
• เม�อใชงานเคร�องบันทึกเสียง พึงจดจำขอควรระวังตามดานลางนี้
เพ�อหลีกเลี่ยงจากตัวเคร�องงอ หรือสาเหตุที่จะทำใหเคร�องบันทึกเสียง
เกิดความเสียหายได
- หามนั่งทับเคร�องบันทึกเสียงที่อยูในกระเปาหลังของทาน
- หามใสเคร�องบันทึกเสียงที่พันดวยสายของหูฟงลงในกระเปา
และวัตถุอาจจะกระทบกับของแข็ง
หากทานมีคำถามหรือปญหาใดๆ เกี่ยวกับเคร�องของทาน กรุณาปรึกษา
ตัวแทนจำหน�ายโซนี่ใกลบานทาน

คำเตือน

หามวางแบตเตอรี่ (กอนแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ภายใน) ในสถานที่
รอนจัด เชน กลางแดด, ไฟ หรือสิ่งที่ใกลเคียงเปนเวลานาน

ความจุ (ความจุที่ผู ใชสามารถใช ได*1*2)

16 GB (14.40 GB = 15,461,882,265 Byte โดยประมาณ)
*1
*2

หลังจากทำการลบไฟล ทานไมสามารถกูไฟลกลับคืนได

ปุมเหลานี้มีปุมนูน ใชสำหรับตำแหน�งอางอิงในการทำงาน
หรือแสดงแตละชองตอ
*2
ลำโพงภายในเคร�องใชเพ�อตรวจสอบเสียงที่บันทึกซึ่งจำกัดเสียง
หากเสียงที่เลนดังไมเพียงพอหรือไมไดยินเสียง ให ใชหูฟง (ไมมีในชุด)

ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหนาจอ

ทานอาจจะตองรีสตารทเคร�องคอมพิวเตอรของทานอีกครั้ง หลังจาก
ติดตั้ง Sound Organizer

การคัดลอกไฟลหรือโฟลเดอร (ลากและวาง)

ขอควรทราบ

• หากทานไมกดปุมใดๆ ภายใน 1 นาทีที่ทำการตั้งคาตั้งตน จะปรากฏ “Quit
Initial Set-up?” หรือ “Quit Beep Settings?” บนหนาจอแสดง
• ทานสามารถตั้งคานาฬ�กา และตั้งคาเสียงเตือนในภายหลังได สำหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่คำแนะนำ Help ของเคร�องบันทึกเสียง

ไปที่เมนู [Start] คลิก [Computer] และจากนั้น
ดับเบิ้ลคลิก [IC RECORDER] [FOR WINDOWS]
ดับเบิ้ลคลิก [SoundOrganizer_V1600] (หรือ
[SoundOrganizer_V1600.exe])

* ฟงกชั่นที่ทานใชอยูในปจจุบันจะแสดง
เปน “XX”

ทานสามารถคัดลอกไฟลและโฟลเดอรจากเคร�องบันทึกเสียง
ไปยังเคร�องคอมพิวเตอร เพ�อจัดเก็บไฟลและโฟลเดอร

กด OPTION, กดปุม
และจากนั้นกดปุม

ขณะเช�อมตอเคร�องบันทึกเสียงเขากับเคร�องคอมพิวเตอร
จะปรากฏ “Connecting” บนหนาจอแสดงของเคร�อง
บันทึกเสียง

ดานการดูแลรักษา

เม�อทานตั้งคาเสียงเตือนเสร็จสิ้น จะแสดงหนาตางเมนู HOME

ขอควรทราบ

ควรแน�ใจวา เคร�องบันทึกเสียงถูกจดจำอยางถูกตอง

เพ�อเลือกฟงกชั่นที่ทานตองการใช

อีกครั้ง เพ�อหยุดการบันทึก

เพ�อเลือก “Next” และจากนั้น

จะเริ่มการตั้งคานาฬ�กาดวย และจะปรากฏหนาตางการตั้งคาสำหรับ
การเปดหรือปดเสียงเตือน

กดปุม
หรือ
และจากนั้นกดปุม

บันทึก

วางเคร�องบันทึกเสียง โดยให ไมโครโฟนภายในเคร�องหันไป
ยังทิศทางของแหลงสัญญาณที่จะทำการบันทึก
จะปรากฏ “Saving...”
และจอแสดงจะกลับสูหนาจอโหมดหยุดการบันทึก

กดปุม
กดปุม

ไฟลที่
บันทึก

ทานสามารถแสดงเมนู OPTION โดยการกด OPTION
หัวขอเมนู OPTION ที่แตกตางกันสำหรับแตละฟงกชั่นของเคร�อง
บันทึกเสียง และจะชวยใหทานเปลี่ยนการตั้งคาตางๆ ได

กดปุม

ไมโครโฟนภายในเคร�อง (L/R)
ปุม
(บันทึก/หยุดการบันทึก)
ปุม
(cue/คนหาไปขางหนาอยางรวดเร็ว)
ปุม
(เลน/เปด/หยุด)*1
ปุม
(review/คนหาไปขางหลังอยางรวดเร็ว)
ปุม OPTION
ปุม BACK/HOME
ปุม VOL (ระดับเสียง) -/+*1
ไฟแสดงสถานะการทำงาน
จอแสดงขอมูล
ลำโพง*2
ปุม RESET (อยูดานในฝาปดตัวเช�อมตอ USB)
ตัวเช�อมตอ USB (อยูดานในฝาปดตัวเช�อมตอ USB)
ฝาปดตัวเช�อมตอ USB
ชองตอ (หูฟง)
สวิทช POWER•HOLD
คลิป

เพลง

กดปุม

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

สวนประกอบและปุมควบคุม

Podcast

ทานสามารถเลือกภาษาดังตอไปนี้:

* ตั้งคาตั้งตน

เปดเคร�อง

ใชสาย USB ที่จัดมาให ตอตัวเช�อมตอ USB ที่อยูดานใน
ฝาปดตัวเช�อมตอ USB เขาไปยังพอรท USB ของ
เคร�องคอมพิวเตอรที่ใชงานอยู

ปรากฏหนาจอเมนู HOME

หัวขอเมนู HOME จะแสดงเรียงตามลำดับดังตอไปนี้

กดปุม BACK/HOME แลวคางไว เพ�อกลับสูเมนู HOME

ICD-TX650

ติดตั้ง Sound Organizer บนเคร�องคอมพิวเตอรของทาน
Sound Organizer จะชวยใหทานแลกเปลี่ยนไฟลระหวาง
เคร�องบันทึกเสียงและเคร�องคอมพิวเตอรของทาน
เพลงที่นำมาจากซีดีเพลงและส�ออ�นๆ, MP3 และไฟลเสียงอ�นๆ
ที่นำเขาไปยังเคร�องคอมพิวเตอร และ podcasts ยังสามารถเลน
และถายโอนไปยังเคร�องบันทึกเสียงได
ขอควรทราบ

Sound Organizer สามารถใชงานรวมกันไดกับเคร�องคอมพิวเตอรระบบ
Windows เทานั้น ไมสามารถใชรวมกันกับเคร�อง Mac
เม�อทำการติดตั้ง Sound Organizer ตอง log in เขาสูบัญชีดวย
administrator privileges

กดปุม BACK/HOME แลวคางไว
กดปุม BACK/HOME แลวคางไว
กดปุม
หรือ
เพ�อเลือก “ Settings” “Common Settings” - “Language” และจากนัน้ กดปุม

การติดตั้ง Sound Organizer

เพ�อเลือก “Yes”

จะปรากฏ “Please Wait” บนหนาจอแสดง และไฟลที่เลือก
จะถูกลบ

ทานสามารถคัดลอกไฟลคำแนะนำ Help ที่จัดเก็บอยูในหน�วยความจำ
ภายในเคร�องไปยังเคร�องคอมพิวเตอรของทานได ในทำนองเดียวกัน

ดวยหน�วยความจำภายในเคร�องที่มีเพียงเล็กนอยสำหรับใช ในการ
จัดการไฟล ดังนั้นไมสามารถใชงานสำหรับการจัดเก็บของผู ใชได
เม�อฟอรแมทหน�วยความจำภายในเคร�องดวยเคร�องบันทึกเสียง

ขนาด (ก/ส/ล) (ไมรวมสวนประกอบและปุมควบคุม) (JEITA)*3
ประมาณ 102.0 มม. x 20.0 มม. x 7.4 มม.

น้ำหนัก (JEITA)*3
ประมาณ 29 กรัม
*3

ตรวจวัดคาดวยมาตรฐาน JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association)

ตรวจสอบรายการอุปกรณที่จัดมาให

• เคร�องบันทึกเสียง (1)
• สาย USB (1)
• กระเปาพกพา (1)
• คูมือเริ่มตนการใชงาน (ฉบับนี้)
• ใบรับประกัน (สำหรับลูกคาในประเทศเกาหลี)
• ซอฟทแวรแอพพลิเคชั่น, Sound Organizer (ไฟลสำหรับติดตั้ง
จัดเก็บอยูในหน�วยความจำภายในเคร�อง ซึ่งสามารถติดตั้งดวย
เคร�องคอมพิวเตอรของทาน)
• คำแนะนำ Help (ไฟล HTML จัดเก็บอยูในหน�วยความจำภายในเคร�อง
ซึ่งสามารถคัดลอกไปยังเคร�องคอมพิวเตอรไดอยางงายดาย)

อุปกรณเสริม

• ตัวแปลงไฟ AC USB AC-UD20, AC-U50AG

ปดหนาจอแสดงโดยอัตโนมัติ
กดปุม BACK/HOME เพ�อเปดหนาจอแสดง
ตั้งคาการตั้งเวลาพักหนาจอไวที่ “Auto Screen Off” เปนคาตั้งตน
เพ�อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
หากไมมีการใชงานประมาณ 30 วินาทีในโหมดหยุด และประมาณ
10 วินาที ในโหมดการบันทึกและการเลน จะปดหนาจอแสดงโดย
อัตโนมัติ
ทานสามารถใชงานปุมได อยางไรก็ตาม ถึงแมวาจอแสดงจะปดอยู

ขอควรทราบ

อุปกรณเสริมบางประเภทอาจจะไมสามารถใชงานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเทศ
หรือพื้นที่ของทาน

เพ�อเปลี่ยนการตั้งคา กดปุม BACK/HOME แลวคางไว และเลือก
“ Settings” - “Common Settings” - “Screen Off Timer” “No Auto Screen Off”

© 2014 โซนี่ คอรปอเรชั่น

