เริ่มใชงานเคร�องบันทึกเสียง (IC Recorder)
1. ชารจไฟ
เคร�องบันทึกเสียง

4. เลือกเมนูภาษา
-A

คูมือเริ่มตนการใชงานอยางรวดเร็ว

-B

2. เปดเคร�อง

ชารจไฟเคร�องบันทึกเสียง
เล�อนตัวเล�อนดานขาง USB ในทิศทางตามลูกศร ( -A) และใสตัวเช�อมตอ USB
เขาไปยังพอรท USB ของเคร�องคอมพิวเตอรที่ใชงานอยู ( -B)
เริ่มชารจไฟ
เม�อชารจไฟแบตเตอรี่จนเต็มแลว ตัวแสดงแบตเตอรี่จะแสดงเปน “
”
ยกเลิกการเช�อมตอเคร�องบันทึกเสียง
ตองแน�ใจวา ไฟแสดงสถานะการทำงานไมสวาง จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำ Help
เพ�อถอดเคร�องบันทึกเสียงออกอยางปลอดภัย

กดปุม
หรือ
เพ�อเลือกภาษาที่ทานตองการใชแสดงบนหนาจอแสดง
และจากนั้นกดปุม
(เลน/เปด)
ทานสามารถเลือกภาษาดังตอไปนี้:

Deutsch (German), English*, Español (Spanish), Français (French),
(Korean),
Italiano (Italian), Русский (Russian),
(Chinese),
(Thai)
(Chinese),

เปดเคร�อง
เล�อนสวิตช HOLD•POWER คางไวในทิศทางของ “POWER” จนกระทั่งปรากฏจอแสดง
window

* ตั้งคาตั้งตน

กดปุม BACK/HOME คางไว เพ�อกลับสูเมนู HOME

5. การบันทึก

ไมโครโฟนภายในเคร�อง

ICD-UX543F

ไฟแสดง
สถานะการทำงาน

D-668-100-11(1)

© 2013 โซนี่ คอรปอเรชั่น

เลือก BACK/HOME - “ Settings” - “Common Settings” “Language” และจากนั้นกดปุม
(เลน/เปด)

เพ�อปดเคร�อง เล�อนสวิตช HOLD•POWER คางไวในทิศทางของ “POWER” จนกระทั่ง
ปรากฏ “Power Off”

กอนที่ทานเริ่มใชงานเคร�องบันทึกเสียง ควรแน�ใจวา ทานเล�อนสวิตช HOLD•POWER ไปยังบริเวณ
ตรงกลาง เพ�อยกเลิกสถานะ HOLD

กดปุม

REC/PAUSE

เริ่มการบันทึกและไฟแสดงสถานะการทำงานสวางขึ้น
เปนสีแดง

เพ�อปองกันการใชงานโดยไมเจตนา (HOLD)

ยินดีตอนรับเขาสูเคร�องบันทึกเสียงใหมจากโซนี่!

วางเคร�องบันทึกเสียง โดยใหไมโครโฟนภายในเคร�องหันไปยังทิศทางของ
แหลงสัญญาณที่จะทำการบันทึก

คูมือเริ่มตนการใชงานอยางรวดเร็วเลมนี้ เพ�อแนะนำใหทานใชงานเบื้องตนของเคร�องบันทึกเสียง
กรุณาอานอยางระมัดระวัง เราหวังวาทานจะเพลิดเพลินกับการใชงานเคร�องบันทึกเสียงใหมจากโซนี่

ตรวจสอบรายการอุปกรณที่จัดมาให

• เคร�องบันทึกเสียง (1)
• หูฟงสเตอริโอ (1)
• สายเช�อมตอ USB (1)
• กระเปาพกพา (1)
• คูมือเริ่มตนการใชงานอยางรวดเร็ว

อุปกรณเสริม(แยกจำหน�าย)

• ไมโครโฟน Electret condenser
ECM-CS3, ECM-TL3

• ซอฟทแวรแอพพลิเคชั่น, Sound Organizer
(ไฟลสำหรับติดตั้งจัดเก็บอยูในหน�วยความจำ
ภายในเคร�อง ซึ่งสามารถติดตั้งดวยเคร�อง
คอมพิวเตอรของทาน)

• คำแนะนำ Help (ไฟล HTML
จัดเก็บอยูในหน�วยความจำภายในเคร�อง
ซึ่งสามารถคัดลอกไปยังเคร�องคอมพิวเตอร
ไดอยางงายดาย)

กดปุม STOP เพ�อหยุดการบันทึก
จะปรากฏ “Please Wait” และจอแสดงจะกลับสูหนาจอโหมดหยุดการบันทึก
หลังจากทานหยุดการบันทึก ทานสามารถเลนไฟลที่บันทึกไดทันที โดยการกด

เพ�อยกเลิกเคร�องบันทึกเสียงจากสถานะ HOLD เล�อนสวิตช HOLD•POWER ใหอยูบริเวณตรงกลาง

3. ตั้งคาตั้งตน

6. การรับฟง
เม�อทานใสแบตเตอรี่เปนครั้งแรก หรือไมไดตั้งคานาฬ�กา จะปรากฏ “Setting Date&Time”
และทานสามารถตั้งคานาฬ�กาได

ไฟแสดง
สถานะการทำงาน

• ตัวแปลงไฟ AC USB AC-UD20,
AC-U501AD, AC-U50AG

กดปุม
หรือ
เพ�อเลือก “ Recorded Files” จากเมนู HOME
และจากนั้นกด
กดปุม หรือ เพ�อเลือกโฟลเดอรที่ตองการ และจากนั้นกดปุม
กดปุม หรือ เพ�อเลือกไฟลที่ตองการ และจากนั้นกดปุม
เริ่มเลนและไฟแสดงสถานะการทำงานสวางขึ้น
เปนสีเขียว

ขอควรทราบ

อุปกรณเสริมบางประเภทอาจจะไมสามารถใชงานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเทศหรือพื้นที่ของทาน

กดปุม

หรือ

สวนประกอบและปุมควบคุม

เพ�อเลือก “Next” และจากนั้นกดปุม
ปรากฏหนาตาง “Date&Time” บนหนาจอ

(เลน/เปด)
ปรับระดับเสียง โดยการกดปุม VOL-/+
กดปุม STOP เพ�อหยุดเลน

7. การลบ
กดปุม
หรือ
เพ�อเปลี่ยนหมายเลขของป และจากนั้นกดปุม
(เลน/เปด)
เพ�อเขาสูหมายเลข ปฏิบัติซ้ำตามขั้นตอน เพ�อตั้งคาเดือน, วัน, ชั่วโมง และนาทีตามลำดับ
ทานสามารถเล�อนเคอรเชอรไปยังหัวขอกอนหนาไดดวยการกด BACK/HOME
เม�อทานตั้งคานาที และกดปุม
(เลน/เปด) จะเริ่มการตั้งคานาฬ�กาดวย และจะปรากฏ
หนาตางการตั้งคาสำหรับการเปดหรือปดเสียงเตือน
กดปุม

หรือ

หลังจากทำการลบไฟล ทานไมสามารถเรียกกลับคืนได

เลือกไฟลที่ทานตองการลบ เม�อเคร�องบันทึกเสียงอยูในโหมดหยุดบันทึก,
หยุดเลน หรือเลน
เลือก OPTION - “Erase a File” และจากนั้นกดปุม
จะปรากฏ “Erase?” และเลนไฟลที่ระบุเพ�อยืนยัน

เพ�อเลือก “Yes” หรือ “No” และจากนั้นกดปุม

เลือก “Yes” และจากนั้นกดปุม
จะปรากฏ “Please Wait” บนหนาจอแสดง
และไฟลที่เลือกจะถูกลบ
เม�อทานตั้งคาเสียงเตือนเสร็จสิ้น จะแสดงหนาตางเมนู HOME

ไฟแสดงสถานะการทำงาน
ไมโครโฟนภายใน (ระบบสเตอริโอ) (L)
ไมโครโฟนภายใน (ระบบสเตอริโอ) (R)
จอแสดงขอมูล
ปุม REC/PAUSE (บันทึก/หยุดชั่วคราว)
ปุม STOP
ปุมควบคุม ( DPC (Digital Pitch Control),
(เลนซ้ำ
A-B),
(review/คนหาไปขางหลังอยางรวดเร็ว),
(cue/คนหาไปขางหนาอยางรวดเร็ว))
ปุม
(เลน/เปด)*1
ปุม BACK/HOME
ปุม T-MARK (เคร�องหมายแทร็ค)
ปุม OPTION
ชองสำหรับสอดสายคลองมือ (ไมไดจัดสายคลองมือ A มาให)
ลำโพง
ชองเช�อมตอสาย USB (ตัวเช�อมตอ USB จัดเก็บอยูดานขาง
ของฝาปด)

ชองตอ (ไมโครโฟน)*1
ชองตอ (หูฟง)
สวิทช HOLD•POWER
ปุม VOL -/+ (ระดับเสียง -/+)*1
ตัวเล�อนดานขาง USB
ฝาปดชองเสียบ
ปุม RESET (ปุม RESET อยูดานขางของฝาปด)
ชองใสการด M2 /microSD (ชองใสการดอยูตรงฝาปด)*2
TM

*1 ปุมและชองตอเหลานี้มีปุมนูน ใชสำหรับตำแหน�งอางอิงในการทำงานหรือแสดงชองตอของแตละชอง
*2 ในคูม ือเริ่มตนการใชงานอยางรวดเร็วเลมนี้ การด M2TM และ microSD จะอางอิงดวย “memory card” ชองใสการด M2TM/microSD จะอางอิงดวย “ชองใส memory card”

• หากทานไมกดปุมใดๆ ภายใน 1 นาทีที่ทำการตั้งคาตั้งตน โหมดการตั้งคาตั้งตนจะถูกยกเลิก และจะกลับไปสูหนาตาง
เมนู HOME
• ทานสามารถตั้งคานาฬ�กา และตั้งคาเสียงเตือนในภายหลังได สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่คำแนะนำ Help
ของเคร�องบันทึกเสียง

การใชงานการตั้งเวลาพักหนาจอ
เพ�อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ ตั้งคาการตั้งเวลาพักหนาจอไวที่ “Auto Screen Off” เปนคาตั้งตน
เม�อตั้งคาการตั้งเวลาพักหนาจอไวที่ “Auto Screen Off” หากไมมีการใชงานประมาณ 30 วินาทีในโหมดหยุด
และประมาณ 10 วินาทีในโหมดการบันทึก, การเลน และรับฟงวิทยุ จะปดหนาจอโดยอัตโนมัติ
ทานสามารถใชงานปุมได อยางไรก็ตาม ถึงแมวาจอแสดงจะปดอยู เพ�อเปดหนาจอ กด BACK/HOME
เพ�อปดการใชงานการตั้งเวลาพักหนาจอ เลือก BACK/HOME - “
Screen Off”

Settings” - “Common Settings” - “Screen Off Timer” และจากนั้นเลือก “No Auto

การใชเมนู

เกี่ยวกับโฟลเดอรและไฟล
ไฟลเสียงที่บันทึกดวยเคร�องบันทึกเสียงถูกจัดเก็บอยูในโฟลเดอรของเคร�องบันทึกเสียง
โดยปกติ จะสราง 6 โฟลเดอรโดยอัตโนมัติตามที่อธิบายไวดานลางนี้

การใชเมนู HOME

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

”FOLDER01” - “FOLDER05”: จัดเก็บไฟลที่บันทึกดวยไมโครโฟน
”FM Radio”:
เม�อทานบันทึกคล�นสัญญาณวิทยุ FM จะจัดเก็บไฟลที่บันทึกไวในโฟลเดอรนี้โดยอัตโนมัติ

ทานสามารถแสดงเมนู HOME เพ�อใชแตละฟงกชั่น โดยการกด BACK/HOME แลวคางไว
เมนู HOMEจะชวยใหทานเลือกฟงกชั่น, คนหาไฟที่บันทึก หรือเปลี่ยนการตั้งคาของเคร�องบันทึกเสียง

Podcast

เพลง

ไฟลที่บันทึก

บันทึก

วิทยุ FM

การตั้งคา

ขอควรระวัง

ดานกำลังไฟ
ใชงานเคร�องดวยไฟ 3.7V DC
เทานั้นกับแบตเตอรี่ลิเธียม-อิออนแบบชารจไฟภายในเคร�องได
ดานความปลอดภัย
หามใชงานเคร�องขณะขับรถ, ขี่จักรยาน หรือขับขี่ยานยนต
ทุกชนิด

หัวขอเมนู HOME จะแสดงเรียงตามลำดับดังตอไปนี้
โฟลเดอร
เพลง

ไฟลที่
บันทึก

บันทึก

วิทยุ FM

การตั้งคา

กลับสู
XX*

* ฟงกชั่นที่ทานใชอยูในปจจุบันจะแสดงเปน “XX”

กด
หรือ
เพ�อเลือกฟงกชั่นที่ทานตองการใช และจากนั้นกด
ทานสามารถเลือกฟงกชั่นตามตารางดานลางตอไปนี้:
Podcast

ทานสามารถเลือกไฟล podcast ที่นำมาจากเคร�องคอมพิวเตอรและเลนไฟลนั้น

เพลง

ทานสามารถเลือกไฟลเพลงที่นำมาจากเคร�องคอมพิวเตอรและเลนไฟลนั้น

ไฟลที่บันทึก

ทานสามารถเลือกไฟลที่บันทึก โดยใชเคร�องบันทึกเสียงและเลนไฟลนั้น

บันทึก

ทานสามารถแสดงหนาจอการบันทึก เพ�อเริ่มการบันทึก กด REC/PAUSE

วิทยุ FM

ทานสามารถแสดงหนาจอวิทยุ FM เพ�อรับฟงวิทยุ FM หรือบันทึกคล�นสถานีวิทยุ FM

การตั้งคา

ทานสามารถแสดงเมนูการตั้งคา และเปลี่ยนการตั้งคาตางๆ บนเคร�องบันทึกเสียง

กลับสู XX*
กด

เลือกหัวขอนี้ เพ�อกลับสูการแสดงหนาจอกอนที่จะกลับเขาสูเมนู Home

* ฟงกชั่นที่ทานใชอยูในปจจุบันจะแสดงเปน “XX”

STOP เพ�อกลับสูการแสดงหนาจอกอนที่จะกลับเขาสูเมนู Home

การใชเมนู OPTION

ทานสามารถแสดงเมนู OPTION โดยการกด OPTION
หัวขอเมนู OPTION ที่แตกตางกันสำหรับแตละฟงกชั่นของเคร�องบันทึกเสียง และจะชวยใหทานเปลี่ยนการตั้งคาตางๆ ได

ไฟล

การใชเคร�องคอมพิวเตอร

การติดตั้งคำแนะนำ Help บนเคร�องคอมพิวเตอร
การติดตั้งคำแนะนำ Help บนเคร�องคอมพิวเตอรจากหน�วยความจำภายในของเคร�องบันทึกเสียง ทานสามารถคนหารายละเอียด
การใชงาน และวิธีการแกไขปญหาเม�อเกิดปญหาขึ้น
เล�อนตัวเล�อนดานขาง USB ที่อยูดานหลังของเคร�องบันทึกเสียง และใสตัวเช�อมตอ USB เขาไปยังพอรท USB
ของเคร�องคอมพิวเตอรที่ใชงานอยู
บน Windows: คลิก [Computer] (หรือ [My Computer]) จากนั้นดับเบิ้ลคลิก [IC RECORDER] [FOR
WINDOWS]
บน Mac: ดับเบิ้ลคลิก [IC RECORDER] บน desktop
ติดตั้งคำแนะนำ Help
บน Windows: ดับเบิ้ลคลิก [Help_Guide_Installer] (หรือ [Help_Guide_Installer.exe])
บน Mac: ดับเบิ้ลคลิก [Help_Guide_Installer_for_mac.app] (v10.5.8 หรือสูงกวา)
ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหนาจอ เพ�อดำเนินการติดตั้งตอไป
หลังจากทำการติดตั้งเสร็จสมบูรณ ดับเบิ้ลคลิกไอคอน [Help_Guide_icdu54_zz.htm] บน desktop สำหรับ
Windows (หรือบน Finder สำหรับ Mac)
ปรากฏคำแนะนำ Help
ทานสามารถดูคำแนะนำ Help ไดที่โฮมเพจที่บริการลูกคาสำหรับเคร�องบันทึกเสียงของโซนี่ไดที่
http://rd1.sony.net/help/icd/u54/zz/

การคัดลอกไฟลจากเคร�องบันทึกเสียงไปยังเคร�องคอมพิวเตอร
ทานสามารถคัดลอกไฟลและโฟลเดอรจากเคร�องบันทึกเสียงไปยังเคร�องคอมพิวเตอร เพ�อจัดเก็บไฟลและโฟลเดอร
เช�อมตอเคร�องบันทึกเสียงเขากับเคร�องคอมพิวเตอร
คัดลอกไฟลหรือโฟลเดอรที่ตองการถายโอนไปยังเคร�องคอมพิวเตอรของทาน
ลากและวางไฟลหรือโฟลเดอรที่ทานตองการคัดลอกจาก “IC RECORDER” หรือ “MEMORY CARD” ไปยังแผนดิสก
บนเคร�องคอมพิวเตอรของทาน
การคัดลอกไฟลและโฟลเดอร (ลากและวาง)
คลิกแลวคางไว
ลาก
และจากนั้นวาง

เลือกฟงกชั่นที่ทานตองการใชจากเมนู HOME และจากนั้นกด OPTION
ปรากฏหัวขอเมนู OPTION สำหรับฟงกชั่นที่ทานเลือก

IC RECORDER หรือ เคร�องคอมพิวเตอร
MEMORY CARD
ถอดเคร�องบันทึกเสียงออกจากเคร�องคอมพิวเตอร

กด
กด

หรือ
หรือ

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

กลับสู XX*

กด BACK/HOME แลวคางไว
ปรากฏหนาจอเมนู HOME

Podcast

ขอควรทราบ
ทานอาจจะตองรีสตารทเคร�องคอมพิวเตอรของทานอีกครั้ง หลังจากติดตั้ง Sound Organizer

เพ�อเลือกหัวขอเมนูที่ทานตองการทำการตั้งคา และจากนั้นกด
(เลน/เปด)
เพ�อเลือกการตั้งคาที่ทานตองการตั้ง และจากนั้นกด
(เลน/เปด)

• เกี่ยวกับรายละเอียดของหัวขอการตั้งคาของแตละฟงกชั่น โปรดดูที่คำแนะนำ Help
• กด STOP เพ�อกลับสูการแสดงหนาจอกอนที่จะกลับเขาสูเมนู OPTION

การติดตั้ง Sound Organizer
ติดตั้ง Sound Organizer บนเคร�องคอมพิวเตอรของทาน
ขอควรทราบ
Sound Organizer สามารถใชงานรวมกันไดกับ Windows PC เทานั้น ไมสามารถใชรวมกันกับเคร�อง Mac
เม�อทำการติดตั้ง Sound Organizer ตอง log in เขาสูบัญชีดวย administrator privileges

เล�อนตัวเล�อนดานขาง USB ที่อยูดานหลังของเคร�องบันทึกเสียง และใสตัวเช�อมตอ USB เขาไปยังพอรท USB
ของเคร�องคอมพิวเตอรที่ใชงานอยู
หากเคร�องบันทึกเสียงไมสามารถเช�อมตอเขากับเคร�องคอมพิวเตอรไดโดยตรง ใหใชสายเคเบิลเช�อมตอ USB ที่จัดมาให

ควรแน�ใจวา เคร�องบันทึกเสียงถูกจดจำอยางถูกตอง
ขณะเช�อมตอเคร�องบันทึกเสียงเขากับเคร�องคอมพิวเตอร จะปรากฏ “Connecting” บนหนาจอแสดงของเคร�อง
บันทึกเสียง
ไปที่เมนู [Start] คลิก [Computer] (หรือ (My Computer]) และจากนั้นดับเบิ้ลคลิก [IC RECORDER] [FOR
WINDOWS]
ดับเบิ้ลคลิก [SoundOrganizerInstaller_V140] (หรือ [SoundOrganizerInstaller_V140.exe])
ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหนาจอ
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]
ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหนาจอและตั้งคาการติดตั้งเม�อทานเลือก [Custom]
เม�อปรากฏจอแสดง [Ready to Install the Program] คลิก [Install]
เริ่มการติดตั้ง

ดานการดูแลรักษา
• หามวางเคร�องไวในสถานที่ที่ใกลแหลงความรอน หรือใน
สถานที่ที่โดนแสงแดดสองโดยตรง, มีฝุนสกปรกมาก หรือมี
เคร�องจักรสั่นสะเทือน
• หากมีวัตถุหรือของเหลวใดๆ หลนลงในเคร�อง ใหนำแบตเตอรี่
ออกจากเคร�องทันที และทำการตรวจสอบเคร�องโดยชาง
ผูชำนาญกอนใชงานเคร�องตอไป
• เม�อใชงานเคร�องบันทึกเสียง พึงจดจำขอควรระวังตาม
ดานลางนี้ เพ�อหลีกเลี่ยงจากตัวเคร�องงอ หรือสาเหตุที่จะทำ
ใหเคร�องบันทึกเสียงเกิดความเสียหายได
- หามนั่งทับเคร�องบันทึกเสียงที่อยูในกระเปาหลังของทาน
- หามใสเคร�องบันทึกเสียงที่พันดวยสายของหูฟงลงใน
กระเปา และวัตถุอาจจะกระทบกับของแข็ง
หากทานมีคำถามหรือปญหาใดๆ เกี่ยวกับเคร�องของทาน
กรุณาปรึกษาตัวแทนจำหน�ายโซนี่ใกลบานทาน

คำเตือน

หามวางแบตเตอรี่ (กอนแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ภายใน) ในสถานที่รอนจัด เชน กลางแดด, ไฟ หรือใกลเคียงเปนเวลานาน
ความจุ (ความจุที่ผูใชสามารถใชได*1*2)
4 GB (3.60 GB = 3,865,470,566 Byte โดยประมาณ)
*1 ดวยหน�วยความจำภายในเคร�องที่มีเพียงเล็กนอยสำหรับใชในการจัดการไฟล ดังนั้นไมสามารถใชงานสำหรับการจัดเก็บของผูใชได
*2 เม�อฟอรแมทหน�วยความจำภายในเคร�องดวยเคร�องบันทึกเสียง
ขนาด (ก/ส/ล) (ไมรวมสวนประกอบและปุมควบคุม) (JEITA)*3
ประมาณ 36.6 มม. x 101.5 มม. x 10.5 มม.
น้ำหนัก (JEITA)*3
ประมาณ 49 กรัม
*3 ตรวจวัดคาดวยมาตรฐาน JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

