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Vamos experimentar o seu novo gravador de IC
Carregar

IC Recorder

Guia de início

Selecionar o idioma do
menu

Utilizar o menu HOME
Pode visualizar o menu HOME para utilizar cada função
mantendo BACK/HOME premido.
O menu HOME permite selecionar uma função, procurar os
ficheiros gravados ou alterar as definições do gravador de
IC.

 Mantenha BACK/HOME premido.
Aparece a janela do menu HOME.

 Mantenha BACK/HOME premido.
 Carregue o gravador de IC.
Utilizando o cabo USB fornecido, ligue o conector USB
no interior da tampa do conector USB à porta USB de
um computador em execução.
O carregamento inicia.
Quando a bateria estiver totalmente carregada, o
”.
indicador de bateria irá indicar “

 Desligue o gravador de IC.
Certifique-se de que o indicador de operação não
acende.
Em seguida, consulte o Guia de ajuda para remover o
gravador de IC com segurança.

 Prima  ou  para selecionar “

Settings” “Common Settings” - “Language” e, em seguida,
prima .

Os itens do menu HOME aparecem alinhados na sequência
seguinte.

Podcast

 Prima  ou  para selecionar o idioma que

Recorded
Files

Pode selecionar os idiomas seguintes:
Deutsch (Alemão), English* (Inglês), Español (Espanhol),
Français (Francês), Italiano (Italiano), Русский (Russo)

Pode selecionar as funções seguintes:
Podcast

 Mantenha premido BACK/HOME para regressar ao
menu HOME.

Record
Recorded Files

4-564-055-42(1)

 Ligue a alimentação.
Faça deslizar o interruptor POWER•HOLD no sentido de
“POWER” e mantenha-o na mesma posição até o visor
aparecer.

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

Record

Indicador de operação

Para desligar a alimentação, faça deslizar o interruptor
POWER•HOLD no sentido de “POWER” e mantenha-o na
mesma posição até ser apresentada a indicação “Power
Off”.
Para evitar funcionamento não intencional (HOLD)

Return to
XX*

pretende utilizar e depois prima .

Music

Este é o Guia de início, que disponibiliza instruções sobre o
funcionamento básico do gravador de IC.
O Guia de ajuda é um manual online.
Consulte o Guia de ajuda quando pretender obter mais
informações, operações e possíveis soluções quando
ocorrer um problema.

Settings

 Prima  ou  para selecionar a função que

ICD-TX650

Consulte o Guia de ajuda

Record

* A função que está a ser utilizada é
apresentada em “XX”.

pretende utilizar no visor e depois prima .

* Predefinição

Ligar a alimentação

Music

Settings

¼¼ Antes de começar a utilizar o gravador de IC, certifique-se de
que faz deslizar o interruptor POWER•HOLD no sentido do
centro do aparelho para desativar o estado HOLD.

Return to XX*

 Prima .
A gravação começa e o indicador de operação acende
a verde.

Pode selecionar e reproduzir
ficheiros de podcast importados a
partir de um computador.
Pode selecionar e reproduzir
ficheiros de música importados a
partir de um computador.
Pode selecionar e reproduzir
ficheiros gravados utilizando o
gravador de IC.
Os ficheiros gravados são
armazenados numa FOLDER.
Pode visualizar a janela de
gravação. Para começar a gravação,
prima .
Pode visualizar o menu "Settings"
e alterar várias definições do
gravador de IC.
Selecione este item para regressar à
janela que estava a ser apresentada
antes de aceder ao menu HOME.
* A função que está a ser utilizada é
apresentada em “XX”.

Utilizar o menu OPTION
¼¼ Para desativar o estado HOLD do gravador de IC, faça
deslizar o interruptor POWER•HOLD no sentido do centro do
aparelho.

Efetuar as definições iniciais

 Posicione o gravador de IC de modo a que os

microfones incorporados apontem na direção da
fonte a gravar.

 Prima  novamente para parar a gravação.
Aparece a indicação “Saving...” e o visor regressa à
janela do modo de paragem de gravação.
Ao premir  depois de parar a gravação, pode voltar
a reproduzir o ficheiro que acabou de gravar.

Precauções
Alimentação
Utilize o aparelho apenas com uma tensão de 3,7 V CC com
a bateria de iões de lítio recarregável incorporada.

Quando liga a alimentação pela primeira vez, ou quando o
relógio não tiver sido acertado, aparece a definição “Setting
Date&Time” e pode acertar o relógio.

Ouvir

Recorded
Files” no menu HOME e depois prima .

 Prima  ou  para mudar o número do ano e,
em seguida, prima  para introduzir o número.
Repita este procedimento para acertar o mês, o
dia, as horas e os minutos em sequência.

 Prima  ou  para selecionar “Next” e, em
seguida, prima .

 Prima  ou  para selecionar “Yes” ou “No” e,

 Prima  ou  para selecionar o ficheiro

¼¼ Para obter informações detalhadas sobre as definições de
cada função, consulte o Guia de ajuda.

pretendido e depois prima .

A reprodução começa e o indicador de operação
acende a verde.

 Regule o volume de som premindo VOL –/+.
 Prima  para parar a reprodução.

Eliminar

Peso (JEITA)*3

de ficheiros gravados ou reproduza o ficheiro que
pretende eliminar.

 Notas
ˎˎ Se

não premir nenhum botão no intervalo de 1 minuto
nas definições iniciais, “Quit Initial Set-up?” ou “Quit Beep
Settings?” aparece no visor.
ˎˎ Pode acertar o relógio e efetuar a definição do aviso sonoro
posteriormente. Para obter informações detalhadas, consulte
o Guia de ajuda do gravador de IC.

¼¼ Quando instalar o Sound Organizer, inicie a sessão com
privilégios de administrador.

AVISO

 Prima OPTION, prima  ou  para selecionar
“Delete a File” e depois prima .

Fabricante: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japão
Para a conformidade dos produtos na EU: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Bélgica
Para evitar possíveis lesões auditivas, não ouça a altos níveis de
volume durante períodos prolongados.

Aparece a indicação “Delete?” e o ficheiro especificado
é reproduzido para confirmação.

seguida, prima .

Aparece a indicação “Please Wait” no visor e o ficheiro
selecionado será eliminado.

de CA USB AC‑UD20

 Nota
Consoante o país ou zona geográfica, alguns dos modelos ou
acessórios opcionais não estão disponíveis.

Sound Organizer é compatível apenas com computadores
Windows. Não é compatível com computadores Mac.
ˎˎ Se formatar a memória incorporada, todos os dados
guardados serão apagados. (O Guia de ajuda e o software
Sound Organizer também serão apagados.)

 Prima  ou  para selecionar “Yes” e, em

Acessórios opcionais
ˎˎ Transformador

 Nota
Depois de eliminar um ficheiro, não pode recuperá-lo.
 Selecione o ficheiro que pretende eliminar na lista

ˎˎ Gravador

 Notas
ˎˎ O

Aviso para os clientes: a seguinte informação apenas diz
respeito ao equipamento vendido em países em que as
directivas UE se aplicam

Aprox. 29 g

Verifique os itens fornecidos

Instalação do Sound Organizer

Não exponha as pilhas (pack de pilhas ou pilhas instaladas) a
calor excessivo, como luz do sol, fogo ou afins, por um longo
período de tempo.

Aprox. 102,0 mm × 20,0 mm × 7,4 mm

Quando terminar a definição do aviso sonoro, é
apresentada a janela do menu HOME.

pretende configurar e depois prima .

Consulte o Guia de ajuda do gravador de IC para saber
como instalar o Sound Organizer no seu computador.

em seguida, prima .

*3 Valor medido através da norma da JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association)

para o qual pretende efetuar a definição e depois
prima .

 Prima  ou  para selecionar a definição que

pretendida e depois prima .

¼¼ O altifalante incorporado serve para verificar o som gravado,
pelo que o volume é limitado. Se o som da reprodução não
for suficiente alto ou for difícil de ouvir, utilize auscultadores.

O relógio reflete a definição e é apresentada a janela
de definição para ativar ou desativar o aviso sonoro.

 Prima  ou  para selecionar o item do menu

 Prima  ou  para selecionar a pasta

Pode mover o cursor para o item anterior premindo
BACK/HOME.

16 GB (aprox. 14,40 GB = 15.461.882.265 bytes)

de IC (1)
ˎˎ Auscultadores estéreo (1)
ˎˎ Cabo USB (1)
ˎˎ Bolsa de transporte (1)
ˎˎ Guia de início (esta folha)
ˎˎ Cartão de garantia
ˎˎ Programa de software, Sound Organizer (ficheiro de
instalação guardado na memória de modo a que possa
instalá-lo no computador.)
ˎˎ Guia de ajuda (ficheiro HTML guardado na memória
incorporada de modo a que possa facilmente copiá-lo
para o computador.)

São apresentados os itens do menu OPTION da função
que selecionou.

Indicador de operação

 Prima  ou  para selecionar “

Capacidade (capacidade disponível para o utilizador*1*2)

Dimensões (l/a/p) (não inclui partes salientes e
controlos) (JEITA)*3

do menu HOME, prima  e depois prima
OPTION.

seguida, prima .

Em caso de dúvidas ou problemas relativos a este aparelho,
entre em contacto com o agente Sony mais próximo.

*1 Uma pequena quantidade da memória interna é utilizada para a
gestão de ficheiros, pelo que não está disponível para armazenamento
dedicado ao utilizador.
*2 Quando a memória incorporada é formatada com o gravador de IC.

 Selecione a função que pretende utilizar a partir

 Prima  ou  para selecionar “Next” e, em

Segurança
Não utilize o aparelho quando estiver a conduzir, a andar
de bicicleta ou a servir-se de qualquer veículo motorizado.
Manuseamento
ˎˎ Não deixe o aparelho perto de fontes de calor ou em
locais expostos à luz solar direta, com poeiras excessivas
ou sujeitos a choques mecânicos.
ˎˎ Se algum objeto sólido ou líquido cair sobre o aparelho,
peça a um técnico qualificado que o verifique antes de
voltar a utilizá-lo.
ˎˎ Durante a utilização do gravador de IC, não se esqueça
de seguir as precauções indicadas abaixo para evitar
deformar a caixa ou provocar uma avaria no gravador de
IC.
––Não se sente com o gravador de IC no bolso de trás.
––Não coloque o gravador de IC num saco com o cabo
dos auscultadores/auriculares à volta do mesmo e não
sujeite o saco a um impacto forte.

Pode visualizar o menu OPTION premindo OPTION.
Os itens do menu OPTION variam dependendo de cada
função do gravador de IC e permitem alterar várias
definições, etc.

O visor desliga
automaticamente
Prima BACK/HOME para ligar o visor.
O temporizador Screen Off Timer está predefinido como
“Auto Screen Off” para poupar energia da bateria.
Se não for efetuada nenhuma operação durante,
aproximadamente, 30 segundos no modo de paragem e
durante, aproximadamente, 10 segundos, nos modos de
gravação e reprodução, o visor desliga automaticamente.
Pode, no entanto, efetuar qualquer operação com os
botões, mesmo que o visor seja desligado.

¼¼ Para mudar as definições, mantenha premido BACK/HOME
Settings” - “Common Settings” - “Screen
e selecione “
Off Timer” - “No Auto Screen Off”.
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Ας δοκιμάσουμε τη νέα σας συσκευή ψηφιακής εγγραφής
Φόρτιση

IC Recorder

Οδηγός έναρξης

Επιλογή της γλώσσας
μενού

Χρήση του μενού HOME
Μπορείτε να εμφανίσετε το μενού HOME για να
χρησιμοποιήσετε κάθε λειτουργία πιέζοντας και
κρατώντας το BACK/HOME.
Το μενού HOME σας επιτρέπει να επιλέξετε μια
λειτουργία, να αναζητήσετε τα αρχεία που έχετε
ηχογραφήσει ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής.

 Πιέστε παρατεταμένα το BACK/HOME.
Εμφανίζεται το παράθυρο μενού HOME.

 Πιέστε παρατεταμένα το BACK/HOME.
 Φορτίστε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
Χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB,
τοποθετήστε το βύσμα USB εντός του καλύμματος
USB στη θύρα USB ενός υπολογιστή που βρίσκεται σε
λειτουργία.
Η φόρτιση ξεκινάει.
Όταν φορτιστεί πλήρως η μπαταρία, η ένδειξη
."
μπαταρίας θα δείξει "

 Αποσυνδέστε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
Βεβαιωθείτε ότι δεν ανάβει η ένδειξη λειτουργίας.
Στη συνέχεια ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας για
να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής.

Ενεργοποίηση

 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε "

Settings"
- "Common Settings" - "Language" και, στη
συνέχεια, πιέστε .
Τα στοιχεία μενού HOME εμφανίζονται με την ακόλουθη
σειρά.

 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε τη γλώσσα

που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στην οθόνη και,
στη συνέχεια, πιέστε .
Μπορείτε να επιλέξετε τις παρακάτω γλώσσες:
Deutsch (Γερμανικά), English* (Αγγλικά), Español
(Ισπανικά), Français (Γαλλικά), Italiano (Ιταλικά),
Русский (Ρωσικά)

Podcast

Αυτός είναι ο Οδηγός έναρξης, ο οποίος σας παρέχει τις
οδηγίες σχετικά με τις βασικές λειτουργίες της συσκευής
ψηφιακής εγγραφής.
Ο Οδηγός βοήθειας είναι ένα διαδικτυακό εγχειρίδιο.
Ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας για περισσότερες
πληροφορίες, λειτουργίες και πιθανές λύσεις σε
περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα.

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

* Ρύθμιση προεπιλογής

Podcast

Music

Σύρετε και κρατήστε το διακόπτη POWER•HOLD
στην κατεύθυνση "POWER" έως ότου ενεργοποιηθεί η
οθόνη.

Recorded Files

Ένδειξη λειτουργίας
Record

¼¼ Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής, βεβαιωθείτε ότι έχετε μετακινήσει το διακόπτη
POWER•HOLD στο κέντρο για να αναιρέσετε την
κατάσταση HOLD.

Settings

 Πιέστε .
Ξεκινάει η ηχογράφηση και η ένδειξη λειτουργίας
ανάβει με κόκκινο χρώμα.
Return to XX*

¼¼ Για να αναιρέσετε την κατάσταση HOLD στη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής σύρετε το διακόπτη POWER•HOLD
προς το κέντρο.

Πραγματοποίηση αρχικών
ρυθμίσεων

 Τοποθετήστε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής

έτσι ώστε τα ενσωματωμένα μικρόφωνα να είναι
στραμμένα προς την κατεύθυνση της πηγής
ηχογράφησης.

 Πιέστε  ξανά για να διακόψετε την
ηχογράφηση.

Προφυλάξεις
Σχετικά με την ισχύ
Η λειτουργία της μονάδας πρέπει να γίνεται μόνο
με συνεχές ρεύμα 3,7 V DC με την ενσωματωμένη,
επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου.
Σχετικά με την ασφάλεια
Μην θέτετε τη μονάδα σε λειτουργία ενώ οδηγείτε, κάνετε
ποδήλατο ή χειρίζεστε κάποιο μηχανοκίνητο όχημα.
Σχετικά με το χειρισμό
ˎˎ Μην αφήνετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας ή
σε μέρη που εκτίθενται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία,
υπερβολική σκόνη ή μηχανικούς κραδασμούς.
ˎˎ Σε περίπτωση που οποιοδήποτε στερεό αντικείμενο ή
υγρό πέσει μέσα στη μονάδα, πηγαίνετε τη μονάδα για
έλεγχο από αρμόδιο προσωπικό πριν τη θέσετε ξανά σε
λειτουργία.
ˎˎ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής,
να θυμάστε να ακολουθείτε τις παρακάτω προφυλάξεις
προκειμένου να αποφύγετε την παραμόρφωση του
περιβλήματος ή την πρόκληση δυσλειτουργιών στη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
––Μην κάθεστε κάτω με τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής
στην πίσω τσέπη σας.
––Μην τοποθετείτε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής
μέσα σε τσάντα με το καλώδιο ακουστικών διπλωμένο
γύρω της και υποβάλλετε την τσάντα σε ισχυρή
κρούση.

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, ή όταν
το ρολόι δεν έχει ρυθμιστεί, εμφανίζεται το μήνυμα
"Setting Date&Time" και μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι.

 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε "Next" και, στη

Εμφανίζεται το μήνυμα "Saving..." και η οθόνη
επιστρέφει στο παράθυρο κατάστασης διακοπής
ηχογράφησης.

16 GB (περίπου 14,40 GB = 15.461.882.265 Byte)
*1 Ένα μικρό ποσοστό της ενσωματωμένης μνήμης χρησιμοποιείται
για διαχείριση αρχείων και, συνεπώς, δεν είναι διαθέσιμο για
αποθήκευση από το χρήστη.
*2 Όταν η ενσωματωμένη μνήμη έχει μορφοποιηθεί με τη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής.

Ακρόαση

*3 Τιμή μετρημένη σύμφωνα με το πρότυπο JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association)

Ελέγξτε τα παρεχόμενα
αντικείμενα
ˎˎ Συσκευή

ψηφιακής εγγραφής (1)
ˎˎ Στερεοφωνικά ακουστικά (1)
ˎˎ Καλώδιο USB (1)
ˎˎ Θήκη μεταφοράς (1)
ˎˎ Οδηγός έναρξης (αυτό το φυλλάδιο)
ˎˎ Κάρτα εγγύησης
ˎˎ Λογισμικό εφαρμογής, Sound Organizer (αρχείο
προγράμματος εγκατάστασης που βρίσκεται
αποθηκευμένο στην ενσωματωμένη μνήμη ώστε να
μπορείτε να το εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας.)
ˎˎ Οδηγός βοήθειας (αρχείο HTML που βρίσκεται
αποθηκευμένο στην ενσωματωμένη μνήμη ώστε να είναι
εύκολη η αντιγραφή του στον υπολογιστή σας.)

Προαιρετικά εξαρτήματα
ˎˎ Προσαρμογέας

εναλλασσόμενου ρεύματος USB AC‑UD20

 Σημείωση
Ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή, ορισμένα από τα μοντέλα
ή τα προαιρετικά εξαρτήματα δεν είναι διαθέσιμα.

Μπορείτε να επιλέξετε αρχεία που
έχουν ηχογραφηθεί με τη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής και να τα
αναπαράγετε.
Τα ηχογραφημένα αρχεία
αποθηκεύονται σε FOLDER.
Μπορείτε να εμφανίσετε το
παράθυρο ηχογράφησης. Για
την ξεκινήσετε την ηχογράφηση,
πιέστε .
Μπορείτε να εμφανίσετε το μενού
Settings και να αλλάξετε διάφορες
ρυθμίσεις στη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής.
Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να
επιστρέψετε στο παράθυρο που
Εμφανίζεται προτού μεταβείτε στο
μενού HOME.
* Η τρέχουσα λειτουργία που
χρησιμοποιείτε εμφανίζεται ως
"XX".

Χρήση του μενού OPTION
Μπορείτε να εμφανίσετε το μενού OPTION πιέζοντας
OPTION.
Τα στοιχεία του μενού OPTION διαφέρουν για κάθε
λειτουργία της συσκευής ψηφιακής εγγραφής και σας
επιτρέπουν να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις, κτλ.

 Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε να

χρησιμοποιήσετε από το μενού HOME, πιέστε
 και, στη συνέχεια, OPTION.

Ένδειξη λειτουργίας

Εμφανίζονται τα στοιχεία του μενού OPTION για τη
λειτουργία που έχετε επιλέξει.

 Πιέστε  ή  για να αλλάξετε τον αριθμό

του έτους και, στη συνέχεια, πιέστε  για να
εισαγάγετε τον αριθμό.
Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να
ρυθμίσετε το μήνα, την ημέρα, την ώρα και τα
λεπτά με τη σειρά.

 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε "

Recorded
Files" από το μενού HOME και, στη συνέχεια,
πιέστε .

 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε τον επιθυμητό

 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε το στοιχείο

μενού για το οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε
ρύθμιση και στη συνέχεια πιέστε .

φάκελο και, στη συνέχεια, πιέστε .

Μπορείτε να μετακινήσετε το δρομέα στο
προηγούμενο στοιχείο πιέζοντας BACK/HOME.

 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε "Next" και, στη

 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε το επιθυμητό
αρχείο και, στη συνέχεια, πιέστε .

Ξεκινάει η αναπαραγωγή και η ένδειξη λειτουργίας
ανάβει σε πράσινο χρώμα.

συνέχεια, πιέστε .

Η ρύθμιση απεικονίζεται στο ρολόι και εμφανίζεται
το παράθυρο ρύθμισης για την ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση του χαρακτηριστικού ήχου "μπιπ".

 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε "Yes" ή "No"
και, στη συνέχεια, πιέστε .

 Προσαρμόστε την ένταση του ήχου πατώντας
VOL –/+.

 Πιέστε  για να διακόψετε την αναπαραγωγή.
¼¼ Το ενσωματωμένο ηχείο προορίζεται για τον έλεγχο του
ήχου που ηχογραφείται και, συνεπώς, η έντασή του είναι
περιορισμένη. Εάν ο ήχος αναπαραγωγής δεν είναι αρκετά
δυνατός ή είναι δύσκολο να τον ακούσετε, χρησιμοποιήστε
ακουστικά.

Περίπου 102,0 mm × 20,0 mm × 7,4 mm
Περίπου 29 g

Μπορείτε να επιλέξετε αρχεία
μουσικής που έχουν εισαχθεί
από υπολογιστή και να τα
αναπαράγετε.

συνέχεια, πιέστε .

Διαστάσεις (π/υ/β) (δεν περιλαμβάνονται προεξέχοντα
τμήματα και στοιχεία ελέγχου) (JEITA)*3
Βάρος (JEITA)*3

Μπορείτε να επιλέξετε αρχεία
podcast που έχουν εισαχθεί
από υπολογιστή και να τα
αναπαράγετε.

Εάν πιέσετε  αφού σταματήσετε την
ηχογράφηση, μπορείτε να πραγματοποιήσετε
αναπαραγωγή του αρχείου που μόλις ηχογραφήσατε.

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις ή προβλήματα
σχετικά με τη μονάδα σας, συμβουλευτείτε τον
πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
Χωρητικότητα (Χωρητικότητα διαθέσιμη για το
χρήστη*1*2)

Return to
XX*

Μπορείτε να επιλέξετε από τις παρακάτω λειτουργίες:

 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Για να αποφύγετε την εκτέλεση μη επιθυμητών
λειτουργιών (HOLD)

Settings

που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη
συνέχεια, πιέστε .

Ηχογράφηση

Για απενεργοποίηση, σύρετε και κρατήστε το διακόπτη
POWER•HOLD στην κατεύθυνση "POWER" μέχρι να
εμφανιστεί η ένδειξη "Power Off".

Record

 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε τη λειτουργία

επιστρέψετε στο μενού HOME.

Ανατρέξτε στον Οδηγό
βοήθειας

Recorded
Files

* Η τρέχουσα λειτουργία που
χρησιμοποιείτε εμφανίζεται ως "XX".

 Πιέστε παρατεταμένα το BACK/HOME για να

ICD-TX650

Music

Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του
προειδοποιητικού ήχου, εμφανίζεται το παράθυρο
μενού HOME.

Διαγραφή

 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε τη ρύθμιση

που θέλετε να ορίσετε και, στη συνέχεια, πιέστε
.

¼¼ Για λεπτομέρειες σχετικά με τα στοιχεία ρύθμισης για κάθε
λειτουργία, ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας.

Εγκατάσταση του Sound
Organizer
Ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής για να εγκαταστήσετε το Sound Organizer στον
υπολογιστή σας.

 Σημειώσεις
ˎˎ Το

Sound Organizer είναι συμβατό μόνο με υπολογιστές με
Windows. Δεν είναι συμβατό με Mac.
ˎˎ Αν εκτελέσετε μορφοποίηση στην ενσωματωμένη μνήμη,
όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα θα διαγραφούν. (Ο Οδηγός
βοήθειας και το λογισμικό Sound Organizer θα διαγραφούν
επίσης.)
¼¼ Όταν εγκαθιστάτε το Sound Organizer, συνδεθείτε σε ένα
λογαριασμό με δικαιώματα διαχειριστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 Σημειώσεις
ˎˎ Εάν

δεν πιέσετε κάποιο κουμπί σε διάστημα 1 λεπτού στις
αρχικές ρυθμίσεις, θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "Quit
Initial Set-up?" ή "Quit Beep Settings?".
ˎˎ Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη ρύθμιση ρολογιού
και προειδοποιητικού ήχου αργότερα. Για λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής.

Η οθόνη σβήνει αυτόματα
Πατήστε BACK/HOME για να ενεργοποιήσετε την οθόνη.
Ο χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης οθόνης έχει οριστεί
από προεπιλογή ως "Auto Screen Off" για εξοικονόμηση
μπαταρίας.
Εάν δεν πραγματοποιηθεί κάποια ενέργεια για περίπου
30 δευτερόλεπτα στην κατάσταση διακοπής και για
περίπου 10 δευτερόλεπτα στην κατάσταση ηχογράφησης
και αναπαραγωγής, η οθόνη απενεργοποιείται
αυτόματα.
Μπορείτε να χειριστείτε τα κουμπιά, παρ' όλα αυτά,
ακόμα και όταν η οθόνη είναι σβηστή.

 Σημείωση
Όταν ένα αρχείο διαγραφεί, δεν μπορείτε να το ανακτήσετε.
 Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να διαγράψετε

από τη λίστα των ηχογραφημένων αρχείων ή
πραγματοποιήστε αναπαραγωγή του αρχείου
που θέλετε να διαγράψετε.

 Πιέστε OPTION, πιέστε  ή  για να

επιλέξετε "Delete a File" και, στη συνέχεια, πιέστε
.
Εμφανίζεται το μήνυμα "Delete?" και το επιλεγμένο
αρχείο αναπαράγεται για επιβεβαίωση.

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (συστοιχία μπαταριών ή
τοποθετημένες μπαταρίες) σε υπερβολική θερμότητα, όπως
στην ηλιοφάνεια, σε φωτιά ή σε οτιδήποτε παρόμοιο, για
εκτεταμένα χρονικά διαστήματα.

Σημείωση για τους πελάτες: οι παρακάτω πληροφορίες
αφορούν μόνο εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες όπου
ισχύουν οι οδηγίες της Ε.Ε.
Κατασκευαστής: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Τόκυο, 108-0075 Ιαπωνία
Συμμόρφωση Προϊόντος με νομοθεσία Ε.Ε.: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Bέλγιο
Για να αποτρέψετε ενδεχόμενη βλάβη της ακοής, μην
πραγματοποιείτε ακρόαση σε υψηλά επίπεδα έντασης για
μεγάλο χρονικό διάστημα.

 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε "Yes" και, στη
συνέχεια, πιέστε .

Εμφανίζεται το μήνυμα "Please Wait" στην οθόνη και
το επιλεγμένο αρχείο διαγράφεται.

¼¼ Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πιέστε παρατεταμένα το
Settings" - "Common
BACK/HOME και επιλέξτε "
Settings" - "Screen Off Timer" - "No Auto Screen Off".
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