การใชเมนู HOME

เริ่มใชงานเคร�องบันทึกเสียง (IC recorder)
เปดเคร�อง

เคร�องบันทึกเสียง

คูมือการใชงาน

ทานสามารถใชเมนู HOME เพ�อใชงานที่หลากหลาย รวมทั้งการระบุและการเลนไฟลที่
บันทึก และการเปลี่ยนการตั้งคาของเคร�องบันทึกเสียง

การบันทึก
ไมโครโฟนภายในเคร�อง

(

เลือก
/

)

Enter
BACK/

HOME

STOP
REC/PAUSE

เลือก

กดปุม BACK/HOME แลวคางไว
ปรากฏหนาจอเมนู HOME

( / )
Enter

เล�อนและเปดผาปดชองใสแบตเตอรี่ ใสแบตเตอรี่อัลคาไลน LR03
(ขนาด AAA) ใหถูกขั้วและปดฝาปด
เปดเคร�อง
เพ�อเปดเคร�อง
เล�อนสวิทช HOLD•POWER แลวคางไวในทิศทางของ “POWER”
จนกระทั่งปรากฏจอแสดงขอมูล
เพ�อปดเคร�อง เล�อนสวิทช HOLD•POWER ไปยัง “POWER” แลวคางไว
จนกระทั่งปรากฏ “Power Off” บนจอแสดงขอมูล
เพ�อปองกันการใชงานโดยบังเอิญ (HOLD)
เล�อนสวิทช HOLD•POWER ในทิศทางของ “HOLD”
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โปรดดูที่คำแนะนำ Help

คูมือการใชงานเลมนี้ เพ�อแนะนำการใชงานเคร�องบันทึกเสียง
คำแนะนำ Help เปนคูมือออนไลน
เม�อทานตองการทราบถึงรายละเอียดเพิ่มเติม, การใชงาน และการแกไขปญหา
เม�อเกิดปญหาขึ้น โปรดดูคำแนะนำ Help
http://rd1.sony.net/help/icd/p47/h_zz/

เพ�อยกเลิกเคร�องบันทึกเสียงจากสถานะ HOLD เล�อนสวิทช HOLD•POWER ใหอยู
บริเวณตรงกลาง

การตั้งคาตั้งตน

• กอนที่ทานเริ่มใชงานเคร�องบันทึกเสียง ควรแน�ใจวา ทานเล�อนสวิทช
HOLD•POWER ไปยังบริเวณตรงกลาง
• ทานสามารถเลือกฉากการบันทึกสำหรับแตละเหตุการณไดดวยการเลือก
“Scene Select” ในเมนู OPTION
ไฟลเสียงที่บันทึกจะจัดเก็บอยูใน “FOLDER01” ภายใต “ Recorded Files”
ตามคาตั้งตน
เลือก “ Record” จากเมนู HOME
ปรากฏหนาจอการเตรียมพรอมการบันทึกบนจอแสดง window

เลือกโฟลเดอรที่ทานตองการจัดเก็บไฟลที่บันทึก
เพ�อจัดเก็บไฟลเสียงในโฟลเดอรอ�นที่ไมใช “FOLDER01” สรางโฟลเดอร
ใหมและเปลี่ยนโฟลเดอรปลายทางการจัดเก็บไฟลไปยังโฟลเดอรใหม
สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำ Help
เปดเคร�องบันทึกเสียง ปรับไมโครโฟนภายในเคร�องใหชี้ไปยังทิศทาง
ตามแหลงสัญญาณที่ทำการบันทึก
กดปุม REC/PAUSE
เริ่มทำการบันทึก ปรากฏ “REC” บนหนาจอและไฟแสดงสถานะการทำงาน
สวางขึ้นเปนสีแดง
หากไมเริ่มทำการบันทึก กด REC/PAUSE แลวคางไว การกระทำเชนนี้
จะทำใหเคร�องบันทึกเสียงของทานหยุดทำการบันทึกชั่วคราว

เลือก

( / )
Enter

เม�อทานเปดเคร�องบันทึกเสียงเปนครั้งแรก หนาจอจะปรากฏ
“Configure Initial Settings” บนจอแสดง window ทานสามารถเลือก
ภาษาที่แสดง, ตั้งคานาฬ�กาและเปด/ปดเสียงเตือนได
เลือก “Yes” เพ�อเริ่มการตั้งคาตั้งตน

ตรวจสอบรายการอุปกรณที่จัดมาให

• เคร�องบันทึกเสียง (1)
• แบตเตอรี่อัลคาไลน LR03 (ขนาด AAA) (2)
• คูมือการใชงาน (ฉบับนี้)
• ซอฟทแวรแอพพลิเคชั่น, Sound Organizer 2 (ไฟลสำหรับติดตั้งจัดเก็บอยูในหน�วย
ความจำภายในเคร�อง ซึ่งสามารถติดตั้งดวยเคร�องคอมพิวเตอรของทาน)

อุปกรณเสริม

• แบตเตอรี่ที่ชารจไฟได รุน NH-AAA-B2KN, NH-AAA-B2GN
• เคร�องชารจแบตเตอรี่ รุน BCG-34HS2GN, BCG-34HW2GN
ขอควรทราบ
อุปกรณเสริมบางรุนหรือบางประเภทอาจจะไมสามารถใชงานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเทศหรือพื้นที่

เลือกภาษาที่แสดง
ทานสามารถเลือกภาษาดังตอไปนี้:
Deutsch (ภาษาเยอรมัน), English*, Español(ภาษาสเปน),
Français (ภาษาฝรั่งเศส), Italiano(ภาษาอิตาเลียน),
(ภาษาเกาหลี),
Русский (ภาษารัสเซีย), Türkçe (ภาษาตุรกี),
(ภาษาจีน),
(ภาษาจีน)
*ตั้งคาตั้งตน

ขณะทำการบันทึก จะแสดงคำแนะนำที่ใชในการปรับระดับการบันทึก
เสียง (
)
ปรับทิศทางของไมโครโฟนภายในเคร�อง ระยะหางจากแหลงสัญญาณหรือ
การตั้งคาความไวในการรับของไมโครโฟน เพ�อใหระดับการใสขอมูลมีคา
ระบุ ที่ 3/6 หรือ 4/6 ซึ่งพอดีกับระยะที่เหมาะสมที่ต่ำกวา ดังแสดง
ในภาพ
กดปุม STOP เพ�อหยุดการบันทึก
จะปรากฏ “Saving...” บนหนาจอและหนาจอจะกลับสูหนาจอการเตรียม
พรอมการบันทึก
หลังจากทานหยุดการบันทึก ทานสามารถกดปุม
เพ�อเลนไฟลที่บันทึก
ไดทันที

เพ�อกลับไปยังหัวขอการตั้งคานาฬ�กากอนหนา กด BACK/HOME

เลือก “Next”

*

ปุม (เลน/เปด), ปุม VOL –/+ (ระดับเสียง –/+) และชองตอ (ไมโครโฟน)
(PLUG IN POWER) มีปุมนูน ใชสำหรับตำแหน�งอางอิงในการทำงานเคร�องบันทึก
เสียง IC

กลับสู
xx*

เลือกฟงกชั่นที่ทานตองการใช ตามตารางตอไปนี้
เพลง
ทานสามารถเลือกและเลนเพลงหนึ่งในไฟลที่นำมาจาก
เคร�องคอมพิวเตอร
เพ�อคนหาไฟลเพลง เลือก “All Songs”, “Albums”,
“Artists” หรือ “Folders”
ไฟลที่บันทึก ทานสามารถเลือกและเลนหนึ่งในไฟลที่บันทึกดวยเคร�อง
บันทึกเสียง
เพ�อคนหาไฟลที่บันทึก เลือก “Latest Recording”,
“Search by REC Date”, “Search by REC Scene”
หรือ “Folders”
บันทึก
ทานสามารถแสดงหนาจอการเตรียมพรอมการบันทึก และ
จากนั้นเริ่มการบันทึก
ทานสามารถแสดงหนาจอเมนูการตั้งคา และเปลี่ยนการ
การตั้งคา
ตั้งคาตางๆ บนเคร�องบันทึกเสียง
กลับสู XX* ทานสามารถกลับสูหนาจอที่แสดงกอนหนาจอเมนู HOME
* ฟงกชั่นที่ทานใชอยูในปจจุบันจะแสดงเปน “XX”
กดปุม

STOP เพ�อกลับสูการแสดงหนาจอกอนที่จะกลับเขาสูเมนู HOME

การใชเมนู OPTION

ทานสามารถใชเมนู OPTION เพ�อใชงานฟงกชั่นที่หลากหลาย รวมถึงการเปลี่ยนการ
ตั้งคาของเคร�องบันทึกเสียง
หัวขอที่สามารถใชไดอาจแตกตางกัน ขึ้นอยูกับเง�อนไข
ของเหตุการณ

ดานการบำรุงรักษา
ใชผานุมชุบน้ำสะอาด เช็ดทำความสะอาดภายนอกเคร�องบันทึก ไมควรใช
แอลกอฮอล, เบนซิน หรือทินเนอร
หากทานมีคำถามหรือปญหาใดๆ เกี่ยวกับเคร�องของทาน กรุณาปรึกษาตัวแทน
จำหน�ายโซนี่ใกลบานทาน

คำเตือน

หามวางแบตเตอรี่ (กอนแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ภายใน) ในสถานที่รอนจัด เชน
กลางแดด, ไฟ หรือสิ่งที่ใกลเคียงเปนเวลานาน

คำเตือน

มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระเบิดไดหากใชแบตเตอรี่ผิดประเภท ทิ้งทำลายแบตเตอรี่
ที่ใชแลวตามคำแนะนำ

ขอมูลจำเพาะ

ความจุ (ความจุที่ผูใชสามารถใชได*1*2)
4 GB (3.20 GB = 3,435,973,837 Byte โดยประมาณ)
ระยะเวลาในการบันทึกสูงสุด (หน�วยความจำภายในเคร�อง)
ระยะเวลาในการบันทึกสูงสุดของโฟลเดอรทั้งหมด จะแสดงดังตอไปนี้
LPCM 44.1 kHz/16 bit
5 ชั่วโมง 20 นาที
MP3 192 kbps*3
39 ชั่วโมง 45 นาที
MP3 128 kbps
59 ชั่วโมง 35 นาที
MP3 48 kbps (MONO)
159 ชั่วโมง
ขอควรทราบ
เม�อทานใชงานเพ�อบันทึกอยางตอเน�องเปนระยะเวลานาน ทานอาจจะตองใชเปลี่ยนแบตเตอรี่
กอนใหมในขณะกำลังทำการบันทึก สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอายุการใชงานแบตเตอรี่
เวลาในการบันทึกสูงสุดในหัวขอนี้ใชสำหรับการอางอิงเทานั้น

เลือก

( / )
Enter

อายุการใชงานแบตเตอรี่
เม�อใชแบตเตอรี่อัลคาไลน LR03 (SG) (size AAA) ของ Sony (JEITA)*4*5

OPTION

การเลนดวยลำโพง
ภายในเคร�อง*6
LPCM 44.1 kHz/16 bit ประมาณ 40 ชั่วโมง ประมาณ 16 ชั่วโมง
MP3 192 kbps
ประมาณ 55 ชั่วโมง ประมาณ 18 ชั่วโมง

โหมด REC

เลือกฟงกชั่นที่ทานตองการจากเมนู HOME และจากนั้นกด OPTION

เลือก

( / /

VOL –/+
(

ระดับเสียง –/+)

/

)

Enter

ไฟลเสียงที่บันทึกจะจัดเก็บอยูใน “FOLDER01” ภายใต
“ Recorded Files” ตามคาตั้งตน
เลือก “ Recorded Files” จากเมนู HOME
เลือก “Folders” - “Built-In Memory” - “FOLDER01” และจากนั้น
กด
เพ�อรับฟงไฟลเสียงที่บันทึกที่จัดเก็บไวในการด microSD เลือก “Folders”
- “SD Card”
เลือกไฟลที่ตองการ
เริ่มเลน

การคัดลอกไฟลจากเคร�องบันทึกเสียงไปยังเคร�อง
คอมพิวเตอร

ทานสามารถคัดลอกไฟลและโฟลเดอรจากเคร�องบันทึกเสียงไปยังเคร�องคอมพิวเตอร
เพ�อจัดเก็บไฟลและโฟลเดอร
เล�อนตัวเล�อนดานขาง USB ไปตามทิศทางของลูกศร และใสตัวเช�อมตอ
USB เขาไปยังพอรท USB ของเคร�องคอมพิวเตอรที่กำลังใชงานอยู
ลากและวางไฟลหรือโฟลเดอรที่ทานตองการคัดลอกจาก “IC RECORDER”
หรือ “MEMORY CARD” ไปยังแผนดิสกบนเคร�องคอมพิวเตอร
การคัดลอกไฟลหรือโฟลเดอร (ลากและวาง)
1
2
3

คลิกแลวกดคางไว
ลาก
และจากนั้นวาง

IC RECORDER หรือ เคร�องคอมพิวเตอร
MEMORY CARD

ตองแน�ใจวา ไมปรากฏ “Accessing” บนหนาจอ window ของเคร�องบันทึก
เสียง แลวจากนั้นถอดเคร�องบันทึกเสียงออกจากเคร�องคอมพิวเตอร

การติดตั้ง Sound Organizer 2
STOP เพ�อหยุดเลน

• กดปุม VOL -/+ เพ�อปรับระดับเสียง
• ลำโพงภายในเคร�องจะทำการตรวจสอบไฟลเสียงที่บันทึก หากพบวาระดับ
เสียงดังไมเพียงพอหรือเสียงเบาจนทำใหยากตอการไดยิน ใหใชหูฟง
(ไมไดจัดมาให)
• เม�อทานเลือก “ Recorded Files” จะปรากฏหมวดหมูที่คนหาของไฟล
ที่จัดเก็บ บนหนาจอ window ทานสามารถเลือกหนึ่งในหมวดหมูที่คนหา
จาก “Latest Recording”, “Search by REC Date”, “Search by REC
Scene” หรือ “Folders”
เพ�อเพิ่มเคร�องหมายแทร็ค
ทานสามารถเพิ่มเคร�องหมายแทร็คที่จุดที่ทานตองการแบงไฟลลาสุดหรือ
ตำแหน�งขณะทำการเลน ทานสามารถเพิ่มแทร็คไดสูงสุด 98 แทร็คในแตละ
ไฟลทานยังสามารถเพิ่มเคร�องหมายแทร็คขณะทำการบันทึกไดดวย

Delete

เลือก

( / )
Enter
OPTION

ขอควรทราบ
หลังจากทำการลบไฟล ทานไมสามารถกูไฟลกลับคืนได

เลือกไฟลที่ทานตองการลบจากรายช�อของไฟลที่บันทึกหรือเลนไฟลที่
ทานตองการลบ
เลือก “Delete a File” จากเมนู OPTION

ติดตั้ง Sound Organizer บนเคร�องคอมพิวเตอรของทาน
Sound Organizer จะชวยใหทานแลกเปลี่ยนไฟลระหวางเคร�องบันทึกเสียงและ
เคร�องคอมพิวเตอรของทาน
เพลงที่นำมาจากซีดีเพลงและส�ออ�นๆ, MP3 และไฟลเสียงอ�นๆ ที่นำเขาไปยังเคร�อง
คอมพิวเตอรยังสามารถเลนและถายโอนไปยังเคร�องบันทึกเสียงได
ขอควรทราบ
• Sound Organizer สามารถใชงานรวมกันไดกับเคร�องคอมพิวเตอรระบบ Windows เทานั้น ไม
สามารถใชรวมกันกับเคร�อง Mac
• เคร�องบันทึกเสียงสามารถใชงานรวมกันไดกับ Sound Organizer 2 เทานั้น
• หากทานฟอรแมทหน�วยความจำภายในเคร�อง ขอมูลทั้งหมดที่จัดเก็บไวจะถูกลบ (ซอฟทแวร Sound
Organizer จะถูกลบไปดวย)
เม�อทำการติดตั้ง Sound Organizer ตอง log in เขาสูบัญชีดวย administrator
privileges

เล�อนตัวเล�อนดานขาง USB ไปตามทิศทางของลูกศร และใสตัวเช�อมตอ USB
เขาไปยังพอรท USB ของเคร�องคอมพิวเตอรที่กำลังใชงานอยู
ควรแน�ใจวา เคร�องบันทึกเสียงถูกตรวจพบอยางถูกตองดวยเคร�องคอมพิวเตอร
ขณะเช�อมตอเคร�องบันทึกเสียงเขากับเคร�องคอมพิวเตอร จะปรากฏ “Connecting”
และยังคงอยูบนหนาจอแสดงของเคร�องบันทึกเสียง
ไปที่เมนู [Start] คลิก [Computer] และจากนั้นดับเบิ้ลคลิก [IC RECORDER]
- [FOR WINDOWS]
ดับเบิ้ลคลิก [SoundOrganizer_V2001] (หรือ [SoundOrganizer_V2001.exe])
ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหนาจอของเคร�องคอมพิวเตอร
ควรแน�ใจวา ทานยอมรับเง�อนไขของขอตกลงการอนุญาต เลือก [I accept the
terms in the license agreement] และจากนั้นคลิก [Next]
เม�อปรากฏจอแสดง [Setup Type] เลือก [Standard] หรือ [Custom] และจาก
นั้นคลิก [Next]
ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหนาจอและตั้งคาการติดตั้งเม�อทานเลือก [Custom]
เม�อปรากฏจอแสดง [Ready to Install the Program] คลิก [Install]
เริ่มทำการติดตั้ง
เม�อปรากฏจอแสดง [Sound Organizer has been installed successfully]
ตรวจสอบ [Launch Sound Organizer 2 Now] และจากนั้นคลิก [Finish]
ขอควรทราบ
ทานอาจจะตองรีสตารทเคร�องคอมพิวเตอรของทานอีกครั้ง หลังจากติดตั้ง Sound’ Organizer

จะปรากฏ “Delete?” และเริ่มเลนไฟลที่เลือกเพ�อยืนยัน
เลือก “Yes”

จะปรากฏ “Please Wait” และจะยังคงอยูจนกระทั่งลบไฟลที่เลือกแลว

การบันทึก

การเลนดวยหูฟง
ประมาณ 37 ชั่วโมง
ประมาณ 43 ชั่วโมง

เม�อใชแบตเตอรี่ที่ชารจไฟได รุน NH-AAA ของ Sony (JEITA)*4*5
เลือกหัวขอเมนูที่ทานตองการเปลี่ยนการตั้งคา
เลือกการตั้งคาที่ทานตองการตั้ง

กดปุม

ไมโครโฟนภายในเคร�อง (สเตอริโอ) (L)
ไมโครโฟนภายในเคร�อง (สเตอริโอ) (R)
ไฟแสดงสถานะการทำงาน
จอแสดงขอมูล
ปุม REC/PAUSE (บันทึก/หยุดชั่วคราว)
ปุม STOP
ปุมควบคุม ( DPC (Digital Pitch Control),
A-B (A-B ซ้ำ),
(review/
คนหาไปขางหลังอยางรวดเร็ว),
(cue/คนหาไปขางหนาอยางรวดเร็ว))
ปุม (เลน/เปด)*
ปุม BACK/ HOME ( : กด, : กดแลวคางไว)
ปุม T-MARK (เคร�องหมายแทร็ค)
ปุม OPTION
ลำโพงภายในเคร�อง
ชองสำหรับสอดสายคลองมือ (ไมไดจัดสายคลองมือมาใหพรอมกับเคร�องบันทึกเสียง)
ชองตัวเช�อมตอ USB
ชองตอ (หูฟง)
ชองตอ (ไมโครโฟน) (PLUG IN POWER)*
ปุม VOL –/+ (ระดับเสียง –/+)*
ฝาปดชองใส
ชองใสการด microSD (ชองใสการดอยูบริเวณใตฝาปด)
ตัวเล�อนดานขาง USB
สวิทช HOLD POWER
ชองใสแบตเตอรี่

ไฟลที่
บันทึก
การตั้งคา
บันทึก
* ฟงกชั่นที่ทานใชอยูในปจจุบันจะแสดงเปน “XX”

การเลนดวยลำโพง
ภายในเคร�อง*6
LPCM 44.1 kHz/16 bit ประมาณ 34 ชั่วโมง ประมาณ 12 ชั่วโมง
MP3 192 kbps
ประมาณ 40 ชั่วโมง ประมาณ 14 ชั่วโมง

โหมด REC

เลือก “ON” หรือ “OFF” เพ�อเปดหรือปดเสียงเตือน
เม�อการตั้งคาตั้งตนเสร็จสิ้น จะปรากฏขอความเสร็จสมบูรณ และจากนั้น
ปรากฏหนาจอเมนู HOME

ขอควรทราบ
• ทานสามารถเปลี่ยนการตั้งคาตั้งตนใดๆ ในภายหลังได สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่
คำแนะนำ Help
• เม�อทานใสหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม จะปรากฏหนาจอการตั้งคานาฬ�กาและแสดงวันที่
และเวลาโดยประมาณเม�อทานใชงานเคร�องบันทึกเสียงลาสุดกอนที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ ตั้ง
คานาฬ�กาเปนเวลาปจจุบันอีกครั้ง
• เพ�อตรวจสอบเวลาปจจุบันหลังจากการตั้งคาตั้งตน เล�อนสวิทช HOLD•POWER ในทิศทาง
ของ “HOLD”

เพลง

การรับฟง

ตั้งคาป, เดือน, วัน, ชั่วโมง และนาทีปจจุบัน

สวนประกอบและปุมควบคุม

หัวขอเมนู HOME จะแสดงเรียงตามลำดับดังตอไปนี้

ดานการดูแลรักษา
• หามวางเคร�องไวในสถานที่ที่ใกลแหลงความรอน หรือในสถานที่ที่โดนแสงแดด
สองโดยตรง, มีฝุนสกปรกมาก หรือมีเคร�องจักรสั่นสะเทือน
• หากมีวัตถุหรือของเหลวใดๆ หลนลงในเคร�อง ถอดแบตเตอรี่ออกและทำการ
ตรวจสอบเคร�องโดยชางผูชำนาญกอนใชงานเคร�องตอไป
• เม�อใชงานเคร�องบันทึกเสียง พึงจดจำขอควรระวังตามดานลางนี้ เพ�อหลีกเลี่ยง
จากตัวเคร�องงอ หรือสาเหตุที่จะทำใหเคร�องบันทึกเสียงเกิดความเสียหายได
- หามนั่งทับเคร�องบันทึกเสียงที่อยูในกระเปาหลังของทาน
- หามใสเคร�องบันทึกเสียงที่พันดวยสายของหูฟงลงในกระเปา และวัตถุอาจจะ
กระทบกับของแข็ง
• โปรดระวังอยาใหเคร�องโดนน้ำ เน�องจากเคร�องไมกันน้ำ โดยทั่วไปโปรดระวัง
เหตุการณดังตอไปนี้
- เม�อทานใสเคร�องไวในกระเปาเสื้อ และเขาหองน้ำ, อ�นๆ เม�อทานกมตัว
เคร�องอาจจะตกลงไปในน้ำ และเปยกได
- เม�อทานใชงานเคร�องในสภาพอากาศฝนตก, หิมะ หรือที่มีความชื้น
- ในเหตุการณที่ทานตัวเปยก หากทานสัมผัสเคร�องดวยมือเปยกน้ำ หรือใส
เคร�องในกระเปาเสื้อผาที่เปยก เคร�องอาจจะเปยกได
• การรับฟงเคร�องที่ระดับเสียงสูงอาจจะสงผลตอการไดยินของทาน เพ�อความ
ปลอดภัยจากการจราจร อยาใชงานเคร�องขณะขับขี่ยานยนตทุกชนิด
• ทานอาจจะรูสึกเจ็บหู หากทานใชหูฟงขณะที่อุณหภูมิหองแหงมาก ไมใชความ
ผิดปกติของหูฟง แตเกิดจากไฟฟาสถิตยในรางกาย ทานสามารถลดไฟฟาสถิตย
ไดโดยการสวมใสเสื้อผาที่ไมใชใยสังเคราะห เพ�อปองกันการเกิดไฟฟาสถิตย
ดานเสียงรบกวน
• อาจไดยินเสียงรบกวน เม�อวางเคร�องบันทึกไวใกลกับตัวแปลงไฟฟา AC, หลอด
ไฟฟลูโอเรสเซนต หรือโทรศัพทมือถือระหวางบันทึก หรือเลน
• เสียงรบกวนอาจถูกบันทึกลงไปพรอมกับขอความ เม�อมีวัตถุ เชน นิ้วมือของทาน
บังเอิญไปถูหรือขวนตัวเคร�องระหวางบันทึก

ขอควรระวัง

ดานกำลังไฟ
DC 3.0 V: ใชแบตเตอรี่อัลคาไลน LR03 (size AAA) 2 กอน
DC 2.4 V: ใชแบตเตอรี่ที่ชารจไฟได รุน NH-AAA 2 กอน
DC 5.0 V: เม�อกำลังใชตัวแปลงไฟ AC USB
ความตองการอัตรากระแสไฟ: 500 mA
ดานความปลอดภัย
หามใชงานเคร�องในขณะขับรถ, ขี่จักรยาน หรือขับขี่ยานยนตทุกชนิด

การบันทึก

การเลนดวยหูฟง
ประมาณ 29 ชั่วโมง
ประมาณ 34 ชั่วโมง

ขนาด (ก/ส/ล) (ไมรวมสวนประกอบและปุมควบคุม) (JEITA)*4
ประมาณ 38.3 มม. x 114.1 มม. x 19.3 มม.
น้ำหนัก (JEITA)*4
ประมาณ 74 กรัม (รวมแบตเตอรี่อัลคาไลน LR03 (size AAA) 2 กอน)
อุณหภูมิ/ความชื้น
อุณหภูมิขณะใชงาน
ความชื้นขณะใชงาน
อุณหภูมิในการจัดเก็บ
ความชื้นในการจัดเก็บ

5°C - 35°C
25% - 75%
-10°C - +45°C
25% - 75%

เม็มโมรี่การดที่เขากันได
การด microSDHC จาก 4 GB ถึง 32 GB
ขอควรทราบ
การด microSDXC เขากันไมไดกับเคร�องบันทึกเสียงของทาน
ดวยหน�วยความจำภายในเคร�องที่มีเพียงเล็กนอยสำหรับใชในการจัดการไฟล ดังนั้นไมสามารถใช
งานสำหรับการจัดเก็บของผูใชได
*2 เม�อฟอรแมทหน�วยความจำภายในเคร�องดวยเคร�องบันทึกเสียง
*3 การตั้งคาตั้งตนสำหรับการบันทึกฉาก
*4 ตรวจวัดคาดวยมาตรฐาน JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries
Association)
*5 อายุการใชงานแบตเตอรี่อาจสั้นลงขึ้นอยูกับการใชงานเคร�องบันทึกเสียง
*6 เม�อทำการเลนเพลงดวยลำโพงภายในเคร�องดวยระดับเสียงที่ตั้งคาไวที่ 27
*1

เคร�องหมายการคา

Microsoft, Windows, Windows Vista และ Windows Media เปนเคร�องหมาย
การคาจดทะเบียนหรือเคร�องหมายการคาของ Microsoft Corporation ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอ�นๆ
• Mac OS เปนเคร�องหมายการคาของ Apple Inc., ซึ่งจดทะเบียนในประเทศสหรัฐ
อเมริกาและประเทศอ�นๆ
• MPEG Layer-3 audio coding technology และ patents จดทะเบียนอนุญาต
จาก Fraunhofer IIS และ Thomson
• โลโก microSD, microSDHC และ microSDXC เปนเคร�องหมายการคาของ
SD-3C, LLC.
•

ทุกเคร�องหมายการคาและเคร�องหมายการคาจดทะเบียนเปนเคร�องหมายการคาหรือ
เคร�องหมายการคาจดทะเบียนของแตละบริษัท นอกเหนือจากนี้ “ TM ” และ “ ® ”
ไมไดอางอิงถึงในคูมือฉบับนี้
ผลิตภัณฑนี้ไดรับลิขสิทธิ์อยางถูกตองของ Microsoft Corporation การใชงานหรือ
เผยแพรจากเทคโนโลยีเหลานี้ โดยไมไดรับอนุญาตถือเปนความผิด นอกเหนือจากได
รับอนุญาตจาก Microsoft หรือบริษัทยอยจาก Microsoft
“Sound Organizer 2” ใชซอฟทแวรตามที่ระบุตอไปนี้:
Windows Media Format Runtime

ลิขสิทธิ์

ขอควรทราบเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
เคร�องบันทึกเสียงนี้จะมาพรอมกับซอฟทแวรที่ไดรับอนุญาตจากเจาของบริษัท
ซอฟทแวร
ตามขอกำหนดของเจาของลิขสิทธิ์ซอฟทแวร โซนี่จึงขอแจงเง�อนไขดังตอไปนี้ โปรด
อานในสวนตอไปนี้
ลิขสิทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) บันทึกอยูในหน�วยความจำภายในเคร�องบันทึกเสียง ทำการ
ติดตั้ง Mass Storage ซึ่งจะเช�อมตอระหวางเคร�องบันทึกเสียงและเคร�อง
คอมพิวเตอร เพ�ออานขอตกลงการอนุญาตในโฟลเดอร “LICENSE”
เกี่ยวกับซอฟทแวร GNU GPL/LGPL
ซอฟทแวรนี้เปนไปตาม GNU General Public License (ในที่นี้จะใชคำวา “GPL”)
หรือ GNU Lesser General Public License (ในที่นี้จะใชคำวา “LGPL”) แสดงใน
เคร�องบันทึกเสียง
นั่นแสดงวา ทานมีสิทธิ์ที่จะเขาใชงาน, ดัดแปลง และเขาถึงรหัสแหลงสัญญาณ
สำหรับโปรแกรมซอฟทแวรเหลานี้ภายใตเง�อนไขของ GPL/LGPL ที่จัดมาให
รหัสแหลงสัญญาณจัดเตรียมไวใหในเว็บไซต โปรดใช URL ตอไปนี้ในการ
ดาวนโหลดรหัสแหลงสัญญาณ
http://www.sony.net/Products/Linux/
เราขอสงวนสิทธิ์ไมรับการติดตอเกี่ยวกับคอนเทนทของรหัสแหลงสัญญาณ
ลิขสิทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) บันทึกอยูในหน�วยความจำภายในเคร�องบันทึกเสียง ทำการ
ติดตั้ง Mass Storage ซึ่งจะเช�อมตอระหวางเคร�องบันทึกเสียงและเคร�อง
คอมพิวเตอร เพ�ออานขอตกลงการอนุญาตในโฟลเดอร “LICENSE”
2016 โซนี่ คอรปอเรชั่น

