
Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Sorununuz olduğunda veya IC kayded�c�n�n nasıl kullanılacağını öğrenmek �sted�ğ�n�zde, bu Yardım Kılavuzu'na
başvurun.

Hazırlık

Parçalar ve kumandalar

HOME menü/OPTION menüsü

HOME menüsünün kullanımı

OPTION menüsünün kullanımı

Klasörler ve dosyalar hakkında

Ekran penceres�

HOME menüsü görüntülen�rken

Kayıt sürüyor veya bekleme konumundayken

Çalma �şlem� sürüyorken

Kayıt b�lg�ler� görüntülen�yorken

Geçerl� dosya b�lg�ler� görüntülen�yorken
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Dosya arama kategor�ler� görüntülen�yorken

Güç

P�ller�n takılması

IC kayded�c�n�n USB AC adaptörüyle kullanılması

IC kayded�c�n�n USB AC pr�zle bağlantısının kes�lmes�

Aygıtı açma

Aygıtı kapatma

Bellek kartı

Bellek kartının takılması

Başlangıç ayarlarını yapma

İstemeyerek yapılan �şlemler� önleme

IC kayded�c�y� HOLD konumuna get�rme (HOLD)

IC kayded�c�n�n HOLD durumundan çıkarılması

Ses sev�yes�n�n sab�t tutulması (yalnızca Avrupa model�nde)

Ses sev�yes�n�n orta b�r değerde korunması (yalnızca Avrupa modeller�nde)

Kayıt

Kayıt

Dah�l� m�krofonlarla kaydetme

Kayıt düzey� kılavuzu hakkında

Ses kayıtlarının tak�p ed�lmes�

Kayıt sırasında kullanılab�len d�ğer �şlemler

Dosya depolama hedef klasörünü değ�şt�rme

Ek kayıt �şlemler�/ayarları

Bel�rl� b�r durum �ç�n kayıt ortamı seçme

Kayıt �şlev�n�n seç�lmes� (Focused/W�de)

Daha �y� kayıt �ç�n �puçları

Scene Select �şlev�ndek� kayıt ortamları �ç�n varsayılan ayarlar

G�r�ş ses sev�yes�ne tepk� olarak otomat�k kaydetme – VOR �şlev�

D�ğer c�hazlarla kayıt

Har�c� b�r m�krofon �le kayıt
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Har�c� aygıttan ses kaydı yapma

Kayıt �ç�n har�c� c�hazları kullanma

IC kayded�c�de çalan sesler�n başka b�r aygıta kayded�lmes�

Çalma

Çalma

B�r dosyanın çalınması

Dosya seç�m�

Çalma sırasında kullanılab�len d�ğer �şlemler

Ek çalma �şlemler�/ayarları

B�r dosya çalınırken �nsan sesler�n�n daha net duyulmasını sağlamak �ç�n gürültüyü azaltma – Clear Vo�ce �şlev�

Yazma amaçlı çalma modunu kullanma

Çalma hızının ayarlanması – DPC (D�g�tal P�tch Control) �şlev�

Çalma modunu seçme

B�r dosyanın b�r bölümünü arka arkaya çalmak �ç�n bel�rleme (A-B tekrarı)

Sürekl� geçerl� dosya çalınıyor (Düğmey� basılı tutarak tekrar çalma)

Kayıtlı dosya l�stes�nde çalma aralığını bel�rtme

Daha �y� ses kal�tes�nde d�nleme

İler�/ger� arama (İler� Sarma/Ger� Sarma)

İsten�len çalma noktasını hızlı b�r şek�lde bulma (Easy Search)

Düzenleme

S�lme

Dosya s�lme

Arama yapılan klasör veya l�stedek� tüm dosyaları s�lme

Klasör s�lme

Dosyaların organ�ze ed�lmes�

Dosyayı başka klasöre taşıma

B�r dosyanın başka b�r klasöre kopyalanması

Klasör oluşturma

Parça �şaretler�n� kullanma

Parça �şaret� ekleme
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Otomat�k olarak parça �şaret� ekleme

Parça �şaret�n� s�lme

Seç�len dosyadak� tüm parça �şaretler�n� b�r kerede s�lme

Dosyaları bölme

Dosyayı mevcut çalma konumunda bölme

B�r dosyayı tüm parça �şaret� noktalarından bölme

B�r dosyanın korumaya alınması

Ayarlar menüsü

Ayarlar menüsünün kullanımı

Sett�ngs menü öğeler� l�stes�

Seç�leb�l�r ayar seçenekler�ne sah�p menü öğeler�

Kayıt modunun seç�lmes� (REC Mode)

Dah�l� m�krofonun hassas�yet sev�yes�n� seçme (Bu�lt-In M�c Sens�t�v�ty)

Kayıt sırasında gürültünün azaltılması (Record�ng F�lter)

Har�c� m�krofonun ses g�r�ş t�p�n� ve hassas�yet sev�yes�n� seçme (Ext. Input Sett�ng)

Çalışma gösterges�n�n açılması veya kapatılması (LED)

Ekran d�l�n�n seç�lmes� (Language)

Saat�n ayarlanması (Date&T�me)

Tar�h göster�m b�ç�m�n�n seç�lmes� (Date D�splay Format)

Saat göster�m formatının seç�lmes� (T�me D�splay)

B�p ses�n�n açılması veya kapatılması (Beep)

IC kayded�c�n�n otomat�k olarak kapanacağı süren�n ayarlanması (Auto Power Off)

Tüm menü ayarlarının varsayılan ayarlara sıfırlanması (Reset All Sett�ngs)

Belleğ�n b�ç�mlend�r�lmes� (Format Bu�lt-In Memory/Format SD Card)

Kalan kayıt süres�n� kontrol etme (Ava�lable Rec. T�me)

IC kayded�c�ye �l�şk�n b�lg�ler� kontrol etme (System Informat�on)

B�lg�sayar

IC kayded�c�y� b�lg�sayara bağlama

IC kayded�c�n�n b�lg�sayarla bağlantısını kesme
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Klasörler�n ve dosyaların yapısı

IC kayded�c�dek� dosyaların b�r b�lg�sayara kopyalanması

Müz�k dosyalarının b�r b�lg�sayardan IC kayded�c�ye kopyalanması

B�lg�sayarınızdan kopyalanan müz�k dosyalarını IC kayded�c�y� kullanarak çalma

IC Kayded�c�n�n USB depolama aygıtı olarak kullanılması

Yazılım

Sound Organ�zer 2 �le yapab�lecekler�n�z (sadece W�ndows �ç�n)

Sound Organ�zer 2 �ç�n s�stem gereks�n�mler�

Sound Organ�zer 2 kurulumu (sadece W�ndows �ç�n)

Sound Organ�zer 2 penceres� (sadece W�ndows �ç�n)

Tekn�k Özell�kler

Uyumlu bellek kartları

S�stem gereks�n�mler�

Tekn�k özell�kler

Maks�mum kayıt süres�

Müz�k dosyalarının maks�mum çalma süres�/sayısı

P�l ömrü

Duyurular

Önlemler

Güvenl�k yönergeler�

T�car� Markalar

Kullanıcılar �ç�n uyarı

L�sans

Destek web s�tes�

Müşter� destek web s�teler�

Sorunlarınız varsa/Sorun G�derme

Sorun G�derme

Gürültü

Kayded�len dosya gürültülü ve zor anlaşılıyor.
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Kayded�len dosya gürültülü ve daha az gürültü kaydetmek �st�yorsunuz.

B�r hışırtı kayded�l�yor.

B�r uğultu kayded�l�yor.

Har�c� m�krofon (ürünle b�rl�kte ver�lmez) kullanarak kayıt yapılırken gürültü de kayded�l�yor.

Kulaklıkla (ürünle b�rl�kte ver�lmez) dosya d�nlen�rken gürültü duyuluyor.

Har�c� aygıttan ses kaydı yapılırken ses sev�yes� düşük veya dah�l� hoparlörden dosya d�nlen�rken cızırtılı sesler duyuluyor.

Clear Vo�ce �şlev� açık olduğu halde dosya d�nlen�rken gürültü duyuluyor.

Güç

IC kayded�c� açılmıyor veya düğmeye basıldığında yanıt verm�yor.

IC kayded�c� kapanmıyor.

IC kayded�c� otomat�k olarak kapanıyor.

P�l ömrü kısa.

Genel �şlemler

IC kayded�c� düzgün çalışmıyor.

Çalışma gösterges� yanmıyor.

Kayıt

Dosyayı kaydedem�yorsunuz.

Kayıt durduruluyor.

Har�c� aygıttan ses kaydı yapılırken, g�r�ş ses sev�yes� çok yüksek veya yeter�nce yüksek değ�l.

Çalma

Çalma ses ş�ddet� düşük.

Dah�l� hoparlörden ses duyulmuyor.

Kulaklıklar (ürünle b�rl�kte ver�lmez) takılı olduğu halde dah�l� hoparlörden ses duyuluyor.

Çalma hızı fazla hızlı veya fazla yavaş.

Düzenleme

Dosyayı bölem�yorsunuz.

Dosyayı taşıyamıyorsunuz.

B�r dosya farklı b�r klasöre kopyalanamıyor.

Oluşturduğunuz klasör veya dosya görüntülenm�yor.

Saat
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B�r dosyanın kayıt tar�h� “----/--/--” veya “--:--” olarak görünüyor.

Saat ayarı sıfırlandı.

Ekran

Ekran penceres�ndek� kalan kayıt süres�, b�lg�sayarda görüntülenen süreden kısa.

Dosyalar

“Memory Full” mesajı görüntülen�yor ve kayıt başlatılamıyor.

“F�le Full” mesajı görüntülen�yor ve IC kayded�c� çalıştırılamıyor.

m�croSD kart algılanamadı.

B�lg�sayar

Klasör veya dosya adında okunamayan karakterler görüntülen�yor.

Dosya kopyalamak zaman alıyor.

IC kayded�c� b�lg�sayar tarafından algılanmıyor ve klasörler�/dosyaları b�lg�sayardan aktaramıyorsunuz.

B�lg�sayardan aktardığınız dosya IC kayded�c�de görünmüyor ve dosya çalınamıyor.

S�stem başlamıyor.

Yazılım �şlemler� (Sound Organ�zer 2)

Sound Organ�zer 2 kurulamıyor.

IC kayded�c� Sound Organ�zer 2 tarafından algılanmıyor.

B�lg�sayarın çalma ses sev�yes� düşük veya b�lg�sayardan ses çıkmıyor.

Kayıtlı dosyalar çalınamıyor veya düzenlenem�yor.

Sayaç veya kaydırıcı yanlış hareket ed�yor veya paraz�t duyuluyor.

Kayıtlı dosya sayısı arttıkça �şlemlerde yavaşlama oluyor.

Dosya kayded�l�rken, eklen�rken veya s�l�n�rken b�lg�sayar donuyor.

Sound Organ�zer 2 başlatma sırasında donuyor.

Mesaj l�stes�

S�stem sınırlamaları
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Parçalar ve kumandalar

Dah�l� m�krofonlar (stereo) (Sol)1.

Dah�l� m�krofonlar (stereo) (Sağ)2.

Çalışma gösterges�3.

Ekran penceres�4.

REC/PAUSE (kayıt/duraklatma) düğmes�5.

STOP düğmes�6.

Kontrol düğmes� (  DPC (D�g�tal P�tch Control),  A-B (A-B tekrarla)/ (ger� sarma/hızlı ger� sarma),  (�ler�
sarma/hızlı �ler� sarma))

7.

(çal/g�r�ş) düğmes� (*)8.

 BACK/  HOME düğmes� ( : basın, : basılı tutun)9.

T-MARK (parça �şaret�) düğmes�10.

OPTION düğmes�11.

Yerleş�k hoparlör12.

Kayış del�ğ� (IC kayded�c�yle b�rl�kte kayış ver�lmez.)13.

USB konektör bölmes�14.

(kulaklık) g�r�ş�15.
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(m�krofon) (PLUG IN POWER) g�r�ş� (*)16.

VOL –/+ (ses sev�yes� –/+) düğmes� (*)17.

Yuva kapağı18.

m�croSD kart yuvası (Kart yuvası kapağın altındadır.)19.

HOLD•POWER anahtarı20.

USB kadranı21.

P�l bölmes�22.

(çal/g�r�ş) düğmes�, VOL –/+ (ses sev�yes� –/+) düğmes� ve (m�krofon) (PLUG IN POWER) jakı b�r dokunsal algı noktasına sah�pt�r. IC
kayded�c�y� çalıştırırken dokunsal algı noktasını referans olarak kullanın.

*
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

HOME menüsünün kullanımı

IC kayded�c�de, HOME menüsü tüm �şlevler �ç�n başlangıç noktasıdır.
HOME menüsü b�r �şlev seçmen�ze, kayıtlı dosyaları aramanıza veya IC kayded�c�n�n ayarlarını değ�şt�rmen�ze �z�n ver�r.

BACK/HOME düğmes�n� basılı tutun.

HOME menüsü görüntülen�r.

1

 veya  düğmeler�n� kullanarak kullanmak �sted�ğ�n�z �şlev� seç�n ve ardından  düğmes�ne basın.

Aşağıdak� �şlevler� seçeb�l�rs�n�z:

 Mus�c:
B�r b�lg�sayardan aktarılmış müz�k dosyalarını seçeb�l�r ve bunları çalab�l�rs�n�z.
B�r müz�k dosyasını bulmak �ç�n, dosya arama kategor�ler�nden b�r�n� seçeb�l�rs�n�z: “All Songs”, “Albums”, “Art�sts”
ve “Folders”.

 Recorded F�les:
IC kayded�c� �le kayded�lm�ş dosyaları seçeb�l�r ve bunları çalab�l�rs�n�z.
Kayded�len b�r dosyayı bulmak �ç�n, dosya arama kategor�ler�nden b�r�n� seçeb�l�rs�n�z: “Latest Record�ng”, “Search
by REC Date”, “Search by REC Scene” ve “Folders”.

 Record:
Kayıt bekletme penceres�n� görüntüleyeb�l�rs�n�z. Kaydı başlatmak �ç�n, REC/PAUSE düğmes�ne basın.

 Sett�ngs:
Sett�ngs menüsünü görüntüleyeb�l�r ve IC kayded�c� üzer�ndek� çeş�tl� ayarları değ�şt�reb�l�rs�n�z.

 Return to XX(*):
HOME menüsünden önce görüntülenen pencereye ger� dönmek �ç�n bu �şlev� seç�n.

2

Mevcut durumda kullandığınız �şlev “XX” olarak görüntülen�r.*
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İpucu
Ekran menüsünde HOME menüsü varken, HOME menüsünden önce görüntülenen ekrana ger� dönmek �ç�n STOP düğmes�ne
basab�l�rs�n�z.

İlg�l� Konu
OPTION menüsünün kullanımı

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

OPTION menüsünün kullanımı

OPTION menüsünü OPTION düğmes�ne basarak görüntüleyeb�l�rs�n�z. OPTION menüsü öğeler�, IC kayded�c�n�n seç�len
�şlev�ne göre değ�ş�r.

Not
Ekran penceres�ndek� ekrana bağlı olarak, OPTION menüsü görüntülenmeyeb�l�r.

İpucu
Öncek� ekrana dönmek �ç�n, ekran penceres�nde OPTION menüsü varken BACK/HOME öğes�ne basın.

İlg�l� Konu
HOME menüsünün kullanımı

Kullanmak �sted�ğ�n�z �şlev� HOME menüsünden seç�n ve ardından OPTION düğmes�ne basın.

Seç�len �şlevle �l�şk�l� OPTION menüsü görüntülen�r.

1

 veya  düğmeler�n� kullanarak �sted�ğ�n�z menü öğes�n� seç�n ve ardından  düğmes�ne basın.2

 veya  düğmeler�n� kullanarak �sted�ğ�n�z ayarı seç�n ve ardından  düğmes�ne basın.3
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Klasörler ve dosyalar hakkında

Aşağıdak� res�mde IC kayded�c�de görüntüleyeb�leceğ�n�z klasör ve dosyaların yapısı göster�lmekted�r.

“  Recorded F�les” altında

“FOLDER01”: Dah�l� m�krofonlar vasıtasıyla kaydı yapılan dosyalar kayded�l�r.

A: HOME menüsü
B: Klasörler
C: Dosyalar

“  Mus�c” altında
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A: HOME menüsü
B: Klasörler
C: Dosyalar

İlg�l� Konu
Dosyayı başka klasöre taşıma
B�r dosyanın başka b�r klasöre kopyalanması
Klasörler�n ve dosyaların yapısı

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

HOME menüsü görüntülen�rken

Aşağıda ekran penceres�ndek� HOME menüsü açıklanmaktadır.

Not
Yukarıdak� ekran açıklama amacıyla ver�lm�şt�r. Dolayısıyla, IC kayded�c� üzer�nde gördüğünüz ekrandan farklı görüneb�l�r.

İlg�l� Konu
HOME menüsünün kullanımı

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

HOME menü öğeler�
Aşağıdak�lerden b�r�n� seçeb�l�rs�n�z:

: Mus�c
: Recorded F�les
: Record
: Sett�ngs
: Return to XX (Mevcut durumda kullandığınız �şlev “XX” olarak görüntülen�r.)

1.
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Kayıt sürüyor veya bekleme konumundayken

Kayıt sürüyor veya bekleme konumundayken ekran penceres� aşağıda açıklanmaktadır.

A: Kayıt �şlem� sürüyorken
B: Kayıt �şlem� bekleme konumundayken

Not
Yukarıdak� ekran açıklama amacıyla ver�lm�şt�r. Dolayısıyla, IC kayded�c� üzer�nde gördüğünüz ekrandan farklı görüneb�l�r.

Kayıt durum gösterges�
IC kayded�c�n�n geçerl� kayıt durumunu göster�r.

 : kayded�yor
 : duraklatıldı
 : durduruldu

1.

Geçen zaman
Geçerl� kaydın geçen zamanını göster�r.

2.

Scene Select gösterges�
Geçerl� olarak seç�l� olan kayıt ortamını göster�r.

: Auto Vo�ce Rec
: Meet�ng
: Lecture
: Vo�ce Notes
: Interv�ew
: Soft Mus�c
: Loud Mus�c

3.

Parça �şaret� numarası
Eklenen parça �şaretler�n�n sayısını göster�r.

4.

Kalan kayıt süres�
Saat, dak�ka ve san�ye olarak kayıt �ç�n kullanılab�l�r kalan sürey� göster�r.
10 saat veya üzer�: gösterge yok
10 dak�ka �la 10 saat: saat ve dak�ka olarak göster�l�r
10 dak�kadan az: dak�ka ve san�ye olarak göster�l�r

5.

P�l gösterges�6.

Kayıt düzey� kılavuzu
Referans olarak almanız �ç�n g�r�ş ses�n�n geçerl� kayıt ses sev�yes�n� göster�r.

7.

17



4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

Dosya depolama hedef klasörü
Kayded�len dosyaları depolamak �ç�n hedef klasörü göster�r.

8.

Bellek depolama gösterges�
Bellek kartı kayded�len dosyaları depolamak �ç�n seç�ld�ğ�nde görünür.

9.
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Çalma �şlem� sürüyorken

Aşağıda çalma �şlem� sırasında görüntülenen ekran penceres� açıklanmıştır.

Not
Yukarıdak� ekranlar açıklama amacıyla ver�lm�şt�r. Dolayısıyla, IC kayded�c� üzer�nde gördüğünüz ekranlardan farklı görüneb�l�r.

Çalma durumu gösterges�
IC kayded�c�n�n geçerl� çalma durumunu göster�r.

: çalıyor
: ger� sarma (hızlı ger� sarma)/�ler� sarma (hızlı �ler� sarma)
: bekleme durumunda

Çalma hızı değ�şt�r�ld�yse, DPC (D�g�tal P�tch Control) hızı  veya  s�mges�n�n sağ tarafında göster�l�r.

1.

Dosya b�lg�s�
Çalmakta olduğunuz dosya hakkında b�lg� ver�r.
IC kayded�c� �le kayded�len dosyalar aşağıdak� şek�lde göster�l�r:

: Dosya adı: kayıt tar�h�_kayıt saat�.dosya formatı (örn. 161010_0706.mp3)
Müz�k dosyaları aşağıdak� şek�lde göster�l�r:

: Şarkı adı/Sanatçı adı

2.

Geçen zaman
Geçerl� çalma �şlem�nde geçen zamanı göster�r.

3.

Çalma �lerleme çubuğu
Dosya çalma �şlem�n�n �lerleme durumunu göster�r.

4.

Dosya numarası b�lg�s�
Çalmakta olan dosyanın dosya numarasını (geçerl� dosya numarası)/(çalınacak toplam dosya sayısı) formatında
göster�r.

5.

Play Mode/Playback Range gösterges�
Gösterge yok: Normal (Play Mode)

 : Repeat (Play Mode)
 : 1 F�le Play (Play Mode)
 : 1 F�le Repeat (Play Mode)
 : Shuffle (Play Mode)
 : Shuffle Repeat (Play Mode)

 : Selected Range (Playback Range)

6.

Koruma gösterges�
Çalmakta olduğunuz dosyanın korunmakta olduğunu göster�r.

7.
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P�l gösterges�8.

Parça �şaret� numarası
Eklen�rse, geçerl� çalma noktasının parça �şaret� numarasını göster�r.

9.
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Kayıt b�lg�ler� görüntülen�yorken

Kalan kayıt süres�, kayded�len dosyaların belleğ� ve klasör ayarı dah�l olmak üzere IC kayded�c�ye a�t kayıt b�lg�ler�n�
görüntüleyeb�l�rs�n�z.
Kayıt b�lg�ler�n� görüntülemek �ç�n, kayıt bekleme konumundayken, OPTION menüsündek� “REC Informat�on” öğes�n�
seç�n ve ardından  düğmes�ne basın.

Aşağıdak� kayıt b�lg�ler� mevcuttur:

Ava�lable Rec. T�me:
Kayıt �ç�n kullanılab�len kalan süre.
Record�ng Memory:
Kayded�len dosyalar �ç�n bellek (“Bu�lt-In Memory” veya “SD Card”).
Record�ng Folder:
Kayded�len dosyalar �ç�n kayıt klasörü.
Scene Select:
Mevcut seç�l� kayıt ortamı.
Scene Select �şlev� �ç�n varsayılan ayarlar değ�şt�r�lm�şse, kayıt ekranının sol kısmında “*” görüntülen�r.
Varsayılan ayarlar hakkında b�lg� �ç�n, bkz. Scene Select �şlev�ndek� kayıt ortamları �ç�n varsayılan ayarlar.
REC Mode:
Mevcut seç�l� kayıt modu.
Input:
Mevcut seç�l� ses g�r�ş türü.
M�c Sens�t�v�ty:
Mevcut seç�l� m�krofon hassas�yet sev�yes�.
Focused/W�de
“Focused” veya “W�de” kayıt �şlev� seç�l� durumda.
Record�ng F�lter:
Mevcut seç�l� kayıt f�ltres�.
VOR:
Mevcut seç�l� VOR (Vo�ce Operated Record�ng) ayarı.
Auto Track Marks:
Mevcut seç�l� otomat�k parça �şaret� ayarı.

İpucu
Kayıt bekleme konumundayken, STOP düğmes�ne basarak IC kayded�c� kayıt b�lg�ler�n� görüntüleyeb�l�rs�n�z.

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Geçerl� dosya b�lg�ler� görüntülen�yorken

Seçt�ğ�n�z kayded�len dosya b�lg�ler�n� (kayıt tar�h� ve saat�, dosya uzunluğu, vb.) görüntüleyeb�l�rs�n�z.

Not
Aşağıdak� ekranlar açıklama amacıyla ver�lm�şt�r. Dolayısıyla, IC kayded�c� üzer�nde gördüğünüz ekranlardan farklı görüneb�l�r.

Bel�rl� b�r dosyaya a�t b�lg�ler� görüntülemek �ç�n, IC kayded�c� �le kayded�len b�r dosyayı veya b�r müz�k dosyası seç�n ve
ardından “F�le Informat�on” (OPTION menüsünden) öğes�n� seç�n. Daha sonra aşağıdak�ler� görüntülemek �ç�n  veya 

 tuşlarına basarak yukarı veya aşağı kaydırma yapab�l�rs�n�z:

Kayded�len dosya hakkında b�lg�

Rec Date/T�me: Dosyanın kayded�ld�ğ� tar�h ve saat (yıl/ay/gün/saat).

F�le Length: Saat, dak�ka ve san�ye olarak göster�len dosyanın çalma uzunluğu.

Model Name: Dosyanın kayded�ld�ğ� c�haz. Sett�ngs menüsünün “System Informat�on” �ç�ndek� “Model:” �le aynı
b�lg�ler görüntülen�r.

Scene Select: Kayıt sırasında seç�len kayıt ortamı.

REC Mode: Kayıt sırasında seç�len kayıt modu.

M�c Sens�t�v�ty: Kayıt sırasında seç�len m�krofonların hassas�yet sev�yes�.

Focused/W�de: Kayıt sırasında seç�len “Focused” veya “W�de” kayıt �şlev�.

Record�ng F�lter: Kayıt sırasında seç�len kayıt f�ltres�.

VOR:Kayıt sırasında seç�len VOR (Vo�ce Operated Record�ng) ayarı.

Input:Kayıt sırasında seç�len ses g�r�ş türü (“Bu�lt-In M�c”, “External M�c” veya “Aud�o IN”).

Locat�on: Dosyayı �çeren bellek depolama alanı.

F�le Path: Dosyanın yolu.

Müz�k dosyası hakkında b�lg�
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F�le Length: Saat, dak�ka ve san�ye olarak göster�len dosyanın çalma uzunluğu.

Codec: Müz�k dosyaları �ç�n codec türü.

B�t Rate: Müz�k dosyaları �ç�n b�t hızı.

Sample Rate: Müz�k dosyaları �ç�n örnekleme hızı.

B�t Depth: Müz�k dosyaları �ç�n b�t der�nl�ğ�.

Locat�on: Dosyayı �çeren bellek depolama alanı.

F�le Path: Dosyanın yolu.

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Dosya arama kategor�ler� görüntülen�yorken

HOMEmenüsünde “  Recorded F�les” veya “  Mus�c” seçeneğ�n� seçt�ğ�n�zde, ekran penceres�nde kayıtlı dosyalar
�ç�n arama kategor�ler� görüntülen�r.

Not
Aşağıdak� ekranlar açıklama amacıyla ver�lm�şt�r. Dolayısıyla, IC kayded�c� üzer�nde gördüğünüz ekranlardan farklı görüneb�l�r.

“  Recorded F�les” seç�ld�ğ�nde

Aşağıdak� arama kategor�ler�nden b�r�n� seçeb�l�rs�n�z:

Latest Record�ng:
En son kaydı çalmaya başlar.
Search by REC Date:
Kayıtlı dosyalar kayıt tar�h�ne göre sıralanır.
Search by REC Scene:
Kayıtlı dosyalar kayıt ortamına göre sıralanır.
Folders:
Seç�len klasördek� kayıtlı dosyalar l�stelen�r.

“  Mus�c” seç�ld�ğ�nde

Aşağıdak� arama kategor�ler�nden b�r�n� seçeb�l�rs�n�z:

All Songs:
Tüm müz�k dosyaları l�stelen�r.
Albums:
Müz�k dosyaları albüm adına göre sıralanır.
Art�sts:
Müz�k dosyaları sanatçı adına göre sıralanır.
Folders:
Seç�len klasördek� müz�k dosyaları l�stelen�r.

24
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

P�ller�n takılması

Not
P�ller� değ�şt�rmeden önce, IC kayded�c�n�n gücünü kapattığınızdan em�n olun.

P�ller� değ�şt�r�rken, �k� adet yen� ve kullanılmamış alkal� p�l veya �k� adet tamamen şarj ed�lm�ş durumdak� şarj ed�leb�l�r p�l kullanın.

IC kayded�c�de şarj ed�leb�l�r p�ller şarj ed�lemez. P�ller� şarj etmek �ç�n şarj c�hazı (ürünle gönder�lmez) kullanın.

İpucu
IC kayded�c� aşağıdak� t�pler� destekler:

LR03 (AAA boy) alkal� p�l (IC kayded�c�yle b�rl�kte �k� adet p�l gönder�l�r.)

Şarj ed�leb�l�r p�l (AAA boy, ürünle gönder�lmez)

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

P�ller� yerleşt�r�n.

P�l bölmes� kapağını ok yönünde kaydırarak açın, gönder�len LR03 (AAA boy) alkal�n p�ller� kutup yönler�ne d�kkat
ederek yerleşt�r�n ve kapağı kapatın.

1
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

IC kayded�c�n�n USB AC adaptörüyle kullanılması

IC konnektörü, b�r AC pr�ze takılmış olan USB AC adaptörü (ürünle b�rl�kte ver�lmez) �le kullanab�l�rs�n�z. Uzun süre kayıt
yapmak �sted�ğ�n�zde IC kayded�c�y� AC güç �le kullanmanız yararlı olacaktır.

Not
Kayıt sürüyorken (çalışma gösterges� kırmızı yanıyor), kayıt duraklatıldığında (çalışma gösterges� kırmızı renkte yanıp sönüyor)
veya ver� er�ş�m� sırasında (“Access�ng” mesajı ekran penceres�nde) ver� bozulmasını önlemek �ç�n aşağıdak� hususlara d�kkat
ed�n:

Adaptör b�r AC pr�ze bağlıyken IC kayded�c�y� USB AC adaptöre bağlamayın/bağlantısını kesmey�n.
IC kayded�c� adaptöre bağlıyken USB AC adaptörü b�r AC pr�ze takmayın//pr�zden çıkarmayın.

Herhang� b�r arıza durumunda bağlantısını anında keseb�lmek �ç�n USB AC adaptörü kolay er�ş�leb�len b�r pr�ze taktığınızdan
em�n olun.

İlg�l� Konu
IC kayded�c�n�n USB AC pr�zle bağlantısının kes�lmes�
P�l ömrü

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

USB AC adaptörünü (ürünle ver�lmez) AC pr�z�ne bağlayın.1

IC kayded�c�dek� USB kadranını kaydırın ve USB konnektörünü USB AC adaptöre bağlayın.

A: USB AC adaptörü (ürünle ver�lmez)

2
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

IC kayded�c�n�n USB AC pr�zle bağlantısının kes�lmes�

Aşağıdak� prosedürü �zled�ğ�n�zden em�n olun, aks� takd�rde ver� bozulması neden�yle IC kayded�c�de saklanan dosyaları
çalamayab�l�rs�n�z.

Not
Kayıt sürüyorken (çalışma gösterges� kırmızı yanıyor) veya bekleme konumundayken (çalışma gösterges� kırmızı renkte yanıp
sönüyor) veya ver� er�ş�m� sırasında (“Access�ng” mesajı ekran penceres�nde) ver� bozulmasını önlemek �ç�n aşağıdak� hususlara
d�kkat ed�n:

Adaptör b�r AC pr�ze bağlıyken IC kayded�c�y� USB AC adaptöre bağlamayın/bağlantısını kesmey�n.
IC kayded�c� adaptöre bağlıyken USB AC adaptörü b�r AC pr�ze takmayın//pr�zden çıkarmayın.

İlg�l� Konu
IC kayded�c�n�n USB AC adaptörüyle kullanılması

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

Kayıt veya çalma �şlem� sürüyorsa, IC kayded�c�y� durdurmak �ç�n STOP düğmes�ne basın.1

Ekran penceres�nde “Access�ng” mesajının görüntülenmed�ğ�nden em�n olun.2

IC kayded�c�n�n USB AC adaptöründen bağlantısını kes�n ve ardından USB AC adaptörünü AC pr�z�nden
çıkarın.

3
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Aygıtı açma

İpucu
P�l gücünden tasarruf etmek �ç�n, IC kayded�c�dek� Auto Power Off �şlev� varsayılan olarak “10m�n” değer�ne ayarlanmıştır. IC
kayded�c� 10 dak�ka süreyle kullanılmadan bırakılırsa, otomat�k olarak kapanır.

İlg�l� Konu
Aygıtı kapatma
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Ekran penceres� açılıncaya kadar HOLD•POWER anahtarını “POWER” üzer�ne kaydırın ve bu konumda
tutun.

1
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Aygıtı kapatma

Not
P�ller� değ�şt�rmeden önce, gücü kapattığınızdan em�n olun.

İpucu
P�l gücünden tasarruf etmek �ç�n, IC kayded�c�dek� Auto Power Off �şlev� varsayılan olarak “10m�n” değer�ne ayarlanmıştır. IC
kayded�c� 10 dak�ka süreyle kullanılmadan bırakılırsa, otomat�k olarak kapanır.

İlg�l� Konu
Aygıtı açma
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HOLD•POWER anahtarını “POWER” üzer�ne kaydırın ve ekran penceres�nde “Power Off” görüntülen�nceye
kadar bu konumda tutun.

1
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Bellek kartının takılması

Dah�l� belleğe ek olarak, dosyaları b�r m�croSD karta da (ürünle b�rl�kte ver�lmez) kaydedeb�l�rs�n�z.

Not
IC kayded�c�n�z m�croSDXC kartlarını desteklemez.

IC kayded�c� m�croSDkartı algılamazsa, kartı yuvadan çıkarın ve tekrar takın.

Desteklenen tüm m�croSD kart t�pler�n�n başarıyla çalışacağı garant� ed�lmez.

Yangın veya elektr�k çarpma tehl�kes�n� veya IC kayded�c�n�n arızalanmasını önlemek �ç�n, m�croSD kart yuvasını sıvı ve metal
veya yanıcı nesnelerden uzak tutun.

B�r m�croSD kart �le kayıt yapmaya başlamadan önce, bellek kartınızda depolanan ver�ler�n tümünü b�lg�sayarınıza kopyalamanızı
ve üzer�nde ver� olmadığından em�n olmak �ç�n bellek kartını IC kayded�c�de b�ç�mlend�rmen�z� öner�r�z. m�croSD kartını
b�ç�mlend�rme �le �lg�l� tal�matlar �ç�n, bkz. Belleğ�n b�ç�mlend�r�lmes� (Format Bu�lt-In Memory/Format SD Card).

İpucu
Bellek kartını çıkarmak �ç�n, m�croSD kartı yuvaya doğru bastırın. Dışarı fırladığında, m�croSD kartı yuvasından çekerek çıkartın.

Devam eden herhang� b�r IC kayded�c� �şlem� olmadığından em�n olun ve ardından m�croSD kart yuvası
kapağını açın.

1

m�croSD kartı term�nal tarafı s�ze bakacak şek�lde tutarak m�croSD kart yuvasına yerleşt�r�n ve yer�ne
oturuncaya kadar �t�n.

2

m�croSD kart yuvasının kapağını kapatın.3
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İlg�l� Konu
Klasörler�n ve dosyaların yapısı
Uyumlu bellek kartları

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Başlangıç ayarlarını yapma

IC kayded�c�y� �lk kez çalıştırdığınızda, ekran penceres�nde Conf�gure In�t�al Sett�ngs ekranı görüntülen�r. Daha sonra
ekran d�l�n� seçeb�l�r, saat� ayarlayab�l�r ve b�p ses�n� açıp kapatab�l�rs�n�z.

 tuşuna basarak “Yes” seçeneğ�n� seç�n.1

 veya  düğmeler�n� kullanarak ekran d�l�n� seç�n ve ardından  düğmes�ne basın.

Aşağıdak� d�ller arasında seç�m yapab�l�rs�n�z:
Deutsch (Almanca), Engl�sh (İng�l�zce), Español (İspanyolca), França�s (Fransızca), Ital�ano (İtalyanca), Русский
(Rusça), Türkçe,  (Korece),  (Bas�tleşt�r�lm�ş Ç�nce),  (Geleneksel Ç�nce).

2

Geçerl� tar�h ve saat� ayarlayın.

 veya  düğmeler�n� kullanarak b�r öğey� ayarlayın ve ardından  düğmes�ne basın.
Tüm öğeler� ayarlamak �ç�n �şlemler� tekrarlayın.
Odağı �ler� veya ger� hareket ett�rmek �ç�n,  veya  düğmes�ne basın. Ayrıca BACK/HOME düğmes�ne
basarak odağı öncek� öğeye hareket ett�reb�l�rs�n�z.
Son öğe �le �ş�n�z b�tt�ğ�nde, saat ayarlarını uygulamak �ç�n  düğmes�ne basın.

3
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Not
Varsayılan tar�h ekran b�ç�m� satın alınan ülke ya da bölgeye göre değ�ş�r.

“Sett�ngs” menüsünde seç�l� saat ekran b�ç�m�ne (T�me D�splay) bağlı olarak saat “AM” veya “PM” �le 12-Saat b�ç�m�nde veya 24-
Saat b�ç�m�nde zamanı b�ld�reb�l�r. Ayrıca, varsayılan saat ekran b�ç�m� satın alınan ülke ya da bölgeye göre değ�ş�r.

Seçeb�leceğ�n�z d�l seçenekler�n�n sayısı ve varsayılan ayar satın alınan ülke ya da bölgeye bağlı olarak farklılık göster�r.

İpucu
Saat ayarını ve b�p ses� ayarını daha sonra “  Sett�ngs” - “Common Sett�ngs” öğes�n� (HOME menüsünden) seçerek
değ�şt�reb�l�rs�n�z.

P�ller� bölmeden çıkarıp yen�den taktıktan ya da p�ller� yen�ler�yle değ�şt�rd�kten sonra, ekran penceres�nde Set Date/T�me ekranı
görüntülen�r. Bu ekranda, p�ller� çıkarmadan önce IC kayded�c�n�zle yapmış olduğunuz son �şlem�n tar�h ve saat�n� göreb�l�rs�n�z.
Geçerl� tar�h ve saat� ayarladığınızdan em�n olun.

Başlangıç ayarları tamamlandığında, IC kayded�c�n�z� HOLD durumuna get�r�rsen�z geçerl� tar�h ve saat ekran penceres�nde
görüntülen�r.

İlg�l� Konu
Saat�n ayarlanması (Date&T�me)
B�p ses�n�n açılması veya kapatılması (Beep)
HOME menüsü görüntülen�rken
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 veya  düğmes�n� kullanarak “Next” seç�m�n� yapın ve ardından  düğmes�ne basın.

B�p ses�n�n açık veya kapalı konuma ayarlandığı ayar ekranı görüntülen�r.

4

B�p ses�n� açmak veya kapatmak �ç�n  veya  düğmes�ne basarak “ON” veya “OFF” seç�m�n� yapın,
ardından  düğmes�ne basın.

Başlangıç ayarları tamamlandığında, tamamlama mesajı ve ardından HOME menüsü görüntülen�r.

5
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

IC kayded�c�y� HOLD konumuna get�rme (HOLD)

IC kayded�c�y� taşırken yanlışlıkla çalışmasını önlemek �ç�n, IC kayded�c� üzer�ndek� tüm düğmeler� devre dışı
bırakab�l�rs�n�z (HOLD).

Not
IC kayded�c�n�n HOLD durumuna get�r�lmes� tüm düğmeler� devre dışı bırakır. IC kayded�c�y� tekrar kullanmadan önce HOLD
durumundan çıkardığınızdan em�n olun.

Sett�ngs menüsünde seç�l� saat ekran b�ç�m�ne (T�me D�splay) bağlı olarak saat “AM” veya “PM” �le 12-Saat b�ç�m�nde veya 24-
Saat b�ç�m�nde zamanı b�ld�reb�l�r. Ayrıca, varsayılan saat ekran b�ç�m� satın alınan ülke ya da bölgeye göre değ�ş�r.

İlg�l� Konu
IC kayded�c�n�n HOLD durumundan çıkarılması
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HOLD•POWER anahtarını “HOLD” konumuna get�r�n.

IC kayded�c� açık konumdayken, HOLD•POWER anahtarı “HOLD” konumuna get�r�l�rse, ekran penceres�nde
yaklaşık 3 san�ye süreyle “HOLD” ve geçerl� saat görüntülenerek tüm düğmeler�n devre dışı olduğunu göster�r.

1
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

IC kayded�c�n�n HOLD durumundan çıkarılması

IC kayded�c� üzer�ndek� tüm düğmeler devre dışı bırakıldığında, herhang� b�r düğmeye basılırsa ekran penceres�nde
“HOLD... Sl�de HOLD Sw�tch to Act�vate.” görüntülen�r.

Kullanmadan önce IC kayded�c�y� HOLD durumundan çıkarın.

İlg�l� Konu
IC kayded�c�y� HOLD konumuna get�rme (HOLD)
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HOLD•POWER anahtarını orta noktaya doğru kaydırın.1
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Ses sev�yes�n�n orta b�r değerde korunması (yalnızca Avrupa modeller�nde)

IC kayded�c�, kulaklık kullanılırken sesler� orta b�r değerde d�nlemen�ze olanak sağlamak üzere maks�mum ses sev�yes�n�
sınırlandırır. Ses sev�yes�n� bel�rlenen sev�yen�n üzer�ne yükseltmeye çalıştığınızda, “Check The Volume Level” mesajı
görüntülen�r.

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Dah�l� m�krofonlarla kaydetme

Aşağıda dah�l� m�krofonlara a�t seç�len hassas�yet sev�yes� ve kayıt modu �le gerçekleşt�r�len temel kayıt adımları
açıklanmaktadır.

Not
Kayıt �şlem� devam ederken IC kayded�c�ye yanlışlıkla dokunur ya da b�r c�sm�n kayded�c�ye temas etmes�ne �z�n ver�rsen�z, hışırtı
veya cızırdama sesler� kayded�leb�l�r.

İpucu
Kayda başlamadan önce, �lk olarak b�r deneme kaydı yapmanızı veya kaydı tak�p etmen�z� öner�r�z. Kaydı tak�p etme �le �lg�l�
tal�matlar �ç�n, bkz. Ses kayıtlarının tak�p ed�lmes�.

Kayded�len dosyalar varsayılan olarak “  Recorded F�les” altındak� “FOLDER01” �çer�s�ne kayded�l�r. Kayded�len dosyanın
depolama hedef klasörünü değ�şt�rmek �ç�n, bkz. Dosya depolama hedef klasörünü değ�şt�rme

HOME menüsünden “  Record” öğes�n� seç�n ve ardından  düğmes�ne basın.

Ekran penceres�nde kayıt bekleme ekranı görüntülen�r.

1

IC kayded�c�y�, dah�l� m�krofonlar ( ) hedef ses kaynağının bulunduğu yöne bakacak şek�lde çev�r�n.2
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Not
“Sav�ng...” mesajı ekran penceres�ndeyken, IC kayded�c� dosyayı dah�l� belleğe kaydetmekted�r. IC kayded�c� AC güç beslemes�
�le çalışıyorsa, ver� bozulmasını önlemek �ç�n USB AC adaptörün (ürünle b�rl�kte ver�lmez) bağlantısını kesmey�n.

İpucu
Çalma �şlem� devam ederken veya ekran penceres�nde b�r menü açıkken de REC/PAUSE düğmes�ne basarak kaydı
başlatab�l�rs�n�z.

Ekran penceres�nde b�r menü açıkken REC/PAUSE düğmes�ne basarak devam eden kaydı duraklatab�l�rs�n�z.

Kayded�len dosyalar “(kayıt tar�h�)_(kayıt saat�).(dosya b�ç�m�)” (örn. 161010_0706.mp3) şekl�nde adlandırılır.

Çalma �şlem� devam ederken veya bekleme konumundayken REC/PAUSE düğmes�n� basılı tutarak IC kayded�c�dek� kayıt
�şlem�n� duraklatab�l�rs�n�z. Bu sayede gereks�z ses ver�ler�n� kaydetmeden kayıt ses sev�yes�n� ayarlayab�l�rs�n�z.

REC/PAUSE düğmes�ne basın.

Record ekranı görüntülen�r ve kayıt �şlem�n�n başladığını göster�r ve ayrıca çalışma gösterges� ( ) kırmızı renkte
yanar.

REC/PAUSE düğmes�n� basılı tutarsanız, IC kayded�c� duraklatılır. Kayıt �şlem� başlamaz.

Kayıt �şlem� sürüyorken, kayıt düzey� kılavuzu ( ) Record ekranında görüntülen�r.
Aşağıdak� res�mde göster�ld�ğ� g�b�, kayıt düzey� kılavuzundak� üç veya dört s�yah kare ( ) ses kaynağı �ç�n
opt�mum kayıt ses sev�yeler�n� göster�r. Dah�l� m�krofonların yönünü, ses kaynağından uzaklığını veya m�krofonların
hassas�yet ayarını, ses opt�mum aralıkta kalacak şek�lde düzenley�n.
Kayıt düzey� kılavuzu hakkında daha fazla b�lg� �ç�n, bkz. Kayıt düzey� kılavuzu hakkında.

3

Kaydı durdurmak �ç�n, STOP düğmes�ne basın.

“Sav�ng...” mesajı ve ardından kayıt bekleme ekranı görüntülen�r.
Ş�md�  düğmes�ne basarak az önce kaydett�ğ�n�z dosyayı çalab�l�rs�n�z.

4
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İlg�l� Konu
Kayıt sırasında kullanılab�len d�ğer �şlemler

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Kayıt düzey� kılavuzu hakkında

Kayıt �şlem� sürüyorken, kayıt düzey� kılavuzu ( ) Record ekranında görüntülen�r.

Yukarıdak� res�mde göster�ld�ğ� g�b�, kayıt düzey� kılavuzundak� üç veya dört s�yah kare ( ) ses kaynağı �ç�n opt�mum
kayıt ses sev�yeler�n� göster�r. Dah�l� m�krofonların yönünü, ses kaynağından uzaklığını veya m�krofonların hassas�yet
ayarını, ses opt�mum aralıkta kalacak şek�lde düzenley�n. M�krofon hassas�yet sev�yes�n� seçme hakkında bkz. Dah�l�
m�krofonun hassas�yet sev�yes�n� seçme (Bu�lt-In M�c Sens�t�v�ty).

İpucu
G�r�ş ses sev�yes� düşük �se, IC kayded�c�y� ses kaynağına yaklaştırmanız veya m�krofon hassas�yet sev�yes�n� artırmanız öner�l�r.

Çalma �şlem� devam ederken veya bekleme konumundayken REC/PAUSE düğmes�n� basılı tutarak IC kayded�c�dek� kayıt
�şlem�n� duraklatab�l�rs�n�z. Bu sayede gereks�z ses ver�ler�n� kaydetmeden kayıt ses sev�yes�n� ayarlayab�l�rs�n�z.

İlg�l� Konu
Dah�l� m�krofonlarla kaydetme

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Ses kayıtlarının tak�p ed�lmes�

Kulaklıkları (ürünle b�rl�kte ver�lmez) (kulaklık) g�r�ş�ne takarak devam eden kaydı tak�p edeb�l�rs�n�z.

İlg�l� Konu
Dah�l� m�krofonlarla kaydetme

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

Kulaklıkları (ürünle b�rl�kte ver�lmez) (kulaklık) g�r�ş�ne takın.1

Tak�p ses sev�yes�n� ayarlamak �ç�n VOL –/+ düğmes�n� kullanın.

Tak�p ses sev�yes�n�n değ�şt�r�lmes� kayıt ses sev�yes�n� etk�lemez.

2
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Kayıt sırasında kullanılab�len d�ğer �şlemler

Aşağıdak� �şlemler� kayıt sırasında gerçekleşt�reb�l�rs�n�z.

Kaydı duraklatma
REC/PAUSE düğmes�ne basın.

Kayıt duraklatıldığı sırada, çalışma gösterges� kırmızı olarak yanıp söner ve ekran penceres�nde  s�mges�
görüntülen�r.
Kayıt �şlem�n� 1 saat boyunca duraklatılmış olarak bırakırsanız, otomat�k olarak durur.

Duraklatılmış kaydı yen�den başlatma
REC/PAUSE düğmes�ne tekrar basın.

Kayıt �şlem� duraklatılan noktadan �t�baren yen�den başlar. (Kaydı duraklattıktan sonra tamamen durdurmak �ç�n, 
STOP düğmes�ne basın.)

Devam eden kaydı başından �t�baren gözden geç�rme
Kayıt bekleme konumundayken,  düğmes�ne basın.
Kayıt �şlem� durur ve baştan �t�baren çalar.

İlg�l� Konu
Dah�l� m�krofonlarla kaydetme

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Dosya depolama hedef klasörünü değ�şt�rme

Varsayılan olarak, dah�l� m�krofonlar vasıtasıyla kaydı yapılan dosyalar “FOLDER01” �çer�s�ne (“  Recorded F�les”
altına) kayded�l�r.
Bu depolama klasör ayarını aşağıdak� adımları �zleyerek değ�şt�reb�l�rs�n�z.

İpucu
Yen� klasör oluşturma hakkında tal�matlar �ç�n, bkz. Klasör oluşturma.

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

HOME menüsünden “  Sett�ngs” - “Record�ng Sett�ngs” - “Record�ng Folder” öğes�n� seç�n ve ardından 
 düğmes�ne basın.

Memory Select�on ekranı görüntülen�r.

1

 veya  düğmes�n� kullanarak “Bu�lt-In Memory” veya “SD Card”, seç�m�n� yapın ve ardından 
düğmes�ne basın.

2

 veya  düğmes�n� kullanarak �sted�ğ�n�z klasörü seç�n ve ardından  düğmes�ne basın.3
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Bel�rl� b�r durum �ç�n kayıt ortamı seçme

Bel�rl� b�r kayıt durumuna uygun olarak, kayıt ortamlarından b�r�n� seçerek (Scene Select) kayıt modu ve dah�l�
m�krofonların hassas�yet sev�yes� de dah�l olmak üzere bazı kayıt ayarlarını b�r defada değ�şt�reb�l�rs�n�z.

Menü öğeler�n�n tanımları
Aşağıdak� öğelerden b�r�n� seçeb�l�rs�n�z:

Scene Select Off:
H�ç b�r kayıt ortamı seç�m�n�n gerekl� olmadığı durumlarda kullanılab�l�r.

 Auto Vo�ce Rec:
Genell�kle �nsan sesler�n�n kaydı �ç�n uygundur (varsayılan ayar).

 Meet�ng:
Konferans salonları dah�l, büyük alanlarda �nsan sesler�n�n kaydı �ç�n uygundur.

 Lecture:
Sem�ner ve dersler� kaydetmek �ç�n uygundur.

 Vo�ce Notes:
Sesl� notları kaydetmek üzere dah�l� m�krofona konuşmak �ç�n uygundur.

 Interv�ew:
Küçük toplantı ve görüşme/röportaj g�b�, 1 �la 2 metre mesafeden yapılan �nsan ses� kayıtları �ç�n uygundur.

 Soft Mus�c:
Koro veya müz�k enstrümanı dersler� g�b� 1 �la 2 metre uzaklıkta çalınan canlı müz�ğ� kaydetmek �ç�n uygundur.

 Loud Mus�c:
Müz�k grubu performansları g�b� gürültülü canlı müz�k kaydetmek �ç�n uygundur.

İlg�l� Konu
Scene Select �şlev�ndek� kayıt ortamları �ç�n varsayılan ayarlar

Kayıt bekleme konumundayken, “OPTION” menüsündek� “Scene Select” öğes�n� seç�n ve ardından 
düğmes�ne basın.

1

 veya  düğmes�ne basarak �sted�ğ�n�z ortamı seç�n ve ardından  düğmes�ne basın.2
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Sett�ngs menü öğeler� l�stes�

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

46



Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Kayıt �şlev�n�n seç�lmes� (Focused/W�de)

Kayıt ortamınıza veya amacınıza bağlı olarak “Focused” veya “W�de” seç�m�n� yapın.

“Focused” kayıt �şlev�
“Focused” kayıt �şlev� dah�l� m�krofonların baktığı yöndek� sesler� yoğunlaştırır, d�ğer sesler� en aza �nd�r�r ve IC
kayded�c�n�n solundak� ve sağındak� sesler� azaltır. Bu �şlev, yüksek yönlülük sağladığı ve hedefled�ğ�n�z ses�n kaydına
odaklanmayı sağladığı �ç�n büyük salonlarda gerçekleşt�r�len sem�ner ve dersler� kaydetmek ve ayrıca
görüşme/röportajları kaydetmek �ç�n uygundur.
Scene Select �şlev� �ç�n “Lecture” öğes�n�n seç�lmes� “Focused” kayıt �şlev�n� açar.

“W�de” kayıt �şlev�
“W�de” kayıt �şlev�, sol ve sağ arasında ses kaymasını kontrol ederek ses�n çakışmasını m�n�m�ze eder ve daha fazla
stereo h�ss� ekler. Toplantıya katılanların oturdukları yer ve konuşan k�ş�n�n k�ml�ğ�ne �l�şk�n daha �y� f�k�r verd�ğ� �ç�n bu
�şlev toplantı kayıtlarından not almak �ç�n uygundur.
Scene Select �şlev� �ç�n “Meet�ng” öğes�n�n seç�lmes� “W�de” kayıt �şlev�n� açık konuma get�r�r.

Menü öğeler�n�n tanımları
Aşağıdak� öğelerden b�r�n� seçeb�l�rs�n�z:

OFF:
“Focused/W�de” kayıt �şlev�n� (varsayılan ayar) kapatır.

HOME menüsünden “  Sett�ngs” - “Record�ng Sett�ngs” - “Focused/W�de” öğes�n� seç�n ve ardından 
düğmes�ne basın.

1

 veya  düğmeler�n� kullanarak �sted�ğ�n�z kayıt ayarını seç�n ve ardından  düğmes�ne basın.2
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Focused:
“Focused” kayıt �şlev�n� açık konumuna get�r�r.
W�de:
“W�de” kayıt �şlev�n� açık konumuna get�r�r.

Not
Şu durumlarda “Focused/W�de” kayıt �şlev� kapalı konuma get�r�l�r:

IC kayded�c�n�n dah�l� m�krofonuna a�t hassas�yet sev�yes� �ç�n “For Vo�ce” altında “For Mus�c” veya “Auto” öğes� seç�l�
olduğunda.

“Ext. Input Sett�ng” �ç�n “MIC IN” veya “Aud�o IN” seç�ld�ğ�nde.

İlg�l� Konu
Bel�rl� b�r durum �ç�n kayıt ortamı seçme

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Daha �y� kayıt �ç�n �puçları

Toplantıda kayıt yapma

IC kayded�c�y� toplantıdak� konuşmacıların yakınına yerleşt�r�n. IC kayded�c�y� yumuşak b�r bez - örneğ�n b�r mend�l -
üzer�ne yerleşt�rerek paraz�t (masanın vb. t�treş�m�) oluşumunu azaltab�l�rs�n�z.
B�r toplantıyı kaydetmek �ç�n, Scene Select �şlev�ndek� “Auto Vo�ce Rec” veya “Meet�ng” öğes�n� seçmek uygundur.

B�r ders�/sunumu kaydetme

IC kayded�c�y�, dah�l� m�krofonlar ders� anlatan/sunum yapan k�ş�n�n bulunduğu yöne bakacak şek�lde çev�r�n.
B�r ders�/sunumu kaydetmek �ç�n, Scene Select �şlev�ndek� “Lecture” öğes�n� seçmek uygundur.

Sesl� not kaydetme

Dah�l� m�krofonlara doğru konuştuğunuzda, m�krofonların nefes alma sesler�n� almaması �ç�n IC kayded�c�y� ağzınızdan
uzakta, haf�fçe yanında tutun.
B�r sesl� not kaydetmek �ç�n, Scene Select �şlev�ndek� “Auto Vo�ce Rec” veya “Vo�ce Notes” öğes�n� seçmek uygundur.

Not
IC kayded�c�y� tutarken, dah�l� m�krofonların hışırtı sesler�n� kaydetmemes�ne d�kkat ed�n.
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Röportaj kaydetme

IC kayded�c�y� dah�l� m�krofonlar röportaj yapılan k�ş�ye bakacak şek�lde tutun.
B�r röportajı kaydetmek �ç�n, Scene Select �şlev�ndek� “Auto Vo�ce Rec” veya “Interv�ew” öğes�n� seçmek uygundur.

B�r haf�f müz�k performansını kaydetme

IC kayded�c�y� müz�k enstrümanlarının yakınına yerleşt�rerek üç boyutlu stereo ses kaydı yapab�l�rs�n�z. Ancak, IC
kayded�c�y� b�r p�yano performansını kaydetmek üzere p�yano üzer�ne koyarsanız, performansın yanı sıra p�yanodan
gelen t�treş�m sesler�n� de kaydeder. İstenmeyen sesler� kaydetmes�n� önlemek �ç�n IC kayded�c�y� p�yanonun yanına
yerleşt�r�n.
Sound Organ�zer 2 �le, kayded�len müz�k performansı dosyalarını kend� müz�k CD'n�z� yapmak �ç�n de kullanab�l�rs�n�z.
B�r haf�f müz�k performansını kaydetmek �ç�n, Scene Select �şlev�ndek� “Soft Mus�c” öğes�n� seçmek uygundur.
Kayded�len b�r dosyanın ses� bozuksa, sonrak� kayıtta bozulmayı önlemek �ç�n “  Sett�ngs” - “Record�ng Sett�ngs” -
“Bu�lt-In M�c Sens�t�v�ty” - “For Mus�c” - “Low(Mus�c)” öğes�n� (HOME menüsünde) seçeb�l�rs�n�z.

Yüksek sesl� b�r müz�k performansını kaydetme

IC kayded�c�y� müz�syenlerden 1 - 2 metre uzağa yerleşt�r�n.
Yüksek sesl� b�r müz�k performansını kaydetmek �ç�n, Scene Select �şlev�ndek� “Loud Mus�c” öğes�n� seçmek uygundur.

Not
Kayded�len b�r dosyanın ses� bozuksa, performansları kaydetmek �ç�n IC kayded�c�y� daha uzağa yerleşt�r�n.
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İlg�l� Konu
Bel�rl� b�r durum �ç�n kayıt ortamı seçme
Kayıt sırasında gürültünün azaltılması (Record�ng F�lter)
Dah�l� m�krofonun hassas�yet sev�yes�n� seçme (Bu�lt-In M�c Sens�t�v�ty)

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on
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IC Kayded�c�
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Scene Select �şlev�ndek� kayıt ortamları �ç�n varsayılan ayarlar

Scene Select �şlev�ne a�t kayıt ortamları �ç�n varsayılan ayarlar aşağıdak� g�b�d�r:

İlg�l� Konu
Bel�rl� b�r durum �ç�n kayıt ortamı seçme

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

 Auto Vo�ce Rec  Meet�ng  Lecture  Vo�ce Notes

REC Mode MP3 192kbps MP3 192kbps MP3 192kbps MP3 128kbps

Bu�lt-In M�c Sens�t�v�ty For Vo�ce - Auto For Vo�ce - Med�um For Vo�ce - Med�um For Vo�ce - Low

Focused/W�de OFF W�de Focused OFF

Ext. Input Sett�ng(MIC IN) For Vo�ce - Auto For Vo�ce - Med�um For Vo�ce - Med�um For Vo�ce - Low

VOR OFF OFF OFF OFF

Record�ng F�lter LCF(Low Cut) NCF(No�se Cut) NCF(No�se Cut) LCF(Low Cut)

 Interv�ew  Soft Mus�c  Loud Mus�c OFF

REC Mode MP3 128kbps MP3 192kbps MP3 192kbps MP3 192kbps

Bu�lt-In M�c Sens�t�v�ty For Vo�ce -
Med�um

For Mus�c -
Med�um(Mus�c)

For Mus�c -
Low(Mus�c)

For Vo�ce -
Med�um

Focused/W�de OFF OFF OFF OFF

Ext. Input Sett�ng(MIC
IN)

For Vo�ce -
Med�um

For Mus�c -
Med�um(Mus�c)

For Mus�c -
Low(Mus�c)

For Vo�ce -
Med�um

VOR OFF OFF OFF OFF

Record�ng F�lter NCF(No�se Cut) OFF OFF OFF
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IC Kayded�c�
ICD-PX470

G�r�ş ses sev�yes�ne tepk� olarak otomat�k kaydetme – VOR �şlev�

IC kayded�c�y�, g�r�ş ses sev�yes� önceden bel�rlenen sev�yeye ulaştığında otomat�k olarak başlayacak ve bu sev�yen�n
altına düştüğünde duraklayacak şek�lde ayarlayab�l�rs�n�z.

G�r�ş ses sev�yes� önceden bel�rlenen sev�yen�n altına düştüğünde, yanıp sönen  s�mges� görüntülen�r ve
kayıt �şlem� duraklatılır. Ses sev�yes� söz konusu sev�yeye yen�den ulaştığında, kayıt başlatılır.

Not
VOR �şlev�, ortamdak� ses koşullarından etk�len�r. Dah�l� m�krofon �ç�n bulunduğunuz ortamdak� ses koşullarına uygun hassas�yet
sev�yes�n� seç�n. Hassas�yet sev�yes�n� seçme hakkında tal�matlar �ç�n, bkz. Dah�l� m�krofonun hassas�yet sev�yes�n� seçme (Bu�lt-
In M�c Sens�t�v�ty).
Seç�len hassas�yet sev�yes� beklend�ğ� şek�lde çalışmazsa veya öneml� b�r kayıt yapmak �sted�ğ�n�zde, aşağıdak� adımları
�zleyerek “VOR” ayarını “OFF” yapın.

İpucu
VOR �şlev� ayar sürec�n� �ptal etmek �ç�n, 2. adımda “VOR” ayarını “OFF” yapın.

İlg�l� Konu
Har�c� aygıttan ses kaydı yapma

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

HOME menüsünden “  Sett�ngs” - “Record�ng Sett�ngs” - “VOR” öğes�n� seç�n ve ardından 
düğmes�ne basın.

1

 veya  düğmes�n� kullanarak “ON” seç�m�n� yapın ve ardından  düğmes�ne basın.

“VOR” �ç�n varsayılan ayar “OFF” şekl�nded�r.

2

REC/PAUSE düğmes�ne basın.

s�mges�, ekran penceres�nde görüntülen�r.

3
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Har�c� b�r m�krofon �le kayıt

IC kayded�c�ye b�r har�c� m�krofon bağlayab�l�r ve kayıt �ç�n bu m�krofonu kullanab�l�rs�n�z.

İlg�l� Konu
Har�c� m�krofonun ses g�r�ş t�p�n� ve hassas�yet sev�yes�n� seçme (Ext. Input Sett�ng)
Dah�l� m�krofonun hassas�yet sev�yes�n� seçme (Bu�lt-In M�c Sens�t�v�ty)

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

Devam eden herhang� b�r IC kayded�c� �şlem� yokken, har�c� m�krofonu ( )  (m�krofon) g�r�ş�ne bağlayın.

Ekran penceres�nde “Ext. Input Sett�ng” mesajı görüntülen�r. Görüntülenmezse, “  Sett�ngs” - “Record�ng
Sett�ngs” - “Ext. Input Sett�ng” öğes�n� (HOME menüsünde) seç�n.

1

 veya  düğmes�n� kullanarak “MIC IN” seç�m�n� yapın ve ardından  düğmes�ne basın.2

Kaydı başlatmak �ç�n, REC/PAUSE düğmes�ne basın.

Dah�l� m�krofonlar devre dışı bırakılır ve ses kaydı har�c� m�krofon aracılığıyla yapılır.
G�r�ş ses sev�yes� yeter�nce yüksek değ�lse, HOME menüsünden “  Sett�ngs” - “Record�ng Sett�ngs” - “Ext. Input
Sett�ng” - “MIC IN” - “Sens�t�v�ty sett�ng” öğes�n� seçerek har�c� m�krofonun hassas�yet sev�yes�n� değ�şt�r�n.
Aygıta f�şl� b�r m�krofon takıldığı zaman, güç otomat�k olarak IC kayded�c� üzer�nden m�krofona ver�l�r.

3
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Har�c� aygıttan ses kaydı yapma

IC kayded�c�ye bağlı (radyo kaset kayded�c�, teyp kayded�c�, TV, vb.) aygıttan ses/müz�k kaydederek b�lg�sayar
kullanmadan müz�k dosyaları yapab�l�rs�n�z.

İpucu
G�r�ş ses sev�yes� yeter�nce yüksek değ�lse, IC kayded�c�ye a�t ses bağlantı kablosunu har�c� aygıt üzer�ndek� kulaklık g�r�ş�ne
(stereo m�n�-jak) takın, IC kayded�c� ekran penceres�ndek� kayıt düzey� kılavuzunu kontrol ederek har�c� aygıtın ses sev�yes�n�
ayarlayın.

İlg�l� Konu
IC kayded�c�de çalan sesler�n başka b�r aygıta kayded�lmes�
Har�c� m�krofonun ses g�r�ş t�p�n� ve hassas�yet sev�yes�n� seçme (Ext. Input Sett�ng)

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

Devam eden herhang� b�r IC kayded�c� �şlem� yokken, har�c� aygıtı ( ) IC kayded�c� üzer�ndek� (m�krofon)
g�r�ş�ne bağlayın.

B�r ses bağlantı kablosu kullanarak ses çıkış jakını (stereo m�n�-jak) har�c� aygıta ve IC kayded�c� üzer�ndek� 
(m�krofon) g�r�ş�ne bağlayın.

Ekran penceres�nde “Ext. Input Sett�ng” mesajı görüntülen�r. Görüntülenmezse, “  Sett�ngs” - “Record�ng
Sett�ngs” - “Ext. Input Sett�ng” öğes�n� (HOME menüsünde) seç�n.

1

 veya  düğmes�n� kullanarak “Aud�o IN” seç�m�n� yapın ve ardından  düğmes�ne basın.2

Kaydı başlatmak �ç�n, REC/PAUSE düğmes�ne basın.

s�mges� ekran penceres�nde görüntülen�r ve IC kayded�c� bağlı har�c� aygıttan ses kaydını başlatır.

3

Bağlı har�c� aygıt üzer�nde çalma �şlem�n� başlatın.4
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IC kayded�c�de çalan sesler�n başka b�r aygıta kayded�lmes�

B�r har�c� aygıtı IC kayded�c�ye bağlayab�l�r ve IC kayded�c�den çalan sesler� kaydedeb�l�rs�n�z.
Kayda başlamadan önce �lk olarak b�r deneme kaydı yapmanızı öner�r�z.

İpucu
B�r har�c� aygıtı IC kayded�c�n�ze bağlarken, d�rençs�z b�r ses bağlantı kablosu kullanın.

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

Ses bağlantı kablosunun b�r ucunu IC kayded�c� üzer�ndek�  (kulaklık) jakına, d�ğer ucunu da har�c� aygıt
üzer�ndek� har�c� g�r�ş jakına bağlayın.

1

IC kayded�c�de çalma �şlem�n� ve har�c� aygıtta kayıt �şlem�n� başlatmak �ç�n, IC kayded�c� üzer�ndek� 
düğmes�ne ve har�c� aygıt üzer�ndek� kayıt düğmes�ne aynı anda basın.

IC kayded�c�de çalan ses har�c� aygıta kayded�l�r.

2

IC kayded�c� üzer�ndek� STOP düğmes�ne ve har�c� aygıt üzer�ndek� durdurma düğmes�ne basın.3
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B�r dosyanın çalınması

HOME menüsünden çalınmak üzere b�r dosya seçeb�l�rs�n�z.

Not
Yalnızca Avrupa’dak� müşter�ler �ç�n:
Ses sev�yes�n� bel�rlenen sev�yen�n üzer�ne yükseltmeye çalıştığınızda, “Check The Volume Level” mesajı görüntülen�r.

İpucu
Çalma �şlem�n� durdurmak �ç�n STOP düğmes�ne basın.

Kayıt �şlem�n� durdurduğunuzda ve ekran penceres�nde kayıt bekletme ekranı görüntülend�ğ�nde,  düğmes�ne basarak az önce
kayded�len dosyayı çalab�l�rs�n�z.

İlg�l� Konu
Çalma sırasında kullanılab�len d�ğer �şlemler
B�lg�sayarınızdan kopyalanan müz�k dosyalarını IC kayded�c�y� kullanarak çalma

HOME menüsünden “  Mus�c” veya “  Recorded F�les” öğes�n� seç�n ve ardından  düğmes�ne
basın.

1

B�r dosya arayın ve seç�n.

Dosya aramayla �lg�l� tal�matlar �ç�n, Dosya seç�m� bölümüne bakın.

2

 düğmes�ne basın.

Çalma �şlem� başlar.

3

Çalma ses sev�yes�n� ayarlamak �ç�n VOL –/+ düğmes�ne basın.4
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Dosya seç�m�

HOME menüsünden çalınmak veya düzenlenmek üzere b�r dosya seçeb�l�rs�n�z.

İpucu
Varsayılan olarak, IC kayded�c�de “FOLDER01” klasörü (“  Recorded F�les” altında oluşturulmuş) bulunmaktadır.

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

HOME menüsünden “  Mus�c” veya “  Recorded F�les” öğes�n� seç�n ve ardından  düğmes�ne
basın.

1

B�r dosya arama kategor�s� seç�n.

 veya  düğmes�n� kullanarak aşağıdak� dosya arama kategor�ler�nden b�r�n� seç�n ve ardından  düğmes�ne
basın.

 Mus�c: “All Songs”, “Albums”, “Art�sts” ve “Folders”
Recorded F�les: “Latest Record�ng”, “Search by REC Date”, “Search by REC Scene” ve “Folders”

Dosya arama kategor�s� olarak “Folders” seç�l�rse Memory Select�on ekranı görüntülen�r. Bellek olarak “Bu�lt-In
Memory” veya “SD Card” öğes�n� seç�n.
Daha önce başka b�r IC kayded�c�de kullanılmış b�r m�croSD kart takarsanız, “SD Card”e ek olarak “SD Card(Other
Models)” görüntüleneb�l�r.

2

Arama sonuçları arasından b�r l�ste veya klasör seç�n ve ardından b�r dosya seç�n.

 veya  düğmes�ne basarak b�r l�ste veya klasör seç�n ve ardından dosyayı seç�n.

3
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Çalma sırasında kullanılab�len d�ğer �şlemler

Çalma �şlem� devam ederken aşağıdak� �şlemler� gerçekleşt�reb�l�rs�n�z.

Mevcut konumda durdurmak �ç�n
STOP düğmes�ne basın.

Çalmayı bu noktadan �t�baren devam ett�rmek �ç�n,  düğmes�ne basın.

Mevcut dosyanın başlangıcına dönmek �ç�n
 düğmes�ne b�r kez basın.

Parça �şaretler� eklenm�ş ve Easy Search �şlev� kapalı konuma get�r�lm�şse, dosyanın başlangıcını �şaret eden öncek�
parça �şaret� bulunur.

Öncek� dosyalara ger� g�tmek �ç�n
 düğmes�ne art arda basın.

Sonrak� dosyaya atlamak �ç�n
 düğmes�ne b�r kez basın.

Parça �şaretler� eklenm�ş ve Easy Search �şlev� kapalı konuma get�r�lm�şse, dosyanın sonunu �şaret eden sonrak� parça
�şaret� bulunur.

Sonrak� dosyalara atlamak �ç�n
 düğmes�ne art arda basın.

İlg�l� Konu
Parça �şaret� ekleme
İsten�len çalma noktasını hızlı b�r şek�lde bulma (Easy Search)

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on
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B�r dosya çalınırken �nsan sesler�n�n daha net duyulmasını sağlamak �ç�n gürültüyü
azaltma – Clear Vo�ce �şlev�

Clear Vo�ce �şlev� �nsan sesler�n�n ayırt ed�lmes�n� sağlamak üzere ortam gürültüsünü azaltır. Çalan sesler arasındak�
�nsan sesler�n� daha net duyarsınız.

Menü öğeler�n�n tanımları
Aşağıdak� öğelerden b�r�n� seçeb�l�rs�n�z:

OFF:
Clear Vo�ce �şlev�n� (varsayılan ayar) kapatır.
Clear Vo�ce 1:
İnsan sesler�n�n daha net duyulmasını sağlamak �ç�n ortamdak� gürültüyü azaltır ve �nsan sesler�n�n ş�ddet�n� opt�mum
sev�yeye ayarlar.
Clear Vo�ce 2:
İnsan sesler�n�n çok daha net duyulmasını sağlamak �ç�n ortamdak� gürültüyü “Clear Vo�ce 1” ayarına göre çok daha
fazla azaltır.

Not
Dah�l� hoparlör �le çalma veya “  Mus�c” �çer�s�ndek� dosyaların çalınması devam ederken, Clear Vo�ce �şlev� çalışmaz.

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

Çalma bekleme konumundayken veya devam ederken, OPTION menüsünde“Clear Vo�ce” öğes�n� seç�n ve
ardından  düğmes�ne basın.

1

 veya  düğmes�n� kullanarak “Clear Vo�ce 1” veya “Clear Vo�ce 2”, seç�m�n� yapın ve ardından 
düğmes�ne basın.

2
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Yazma amaçlı çalma modunu kullanma

Yazma amaçlı çalma modunda, bel�rl� b�r noktayı bulmanız �ç�n dosyayı hızlı �ler� veya hızlı ger� sarab�leceğ�n�z g�b� aynı
zamanda DPC (D�g�tal P�tch Control) �şlev�n� kullanarak çalma hızını yavaşlatab�l�rs�n�z. Örneğ�n, b�r toplantıya a�t kayıtlı
b�r dosyayı, vb. yazmak �sted�ğ�n�zde yararlı b�r �şlevd�r.

Not
IC kayded�c� yazma amaçlı çalma moduna get�r�ld�ğ�nde, şunları yapamazsınız:

çalma modunu kullanma.

A-B tekrar çalma �şlev�n� açma.

düğmey� basılı tutarak tekrar çalma �şlev�n� açma.

İpucu
Çalma �şlem�n� durdurmak �ç�n STOP düğmes�ne basın.

Yazma amaçlı çalma modundan çıkmak �ç�n, IC kayded�c� yazma amaçlı çalma modundayken veya çalma bekleme
konumundayken OPTION menüsünde “End Transcr�pt�on Playback Mode” seç�m�n� yapın.

Çalma bekleme konumundayken, OPTION menüsünde “Transcr�pt�on Playback Mode” seç�m�n� yapın ve
ardından  düğmes�ne basın.

1

Çalmayı başlatmak �ç�n,  düğmes�ne basın.

IC kayded�c� yazma amaçlı çalma modundayken, aşağıdak� �şlevler� kullanab�l�rs�n�z.

DPC: Ne d�nled�ğ�n�z� daha kolay anlamanıza yardımcı olmak �ç�n, çalma hızını değ�şt�reb�l�rs�n�z.  DPC
(D�g�tal P�tch Control) düğmes�ne basarak DPC ayar ekranını görüntüley�n.

/  düğmeler�ne basarak çalma hızını ayarlayın,  veya  düğmes�ne basarak “ON” seç�m�n� yapın ve
ardından  düğmes�ne basın.

Easy Search: /  düğmeler�ne basarak b�r dosyada �stenen noktayı hızlı b�r şek�lde arayab�l�rs�n�z.
İler� Sarma/Ger� Sarma: /  düğmeler�ne basarak ve bu düğmeler� basılı tutarak b�r dosyada �stenen
noktayı arayab�l�rs�n�z.

2

62



D�ğer dosyaları d�nlemek �ç�n, BACK/HOME düğmes�ne basarak dosya l�stes�n� görüntüley�n ve ardından b�r dosya seç�n.

İlg�l� Konu
Çalma hızının ayarlanması – DPC (D�g�tal P�tch Control) �şlev�
İsten�len çalma noktasını hızlı b�r şek�lde bulma (Easy Search)

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on
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Çalma hızının ayarlanması – DPC (D�g�tal P�tch Control) �şlev�

Çalma hızını 0,25 �la 3,00 katı aralığında ayarlayab�l�rs�n�z. Çalma hızının değ�şt�r�lmes� çalan ses� etk�lemez. D�j�tal
�şleme �şlev� sayes�nde dosya doğal tonlarında çalınır.
Ayrıca IC kayded�c� “Transcr�pt�on Playback Mode”ndayken çalma hızını değ�şt�reb�l�rs�n�z.

İpucu
Normal çalma hızında devam etmek �ç�n, 3. adımda “OFF” seç�m�n� yapın.

Çalma �şlem� bekleme konumundayken veya devam ederken,  DPC (D�g�tal P�tch Control) düğmes�ne
basın.

DPC ayar ekranı görüntülen�r.

1

Çalma hızını ayarlamak �ç�n  veya  düğmes�ne basın.

Hız 0,05 katı oranında (x 0,25 �la x 1,00) azaltılır.
Hız 0,10 katı oranında (x 1,00 �la x 3,00) artırılır.
Düğmelerden b�r�n� basılı tutarsanız hızı devamlı olarak değ�şt�reb�l�rs�n�z.
Çalma hızı �ç�n varsayılan ayar “x 1.00” şekl�nded�r.

2

 veya  düğmes�n� kullanarak “ON” seç�m�n� yapın.3

Çalma hızını ayarlamak �ç�n  düğmes�ne basın.4

64



İlg�l� Konu
Yazma amaçlı çalma modunu kullanma

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on
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Çalma modunu seçme

İht�yaçlarınıza uygun çalma modunu seçeb�l�rs�n�z.

Menü öğeler�n�n tanımları
Aşağıdak� öğelerden b�r�n� seçeb�l�rs�n�z:

Normal:
Bel�rt�len aralıktak� dosyaları tek tek çalar.

 Repeat:
Bel�rt�len aralıktak� dosyaları tekrar tekrar çalar.

 1 F�le Play:
Geçerl� dosyayı sonuna kadar çalar ve durur.

 1 F�le Repeat:
Geçerl� dosyayı tekrar tekrar çalar.

 Shuffle:
Bel�rt�len aralıktak� dosyaları rastgele çalar.

 Shuffle Repeat:
Bel�rt�len aralıktak� dosyaları rastgele tekrar tekrar çalar.

İlg�l� Konu
B�r dosyanın b�r bölümünü arka arkaya çalmak �ç�n bel�rleme (A-B tekrarı)
Sürekl� geçerl� dosya çalınıyor (Düğmey� basılı tutarak tekrar çalma)

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

Çalma bekleme konumundayken veya devam ederken, OPTION menüsünde“Play Mode” öğes�n� seç�n ve
ardından  düğmes�ne basın.

1

 veya  düğmes�ne basarak b�r çalma modu seç�n ve ardından  düğmes�ne basın.2
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B�r dosyanın b�r bölümünü arka arkaya çalmak �ç�n bel�rleme (A-B tekrarı)

B�r dosyada başlangıç noktası A ve b�t�ş noktası B'y� bel�rleyerek bel�rlenen noktalar arasında kalan bölümü tekrar tekrar
çalab�l�rs�n�z.

Not
Çalma �şlem� bekleme konumundayken başlangıç noktası A'yı bel�rled�kten sonra aynı noktayı b�t�ş noktası B olarak bel�rlersen�z,
bel�rlenen başlangıç noktası A �ptal ed�l�r.

A-B tekrar çalma �şlev� etk�n durumdayken, düğmey� basılı tutarak tekrar çalma �şlev�n� açamazsınız.

İpucu
A-B tekrar çalma �şlev�n� kapatmak ve normal çalmaya devam etmek �ç�n,  A-B düğmes�ne tekrar basın.

A-B tekrar çalma �şlev� �ç�n bel�rt�len bölümü değ�şt�rmek �ç�n, normal çalmayı devam ett�r�n ve ardından adım 1 ve 2'y� tekrarlayın.

İlg�l� Konu
Çalma modunu seçme
Sürekl� geçerl� dosya çalınıyor (Düğmey� basılı tutarak tekrar çalma)

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

Çalma bekleme konumundayken veya devam ederken,  A-B düğmes�ne basarak A başlangıç noktasını
bel�rley�n.

“A-B B?” görüntülen�r.

1

B b�t�ş noktasını bel�rlemek �ç�n  A-B düğmes�ne tekrar basın.

“ A-B” görüntülen�r ve bel�rlenen bölüm arka arkaya çalınmaya başlar.

2
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Sürekl� geçerl� dosya çalınıyor (Düğmey� basılı tutarak tekrar çalma)

Mevcut çalınan dosyayı bas�t b�r �şlemle tekrar çalab�l�rs�n�z.

Not
A-B tekrar çalma �şlev� etk�n durumdayken, düğmey� basılı tutarak tekrar çalma �şlev�n� açamazsınız.

İpucu
Düğmey� basılı tutarak tekrar çalma �şlev�n� kapatmak ve normal çalmaya devam etmek �ç�n, veya STOP düğmes�ne tekrar
basın.

IC kayded�c� bel�rl� b�r çalma modundayken düğmey� basılı tutarak tekrar çalma �şlev�n� açab�l�rs�n�z.

İlg�l� Konu
B�r dosyanın b�r bölümünü arka arkaya çalmak �ç�n bel�rleme (A-B tekrarı)

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

Çalma devam ederken,  düğmes�n� basılı tutun.

 s�mges� çalma ekranında görüntülen�r ve geçerl� dosya tekrar tekrar çalınır.

1
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Kayıtlı dosya l�stes�nde çalma aralığını bel�rtme

Dosya l�stes�nde çalma aralığını bel�rteb�l�rs�n�z. Çalma aralığının �çer�ğ�, kayded�len dosyalar veya müz�k �ç�n seç�len
dosya arama kategor�s�ne bağlı olarak değ�ş�r.

Menü öğeler�n�n tanımları
Aşağıdak� öğelerden b�r�n� seçeb�l�rs�n�z:

All Range:
“  Recorded F�les” veya “  Mus�c” �ç�n seçm�ş olduğunuz dosya arama kategor�s�ne a�t tüm dosyaları çalar.

 Selected Range:
Geçerl� çalma dosyası da dah�l, klasörde bulunan tüm dosyaları çalar (kayıt tar�h�, kayıt ortamı, sanatçı adı, albüm adı,
vb.)
“ Selected Range” seç�l�rse çalma ekranında klasör s�mges� görüntülen�r.

İlg�l� Konu
Dosya seç�m�

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

HOME menüsünde “  Recorded F�les” veya “  Mus�c” öğes�n� seç�n ve ardından  düğmes�ne basın.1

 veya  düğmeler�n� kullanarak b�r dosya arama kategor�s� seç�n ve ardından  düğmes�ne basın.2

Çalmak �sted�ğ�n�z dosyayı seç�n ve ardından  düğmes�ne basın.3

Çalma bekleme konumundayken veya devam ederken, OPTION menüsünde “Playback Range” öğes�n�
seç�n ve ardından  düğmes�ne basın.

4

 veya  düğmes�n� kullanarak “All Range” veya “Selected Range” seç�m�n� yapın ve ardından 
düğmes�ne basın.

5
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Daha �y� ses kal�tes�nde d�nleme

Kulaklık kullanma:
Kulaklıkları (ürünle b�rl�kte ver�lmez) (kulaklık) g�r�ş�ne takın. Bu �şlem dah�l� hoparlörü devre dışı bırakır.

Har�c� hoparlör kullanma:
Akt�f hoparlörler� (ürünle b�rl�kte ver�lmez) (kulaklık) g�r�ş�ne takın.

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on
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İler�/ger� arama (İler� Sarma/Ger� Sarma)

İler� arama yapmak �ç�n (İler� Sarma):
Çalma bekleme konumundayken veya devam ederken,  düğmes�n� basılı tutun ve çalmaya devam etmek
�sted�ğ�n�z yerde serbest bırakın.

Ger� arama yapmak �ç�n (Ger� Sarma):
Çalma bekleme konumundayken veya devam ederken,  düğmes�n� basılı tutun ve çalmaya devam etmek
�sted�ğ�n�z yerde serbest bırakın.

İler� veya ger� arama düşük hızda başlar, bu da dosyayı kel�me kel�me kontrol etmen�ze yardımcı olur. Düğmelerden b�r�n�
basılı tutmayı sürdürürsen�z, �ler� veya ger� arama daha yüksek hızda devam eder.

İlg�l� Konu
İsten�len çalma noktasını hızlı b�r şek�lde bulma (Easy Search)

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on
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İsten�len çalma noktasını hızlı b�r şek�lde bulma (Easy Search)

Easy Search �şlev�, çalmak �sted�ğ�n�z noktayı hızlı b�r şek�lde bulmanıza yardımcı olur.

Menü öğeler�n�n tanımları
Aşağıdak� öğelerden b�r�n� seçeb�l�rs�n�z:

ON:
Easy Search �şlev�n� açık konumuna get�r�r. Çalma �şlem� devam ederken,  düğmes�ne basılması 10 san�ye hızlı �ler�
sarar ve  düğmes�ne basıldığında 3 san�ye hızlı ger� sarar.
OFF:
Easy Search �şlev�n� (varsayılan ayar) kapatır.

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

Çalma bekleme konumundayken veya devam ederken, OPTION menüsünde “Easy Search” öğes�n� seç�n ve
ardından  düğmes�ne basın.

1

 veya  düğmes�n� kullanarak “ON” seç�m�n� yapın ve ardından  düğmes�ne basın.2
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Dosya s�lme

Seçt�ğ�n�z b�r dosyayı s�leb�l�rs�n�z.

Not
B�r dosyayı s�ld�kten sonra ger� yükleyemezs�n�z.

Not
Korumalı b�r dosyayı s�lemezs�n�z. Korumalı b�r dosyayı s�lmek �ç�n, önce dosyadak� korumayı kaldırın, ardından dosyayı s�l�n.
Dosya korumayla �lg�l� tal�matlar �ç�n, bkz. B�r dosyanın korumaya alınması.

İpucu
S�lme �şlem�n� �ptal etmek �ç�n, 3. adımda “No” seç�m�n� yapın ve ardından  düğmes�ne basın.

B�r dosyanın bel�rl� b�r bölümünü s�lmek �ç�n, öncel�kle dosyayı bölerek �k� dosya hal�ne get�r�n, s�lmek �sted�ğ�n�z dosyayı seç�n, 2.
ve 3. adımla devam ed�n. B�r dosyanın bölünmes� �le �lg�l� tal�matlar �ç�n, bkz. Dosyayı mevcut çalma konumunda bölme.

İlg�l� Konu
Dosya seç�m�
Arama yapılan klasör veya l�stedek� tüm dosyaları s�lme

S�lmek �sted�ğ�n�z dosyayı seç�n.1

OPTION menüsünden “Delete a F�le” öğes�n� seç�n ve ardından  düğmes�ne basın.

“Delete?” görüntülen�r ve onay �ç�n bel�rt�len dosya çalınmaya başlar.

2

 veya  düğmes�n� kullanarak “Yes” seç�m�n� yapın ve ardından  düğmes�ne basın.

Ekran penceres�nde “Please Wa�t” mesajı görüntülen�r ve seç�len dosya s�l�n�r.

3
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Arama yapılan klasör veya l�stedek� tüm dosyaları s�lme

Dosya arama sonuçlarından b�r klasör veya l�ste seçerek �ç�ndek� tüm dosyaları s�leb�l�rs�n�z.

Not
Korumalı b�r dosyayı s�lemezs�n�z. Korumalı b�r dosyayı s�lmek �ç�n, önce dosyadak� korumayı kaldırın, ardından dosyayı s�l�n.
Dosya korumayla �lg�l� tal�matlar �ç�n, bkz. B�r dosyanın korumaya alınması.

İpucu
S�lme �şlem�n� �ptal etmek �ç�n, 5. adımda “No” seç�m�n� yapın ve ardından  düğmes�ne basın.

İlg�l� Konu
Dosya s�lme
Klasör s�lme

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

HOME menüsünden “  Mus�c” veya “  Recorded F�les” öğes�n� seç�n ve ardından  düğmes�ne
basın.

1

 veya  düğmeler�n� kullanarak b�r dosya arama kategor�s� seç�n ve ardından  düğmes�ne basın.2

 veya  düğmeler�n� kullanarak s�lmek �sted�ğ�n�z dosyaların bulunduğu klasörü veya l�stey� seç�n ve
ardından  düğmes�ne basın.

3

OPTION menüsünde “Delete All F�les” veya “Delete All �n L�st” öğes�n� seç�n ve ardından  düğmes�ne
basın.

Ekran penceres�nde “Delete All F�les �n Th�s Folder?” veya “Delete All F�les �n Th�s L�st?” görüntülen�r.

4

 veya  düğmes�n� kullanarak “Yes” seç�m�n� yapın ve ardından  düğmes�ne basın.

Ekran penceres�nde “Please Wa�t” mesajı görüntülen�r ve seç�len klasör veya l�stede bulunan tüm dosyalar s�l�n�r.

5
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Klasör s�lme

Seçt�ğ�n�z b�r klasörü s�leb�l�rs�n�z.

Seç�len klasör dosya �çer�yorsa, “Delete All F�les �n Th�s Folder?” görüntülen�r. Klasörü ve �ç�ndek� dosyaları s�lmek �ç�n 
 veya  düğmes�ne basarak “Yes” seç�m�n� yapın ve ardından  düğmes�ne basın. Ancak seç�len klasör alt

klasörler �çer�yorsa, alt klasörler ve bunların �ç�ndek� dosyalar s�l�nmez.

Not
Seç�len klasör korumalı dosyalar �çer�yorsa, klasörün s�l�nmes� sadece korumasız dosyaları s�lerek klasörü ve korumalı dosyaları
s�lmez. Önce bu tür dosyaların korumasını kaldırın, ardından klasörü s�l�n. Dosya korumayla �lg�l� tal�matlar �ç�n, bkz. B�r dosyanın
korumaya alınması.

İpucu
S�lme �şlem�n� �ptal etmek �ç�n, 5. adımda “No” seç�m�n� yapın ve ardından  düğmes�ne basın.

Geçerl� dosya kayıt hedef klasörünü s�lersen�z, ekran penceres�nde “Sw�tch Record�ng Folder” öğes� görüntülen�r ve “FOLDER01”
(varsayılan hedef klasör) yen� dosya kayıt hedef klasörü olarak atanır.

Tüm dosya kayıt hedef klasörler�n� s�lersen�z, ekran penceres�nde “No Folders - Creat�ng New Record�ng Folder” öğes�
görüntülen�r ve “FOLDER01” öğes� otomat�k olarak oluşturulur.

İlg�l� Konu
Dosya s�lme

HOME menüsünde “  Mus�c” veya “  Recorded F�les” öğes�n� seç�n ve ardından  düğmes�ne basın.1

 veya  düğmes�n� kullanarak “Folders” öğes�n� ve belleğ� seç�n ve ardından  düğmes�ne basın.2

 veya  düğmes�n� kullanarak �sten�len klasörü seç�n.3

OPTIONmenüsünden “Delete Folder” öğes�n� seç�n ve ardından  düğmes�ne basın.

Ekran penceres�nde “Delete Folder?” mesajı görüntülen�r.

4

 veya  düğmes�n� kullanarak “Yes” seç�m�n� yapın ve ardından  düğmes�ne basın.

Seç�len klasör s�l�n�r.

5
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Arama yapılan klasör veya l�stedek� tüm dosyaları s�lme
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Dosyayı başka klasöre taşıma

Seçt�ğ�n�z b�r dosyayı başka b�r klasöre taşıyab�l�rs�n�z.

Not
Korumalı b�r dosyayı taşıyamazsınız. Dosyayı taşımak �ç�n, öncel�kle korumayı kaldırın ve ardından dosyayı taşıyın. Korumayı
kaldırmayla �lg�l� tal�matlar �ç�n, bkz. B�r dosyanın korumaya alınması.

Müz�k dosyalarını taşıyamazsınız.

İlg�l� Konu
Dosya seç�m�
B�r dosyanın başka b�r klasöre kopyalanması

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

Taşımak �sted�ğ�n�z dosyayı seç�n.1

Çalma bekleme konumundayken, “Move/Copy F�le” menüsünde OPTION seç�m�n� yapın ve ardından 
düğmes�ne basın.

2

 veya  düğmes�n� kullanarak “Move to Bu�lt-In Memory” veya “Move to SD Card”, seç�m�n� yapın ve
ardından  düğmes�ne basın.

3

 veya  düğmeler�n� kullanarak hedef klasörü seç�n ve ardından  düğmes�ne basın.

“Please Wa�t” mesajı görüntülen�r ve dosya kaynak klasörden hedef klasöre taşınır.

4
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B�r dosyanın başka b�r klasöre kopyalanması

Seçt�ğ�n�z b�r dosyayı başka b�r klasöre kopyalayab�l�rs�n�z. Bu �şlev b�r yedek kopya oluştururken faydalıdır.

Not
Korumalı b�r dosyayı kopyalayamazsınız. Dosyayı kopyalamak �ç�n, öncel�kle korumayı kaldırmalısınız. Korumayı kaldırmayla �lg�l�
tal�matlar �ç�n, bkz. B�r dosyanın korumaya alınması.

Müz�k dosyalarını kopyalayamazsınız.

İlg�l� Konu
Dosya seç�m�
Dosyayı başka klasöre taşıma

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

Kopyalamak �sted�ğ�n�z dosyayı seç�n.1

Çalma bekleme konumundayken, “Move/Copy F�le” menüsünde OPTION seç�m�n� yapın ve ardından 
düğmes�ne basın.

2

 veya  düğmes�n� kullanarak “Copy to Bu�lt-In Memory” veya “Copy to SD Card”, seç�m�n� yapın ve
ardından  düğmes�ne basın.

3

 veya  düğmeler�n� kullanarak hedef klasörü seç�n ve ardından  düğmes�ne basın.

“Please Wa�t” mesajı görüntülen�r ve dosya aynı adla kaynak klasörden hedef klasöre kopyalanır.

4
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Klasör oluşturma

Kayded�len dosyalar varsayılan olarak “ Recorded F�les” altındak� “FOLDER01” �çer�s�ne kayded�l�r. Yen� b�r klasör
oluşturab�l�r ve bu varsayılan klasörü değ�şt�reb�l�rs�n�z.

Not
“ Mus�c” �çer�s�nde yen� klasör oluşturamazsınız.

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

HOME menüsünden “  Sett�ngs” - “Record�ng Sett�ngs” - “Create Folder” öğes�n� seç�n ve ardından 
düğmes�ne basın.

1

Memory Select�on ekranında “Bu�lt-In Memory” veya “SD Card” öğes�n� seç�n ve ardından  düğmes�ne
basın.

2

 veya  düğmes�n� kullanarak şablonlar arasından b�r klasör adı seç�n ve ardından  düğmes�ne basın.

Yen� klasör oluşturulur.

3
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Parça �şaret� ekleme

Sonradan dosyayı bölmek �sted�ğ�n�z veya çalma sırasında bulmak �sted�ğ�n�z noktaya b�r parça �şaret� ekleyeb�l�rs�n�z.
Tek b�r dosyaya en fazla 98 parça �şaret� ekleyeb�l�rs�n�z.

Not
Korumaya alınmış b�r dosyaya parça �şaretler� ekleyemezs�n�z. Korumaya alınmış b�r dosyaya parça �şaretler� eklemek �ç�n, önce
dosyadak� korumayı kaldırın, ardından parça �şaretler�n� ekley�n. Dosya korumayla �lg�l� tal�matlar �ç�n, bkz. B�r dosyanın korumaya
alınması.

İpucu
B�r parça �şaret�n� bulmak ve çalmayı o parça �şaret�nden başlatmak �ç�n, çalma devam ederken veya beklemedeyken  veya 

 düğmes�ne basın. Çalma bekleme konumundayken,  (Parça �şaret�) gösterges�n�n b�r kez yanıp sönmes�n� bekley�n ve
ardından  düğmes�ne basarak çalmayı başlatın.

IC kayded�c� yazma amaçlı çalma modundayken de parça �şaretler� ekleyeb�l�rs�n�z.

Ekran penceres�nde HOME menüsü varken de parça �şaret� eklemek �ç�n, şu durumlarda T-MARK öğes�ne basın:

kayıt sürüyorken veya duraklatıldığında.

çalma �şlem� sürüyor veya bekleme konumundayken.

Kayıt sürüyorken veya duraklatıldığında veya çalma �şlem� sürüyorken veya bekleme durumundayken,
parça �şaret� eklemek �sted�ğ�n�z noktada T-MARK düğmes�ne basın.

 (parça �şaret�) gösterges� üç kere yanıp söner ve parça �şaret� eklen�r.

1
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İlg�l� Konu
Otomat�k olarak parça �şaret� ekleme
Parça �şaret�n� s�lme
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Otomat�k olarak parça �şaret� ekleme

Kayıt yaparken parça �şaretler�n� bel�rlenen aralıklarla otomat�k olarak ekleyeb�l�rs�n�z.

İpucu
Auto Track Marks �şlev� ayar sürec�n� �ptal etmek �ç�n, 2. adımda “OFF” ayarını seç�n.

Auto Track Marks �şlev� açıkken, herhang� b�r noktaya parça �şaret� eklemek �ç�n kayıt sırasında T-MARK öğes�ne basab�l�rs�n�z.

İlg�l� Konu
Parça �şaret� ekleme
Parça �şaret�n� s�lme

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

HOME menüsünden “  Sett�ngs” - “Record�ng Sett�ngs” - “Auto Track Marks” öğes�n� seç�n ve ardından
 düğmes�ne basın.

1

 veya  düğmes�n� kullanarak “Interval” seç�m�n� yapın ve ardından  düğmes�ne basın.2

 veya  düğmes�n� kullanarak aralık uzunluğu seç�n ve ardından  düğmes�ne basın.

“5m�n”, “10m�n”, “15m�n” veya “30m�n” seçeneğ�n� seçeb�l�rs�n�z.
Auto Track Marks �şlev� açılmış.

3

HOME menüsüne ger� dönmek �ç�n BACK/HOME düğmes�n� basılı tutun.4
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Parça �şaret�n� s�lme

Çalmayı durdurduğunuz yerden öncek� en yakın parça �şaret�n� s�leb�l�rs�n�z.

Not
Korumaya alınmış b�r dosyadak� parça �şaretler�n� s�lemezs�n�z. Korumaya alınmış b�r dosyadan parça �şaretler� s�lmek �ç�n, önce
dosyadak� korumayı kaldırın, ardından parça �şaretler�n� s�l�n. Dosya korumayla �lg�l� tal�matlar �ç�n, bkz. B�r dosyanın korumaya
alınması.

Kayıt bekleme konumundayken, parça �şaretler�n� OPTION menüsü �le s�lemezs�n�z. HOME menüsünü kullanarak s�lmek
�sted�ğ�n�z parça �şaret�n� �çeren dosyayı seç�n.

İpucu
S�lme �şlem�n� �ptal etmek �ç�n, 4. adımda “No” seç�m�n� yapın ve ardından  düğmes�ne basın.

İlg�l� Konu

Parça �şaretler�n� s�lmek �sted�ğ�n�z dosyayı seç�n.1

Dosyayı çalın ve s�lmek �sted�ğ�n�z parça �şaret�nden sonrak� b�r noktada durdurun.2

OPTION menüsünde “Delete Track Marks” - “Th�s Track Mark” öğes�n� seç�n ve ardından  düğmes�ne
basın.

Ekran penceres�nde “Delete Track Mark?” mesajı görüntülen�r.

3

 veya  düğmes�n� kullanarak “Yes” seç�m�n� yapın ve ardından  düğmes�ne basın.

Ekran penceres�nde “Please Wa�t” mesajı görüntülen�r ve seç�len parça �şaret� s�l�n�r.

A. Parça �şaret�n� s�lmeden önce:  s�mges� çalmayı durdurduğunuz yer� göster�r.
B. B�r parça �şaret� s�l�nd�kten sonra: Çalmayı durdurduğunuz yerden öncek� noktaya en yakın parça �şaret� s�l�n�r.

4
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Dosya seç�m�
Seç�len dosyadak� tüm parça �şaretler�n� b�r kerede s�lme
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Seç�len dosyadak� tüm parça �şaretler�n� b�r kerede s�lme

Seç�len dosyadak� tüm parça �şaretler�n� s�leb�l�rs�n�z.

Not
Korumaya alınmış b�r dosyadak� parça �şaretler�n� s�lemezs�n�z. Korumaya alınmış b�r dosyadan parça �şaretler� s�lmek �ç�n, önce
dosyadak� korumayı kaldırın, ardından parça �şaretler�n� s�l�n. Dosya korumayla �lg�l� tal�matlar �ç�n, bkz. B�r dosyanın korumaya
alınması.

Kayıt �şlem� beklemedeyken parça �şaretler�n� s�lemezs�n�z. HOME menüsünü kullanarak s�lmek �sted�ğ�n�z parça �şaret�n� �çeren
dosyayı seç�n.

İpucu
S�lme �şlem�n� �ptal etmek �ç�n, 3. adımda “No” seç�m�n� yapın ve ardından  düğmes�ne basın.

İlg�l� Konu
Dosya seç�m�
Parça �şaret�n� s�lme

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

Parça �şaretler�n� s�lmek �sted�ğ�n�z dosyayı seç�n.1

OPTION menüsünde “Delete Track Marks” - “All Track Marks” öğes�n� seç�n ve ardından  düğmes�ne
basın.

Ekran penceres�nde “Delete All Track Marks?” mesajı görüntülen�r.

2

 veya  düğmes�n� kullanarak “Yes” seç�m�n� yapın ve ardından  düğmes�ne basın.

“Please Wa�t” mesajı görüntülen�r ve tüm parça �şaretler� b�r kerede s�l�n�r.

3
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Dosyayı mevcut çalma konumunda bölme

Tek b�r dosyayı �k� dosyaya böleb�l�rs�n�z. Dosyayı bölerek, toplantı kaydı g�b� uzun b�r kaydın çalma �şlem�ne başlamak
�sted�ğ�n�z noktayı kolayca bulab�l�rs�n�z. Bölünen dosyaları daha fazla böleb�l�rs�n�z.

Not
Korumaya alınmış b�r dosyayı bölemezs�n�z. Korumalı b�r dosyayı bölmek �ç�n, önce dosyadak� korumayı kaldırın, ardından
dosyayı bölün. Dosya korumayla �lg�l� tal�matlar �ç�n, bkz. B�r dosyanın korumaya alınması.

İpucu
Bölme �şlem�n� �ptal etmek �ç�n, 3. adımda “No” seç�m�n� yapın ve ardından  düğmes�ne basın.

İlg�l� Konu
Dosya seç�m�
B�r dosyayı tüm parça �şaret� noktalarından bölme

Bölmek �sted�ğ�n�z dosyayı seç�n ve ardından dosyayı çalın ve dosyayı bölmek �sted�ğ�n�z noktada
durdurun.

1

OPTION menüsünde “D�v�de” - “Current Pos�t�on” öğes�n� seç�n ve ardından  düğmes�ne basın.

Ekran penceres�nde “D�v�de at Current Stop Pos�t�on?” mesajı görüntülen�r.

2

 veya  düğmes�n� kullanarak “Yes” seç�m�n� yapın ve ardından  düğmes�ne basın.

“Please Wa�t” mesajı görüntülen�r ve bölünen dosyaların sonuna sıra numarası eklen�r (b�r�nc� parça �ç�n “_01” �k�nc�
parça �ç�n “_02”).

A. B�r dosya bölünmeden önce:  s�mges�, dosyayı böldüğünüz yer� göster�r.
B. B�r dosya bölündükten sonra: Bölünen dosyaların dosya adına sıra numarasından oluşan b�r ek eklen�r.

3
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B�r dosyayı tüm parça �şaret� noktalarından bölme

B�r dosyayı tüm parça �şaretler�nden böleb�l�rs�n�z.

Not
Korumaya alınmış b�r dosyayı bölemezs�n�z. Korumalı b�r dosyayı bölmek �ç�n, önce dosyadak� korumayı kaldırın, ardından
dosyayı bölün. Dosya korumayla �lg�l� tal�matlar �ç�n, bkz. B�r dosyanın korumaya alınması.

Kaynak dosyanın başına ve sonuna yakın konumdak� parça �şaretler� bölme �şlem� �ç�n kullanılamaz ve bölünen dosyalarda kalır.

İpucu
Bölme �şlem�n� �ptal etmek �ç�n, 3. adımda “No” seç�m�n� yapın ve ardından  düğmes�ne basın.

İlg�l� Konu
Dosya seç�m�
Dosyayı mevcut çalma konumunda bölme

Bölmek �sted�ğ�n�z dosyayı seç�n ve ardından dosyayı çalın ve herhang� b�r noktada durdurun.1

Çalma bekleme konumundayken, OPTION menüsünde “D�v�de” - “At All Track Marks” öğes�n� seç�n ve
ardından  düğmes�ne basın.

Ekran penceres�nde “D�v�de at All Track Marks?” mesajı görüntülen�r.

2

 veya  düğmes�n� kullanarak “Yes” seç�m�n� yapın ve ardından  düğmes�ne basın.

“Please Wa�t” mesajı görüntülen�r ve dosya tüm parça �şaret� noktalarından bölünerek tüm parça �şaretler� s�l�n�r.
Bölünen dosyaların sonuna sıra numarası eklen�r (“_01”, “_02”, vb) .

A. B�r dosya bölünmeden önce:  s�mges� b�r parça �şaret� noktasını göster�r.
B. Parça �şaretler� s�l�nd�kten sonra: Dosya tüm parça �şaret� noktalarından bölünür ve sonuna sıra numarası eklen�r
(“_01”, “_02”, vb.).

3
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B�r dosyanın korumaya alınması

B�r dosyanın yanlışlıkla s�l�nmes�n� veya düzenlenmes�n� engellemek �ç�n öneml� dosyaları koruyab�l�rs�n�z. Korumalı b�r
dosya,  (koruma) gösterges� �le �şaretlen�r ve s�lemeyeceğ�n�z veya düzenleyemeyeceğ�n�z salt okunur b�r dosya olarak
görülür.

İpucu
B�r dosyadak� korumayı kaldırmak �ç�n, korumalı dosyayı seç�n ve ardından 2. adımda “Do Not Protect” seç�m�n� yapın.

İlg�l� Konu
Dosya seç�m�

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

Korumaya almak �sted�ğ�n�z dosyayı seç�n.1

Çalma bekleme konumundayken, “Protect” menüsünde OPTION seç�m�n� yapın ve ardından  düğmes�ne
basın.

Ekran penceres�nde “Protected” görüntülen�r ve dosya korumaya alınır. Korumalı b�r dosyayı çaldığınızda, çalma
ekranında  (koruma) gösterges� görüntülen�r.

2
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Sett�ngs menü öğeler� l�stes�

Aşağıda HOME menüsündek� Sett�ngs menü öğeler� l�stelenm�şt�r.

Record�ng Sett�ngs

Record�ng Folder:
Dosya depolama hedef klasörünü değ�şt�rme

Create Folder:
Klasör oluşturma

Scene Select:
Bel�rl� b�r durum �ç�n kayıt ortamı seçme

REC Mode:
Kayıt modunun seç�lmes� (REC Mode)

Bu�lt-In M�c Sens�t�v�ty:
Dah�l� m�krofonun hassas�yet sev�yes�n� seçme (Bu�lt-In M�c Sens�t�v�ty)

Focused/W�de:
Kayıt �şlev�n�n seç�lmes� (Focused/W�de)

Ext. Input Sett�ng:
Har�c� m�krofonun ses g�r�ş t�p�n� ve hassas�yet sev�yes�n� seçme (Ext. Input Sett�ng)

Record�ng F�lter:
Kayıt sırasında gürültünün azaltılması (Record�ng F�lter)

VOR:
G�r�ş ses sev�yes�ne tepk� olarak otomat�k kaydetme – VOR �şlev�

Auto Track Marks:
Otomat�k olarak parça �şaret� ekleme

Playback Sett�ngs

Clear Vo�ce:
B�r dosya çalınırken �nsan sesler�n�n daha net duyulmasını sağlamak �ç�n gürültüyü azaltma – Clear Vo�ce �şlev�

Easy Search:
İsten�len çalma noktasını hızlı b�r şek�lde bulma (Easy Search)

Play Mode:
Çalma modunu seçme

Playback Range:
Kayıtlı dosya l�stes�nde çalma aralığını bel�rtme

Common Sett�ngs

LED:
Çalışma gösterges�n�n açılması veya kapatılması (LED)
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Beep:
B�p ses�n�n açılması veya kapatılması (Beep)

Language:
Ekran d�l�n�n seç�lmes� (Language)

Date&T�me:
Saat�n ayarlanması (Date&T�me)

T�me D�splay:
Saat göster�m formatının seç�lmes� (T�me D�splay)

Date D�splay Format:
Tar�h göster�m b�ç�m�n�n seç�lmes� (Date D�splay Format)

Auto Power Off:
IC kayded�c�n�n otomat�k olarak kapanacağı süren�n ayarlanması (Auto Power Off)

Reset/Format:
Tüm menü ayarlarının varsayılan ayarlara sıfırlanması (Reset All Sett�ngs)
Belleğ�n b�ç�mlend�r�lmes� (Format Bu�lt-In Memory/Format SD Card)

Ava�lable Rec. T�me:
Kalan kayıt süres�n� kontrol etme (Ava�lable Rec. T�me)

System Informat�on:
IC kayded�c�ye �l�şk�n b�lg�ler� kontrol etme (System Informat�on)

İlg�l� Konu
HOME menüsünün kullanımı

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on
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Kayıt modunun seç�lmes� (REC Mode)

Ses kaydı �ç�n kayıt modunu ayarlayab�l�rs�n�z. Kayda başlamadan önce bu menü öğes�n� ayarlayın.

Menü öğeler�n�n tanımları
Aşağıdak� öğelerden b�r�n� seçeb�l�rs�n�z:

LPCM 44.1kHz/16b�t:
Stereo yüksek kal�tel� kayıt modunda LPCM (sıkıştırılmamış)
MP3 192kbps:
Stereo standart kal�tel� kayıt modunda MP3 (sıkıştırılmış) (varsayılan ayar)
MP3 128kbps:
Uzun çalar stereo kayıt modunda MP3 (sıkıştırılmış)
MP3 48kbps(MONO):
Mono standart kayıt modunda MP3 (sıkıştırılmış)

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

HOME menüsünden “  Sett�ngs” - “Record�ng Sett�ngs” - “REC Mode” öğes�n� seç�n ve ardından 
düğmes�ne basın.

1

İsted�ğ�n�z kayıt modunu seç�n ve ardından  düğmes�ne basın.2

HOME menüsüne ger� dönmek �ç�n BACK/HOME düğmes�n� basılı tutun.

HOME menüsünden önce görüntüled�ğ�n�z ekrana ger� dönmek �ç�n, STOP düğmes�ne basın.

3
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Dah�l� m�krofonun hassas�yet sev�yes�n� seçme (Bu�lt-In M�c Sens�t�v�ty)

Dah�l� m�krofon hassas�yet sev�yes�n� seçeb�l�rs�n�z. Kayda başlamadan önce bu menü öğes�n� ayarlayın.

Menü öğeler�n�n tanımları
Aşağıdak� öğelerden b�r�n� seçeb�l�rs�n�z:

For Vo�ce:
Sesler�n kaydı �ç�n aşağıdak� hassas�yet sev�yeler�nden b�r�n� seçeb�l�rs�n�z.

Auto: İnsan g�r�ş sesler� �ç�n uygun b�r hassas�yet sev�yes� otomat�k olarak seç�l�r (varsayılan ayar).
H�gh: Konferans salonları dah�l, büyük alanlarda uzak veya kısık �nsan sesler�n�n kaydı �ç�n uygundur.
Med�um: Küçük toplantı veya görüşmeler�n kaydı �ç�n uygundur.
Low: Sesl� notları, yakın veya yüksek �nsan sesler�n� kaydetmek amacıyla dah�l� m�krofona konuşmak �ç�n uygundur.

For Mus�c:
Müz�k kaydı �ç�n aşağıdak� hassas�yet sev�yeler�nden b�r�n� seçeb�l�rs�n�z.

H�gh(Mus�c): Küçük gruplu koro performanslarını ve uzak müz�kal enstrüman sesler�n� kaydetmek �ç�n uygundur.
Med�um(Mus�c): Koro veya müz�k enstrümanı dersler� g�b� 1 - 2 metre uzaklıkta çalınan canlı müz�ğ� kaydetmek �ç�n
uygundur.
Low(Mus�c): Müz�k grubu performansları g�b� gürültülü canlı müz�k kaydetmek �ç�n uygundur.

Not
Har�c� b�r aygıttan ses kaydı devam ederken, Bu�lt-In M�c Sens�t�v�ty �şlev� kapatılır.

İlg�l� Konu
Har�c� m�krofonun ses g�r�ş t�p�n� ve hassas�yet sev�yes�n� seçme (Ext. Input Sett�ng)

HOME menüsünden “  Sett�ngs” - “Record�ng Sett�ngs” - “Bu�lt-In M�c Sens�t�v�ty” öğes�n� seç�n ve
ardından  düğmes�ne basın.

1

 veya  düğmes�n� kullanarak “For Vo�ce” veya “For Mus�c”, seç�m�n� yapın ve ardından  düğmes�ne
basın.

2

 veya  düğmeler�n� kullanarak �sted�ğ�n�z m�krofon duyarlılığı sev�yes�n� seç�n ve ardından 
düğmes�ne basın.

3

HOME menüsüne ger� dönmek �ç�n BACK/HOME düğmes�n� basılı tutun.

HOME menüsünden önce görüntüled�ğ�n�z ekrana ger� dönmek �ç�n, STOP düğmes�ne basın.

4
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Kayıt sırasında gürültünün azaltılması (Record�ng F�lter)

Record�ng F�lter �şlev� �le kayıtlardak� gürültüyü azaltab�l�rs�n�z.

Menü öğeler�n�n tanımları
Aşağıdak� öğelerden b�r�n� seçeb�l�rs�n�z:

OFF:
Record�ng F�lter �şlev�n� kapalı konumuna get�r�r.
NCF(No�se Cut):
İnsan sesler� har�ç yüksek frekanslı sesler� ve ayrıca düşük frekanslı sesler� keser.
LCF(Low Cut):
Projektörlerden gelen ve rüzgardan kaynaklanan uğultu dah�l düşük frekanslı sesler� keser (varsayılan ayar).

Not
“Ext. Input Sett�ng” �ç�n seç�len “Aud�o IN” devam ederken, Record�ng F�lter �şlev� çalışmaz.

Dah�l� m�krofonların hassas�yet sev�yes� �ç�n müz�k kayıt ses sev�yeler�nden b�r� seç�l�rse, ses kaydı �ç�n opt�m�ze ed�lm�ş
olduğundan kayıt f�ltres� “NCF(No�se Cut)” kapatılır.

İpucu
Record�ng F�lter �şlev� ayar sürec�n� �ptal etmek �ç�n, 2. adımda “OFF” ayarını seç�n.

HOME menüsünden “  Sett�ngs” - “Record�ng Sett�ngs” - “Record�ng F�lter” öğes�n� seç�n ve ardından 
 düğmes�ne basın.

1

 veya  düğmes�n� kullanarak “NCF(No�se Cut)” veya “LCF(Low Cut)”, seç�m�n� yapın ve ardından 
düğmes�ne basın.

2

HOME menüsüne ger� dönmek �ç�n BACK/HOME düğmes�n� basılı tutun.

HOME menüsünden önce görüntüled�ğ�n�z ekrana ger� dönmek �ç�n, STOP düğmes�ne basın.

3
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İlg�l� Konu
Har�c� m�krofonun ses g�r�ş t�p�n� ve hassas�yet sev�yes�n� seçme (Ext. Input Sett�ng)

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on
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Har�c� m�krofonun ses g�r�ş t�p�n� ve hassas�yet sev�yes�n� seçme (Ext. Input Sett�ng)

 (m�krofon) g�r�ş�n�n ses g�r�ş t�p�n� (“MIC IN” veya “Aud�o IN”) ve har�c� m�krofonun hassas�yet sev�yes�n� seçeb�l�rs�n�z.

Sens�t�v�ty sett�ng ekranındak� menü öğeler�n�n tanımı
Aşağıdak� öğelerden b�r�n� seçeb�l�rs�n�z:

For Vo�ce:
Sesler�n kaydı �ç�n aşağıdak� hassas�yet sev�yeler�nden b�r�n� seçeb�l�rs�n�z.

Auto: İnsan g�r�ş sesler� �ç�n uygun b�r hassas�yet sev�yes� otomat�k olarak seç�l�r (varsayılan ayar).
H�gh: Konferans salonları dah�l, büyük alanlarda uzak veya kısık �nsan sesler�n�n kaydı �ç�n uygundur.
Med�um: Küçük toplantı veya görüşmeler�n kaydı �ç�n uygundur.
Low: Sesl� notları, yakın veya yüksek �nsan sesler�n� kaydetmek amacıyla dah�l� m�krofona konuşmak �ç�n uygundur.

For Mus�c:

HOME menüsünden “  Sett�ngs” - “Record�ng Sett�ngs” - “Ext. Input Sett�ng” öğes�n� seç�n ve ardından 
 düğmes�ne basın.

 (m�krofon) g�r�ş�ne har�c� b�r m�krofon bağlı değ�lse, “Only Act�vated When External Input Used” görüntülen�r.

1

 veya  düğmeler�n� kullanarak �sted�ğ�n�z ses g�r�ş türünü seç�n ve ardından  düğmes�ne basın.

Har�c� m�krofonun ses g�r�ş türünü ve hassas�yet sev�yes�n� seçmek �ç�n:
“MIC IN” veya “Aud�o IN” seç�m�n� yapın.
MIC IN:  (m�krofon) g�r�ş�ne har�c� b�r m�krofon bağlıyken bu ses g�r�ş türünü seç�n.
Aud�o IN:  (m�krofon) g�r�ş�ne m�krofon har�c�nde b�r har�c� aygıt bağlıyken bu ses g�r�ş türünü seç�n.
Seç�m� yaptıktan sonra  düğmes�ne basın.  düğmes�ne basıldığında ses g�r�ş türü değ�şt�r�l�r ve Record�ng
Sett�ngs menüsü görüntülen�r. 5. adıma geç�n.

Har�c� m�krofonun ses g�r�ş türünü ve hassas�yet sev�yes�n� seçmek �ç�n:
“Sens�t�v�ty sett�ng” öğes�n� (“MIC IN” altında) seç�n ve ardından  düğmes�ne basın.  düğmes�ne basıldığında
Sens�t�v�ty sett�ng ekranı görüntülen�r. 3. adıma geç�n.

2

 veya  düğmes�n� kullanarak “For Vo�ce” veya “For Mus�c”, seç�m�n� yapın ve ardından  düğmes�ne
basın.

3

 veya  düğmeler�n� kullanarak �sted�ğ�n�z hassas�yet sev�yes�n� seç�n ve ardından  düğmes�ne
basın.

4

HOME menüsüne ger� dönmek �ç�n BACK/HOME düğmes�n� basılı tutun.

HOME menüsünden önce görüntüled�ğ�n�z ekrana ger� dönmek �ç�n, STOP düğmes�ne basın.

5

99



Müz�k kaydı �ç�n aşağıdak� hassas�yet sev�yeler�nden b�r�n� seçeb�l�rs�n�z.
H�gh(Mus�c): Küçük gruplu koro performanslarını ve uzak müz�kal enstrüman sesler�n� kaydetmek �ç�n uygundur.
Med�um(Mus�c): Koro veya müz�k enstrümanı dersler� g�b� 1 - 2 metre uzaklıkta çalınan canlı müz�ğ� kaydetmek �ç�n
uygundur.
Low(Mus�c): Müz�k grubu performansları g�b� gürültülü canlı müz�k kaydetmek �ç�n uygundur.

İpucu
Kayıt ses sev�yes� har�c� m�krofona bağlı olarak değ�şeb�l�r. Kayıt düzey� kılavuzunu kontrol ed�n ve m�krofon hassas�yet sev�yes�n�
değ�şt�r�n.

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on
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Çalışma gösterges�n�n açılması veya kapatılması (LED)

IC kayded�c� kullanılırken çalışma gösterges�n�n açılacağını veya kapatılacağını ayarlayab�l�rs�n�z.

Menü öğeler�n�n tanımları
Aşağıdak� öğelerden b�r�n� seçeb�l�rs�n�z:

ON:
Çalışma gösterges� IC kayded�c�n�n çalışmalarına göre yanar veya yanıp söner (varsayılan ayar).
OFF:
Çalışma gösterges� IC kayded�c�n�n çalışması sırasında sönük kalır.

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

HOME menüsünden “  Sett�ngs” - “Common Sett�ngs” - “LED” öğes�n� seç�n ve ardından 
düğmes�ne basın.

1

 veya  düğmes�n� kullanarak “ON” veya “OFF”, seç�m�n� yapın ve ardından  düğmes�ne basın.2

HOME menüsüne ger� dönmek �ç�n BACK/HOME düğmes�n� basılı tutun.

HOME menüsünden önce görüntüled�ğ�n�z ekrana ger� dönmek �ç�n, STOP düğmes�ne basın.

3
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Ekran d�l�n�n seç�lmes� (Language)

Mesajlar, menüler, klasör adları vb. �ç�n kullanılacak d�l� seçeb�l�rs�n�z.

Not
Seçeb�leceğ�n�z d�l seçenekler�n�n sayısı ve varsayılan ayar satın alınan ülke ya da bölgeye bağlı olarak farklılık göster�r.

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

HOME menüsünden “  Sett�ngs” - “Common Sett�ngs” - “Language” öğes�n� seç�n ve ardından 
düğmes�ne basın.

1

 veya  düğmeler�n� kullanarak kullanmak �sted�ğ�n�z d�l� seç�n ve ardından  düğmes�ne basın.

Deutsch (Almanca), Engl�sh (İng�l�zce), Español (İspanyolca), França�s (Fransızca), Ital�ano (İtalyanca), Русский
(Rusça), Türkçe,  (Korece),  (Bas�tleşt�r�lm�ş Ç�nce),  (Geleneksel Ç�nce) arasından
seç�m yapab�l�rs�n�z.

2

HOME menüsüne ger� dönmek �ç�n BACK/HOME düğmes�n� basılı tutun.

HOME menüsünden önce görüntüled�ğ�n�z ekrana ger� dönmek �ç�n, STOP düğmes�ne basın.
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Saat�n ayarlanması (Date&T�me)

IC kayded�c�n�z�n saat�n� ayarlayab�l�rs�n�z. Kayda başlamadan önce saat� ayarladığınızdan em�n olun.

Not
P�ller� bölmeden çıkarıp yen�den taktıktan ya da p�ller� yen�ler�yle değ�şt�rd�kten sonra, ekran penceres�nde Set Date/T�me ekranı
görüntülen�r. Bu ekranda, p�ller� çıkarmadan önce IC kayded�c�n�zle yapmış olduğunuz son �şlem�n tar�h ve saat�n� göreb�l�rs�n�z.
Geçerl� tar�h ve saat� ayarladığınızdan em�n olun.

“Sett�ngs” menüsünde seç�l� saat ekran b�ç�m�ne (T�me D�splay) bağlı olarak saat “AM” veya “PM” �le 12-Saat b�ç�m�nde veya 24-
Saat b�ç�m�nde zamanı b�ld�reb�l�r. Ayrıca, varsayılan saat ekran b�ç�m� satın alınan ülke ya da bölgeye göre değ�ş�r.

Varsayılan tar�h ekran b�ç�m� satın alınan ülke ya da bölgeye göre değ�ş�r.

İlg�l� Konu
IC kayded�c�y� HOLD konumuna get�rme (HOLD)

HOMEmenüsünden “  Sett�ngs” - “Common Sett�ngs” - “Date&T�me” - “Set Date/T�me” öğes�n� seç�n ve
ardından  düğmes�ne basın.

1

Geçerl� tar�h ve saat� ayarlayın.

 veya  düğmeler�n� kullanarak b�r öğey� ayarlayın ve ardından  düğmes�ne basın.
Tüm öğeler� ayarlamak �ç�n �şlemler� tekrarlayın.
Odağı �ler� veya ger� hareket ett�rmek �ç�n,  veya  düğmes�ne basın. Ayrıca BACK/HOME düğmes�ne
basarak odağı öncek� öğeye hareket ett�reb�l�rs�n�z.
Son öğe �le �ş�n�z b�tt�ğ�nde, saat ayarlarını uygulamak �ç�n  düğmes�ne basın.

2

HOME menüsüne ger� dönmek �ç�n BACK/HOME düğmes�n� basılı tutun.

Geçerl� saat� görüntülemek �ç�n, IC kayded�c�n�z� HOLD durumuna get�r�n.
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Tar�h göster�m b�ç�m�n�n seç�lmes� (Date D�splay Format)

Tar�h göster�m b�ç�m�n� terc�h�n�ze uygun şek�lde seçeb�l�rs�n�z.

Menü öğeler�n�n tanımları
Aşağıdak� öğelerden b�r�n� seçeb�l�rs�n�z:

YYYY/MM/DD:
Tar�h yıl/ay/gün b�ç�m�nde görüntülen�r.
MM/DD/YYYY:
Tar�h ay/gün/yıl b�ç�m�nde görüntülen�r.
DD/MM/YYYY:
Tar�h gün/ay/yıl b�ç�m�nde görüntülen�r.

Not
Varsayılan ayar IC kayded�c�y� satın aldığınız bölgeye bağlı olarak farklılık göster�r.

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

HOMEmenüsünden “  Sett�ngs” - “Common Sett�ngs” - “Date&T�me” - “Date D�splay Format” öğes�n�
seç�n ve ardından  düğmes�ne basın.

1

 veya  düğmeler�n� kullanarak �sted�ğ�n�z formatı seç�n ve ardından  düğmes�ne basın.2

HOME menüsüne ger� dönmek �ç�n BACK/HOME düğmes�n� basılı tutun.

HOME menüsünden önce görüntüled�ğ�n�z ekrana ger� dönmek �ç�n, STOP. düğmes�ne basın.
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Saat göster�m formatının seç�lmes� (T�me D�splay)

12-Saat veya 24-Saat formatını seçeb�l�rs�n�z.

Menü öğeler�n�n tanımları
Aşağıdak� öğelerden b�r�n� seçeb�l�rs�n�z:

12-Hour:
12:00AM = gece yarısı, 12:00PM = öğle
24-Hour:
00:00 = gece yarısı, 12:00 = öğle

Not
Varsayılan ayar, satın alınan ülke ya da bölgeye bağlı olarak farklılık göster�r.

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

HOMEmenüsünden “  Sett�ngs” - “Common Sett�ngs” - “Date&T�me” - “T�me D�splay” öğes�n� seç�n ve
ardından  düğmes�ne basın.

1

 veya  düğmeler�n� kullanarak �sted�ğ�n�z formatı seç�n ve ardından  düğmes�ne basın.2

HOME menüsüne ger� dönmek �ç�n BACK/HOME düğmes�n� basılı tutun.

HOME menüsünden önce görüntüled�ğ�n�z ekrana ger� dönmek �ç�n, STOP düğmes�ne basın.
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

B�p ses�n�n açılması veya kapatılması (Beep)

Çalışma b�p ses�n� açık veya kapalı konuma get�reb�l�rs�n�z.

Menü öğeler�n�n tanımları
Aşağıdak� öğelerden b�r�n� seçeb�l�rs�n�z:

ON:
B�r çalışmanın kabul ed�ld�ğ�n� veya b�r hata oluştuğunu bel�rtmek �ç�n b�p ses� ver�l�r (varsayılan ayar).
OFF:
B�p ses� duyulmaz.

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

HOME menüsünden “  Sett�ngs” - “Common Sett�ngs” - “Beep” öğes�n� seç�n ve ardından 
düğmes�ne basın.

1

 veya  düğmes�n� kullanarak “ON” veya “OFF”, seç�m�n� yapın ve ardından  düğmes�ne basın.2

HOME menüsüne ger� dönmek �ç�n BACK/HOME düğmes�n� basılı tutun.

HOME menüsünden önce görüntüled�ğ�n�z ekrana ger� dönmek �ç�n, STOP düğmes�ne basın.
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

IC kayded�c�n�n otomat�k olarak kapanacağı süren�n ayarlanması (Auto Power Off)

IC kayded�c�y� bel�rt�len süre boyunca kullanılmadığında otomat�k olarak kapanacak şek�lde ayarlayab�l�rs�n�z.

Menü öğeler�n�n tanımları
Aşağıdak� öğelerden b�r�n� seçeb�l�rs�n�z:

OFF:
IC kayded�c� otomat�k olarak kapanmaz.
5m�n:
IC kayded�c� yaklaşık 5 dak�ka sonra kapanır.
10m�n:
IC kayded�c� yaklaşık 10 dak�ka sonra kapanır (varsayılan ayar).
30m�n:
IC kayded�c� yaklaşık 30 dak�ka sonra kapanır.
60m�n:
IC kayded�c� yaklaşık 60 dak�ka sonra kapanır.

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

HOME menüsünden “  Sett�ngs” - “Common Sett�ngs” - “Auto Power Off” öğes�n� seç�n ve ardından 
düğmes�ne basın.

1

 veya  düğmeler�n� kullanarak �sted�ğ�n�z sürey� seç�n ve ardından  düğmes�ne basın.2

HOME menüsüne ger� dönmek �ç�n BACK/HOME düğmes�n� basılı tutun.

HOME menüsünden önce görüntüled�ğ�n�z ekrana ger� dönmek �ç�n, STOP düğmes�ne basın.
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Tüm menü ayarlarının varsayılan ayarlara sıfırlanması (Reset All Sett�ngs)

Aşağıdak�ler har�ç tüm menü ayarlarını varsayılan değerlere sıfırlayab�l�rs�n�z:

Saat ayarları (Date&T�me)

Ekran d�l� ayarları (Language)

İpucu
Sıfırlama �şlem�n� �ptal etmek �ç�n, 2. adımda “No” seç�m�n� yapın.

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

Kayıt veya çalma bekleme konumundayken, HOMEmenüsünde “  Sett�ngs” - “Common Sett�ngs” -
“Reset/Format” - “Reset All Sett�ngs” öğes�n� seç�n ve ardından  düğmes�ne basın.

Ekran penceres�nde “Default Value?” mesajı görüntülen�r.

1

 veya  düğmes�n� kullanarak “Yes” seç�m�n� yapın ve ardından  düğmes�ne basın.

“Please Wa�t” mesajı görüntülen�r ve tüm menü ayarları varsayılan ayarlarına sıfırlanır.

2

HOME menüsüne ger� dönmek �ç�n BACK/HOME düğmes�n� basılı tutun.

HOME menüsünden önce görüntüled�ğ�n�z ekrana ger� dönmek �ç�n, STOP düğmes�ne basın.
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Belleğ�n b�ç�mlend�r�lmes� (Format Bu�lt-In Memory/Format SD Card)

IC kartınızın dah�l� belleğ�n� ya da m�croSD kartını b�ç�mlend�reb�l�rs�n�z. Dah�l� belleğ� b�ç�mlend�r�rsen�z kayıtlı tüm ver�ler
s�l�n�r ve satın aldığınız or�j�nal klasörün yapısı ger� yüklen�r.

Not
IC kayded�c�de kullanmayı planladığınız m�croSD kartını b�ç�mlend�rmek �ç�n b�lg�sayarı değ�l IC kayded�c�y� kullanın.

Dah�l� belleğ� b�ç�mlend�r�rsen�z, korumalı dosyalar ve Sound Organ�zer 2 dah�l kayıtlı tüm ver�ler s�l�n�r ve b�ç�mlend�rme �şlem�n�n
ardından h�ç b�r�n� ger� yükleyemezs�n�z.

İpucu
B�ç�mlend�rme �şlem�n� �ptal etmek �ç�n, 2. adımda “No” seç�m�n� yapın.

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

Kayıt veya çalma bekleme konumundayken, HOME menüsünde “  Sett�ngs” - “Common Sett�ngs” -
“Reset/Format” - “Format Bu�lt-In Memory” veya “Format SD Card” öğes�n� seç�n ve ardından 
düğmes�ne basın.

“Delete All Data?” görüntülen�r.

1

 veya  düğmes�n� kullanarak “Yes” seç�m�n� yapın ve ardından  düğmes�ne basın.

“Please Wa�t” mesajı görüntülen�r ve seç�len bellek b�ç�mlend�r�l�r.

2

HOME menüsüne ger� dönmek �ç�n BACK/HOME düğmes�n� basılı tutun.

HOME menüsünden önce görüntüled�ğ�n�z ekrana ger� dönmek �ç�n, STOP düğmes�ne basın.
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Kalan kayıt süres�n� kontrol etme (Ava�lable Rec. T�me)

Kalan kayıt süres�n� saat, dak�ka ve san�ye olarak görüntüleyeb�l�rs�n�z.

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

HOME menüsünden “  Sett�ngs” - “Common Sett�ngs” - “Ava�lable Rec. T�me” öğes�n� seç�n ve
ardından  düğmes�ne basın.

1

HOME menüsüne ger� dönmek �ç�n BACK/HOME düğmes�n� basılı tutun.

HOME menüsünden önce görüntüled�ğ�n�z ekrana ger� dönmek �ç�n, STOP düğmes�ne basın.

2

111



Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

IC kayded�c�ye �l�şk�n b�lg�ler� kontrol etme (System Informat�on)

IC kayded�c�n�n model adı ve yazılım sürüm numarası g�b� IC kayded�c�ye �l�şk�n b�lg�ler� görüntüleyeb�l�rs�n�z.

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

HOME menüsünden “  Sett�ngs” - “Common Sett�ngs” - “System Informat�on” öğes�n� seç�n ve
ardından  düğmes�ne basın.

1

HOME menüsüne ger� dönmek �ç�n BACK/HOME düğmes�n� basılı tutun.

HOME menüsünden önce görüntüled�ğ�n�z ekrana ger� dönmek �ç�n, STOP düğmes�ne basın.

2
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

IC kayded�c�y� b�lg�sayara bağlama

IC kayded�c�yle b�lg�sayarınız arasında dosya alış ver�ş� �ç�n IC kayded�c�y� b�lg�sayarınıza bağlayın.

İlg�l� Konu
IC kayded�c�n�n b�lg�sayarla bağlantısını kesme

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

IC kayded�c�n�n arka tarafındak� USB düğmes�n� basılı tutarak ve ok yönünde kaydırarak USB konnektörü
çıkarın. Konnektörü çalışan b�r b�lg�sayarın USB bağlantı noktasına takın.

1

IC kayded�c�n�n b�lg�sayar tarafından başarıyla algılandığından em�n olun.

W�ndows b�lg�sayarda; “B�lg�sayar” veya “K�ş�sel b�lg�sayar” öğes�n� açın ve “IC RECORDER” veya “MEMORY
CARD” öğes�n�n algılandığından em�n olun.
Mac b�lg�sayarda; F�nder'da “IC RECORDER” veya “MEMORY CARD” sürücüsünün görüntülend�ğ�nden em�n olun.

Bu bağlantı yapılır yapılmaz IC kayded�c� b�lg�sayar tarafından algılanır. IC kayded�c� b�lg�sayara bağlanırken, IC
kayded�c�n�n ekran penceres�nde “Connect�ng” �let�s� görünür.

2
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

IC kayded�c�n�n b�lg�sayarla bağlantısını kesme

Aşağıdak� prosedürü �zled�ğ�n�zden em�n olun, aks� takd�rde ver� bozulması neden�yle IC kayded�c�de saklanan dosyaları
çalamayab�l�rs�n�z.

İpucu
B�lg�sayarınızdan b�r USB aygıtın bağlantısını kesme �le �lg�l� ayrıntılı b�lg� almak �ç�n, b�lg�sayarınızla b�rl�kte ver�len kullanma
tal�matlarına başvurun.

İlg�l� Konu
IC kayded�c�y� b�lg�sayara bağlama

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

Ekran penceres�nde “Access�ng” mesajının görüntülenmed�ğ�nden em�n olun.1

B�lg�sayarınızda aşağıdak� �şlem� uygulayın.

Masaüstünüzün sağ alt tarafındak� W�ndows görev çubuğunda aşağıdak� s�mgey� tıklatın.

Ardından, “IC RECORDER çıkar”ı tıklatın. Görüntülenen s�mge ve menü farklı �şlet�m s�stemler�nde farklı olab�l�r.
B�lg�sayar ayarlarınıza bağlı olarak s�mge her zaman görüntülenmeyeb�l�r.

Mac ekranında, F�nder’ın yan çubuğunda görüntülenen “IC RECORDER” çıkarma s�mges�n� tıklatın.

2

IC kayded�c�y� b�lg�sayar üzer�ndek� USB bağlantı noktasından ayırın. USB düğmes�n� basılı tutarak ve ok
yönünde kaydırarak USB konnektörü çıkarın.

3
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Klasörler�n ve dosyaların yapısı

B�r b�lg�sayar kullanarak IC kayded�c� veya m�croSD kartına a�t dah�l� bellektek� klasör ve dosyaların yapısını
görüntüleyeb�l�rs�n�z. IC kayded�c�y� b�lg�sayara bağlayın ve Explorer (W�ndows) veya F�nder (Mac) kullanarak “IC
RECORDER” veya “MEMORY CARD” öğes�n� açın. Aşağıdak� res�mde klasör ve dosyaların yapısı göster�lmekted�r:

Dah�l� bellek

A: IC RECORDER klasörü
B: IC kayded�c� �le kayded�len dosyaların saklandığı klasör
C: Sound Organ�zer 2 yükley�c� dosyasının bulunduğu klasör
D: B�lg�sayardan aktarılan dosyaların depolanması �ç�n kullanılan klasör
E: IC kayded�c� bu klasör yapı sev�yes�nde saklanan klasör ve dosyaları algılayamaz.

İpucu
Müz�k dosyalarını b�lg�sayarınızdan IC kayded�c�ye aktarmadan önce, başlıklar ve sanatçı adları g�b� müz�k dosyası b�lg�ler�n�
kaydetmen�z faydalı olacaktır. Bunun ardından, müz�k dosya b�lg�ler�n� görüntüleyeb�l�r veya bunları kullanarak IC kayded�c�
üzer�nde müz�k dosyası arayab�l�rs�n�z.

B�r müz�k dosyasının atanmış b�r başlığı yoksa, IC kayded�c�dek� dosya adı �le görüntülen�r.

m�croSD kart

m�croSD kart, IC kayded�c�n�n dah�l� belleğ�nden farklı b�r klasör ve dosya yapısına sah�pt�r.

REC_FILE klasöründe saklanan dosyalar “ Recorded F�les” �çer�s�nde görüntülen�rken MUSIC klasöründek�ler “  Mus�c” �çer�s�nde
görüntülen�r. B�r dosyayı aktarırken, REC_FILE klasörüne ya da MUSIC klasörüne yerleşt�rd�ğ�n�zden em�n olun.

*1

Müz�k dosyalarının bulunduğu klasör IC kayded�c� üzer�nde aynı �s�mle görüntülen�r. Klasörlere kolay hatırlanan �s�mler vermen�z klasörler�n
tanınmasına yardımcı olur. Üsttek� res�mde göster�len klasör �s�mler� sadece örnekt�r.

*2

IC kayded�c� 8 sev�yeye kadar aktarılan müz�k klasörler�n� algılayab�l�r.*3
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A: m�croSD kart
B: IC kayded�c� �le kayded�len dosyaların saklandığı klasör
C: B�lg�sayardan aktarılan dosyaların depolanması �ç�n kullanılan klasör
D: IC kayded�c� bu klasör yapı sev�yes�nde saklanan klasör ve dosyaları algılayamaz.

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

REC_FILE klasöründe kayıtlı dosyalar “ Recorded F�les” �çer�s�nde görüntülen�rken MUSIC klasöründek�ler “  Mus�c” �çer�s�nde
görüntülen�r. B�r dosyayı aktarırken, REC_FILE klasörüne veya MUSIC klasörüne yerleşt�rd�ğ�n�zden em�n olun.

*
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

IC kayded�c�dek� dosyaların b�r b�lg�sayara kopyalanması

Klasörler� ve dosyaları, IC kayded�c�den b�lg�sayarınıza saklamak üzere kopyalayab�l�rs�n�z.

İpucu
B�r dosya veya klasörü kopyalamak (sürüklemek ve bırakmak) �ç�n, dosya veya klasörü basılı tutun ( ), sürükley�n ( ) ve
ardından �sted�ğ�n�z konuma bırakın ( ).

A: IC RECORDER veya MEMORY CARD
B: B�lg�sayar

İlg�l� Konu
IC kayded�c�y� b�lg�sayara bağlama
IC kayded�c�n�n b�lg�sayarla bağlantısını kesme

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

IC kayded�c�y� b�lg�sayarınıza bağlayın.1

B�lg�sayara aktarmak �sted�ğ�n�z klasörler� veya dosyaları kopyalayın.

“IC RECORDER” veya “MEMORY CARD” konumunda bulunan, kopyalamak �sted�ğ�n�z dosya veya klasörler�
sürükleyerek b�lg�sayarın sab�t d�sk�ne bırakın.

2

IC kayded�c�n�n b�lg�sayarla bağlantısını kes�n.3
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Müz�k dosyalarının b�r b�lg�sayardan IC kayded�c�ye kopyalanması

B�lg�sayarınızdak� müz�k veya d�ğer ses dosyalarını (LPCM(.wav) / MP3(.mp3) / WMA(.wma) / AAC-LC(.m4a)) sürükley�p
bırakarak IC kayded�c�ye kopyalayab�l�rs�n�z.

İlg�l� Konu
Tekn�k özell�kler
IC kayded�c�y� b�lg�sayara bağlama
IC kayded�c�n�n b�lg�sayarla bağlantısını kesme

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

IC kayded�c�y� b�lg�sayarınıza bağlayın.1

Müz�k dosyalarının bulunduğu klasörü IC kayded�c�ye kopyalayın.

Explorer (W�ndows) veya F�nder'ı (Mac) açın ve müz�k dosyalarının bulunduğu klasörü sürükley�p “REC_FILE
klasörüne veya MUSIC” klasörüne bırakın.
IC kayded�c�de her b�r klasörde 199 dosyaya kadar, toplam bellek �çer�s�nde 5.000'e kadar klasör ve dosya
depolanab�l�r.

2

IC kayded�c�n�n b�lg�sayarla bağlantısını kes�n.3
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IC Kayded�c�
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B�lg�sayarınızdan kopyalanan müz�k dosyalarını IC kayded�c�y� kullanarak çalma

B�lg�sayarınızdan kopyaladığınız müz�k dosyalarını IC kayded�c�de çalab�l�rs�n�z.

İlg�l� Konu
Çalma �şlem� sürüyorken
Tekn�k özell�kler

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

“ Recorded F�les” veya “ Mus�c” öğes�n� (HOME menüsünde) seç�n ve  düğmes�ne basın, ardından
b�r dosya seç�n.

“  Recorded F�les” �çer�s�nde, b�lg�sayardan REC_FILE klasörüne kopyaladığınız dosyalar ve “  Mus�c”
�çer�s�nde MUSIC klasörüne kopyaladığınız dosyalar �ç�n arama yapab�l�rs�n�z.
Dosya seçmeyle �lg�l� tal�matlar �ç�n, Dosya seç�m� bölümüne bakın.

1

Çalmayı başlatmak �ç�n,  düğmes�ne basın.2

Çalmayı durdurmak �ç�n, STOP düğmes�ne basın.3
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IC Kayded�c�n�n USB depolama aygıtı olarak kullanılması

IC kayded�c�y� b�r b�lg�sayara bağlayab�l�r ve b�r USB depolama aygıtı olarak kullanab�l�rs�n�z.
IC kayded�c�y� b�r USB depolama aygıtı olarak kullanmak �ç�n, s�stem gereks�n�mler�n� karşılayan b�r b�lg�sayar gerekl�d�r.
Daha fazla b�lg� �ç�n, bkz. S�stem gereks�n�mler� .

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on
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Sound Organ�zer 2 �le yapab�lecekler�n�z (sadece W�ndows �ç�n)

Sound Organ�zer 2 yazılımını IC kayded�c�n�n dah�l� belleğ�nde kayıtlı yükley�c� dosyasını (SoundOrgan�zer_V2001.exe)
kullanarak yükleyeb�l�rs�n�z.
Sound Organ�zer 2, IC kayded�c� veya bellek kartıyla dosya alışver�ş� yapmanızı sağlar. D�ğer ortamlardan (müz�k CD'ler�,
vb.) aktarılan şarkıları ve d�ğer b�lg�sayardan �çe aktarılan ses dosyalarını (MP3 dosyaları, vb.) çalab�l�r ve bunları IC
kayded�c�ye aktarab�l�rs�n�z. Sound Organ�zer 2 �le, �çe aktarılan dosyalar �ç�n çeş�tl� �şlemler yapılab�l�r: kayıttan yürütme,
düzenleme, ses dosyasına dönüştürme, müz�k CD's� yazdırma ve ses dosyalarını e-postaya ekleme.
Sound Organ�zer 2 kullanımı hakkında ayrıntılı tal�matlar �ç�n, Sound Organ�zer 2 yardım bölümüne başvurun.

IC kayded�c�yle kayded�len dosyaları �çe aktarma

IC kayded�c�yle kayded�len dosyaları Sound Organ�zer 2 yazılımına aktarab�l�rs�n�z.
İçe aktarılan dosyalar b�lg�sayara kayded�l�r.

Müz�k CD’s�nden şarkıları �çe aktarma

Müz�k CD’s�ndek� şarkıları Sound Organ�zer 2 yazılımına aktarab�l�rs�n�z.
İçe aktarılan şarkılar b�lg�sayara kayded�l�r.

B�lg�sayardak� şarkıları �çe aktarma

B�lg�sayarda kayıtlı müz�k ve d�ğer dosyaları Sound Organ�zer 2 yazılımına aktarab�l�rs�n�z.

Dosyaları çalma

Sound Organ�zer 2 yazılımına aktarılan dosyaları çalab�l�rs�n�z.

Dosya b�lg�ler�n�n değ�şt�r�lmes�

Dosya l�stes�nde görüntülenen şarkılara �l�şk�n b�lg�ler� (başlık, sanatçı adları, vb.) değ�şt�reb�l�rs�n�z.

Dosyaları bölme

B�r dosyayı b�rden fazla dosyaya böleb�l�rs�n�z.

Dosyaları b�rleşt�rme

B�rden fazla dosyayı b�r dosya olarak b�rleşt�reb�l�rs�n�z.

Dosyaları IC kayded�c�den s�lme
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IC kayded�c�de kayıtlı dosyaları s�leb�l�rs�n�z.
IC kayded�c�dek� boş alan m�ktarını artırmak �sted�ğ�n�zde veya IC kayded�c�de gereks�z dosyalar olduğunu
gördüğünüzde, dosyaları doğrudan Sound Organ�zer 2 yazılımından s�leb�l�rs�n�z.

Dosyaların IC kayded�c�ye aktarılması

Müz�k dosyalarını Sound Organ�zer 2 yazılımından IC kayded�c�dek� dah�l� belleğe veya m�croSD karta aktarab�l�r ve bu
dosyaları IC kayded�c�de çalab�l�rs�n�z.

Müz�k CD’s� yazdırma

Sound Organ�zer 2 yazılımına aktarılmış şarkılardan beğend�kler�n�z� seçeb�l�r ve kend� or�j�nal müz�k CD’n�z�
oluşturab�l�rs�n�z.

D�ğer kolaylıklar

E-posta yazılımınızı başlatab�l�r ve kayded�len dosyaları b�r e-postaya ekleyeb�l�rs�n�z.

İlg�l� Konu
Sound Organ�zer 2 kurulumu (sadece W�ndows �ç�n)

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on
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Sound Organ�zer 2 �ç�n s�stem gereks�n�mler�

Sound Organ�zer 2 �ç�n s�stem gereks�n�mler� aşağıda l�stelenm�şt�r.

İşlet�m s�stemler�

W�ndows 10

W�ndows 8.1

W�ndows 7 Serv�ce Pack 1 veya üzer�

Not
Yukarıdak� �şlet�m s�stemler�nden b�r� sevk�yattan önce ürüne yüklenm�ş olmalıdır. Yükselt�len �şlet�m s�stemler� veya b�rden fazla
önyüklemel� ortamlar desteklenmez.

IBM PC/AT veya uyumlu

CPU
1,66 GHz veya üzer� �şlemc�

Bellek
En az 1 GB (32 b�t sürümü)/En az 2 GB (64 b�t sürümü)

Boş sab�t d�sk alanı
En az 400 MB gerekl�d�r.
W�ndows sürümüne bağlı olarak 400 MB’tan fazlası kullanılab�l�r.
Ayrıca, müz�k ver�ler�n�n �şlenmes� �ç�n de boş alan gerek�r.

Ekran ayarları
Ekran çözünürlüğü: 800 × 600 p�ksel veya üzer� (1.024 × 768 p�ksel öner�l�r.)
Ekran reng�: Yüksek Renk (16 b�t) veya üzer�

USB bağlantı noktası
Aygıtları ve ortamları kullanmak �ç�n uyumlu b�r USB bağlantı noktası gerek�r.
Çalışmasının özell�kle garant� ed�ld�ğ� modeller dışında USB hub �le çalışması garant� ed�lmez.

Opt�k d�sk
Müz�k CD’s� oluşturmak �ç�n CD-R/RW sürücüsü gerek�r.

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on
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Sound Organ�zer 2 kurulumu (sadece W�ndows �ç�n)

Sound Organ�zer 2 yazılımını b�r b�lg�sayara kurun.

Not
Sound Organ�zer 2 yazılımını, önceden Sound Organ�zer 1.6 yazılımı da kurulmuş b�r b�lg�sayara kurun.

Sound Organ�zer 2 yazılımını kurarken, yönet�c� haklarına sah�p b�r hesapla oturum açın.
Ayrıca, [Kullanıcı Hesabı Denet�m�] ekranı görüntülen�rse, ekranın �çer�ğ�n� onaylayın ve ardından [Evet] düğmes�ne tıklayın.

Sound Organ�zer 2 yazılımı kurulduğunda W�ndows Med�a Format Runt�me modülü eklen�r. Eklenen W�ndows Med�a Format
Runt�me modülü, Sound Organ�zer 2 yazılımını kaldırsanız dah� kalacaktır. Ancak, daha önceden W�ndows Med�a Format
Runt�me yüklenm�şse, modül kurulmayab�l�r.

Sound Organ�zer 2 kaldırıldığında �çer�k depolama klasörler�ndek� ver�ler s�l�nmez.

Çoklu W�ndows �şlet�m s�stemler�n�n kurulu olduğu b�r b�lg�sayarınız varsa, olası ver� tutarsızlıklarını önlemek �ç�n Sound
Organ�zer 2 yazılımını her b�r �şlet�m s�stem�ne kurmayın.

IC kayded�c�y� b�lg�sayara bağlayın.1

[Start] menüsünü açın, [B�lg�sayar] öğes�n� tıklatın ve ardından [IC RECORDER] öğes�n� ç�ft tıklatın - [FOR
WINDOWS �ç�n].

Pencereler�n b�lg�sayar ekranındak� görünümü �şlet�m s�stem�n�z�n sürümüne göre değ�ş�r. Bu Yardım Kılavuzu
�çer�s�nde örnek olarak W�ndows 7 kullanılmıştır.

2

[SoundOrgan�zer_V2001] (veya [SoundOrgan�zer_V2001.exe]) öğes�n� ç�ft tıklatın.3
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Not
Sound Organ�zer 2 yazılımını yükled�kten sonra b�lg�sayarı yen�den başlatmanız gerekeb�l�r.

İlg�l� Konu
IC kayded�c�y� b�lg�sayara bağlama

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

İşlet�m s�stem� sürümünüze bağlı olarak, kurulum hazırlık sürec� (dosya ayıklama) herhang� b�r b�ld�r�m olmaksızın
otomat�k olarak başlayab�l�r.
Bu durumda, ekran tal�matlarını �zley�n.

L�sans sözleşmes� koşullarını kabul ett�ğ�n�zden em�n olun, [I accept the terms �n the l�cense agreement]
seç�m�n� yapın ve ardından [Next] düğmes�n� tıklatın.

4

[Setup Type] penceres� görüntülen�rse, [Standard] veya [Custom] seç�m�n� yapın ve ardından [Next]
düğmes�n� tıklatın.

[Custom] seçeneğ�n� seçt�ysen�z, ekran tal�matlarını �zley�n.

5

[Ready to Install the Program] ekranı görüntülend�ğ�nde [Install] düğmes�n� tıklatın.

Kurulum başlar.

6

[Sound Organ�zer 2 has been �nstalled successfully.] penceres� görüntülend�ğ�nde, [Launch Sound
Organ�zer 2 Now] kutusunu �şaretley�n ve ardından [F�n�sh] düğmes�n� tıklatın.

7
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Sound Organ�zer 2 penceres� (sadece W�ndows �ç�n)

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

Help
Sound Organ�zer 2 yardımını görüntüler. İşlemler hakkındak� ayrıntılar �ç�n �lg�l� yardım konularına başvurun.

1.

Sound Organ�zer 2 dosya l�stes� (K�taplığım)
Bel�rl� b�r �şleme göre Sound Organ�zer 2 yazılımında K�taplığım �çer�s�ndek� dosyaların l�stes�n� görüntüler.

 Record�ng F�les: Kayıt dosyalarının l�stes�n� görüntüler.
IC kayded�c�yle kayded�len dosyalar �çe aktarıldığında bu k�taplıkta görünür.

 Mus�c: Müz�k dosyalarının l�stes�n� görüntüler.
Müz�k CD'ler�nden �çe aktardığınız şarkılar bu k�taplıkta görünür.

2.

IC kayded�c� dosya l�stes�
Bağlı IC kayded�c�n�n dah�l� belleğ�nde veya m�croSD kartta kayıtlı dosyaları görüntüler.

3.

Ed�t Mode düğmes�
Dosyayı düzenleyeb�ld�ğ�n�z düzenleme alanını görüntüler.

4.

Qu�ck Operat�on Gu�de düğmes�
Sound Organ�zer 2 yazılımının temel özell�kler�n� gözden geç�rmen�z �ç�n, Qu�ck Operat�on Gu�de görüntülen�r.

5.

Kenar çubuğu (İçe/Dışa Aktarma)
 IC Recorder: Aktarma ekranını görüntüler. Bağlı aygıttak� dosyaların l�stes� görünür.
 Import CD: B�r müz�k CD's�n�n �çer�ğ�n� �çe aktarmak �ç�n pencerey� görüntüler.
 Burn CD/DVD: B�r d�sk yazdırma �ç�n pencerey� görüntüler.

6.

Aktarma düğmeler�
: Dosyaları Sound Organ�zer 2 yazılımından bağlı IC kayded�c�n�n dah�l� belleğ�ne veya m�croSD kartına aktarır.
: Dosyaları bağlı IC kayded�c�n�n dah�l� belleğ� veya m�croSD kartından Sound Organ�zer 2 yazılımına a�t

K�taplığım �ç�ne aktarır.

7.
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Uyumlu bellek kartları

IC kayded�c� �le b�rl�kte aşağıdak� bellek kartlarını kullanab�l�rs�n�z.

m�croSDHC kartlar (4 GB �la 32 GB)

IC kayded�c�n�n tekn�k özell�kler� neden�yle, çalmak üzere m�croSD kartta kaydedeb�leceğ�n�z dosya boyutu �ç�n aşağıdak�
sınırlar mevcuttur:

LPCM dosyaları: dosya başına 4 GB'ın altında
MP3/WMA/AAC-LC dosyaları: dosya başına 1 GB'ın altında

Not
IC kayded�c�n�z m�croSDXC kartlarını desteklemez.

Desteklenen tüm m�croSD kart t�pler�n�n başarıyla çalışacağı garant� ed�lmez.

IC kayded�c� m�croSD kartı algılamazsa, kartı yuvadan çıkarın ve tekrar takın.

Yangın veya elektr�k çarpma tehl�kes�n� veya IC kayded�c�n�n arızalanmasını önlemek �ç�n, m�croSD kart yuvasını sıvı ve metal
veya yanıcı nesnelerden uzak tutun.

B�r m�croSD kart �le kayıt yapmaya başlamadan önce, bellek kartınızda depolanan ver�ler�n tümünü b�lg�sayarınıza kopyalamanızı
ve üzer�nde ver� olmadığından em�n olmak �ç�n bellek kartını IC kayded�c�de b�ç�mlend�rmen�z� öner�r�z.

İlg�l� Konu
Belleğ�n b�ç�mlend�r�lmes� (Format Bu�lt-In Memory/Format SD Card)

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on
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S�stem gereks�n�mler�

IC kayded�c�y� b�r b�lg�sayara bağlamak veya b�r USB depolama aygıtı olarak kullanmak �ç�n, b�lg�sayarınız aşağıdak�
s�stem gereks�n�mler�n� karşılamalıdır.
Sound Organ�zer 2 yazılımını b�lg�sayarda kullanmak �ç�n, bkz. Sound Organ�zer 2 �ç�n s�stem gereks�n�mler�.

İşlet�m s�stemler�

W�ndows 10

W�ndows 8.1

W�ndows 7 Serv�ce Pack 1 veya üzer�

macOS (v10.11-v10.14)

Not
Yukarıdak� �şlet�m s�stemler�nden b�r� sevk�yattan önce ürüne yüklenm�ş olmalıdır. Yükselt�len �şlet�m s�stemler� veya b�rden fazla
önyüklemel� ortamlar desteklenmez.

Desteklenen �şlet�m s�stemler� hakkındak� en son b�lg�ler �ç�n, destek ana sayfamızı z�yaret ed�n (bkz. Müşter� destek web s�teler�).

Donanım gereks�n�mler�

Bağlantı noktası: USB bağlantı noktası

Opt�k d�sk sürücü: Müz�k CD’s� oluşturmak �ç�n CD-R/RW sürücüsü gerek�r.

Not
Aşağıdak�ler desteklenmemekted�r:

Üsttek�ler dışındak� �şlet�m s�stemler�

B�r toplama b�lg�sayara kurduğunuz herhang� b�r �şlet�m s�stem�

Yükselt�lm�ş �şlet�m s�stemler�

Çoklu önyükleme ortamları

Çok mon�törlü ortamlar

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on
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Tekn�k özell�kler

Tekn�k Özell�kler

Kapas�te (Kullanılab�l�r kapas�te) (*1) (*2) 4 GB (yaklaşık 3,20 GB = 3.435.973.837 Bayt)

Maks�mum kayded�len dosya sayısı (b�r klasör
�ç�n) 199 dosya

Maks�mum dosya sayısı 5.000 dosya (klasörler dah�l)

Frekans aralığı

LPCM 44.1kHz/16b�t: 50 Hz - 20.000 Hz

MP3 192kbps: 50 Hz - 20.000 Hz

MP3 128kbps: 50 Hz - 16.000 Hz

MP3 48kbps(MONO): 50 Hz - 14.000 Hz

Uyumlu dosya formatları MP3 (*3) (*4)

B�t hızı: 32 kbps - 320 kbps (Değ�şken b�t hızını (VBR)
destekler)

Örnekleme frekansları: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz

Dosya uzantısı: .mp3

WMA (*3) (*5) (*6)

B�t hızı: 32 kbps - 192 kbps (Değ�şken b�t hızını (VBR)
destekler)

Örnekleme frekansları: 44,1 kHz

Dosya uzantısı: .wma

AAC-LC (*3) (*6)

B�t hızı: 16 kbps - 320 kbps (Değ�şken b�t hızını (VBR)
destekler)

Örnekleme frekansları: 11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48
kHz

Dosya uzantısı: .m4a

LPCM (*3)

N�celeme b�t hızı: 16 b�t
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Tasarım ve özell�kler önceden b�lg� ver�lmeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Örnekleme frekansları: 44,1 kHz

Dosya uzantısı: .wav

Yerleş�k hoparlör Yaklaşık 20 mm çap.

G�r�ş/Çıkış

Har�c� g�r�ş jakı (m�n�jak, stereo)
F�ş g�r�ş�, m�n�mum g�r�ş sev�yes� 1,0 mV

Kulaklık g�r�ş� (m�n�jak, stereo)
16 Ω empedanslı kulaklık çıkışı

USB konnektör (A-T�p�) Yüksek Hızlı USB uyumlu

Kart yuvası
m�croSD bellek kartı yuvası

Çalma hızı kontrolü (DPC) 3,00 katı - 0,25 katı: MP3/WMA/AAC-LC/LPCM

Güç çıkışı 300 mW

Güç gereks�n�mler� İk� LR03 (AAA boy) alkal�n p�l (ürünle b�rl�kte gönder�l�r): 3,0 V
DC

Ortam koşulları

Çalışma sıcaklığı: 5 °C - 35 °C

Çalışma nem oranı: %25 - %75

Depolama sıcaklığı: -10°C - +45°C

Depolama nem oranı: %25 - %75

Boyutlar (g/y/d) (çıkıntılı kısımlar ve kumandalar
har�ç)

Yak. 38,3 mm × 114,1 mm × 19,3 mm
(Gen�şl�k/Yüksekl�k/Der�nl�k)

Kütle Yak. 74 g (�k� LR03 (AAA boy) alkal�n p�l dah�l)

Aygıtla b�rl�kte ver�len aksesuarlar IC kayded�c�yle b�rl�kte ver�len “Kullanma Kılavuzu”a bakın.

Dah�l� belleğ�n b�r bölümü dosya yönet�m� �ç�n kullanılır.*1
Dah�l� bellek IC kayded�c� kullanılarak b�ç�mlend�r�ld�ğ�nde geçerl�d�r.*2
Tüm kodlayıcılar desteklenmez.*3
IC kayded�c� kullanılarak kayded�len MP3 dosyalarının çalınması da desteklen�r.*4
WMA Sürüm 9 uyumludur; ancak MBR (Çoklu B�t Hızı), Lossless, Profess�onal ve Vo�ce özell�kler� desteklenmez.*5
Tel�f hakkı �le korunan dosyalar çalınamaz.*6
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Maks�mum kayıt süres�

Aşağıda kayıt moduna (kayıt ekranı) göre her b�r bellek �ç�n maks�mum kayıt süres� (*1) (*2) l�stelenmekted�r. Maks�mum
kayıt süres�, bellektek� tüm klasörler�n kullanılması şartıyla tahm�n� olarak ver�len b�r değerd�r.

Dah�l� bellek

Bellek kartı

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

REC Mode (REC Ortamı) (*3) Maks�mum kayıt süres�

LPCM 44.1kHz/16b�t 5 saat 20 dak�ka

MP3 192kbps
( / / / / ) 39 saat 45 dak�ka

MP3 128kbps ( / ) 59 saat 35 dak�ka

MP3 48kbps(MONO) 159 saat

REC Mode (REC Ortamı) (*3) 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB

LPCM 44.1kHz/16b�t 6 saat 5 dak�ka 12 saat 10 dak�ka 24 saat 20 dak�ka 48 saat 40 dak�ka

MP3 192kbps
( / / / / ) 44 saat 40 dak�ka 89 saat 25 dak�ka 178 saat 357 saat

MP3 128kbps ( / ) 67 saat 5 dak�ka 134 saat 268 saat 536 saat

MP3 48kbps(MONO) 178 saat 357 saat 715 saat 1.431 saat

Uzun b�r süre kayıt yapmayı düşünüyorsanız, b�r USB AC adaptöre (ürünle b�rl�kte ver�lmez) �ht�yacınız olab�l�r.*1
P�l ömrüyle �lg�l� ayrıntılı b�lg� �ç�n, bkz. P�l ömrü.
Bu konuda ver�len maks�mum kayıt süres� tahm�n� b�r değerd�r ve bellek kartının özell�kler�ne bağlı olarak değ�ş�kl�k göstereb�l�r.*2
Varsayılan olarak kayıt modu �le �l�şk�l� olan kayıt ortamları*3
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Müz�k dosyalarının maks�mum çalma süres�/sayısı

Aşağıda müz�k dosyasının maks�mum çalma süres� ve müz�k dosyası (*) sayısı b�t hızı c�ns�nden l�stelenmekted�r.

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

B�t hızı Çalma süres� Dosya sayısı

128 kbps 59 saat 35 dak�ka 893 dosya

256 kbps 29 saat 45 dak�ka 446 dosya

Her b�r� 4’er dak�ka olan MP3 uzantılı dosyaların IC kayded�c�ye aktarılması durumunda.*
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P�l ömrü

Aşağıda alkal� ve şarj ed�leb�l�r p�l �ç�n REC Mode �le kullanıma göre p�l ömrü (*) l�stelenmekted�r.

Alkal� p�l ömrü

(LR03 (AAA boy) alkal� p�ller�n sürekl� kullanımıyla ölçülmüştür.)

Şarj ed�leb�l�r p�l ömrü

(NH-AAA şarj ed�leb�l�r p�ller�n sürekl� kullanımıyla ölçülmüştür.)

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

REC Mode Kayıt Dah�l� hoparlör �le çalma Har�c� kulaklık �le çalma

LPCM 44.1kHz/16b�t Yak. 40 saat Yak. 16 saat Yak. 37 saat

MP3 192kbps Yak. 55 saat Yak. 18 saat Yak. 43 saat

MP3 128kbps Yak. 57 saat Yak. 18 saat Yak. 45 saat

MP3 48kbps(MONO) Yak. 62 saat Yak. 18 saat Yak. 45 saat

Müz�k dosyası (MP3 128kbps) - Yak. 18 saat Yak. 45 saat

REC Mode Kayıt Dah�l� hoparlör �le çalma Har�c� kulaklık �le çalma

LPCM 44.1kHz/16b�t Yak. 34 saat Yak. 12 saat Yak. 29 saat

MP3 192kbps Yak. 40 saat Yak. 14 saat Yak. 34 saat

MP3 128kbps Yak. 41 saat Yak. 14 saat Yak. 34 saat

MP3 48kbps(MONO) Yak. 47 saat Yak. 14 saat Yak. 34 saat

Müz�k dosyası (MP3 128kbps) - Yak. 14 saat Yak. 34 saat

Ölçülen değerler ölçüm koşullarımız altında elde ed�lm�şt�r. Bu değerler kullanım koşullarına bağlı olarak düşeb�l�r.*
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Önlemler

Güçle �lg�l�

DC 3,0 V: İk� adet LR03 (AAA boy) alkal� p�l kullanın
DC 5,0 V: USB AC adaptör kullanıldığında
Nom�nal akım tüket�m�: 500 mA

Güvenl�kle �lg�l�

Araba sürerken, b�s�klete b�nerken ya da herhang� b�r motorlu taşıt kullanırken aygıtı çalıştırmayın.

Kullanımla �lg�l�

Aygıtı ısı kaynaklarının yanında veya d�rekt güneş ışığı altında, aşırı tozlu veya mekan�k şok ortamlarında
bırakmayın.

Aygıtın üzer�ne herhang� b�r katı madde düşecek veya sıvı dökülecek olursa, p�ller�n� çıkartın ve yen�den
çalıştırmadan önce ün�tey� n�tel�kl� personele kontrol ett�r�n.

IC kayded�c�y� kullanırken, gövdes�ne zarar vermemek veya IC kayded�c�n�n bozulmasına neden olmamak �ç�n
aşağıdak� önlemler� d�kkate alın.

IC kayded�c� arka ceb�n�zdeyken oturmayın.

IC kayded�c�y� etrafına kulaklık/kulaklık set� kablosu sarılı haldeyken çantaya koymayın ve �çer�s�ne koyduğunuz
çantayı güçlü darbelere maruz bırakmayın.

Aygıtın üzer�ne su dökülmemes� �ç�n d�kkatl� olun. Aygıt su geç�rmez n�tel�kte değ�ld�r. Özell�kle, aşağıda sıralanan
hususlara d�kkat ed�n.

Aygıtı ceb�n�ze koyarak banyoya vs. g�tt�ğ�n�zde.
Eğ�ld�ğ�n�zde, aygıt ceb�n�zden suya düşeb�l�r ve ıslanab�l�r.

Aygıtı yağmura, kara veya neme maruz kalab�leceğ� ortamlarda kullandığınızda.

Terleyeb�leceğ�n�z durumlarda. Aygıta eller�n�z ıslakken dokunursanız veya aygıtı terl� kıyafetler�n�z�n cepler�ne
koyarsanız, aygıt ıslanab�l�r.

C�hazı yüksek ses düzey�nde d�nlemek �ş�tme kaybına yol açab�l�r. Traf�kte güvenl�k �ç�n, bu c�hazı araç sürerken veya
b�s�klete b�nerken kullanmayın.

Ortamdak� hava çok kuruysa, b�r ç�ft kulaklık (aygıtla b�rl�kte ver�lmez) kullanırken kulaklarınızda ağrı h�ssedeb�l�rs�n�z.
Bu durum kulaklığın arızalı olmasından değ�l, vücudunuzda b�r�ken stat�k elektr�kten kaynaklanır. Stat�k elektr�ğ�n
toplanmasını önleyen, sentet�k olmayan kıyafetler g�yerek vücudunuzda b�r�kecek stat�k elektr�ğ� azaltab�l�rs�n�z.

Gürültü �le �lg�l�

Aygıt b�r AC güç kaynağının, flüoresan lambanın veya b�r cep telefonunun yanında kayıt yaparken veya çalarken
paraz�t duyulab�l�r.

Kayıt esnasında aygıtın üzer�ne kaza �le b�r nesne ya da parmağınız değerse veya sürtünürse, kayıt paraz�tl� olab�l�r.
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Dış yüzey� tem�zlemek �ç�n suyla haf�fçe nemlend�r�lm�ş yumuşak b�r bez kullanın. Daha sonra yumuşak ve kuru b�r bez
kullanarak dış yüzey� kurulayın. Alkol, benz�n ya da t�ner kullanmayın.
Aygıtınızla �lg�l� herhang� b�r sorunuz ya da sorununuz varsa, lütfen en yakın Sony bay�s�ne başvurun.

Yedekleme tavs�yeler�

IC kayded�c�n�n kaza �le çalıştırılması ya da hatalı çalıştırılması neden�yle meydana geleb�lecek ver� kaybı r�skler�nden
kaçınmak �ç�n kaydett�ğ�n�z dosyaların b�lg�sayara yedek b�r kopyasını kaydetmen�z� öner�r�z.

m�croSD kartının kullanımı hakkında

B�r bellek kartı b�ç�mlend�r�l�rken (sıfırlanırken), bu �şlem� IC kayded�c�y� kullanarak gerçekleşt�rd�ğ�n�zden em�n olun.
W�ndows veya d�ğer aygıtlarla b�ç�mlend�r�len bellek kartlarının çalışması garant� ed�lmez.

Kayıtlı ver�ler �çeren b�r bellek kartını b�ç�mlend�r�rsen�z, kayıtlı ver�ler s�l�n�r. Öneml� b�r ver�y� s�lmemek �ç�n d�kkatl�
olun.

Bellek kartını çocukların ulaşab�lecekler� yerlerde bırakmayın. Yanlışlıkla kartı yutab�l�rler.

Bellek kartını kaydetme/çalma/b�ç�mlend�rme sırasında takmayın veya çıkarmayın. Bunu yapmak IC kayded�c�de
arızaya neden olab�l�r.

Ekran penceres�nde “Access�ng”, “Sav�ng...” veya “Please Wa�t” mesajı görüntülen�rken bellek kartını çıkarmayın.
Aks� takd�rde, ver�lere zarar vereb�l�rs�n�z.

IC kayded�c�n�z 64 GB veya üzer� kapas�teye sah�p m�croSDXC kartlarını desteklemez.

IC kayded�c� �le uyumlu her tür bellek kartının çalışması garant� ed�lmez.

ROM (salt okunur bellek) t�p� veya yazmaya karşı korumalı b�r bellek kartı kullanamazsınız.

Aşağıdak� durumlarda ver�ler bozulab�l�r:

Okuma veya yazma �şlem� esnasında bellek kartı çıkarıldığında veya IC kayded�c� kapatıldığında.

Bellek kartı stat�k elektr�ğe veya elektr�ksel gürültüye maruz kalan ortamlarda kullanıldığında.

Kayded�lm�ş ver�n�n kaybı veya hasarı durumunda h�çb�r sorumluluk kabul etm�yoruz.

Öneml� ver�ler�n yedek kopyasını kaydetmen�z öner�l�r.

Bellek kartı term�nal�ne el�n�zle veya metal b�r nesneyle dokunmayın.

Bellek kartına vurmayın, kartı eğmey�n ve düşürmey�n.

Bellek kartını parçalara ayırmayın veya üzer�nde değ�ş�kl�k yapmayın.

Bellek kartını suya maruz bırakmayın.

Bellek kartını aşağıdak� koşullarda kullanmayın:

Güneş altında/veya yazın park hal�ndek� b�r arabanın �ç�, doğrudan güneş ışığına maruz kalan dış mekanlar veya
ısıtıcının yakınında b�r yer g�b� gereks�n�m duyulan �şlet�m koşulları dışında kalan ortamlar.

Neml� ortamlar veya aşındırıcı maddeler�n bulunduğu ortamlar.

Bellek kartını kullanırken, bellek kartı yuvasına g�r�ş yönünün doğru olduğunu kontrol ed�n.

Bellek kartına et�ket yapıştırmayın, kartın yuvaya sıkışmasına neden olab�l�r.
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Belleğ�n b�ç�mlend�r�lmes� (Format Bu�lt-In Memory/Format SD Card)

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on
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Güvenl�k yönergeler�

UYARI

P�ller� (p�l takımını veya takılı p�ller�) güneş ışığı, ateş vb. yüksek ısı kaynaklarına uzun süre maruz bırakmayın.

DİKKAT

Yanlış t�p p�l kullanımı durumunda patlama r�sk�. Kullanılmış p�ller� yönergelere göre elden çıkarın.

Kayded�len müz�k yalnızca k�ş�sel kullanımla sınırlandırılmıştır. Müz�ğ�n bu sınırlamanın ötes�nde kullanılması tel�f
hakkı sah�pler�n�n �zn�n� gerekt�r�r.
Sony, IC kayded�c� ya da b�lg�sayarın sorunlarından kaynaklanan eks�k kayıt/yükleme veya hasarlı ver�lerden sorumlu
değ�ld�r.
Met�n ve karakter türüne bağlı olarak IC kayded�c�de göster�len met�n aygıt üzer�nde düzgün görüntülenmeyeb�l�r.
Bunun neden� şunlardır:

Bağlanan IC kayded�c�n�n kapas�tes�.
IC kayded�c� düzgün çalışmıyordur.
İçer�k b�lg�s�, IC kayded�c�n�n desteklemed�ğ� b�r d�lde ya da karakterde yazılmıştır.

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on
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T�car� Markalar

M�crosoft, W�ndows ve W�ndows Med�a, M�crosoft Corporat�on ş�rket�n�n ABD ve/veya d�ğer ülkelerdek� t�car�
markaları veya tesc�ll� t�car� markalarıdır.
macOS, Apple Inc.’�n ABD ve d�ğer ülkelerdek� tesc�ll� t�car� markasıdır.
MPEG Layer-3 ses kodlama teknoloj�s� ve Fraunhofer IIS ve Thomson’dan l�sanslandırılmış patentler.
m�croSD, m�croSDHC ve m�croSDXC logoları SD-3C, LLC’n�n t�car� markalarıdır.

D�ğer tüm t�car� markalar ve tesc�ll� t�car� markalar �lg�l� sah�pler�n�n t�car� markaları ya da tesc�ll� t�car� markalarıdır. Ayrıca,
“™” ve “®” bu Yardım Kılavuzu �ç�nde yer alan her durumda kullanılmamıştır.

Th�s product �s protected by certa�n �ntellectual property r�ghts of M�crosoft Corporat�on. Use or d�str�but�on of such
technology outs�de of th�s product �s proh�b�ted w�thout a l�cense from M�crosoft or an author�zed M�crosoft subs�d�ary.

“Sound Organ�zer 2” şu yazılım modüller�n� kullanır:
W�ndows Med�a Format Runt�me

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on
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Kullanıcılar �ç�n uyarı

Tüm hakları saklıdır. Burada açıklanan bu Yardım Kılavuzu ya da yazılımın tamamı ya da b�r kısmı Sony Corporat�on’ın
önceden yazılı �zn� olmaksızın çoğaltılamaz, çevr�lemez ya da mak�nede okunab�l�r b�r b�ç�me �nd�rgenemez.
SONY CORPORATION HİÇ BİR DURUMDA BU YARDIM KILAVUZUYLA, YAZILIMLA VEYA BURADA BULUNAN
DİĞER BİLGİLERLE İLGİLİ YA DA İLGİSİZ OLMASINDAN KAYNAKLANAN, HAKSIZ MUAMELE, SÖZLEŞME YA DA
BAŞKA BİR ŞEYE DAYALI, TESADÜFİ, SONUÇSAL YA DA ÖZEL HASARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.
Sony Corporat�on, bu Yardım Kılavuzunda ya da burada bulunan b�lg�lerde önceden haber vermeden �sted�ğ� zaman
değ�ş�kl�k yapma hakkını saklı tutar.

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

Yaptığınız kayıtlar yalnızca k�ş�sel eğlence ve kullanımınız �ç�nd�r. Tel�f hakkı yasaları tel�f hakkı sah�pler�n�n �zn�
olmaksızın yapılan d�ğer kullanım şek�ller�n� yasaklar.

139



Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

L�sans

L�sans �le �lg�l� Notlar

Bu IC Kayded�c� sah�pler�yle yapılmış l�sans sözleşmeler�ne dayanarak kullanılan yazılımlarla b�rl�kte gel�r.
Bu yazılım uygulamalarının tel�f hakkı sah�pler�n�n �stekler� doğrultusunda s�zler� aşağıdak� konularda b�lg�lend�rmem�z
gerekmekted�r. Lütfen aşağıdak� bölümler� okuyun.
L�sanslar (İng�l�zce) IC Kayded�c�n�z�n dah�l� belleğ�ne kayded�lm�şt�r. “LICENSE” klasöründek� l�sansları okumak �ç�n IC
Kayded�c� ve b�lg�sayar arasında b�r Yığın Depolama bağlantısı kurun.

GNU GPL/LGPL uygulamalı yazılımlar hakkında

Aşağıdak� GNU General Publ�c L�cense (bundan sonra “GPL” olarak �fade ed�lecekt�r) veya GNU Lesser General Publ�c
L�cense (bundan sonra “LGPL”olarak �fade ed�lecekt�r) �ç�n uygun yazılımlar IC Kayded�c�de bulunmaktadır.
Burada, bu ürünle ver�len GPL/LGPL koşullarına göre bu yazılım programlarının kaynak koduna er�ş�m, kaynak kodunu
değ�şt�rme ve yen�den dağıtma hakkınız olduğu b�ld�r�lmekted�r.
Kaynak kodu Web üzer�nde ver�lmekted�r. İnd�rmek �ç�n aşağıdak� URL’y� kullanın.
http://www.sony.net/Products/L�nux/
Kaynak kodun �çer�ğ� konusunda b�z�mle �let�ş�m kurmamanızı r�ca eder�z.
L�sanslar (İng�l�zce) IC Kayded�c�n�z�n dah�l� belleğ�ne kayded�lm�şt�r. “LICENSE” klasöründek� l�sansları okumak �ç�n IC
Kayded�c� ve b�lg�sayar arasında b�r Yığın Depolama bağlantısı kurun.

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on
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Müşter� destek web s�teler�

IC kayded�c�n�z �le �lg�l� destek b�lg�ler�n� almak �ç�n lütfen aşağıdak� destek g�r�ş sayfasına bakın:

Avrupa’dak� müşter�ler �ç�n:
http://www.sony.eu/DNA
Lat�n Amer�ka’dak� müşter�ler �ç�n:
http://www.sony-lat�n.com/�ndex.crp
ABD’dek� müşter�ler �ç�n:
http://www.sony.com/recordersupport
Kanada’dak� müşter�ler �ç�n:
http://www.sony.ca/Electron�csSupport
Ç�n’dek� müşter�ler �ç�n:
https://serv�ce.sony.com.cn
D�ğer ülke/bölgelerdek� müşter�ler �ç�n:
http://www.sony-as�a.com/support
Kayded�lm�ş dosyaların serv�s ya da onarım h�zmetler� sırasında s�l�neb�leceğ�n� unutmayın.

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

141

http://www.sony.eu/DNA
http://www.sony-latin.com/index.crp
http://www.sony.com/recordersupport
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport
https://service.sony.com.cn/
http://www.sony-asia.com/support


Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Sorun G�derme

IC kayded�c�y� onarıma götürmeden önce aşağıdak� kontroller� gerçekleşt�r�n.

“Sorun G�derme” bölümünde l�stelenen öğeler� kontrol ed�n.

P�ller� p�l bölmes�nden çıkarıp yen�den takın.
Bazı sorunlar p�ller� p�l bölmes�nden çıkarıp yen�den takarak çözüleb�l�r.

Sound Organ�zer 2 yardım bölümünü kontrol ed�n.
Sound Organ�zer 2 yazılımının çalışması hakkında ayrıntılı b�lg� �ç�n, Sound Organ�zer 2 yardımına bakın.

Bu kontroller� yaptıktan sonra herhang� b�r sorun devam ederse, en yakın Sony bay�s�ne başvurun.
IC kayded�c� �le �lg�l� en son destek b�lg�ler�n� almak �ç�n lütfen aşağıdak� destek g�r�ş sayfasına bakın:
Avrupa’dak� müşter�ler �ç�n:
http://support.sony-europe.com/DNA
Lat�n Amer�ka’dak� müşter�ler �ç�n:
http://www.sony-lat�n.com/�ndex.crp
ABD’dek� müşter�ler �ç�n:
http://www.sony.com/recordersupport
Kanada’dak� müşter�ler �ç�n:
http://www.sony.ca/Electron�csSupport
Ç�n’dek� müşter�ler �ç�n:
https://serv�ce.sony.com.cn
D�ğer ülke/bölgelerdek� müşter�ler �ç�n:
http://www.sony-as�a.com/support
Kayded�lm�ş dosyaların onarım h�zmetler� sırasında s�l�neb�leceğ�n� unutmayın.

İlg�l� Konu
Müşter� destek web s�teler�
Sound Organ�zer 2 penceres� (sadece W�ndows �ç�n)

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on
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Kayded�len dosya gürültülü ve zor anlaşılıyor.

İnsan sesler�n�n yanı sıra ortamdak� sesler de kayded�l�r.
Çalınan sese Clear Vo�ce �şlev�n� (“Clear Vo�ce 1” veya “Clear Vo�ce 2”) uygularsanız, tüm frekans bantlarındak�
ortam sesler� (projektörlerden veya kl�malardan vb. gelen ses) azaltılarak �nsan sesler�n�n ayırt ed�lmes�n� sağlar,
böylece �nsan sesler�n� daha net duyarsınız.
Ancak, dah�l� hoparlör �le çalma veya “  Mus�c” �çer�s�ndek� dosyaların çalınması devam ederken, Clear Vo�ce �şlev�
çalışmaz.

İlg�l� Konu
B�r dosya çalınırken �nsan sesler�n�n daha net duyulmasını sağlamak �ç�n gürültüyü azaltma – Clear Vo�ce �şlev�
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Kayded�len dosya gürültülü ve daha az gürültü kaydetmek �st�yorsunuz.

Record�ng F�lter �şlev� �le (“NCF(No�se Cut)” veya “LCF(Low Cut)”), kayıtlardak� gürültüyü azaltab�l�rs�n�z.
Ayrıca, kayıt ortamlarından b�r�n� seçerek kayıt modu ve dah�l� m�krofonların hassas�yet sev�yes� dah�l bazı kayıt
ayarlarını b�r defada değ�şt�rmek �ç�n Scene Select �şlev�n� kullanab�l�rs�n�z.

İlg�l� Konu
Kayıt sırasında gürültünün azaltılması (Record�ng F�lter)
Bel�rl� b�r durum �ç�n kayıt ortamı seçme
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

B�r hışırtı kayded�l�yor.

Kazara IC kayded�c�ye dokunur ya da kayıt �şlem� devam ederken b�r c�sm�n kayded�c�ye temas etmes�ne �z�n
ver�rsen�z, hışırtı sesler� kayded�leb�l�r. Kayıt �şlem� sona erene kadar IC kayded�c�ye dokunmamaya d�kkat ed�n.
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

B�r uğultu kayded�l�yor.

IC kayded�c� kayıt veya çalma sırasında b�r AC güç kaynağının, floresan lambanın veya b�r cep telefonunun yakınına
yerleşt�r�l�rse b�r uğultu ses� kayded�leb�l�r.
IC kayded�c�y� kayıt sırasında bu tür aygıtlardan uzak tutun.
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Har�c� m�krofon (ürünle b�rl�kte ver�lmez) kullanarak kayıt yapılırken gürültü de
kayded�l�yor.

Bağlanan har�c� m�krofonun ucu k�rl�d�r.
Ucu tem�zley�n.
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Kulaklıkla (ürünle b�rl�kte ver�lmez) dosya d�nlen�rken gürültü duyuluyor.

Bağlanan kulaklığın ucu k�rl�d�r.
Ucu tem�zley�n.
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Har�c� aygıttan ses kaydı yapılırken ses sev�yes� düşük veya dah�l� hoparlörden dosya
d�nlen�rken cızırtılı sesler duyuluyor.

Stereo bağlantı kablosuyla IC kayded�c�ye bağlanan b�r mono har�c� aygıttan ses kaydı yapılırsa, kayded�len dosyalar
çalınırken ses sev�yes� düşük olab�l�r ya da dah�l� hoparlörden dosya d�nlen�rken cızırtılı sesler duyulab�l�r. Bunun
neden� sol ve sağ ses s�nyal çıkışının ters faz bağlantılı olması ve b�r arıza göstermemes�d�r.
Mono har�c� aygıttan ses kaydı yapmak �ç�n mono f�şl� b�r ses kablosu kullandığınızdan em�n olun.

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

149



Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Clear Vo�ce �şlev� açık olduğu halde dosya d�nlen�rken gürültü duyuluyor.

Dah�l� hoparlör �le çalma veya “  Mus�c” �çer�s�ndek� dosyaların çalınması devam ederken, Clear Vo�ce �şlev�
çalışmaz.
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

IC kayded�c� açılmıyor veya düğmeye basıldığında yanıt verm�yor.

P�ller�n gücü b�t�yordur. P�ller� yen�ler�yle değ�şt�r�n.

P�ller�n kutup yönler�ne d�kkat ed�lerek yerleşt�r�ld�ğ�nden em�n olun.

IC kayded�c� kapatılır.
Ekran penceres� açılıncaya kadar HOLD•POWER anahtarını “POWER” üzer�ne kaydırın ve bu konumda tutun.

IC kayded�c� HOLD konumuna get�r�lm�ş.
HOLD•POWER anahtarını orta noktaya doğru kaydırın.

İlg�l� Konu
P�ller�n takılması
IC kayded�c�n�n USB AC adaptörüyle kullanılması
Aygıtı açma
Parçalar ve kumandalar
IC kayded�c�n�n HOLD durumundan çıkarılması
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

IC kayded�c� kapanmıyor.

HOLD•POWER anahtarını “POWER” üzer�ne kaydırın ve ekran penceres�nde “Power Off” görüntülen�nceye kadar bu
konumda tutun.

İlg�l� Konu
Aygıtı kapatma
Parçalar ve kumandalar
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

IC kayded�c� otomat�k olarak kapanıyor.

P�l gücünden tasarruf etmek �ç�n, IC kayded�c�dek� Auto Power Off �şlev� varsayılan olarak “10m�n” değer�ne
ayarlanmıştır. IC kayded�c� 10 dak�ka süreyle kullanılmadan bırakılırsa, otomat�k olarak kapanır. Sett�ngs
menüsünden geçerl� ayarı değ�şt�reb�l�rs�n�z.

İlg�l� Konu
IC kayded�c�n�n otomat�k olarak kapanacağı süren�n ayarlanması (Auto Power Off)
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

P�l ömrü kısa.

Ölçülen değerler ölçüm koşullarımız altında elde ed�lm�şt�r. Bu değerler kullanım koşullarına bağlı olarak düşeb�l�r.

Herhang� b�r �şlem devam etmese b�le IC kayded�c� p�l gücünü yavaş yavaş tüket�r. IC kayded�c�y� uzunca b�r süre
kullanmayı düşünmüyorsanız, gücü kapatmanızı öner�r�z. Ayrıca “Auto Power Off” öğes�n� kısa b�r süreye
ayarlamanız öner�l�r. Bu sayede IC kayded�c�n�n gücünü kapatmayı unutsanız dah� p�l gücünden tasarruf eders�n�z.

IC kayded�c�y� 5 °C sıcaklığın altında veya p�l�n hızlı b�r şek�lde tükend�ğ� koşullarda kullanıyorsunuz. Bu p�l�n özell�ğ�
gereğ�d�r ve b�r arıza olduğunu göstermez.

P�l bölmes�ne manganez p�ller takılmış. IC kayded�c�n�z manganez p�ller� desteklem�yor.

İlg�l� Konu
Aygıtı kapatma
IC kayded�c�n�n otomat�k olarak kapanacağı süren�n ayarlanması (Auto Power Off)
P�l ömrü
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

IC kayded�c� düzgün çalışmıyor.

P�ller� p�l bölmes�nden çıkarıp yen�den takın.

IC kayded�c�n�n dah�l� belleğ�n� b�lg�sayar kullanarak b�ç�mlend�rm�ş olab�l�rs�n�z.
B�ç�mlend�rme �ç�n IC kayded�c�y� kullanın.

İlg�l� Konu
Belleğ�n b�ç�mlend�r�lmes� (Format Bu�lt-In Memory/Format SD Card)
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Çalışma gösterges� yanmıyor.

“LED” öğes� “OFF” olarak ayarlanmış.
“LED” ayarını “ON” yapın.

İlg�l� Konu
Çalışma gösterges�n�n açılması veya kapatılması (LED)
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Dosyayı kaydedem�yorsunuz.

Kalan kayıt süres� yeters�z.

İlg�l� Konu
Kalan kayıt süres�n� kontrol etme (Ava�lable Rec. T�me)
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Kayıt durduruluyor.

VOR �şlev� açılmış. VOR �şlev�n� kapatmak �ç�n, “VOR” ayarını “OFF” yapın.

İlg�l� Konu
G�r�ş ses sev�yes�ne tepk� olarak otomat�k kaydetme – VOR �şlev�
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Har�c� aygıttan ses kaydı yapılırken, g�r�ş ses sev�yes� çok yüksek veya yeter�nce
yüksek değ�l.

B�r ses bağlantı kablosu kullanarak IC kayded�c�y� har�c� aygıta bağlayın ve har�c� aygıtın ses sev�yes�n� ayarlayın.
Yüksek d�rence sah�p b�r ses bağlantı kablosu kullanıyorsanız kayıt ses sev�yes� azalacaktır. D�rençs�z b�r ses
bağlantı kablosu kullanın.
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Çalma ses ş�ddet� düşük.

Dah�l� hoparlör temel olarak kayded�len ses dosyalarını kontrol etmek �ç�n sağlanmıştır. Ses�n yeter�nce yüksek
olmadığını düşünür veya duyduklarınızı anlamakta zorluk çekersen�z kulaklık (ürünle b�rl�kte ver�lmez) kullanın.
Kayıt ses sev�yes� düşük olab�l�r. Dah�l� m�krofon hassas�yet sev�yes�n� ve Scene Select ayarını kontrol ed�n.

İlg�l� Konu
Dah�l� m�krofonun hassas�yet sev�yes�n� seçme (Bu�lt-In M�c Sens�t�v�ty)
Bel�rl� b�r durum �ç�n kayıt ortamı seçme
Daha �y� kayıt �ç�n �puçları
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Dah�l� hoparlörden ses duyulmuyor.

IC kayded�c�ye kulaklık (ürünle b�rl�kte ver�lmez) takılı. Kulaklıkları çıkarın.
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Kulaklıklar (ürünle b�rl�kte ver�lmez) takılı olduğu halde dah�l� hoparlörden ses
duyuluyor.

Kulaklık bağlantısı gevşek �se, dah�l� hoparlörden de ses duyulab�l�r. Kulaklıkları çıkarıp yen�den takın.
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Çalma hızı fazla hızlı veya fazla yavaş.

DPC (D�g�tal P�tch Control) ayarı “ON” yapılmış ve çalma hızı değ�şt�r�lm�ş.
DPC (D�g�tal P�tch Control) ayarını “OFF” yapın ya da çalma hızını normal olarak değ�şt�r�n.

İlg�l� Konu
Çalma hızının ayarlanması – DPC (D�g�tal P�tch Control) �şlev�
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Dosyayı bölem�yorsunuz.

Dosya bölmek �ç�n dah�l� bellekte bel�rl� b�r m�ktarda boş alana �ht�yaç duyarsınız.

S�stem sınırlamaları neden�yle dosyayı en başından ya da sonundan bölemeyeb�l�rs�n�z.

IC kayded�c� kullanılarak kayded�lenler dışındak� dosyaları bölemezs�n�z (örn. b�lg�sayardan aktarılan dosya).

İlg�l� Konu
Dosya s�lme
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Dosyayı taşıyamıyorsunuz.

“  Mus�c” �ç�ndek� dosyaları dah�l� bellek veya m�croSD kart �ç�ndek� başka b�r klasöre taşıyamazsınız.

İlg�l� Konu
B�r dosyanın korumaya alınması
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

B�r dosya farklı b�r klasöre kopyalanamıyor.

“  Mus�c” �ç�ndek� dosyaları dah�l� bellek veya m�croSD kart �ç�ndek� başka b�r klasöre kopyalayamazsınız.
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Oluşturduğunuz klasör veya dosya görüntülenm�yor.

B�lg�sayar üzer�nde b�r klasör veya dosya oluşturursanız, oluşturduğunuz yere bağlı olarak IC kayded�c� bu klasör
veya dosyayı algılayamayab�l�r. Daha fazla b�lg� �ç�n, bkz. Klasörler�n ve dosyaların yapısı.
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

B�r dosyanın kayıt tar�h� “----/--/--” veya “--:--” olarak görünüyor.

Dosya ICD-PX470 dışında b�r IC kayded�c� model� �le kayded�lm�ş olab�l�r. Tar�h ve saat kayıt b�ç�m� modele göre
değ�ş�r.
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Saat ayarı sıfırlandı.

P�ller� bölmeden çıkarıp yen�den taktıktan ya da p�ller� yen�ler�yle değ�şt�rd�kten sonra, ekran penceres�nde Set
Date/T�me ekranı görüntülen�r. Bu ekranda, p�ller� çıkarmadan önce IC kayded�c�n�zle yapmış olduğunuz son �şlem�n
tar�h ve saat�n� göreb�l�rs�n�z. Geçerl� tar�h ve saat� ayarladığınızdan em�n olun.
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Ekran penceres�ndek� kalan kayıt süres�, b�lg�sayarda görüntülenen süreden kısa.

Ekran penceres�ndek� kalan kayıt süres�, s�stem çalışması �ç�n gereken bellek kapas�tes�n�n kalan dah�l� bellek
kapas�tes�nden çıkarılmasıyla hesaplandığı �ç�n, Sound Organ�zer 2 tarafından b�lg�sayar üzer�nde göster�lenle
uyumlu olmayab�l�r.
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

“Memory Full” mesajı görüntülen�yor ve kayıt başlatılamıyor.

Dah�l� bellek doludur.
Dah�l� bellektek� gereks�z dosyaları s�l�n veya bazı dosyaları başka b�r m�croSD karta ya da b�lg�sayara kopyalayın ve
dosyaları s�l�n.

İlg�l� Konu
Dosya s�lme
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

“F�le Full” mesajı görüntülen�yor ve IC kayded�c� çalıştırılamıyor.

Dah�l� bellek ve takılı m�croSD kart �le, IC kayded�c�ye toplam 5.000'e kadar klasör ve dosya kayded�leb�l�r.
Dah�l� bellektek� gereks�z dosyaları s�l�n veya bazı dosyaları başka b�r m�croSD karta ya da b�lg�sayara kopyalayın ve
dosyaları s�l�n.

İlg�l� Konu
Dosya s�lme
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

m�croSD kart algılanamadı.

m�croSD kartı çıkarıp doğru yönde tekrar takın.

İlg�l� Konu
Bellek kartının takılması
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Klasör veya dosya adında okunamayan karakterler görüntülen�yor.

W�ndows Explorer veya Mac F�nder'da kullandığınız bazı karakterler IC kayded�c� tarafından desteklenm�yor. Bu
karakterler� �çeren klasör ve dosya adları IC kayded�c�de okunamayan karakterlerle görüntülen�r.
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Dosya kopyalamak zaman alıyor.

Dosyanın boyutu büyükse, kopyalamanın tamamlanması uzun zaman alır. Kopyalama b�t�nceye kadar bekley�n.
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

IC kayded�c� b�lg�sayar tarafından algılanmıyor ve klasörler�/dosyaları b�lg�sayardan
aktaramıyorsunuz.

IC kayded�c�n�n b�lg�sayarla bağlantısını kes�p yen�den bağlayın.

IC kayded�c� b�lg�sayara b�r USB hub (ürünle b�rl�kte ver�lmez) veya USB uzatma kablosu (ürünle b�rl�kte ver�lmez) �le
bağlıysa, hub veya kabloyu çıkarın ve IC kayded�c�y� doğrudan b�lg�sayardak� USB bağlantı noktasına bağlayın.

Bu Yardım Kılavuzu �çer�s�nde tanımlanan s�stem gereks�n�mler�n� karşılamayan b�r b�lg�sayar �le başarılı b�r çalışma
garant� ed�lmez.

USB bağlantı noktanıza bağlı olarak, IC kayded�c� b�lg�sayar tarafından algılanmayab�l�r. B�lg�sayardak� başka b�r USB
bağlantı noktasını deney�n.

İlg�l� Konu
S�stem gereks�n�mler�
Sound Organ�zer 2 �ç�n s�stem gereks�n�mler�
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

B�lg�sayardan aktardığınız dosya IC kayded�c�de görünmüyor ve dosya çalınamıyor.

IC kayded�c� 8'e kadar klasör sev�yes� görüntüleyeb�l�r.

IC kayded�c� LPCM (.wav), MP3 (.mp3), WMA (.wma) ve AAC-LC (.m4a) b�ç�mler�n� destekler. D�ğer b�ç�mlerdek�
dosyalar IC kayded�c� tarafından algılanmayab�l�r. IC kayded�c�n�n tekn�k özell�kler�ne bakın.

IC kayded�c�de toplamda 5.000'e kadar klasör ve dosya algılanab�l�r. Gereks�z dosya ve klasörler� s�l�n veya bazı
dosyaları başka b�r m�croSD karta ya da b�lg�sayara kopyalayın ve dosyaları s�l�n.

B�lg�sayar üzer�nde b�r klasör veya dosya oluşturursanız, oluşturduğunuz yere bağlı olarak IC kayded�c� bu klasör
veya dosyayı algılayamayab�l�r. Daha fazla b�lg� �ç�n, bkz. Klasörler�n ve dosyaların yapısı.

İlg�l� Konu
Klasörler�n ve dosyaların yapısı
Tekn�k özell�kler
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

S�stem başlamıyor.

IC kayded�c� b�lg�sayara bağlıyken b�lg�sayarınızı başlatırsanız, b�lg�sayar donab�l�r veya düzgün başlatılamayab�l�r.
IC kayded�c�y� b�lg�sayardan ayırın ve b�lg�sayarı yen�den başlatın.

İlg�l� Konu
IC kayded�c�n�n b�lg�sayarla bağlantısını kesme
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Sound Organ�zer 2 kurulamıyor.

B�lg�sayarın sab�t d�sk kapas�tes� yeters�z.
Sab�t d�sk kapas�tes�n� kontrol ed�n.

Sound Organ�zer 2 yazılımını desteklenmeyen b�r �şlet�m s�stem�n�n yüklü olduğu b�r b�lg�sayara kuramazsınız.
Yazılımı desteklenen b�r �şlet�m s�stem�n�n yüklü olduğu b�r b�lg�sayara kurun.

W�ndows üzer�nde Konuk hesabı �le oturum açmaya çalışıyorsunuz.
B�lg�sayar yönet�c� haklarına sah�p olan b�r kullanıcı adıyla oturum açtığınızdan em�n olun.

İlg�l� Konu
Sound Organ�zer 2 �ç�n s�stem gereks�n�mler�
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

IC kayded�c� Sound Organ�zer 2 tarafından algılanmıyor.

Yazılımın başarıyla yüklend�ğ�n� kontrol ed�n, ardından IC kayded�c� bağlantılarını aşağıdak�lere göre kontrol ed�n:

B�r USB hub kullanıldığında, hub'ı çıkarın ve IC kayded�c�y� doğrudan b�lg�sayar üzer�ndek� b�r USB bağlantı
noktasına bağlayın.
IC kayded�c�n�n bağlantısını kes�n ve yen�den bağlayın.
IC kayded�c�y� başka b�r USB bağlantı noktasına bağlayın.

B�lg�sayar uyku modunda/hazırda bekleme modunda olab�l�r.
B�lg�sayarın normal modda olmasını sağlayacak şek�lde güç tasarruf modu ayarlarını değ�şt�r�n.

IC kayded�c�dek� dah�l� bellekte veya m�croSD kartta depolanan ver�ler�n tümünü b�lg�sayara yedekley�n ve ardından
IC kayded�c� �le dah�l� belleğ� veya m�croSD kartı b�ç�mlend�r�n.

İlg�l� Konu
Belleğ�n b�ç�mlend�r�lmes� (Format Bu�lt-In Memory/Format SD Card)
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

B�lg�sayarın çalma ses sev�yes� düşük veya b�lg�sayardan ses çıkmıyor.

B�lg�sayarda ses kartı yok.

B�lg�sayarda dah�l� hoparlör yok veya bağlı har�c� hoparlör yok.

B�lg�sayarın ses� kapatılmış.

B�lg�sayarın ses sev�yes�n� arttırın. (B�lg�sayarın kullanım kılavuzuna başvurun.)

M�crosoft Sound Recorder �ç�n Increase Volume özell�ğ�n� kullanarak WAV dosyalarının ses sev�yes�n� değ�şt�reb�l�r ve
kaydedeb�l�rs�n�z.
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Kayıtlı dosyalar çalınamıyor veya düzenlenem�yor.

Sound Organ�zer 2 sadece desteklenen b�ç�mdek� dosyaları çalab�l�r. Dosya formatına bağlı olarak, yazılımın
düzenleme özell�kler�n�n b�r bölümünü kullanamazsınız. Sound Organ�zer 2 yazılımı yardım dosyalarına başvurun.

İlg�l� Konu
Sound Organ�zer 2 penceres� (sadece W�ndows �ç�n)
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Sayaç veya kaydırıcı yanlış hareket ed�yor veya paraz�t duyuluyor.

Bölünmüş dosyalardan b�r�n� çalmaya çalışıyor olab�l�rs�n�z.
Dosyayı b�lg�sayarınıza kayded�n (*) ve ardından IC kayded�c�ye aktarın. Dosya ver�ler� opt�m�ze ed�l�r.

İlg�l� Konu
Tekn�k özell�kler

4-595-550-21(2) Copyr�ght 2016 Sony Corporat�on

Dosyayı kaydetmek �ç�n IC kayded�c� tarafından desteklenen dosya b�ç�mler�nden b�r�n� seç�n.*
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Kayıtlı dosya sayısı arttıkça �şlemlerde yavaşlama oluyor.

IC kayded�c�de kayıtlı toplam dosya sayısı arttıkça, dosyaların kayıt uzunluğuna bakılmaksızın, çalışma yavaşlar.
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Dosya kayded�l�rken, eklen�rken veya s�l�n�rken b�lg�sayar donuyor.

Büyük dosyaları kopyalamak veya s�lmek çok zaman alır.
Kopyalama veya s�lme �şlem� b�t�nceye kadar bekley�n.
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Sound Organ�zer 2 başlatma sırasında donuyor.

B�lg�sayardan IC kayded�c�ye er�ş�m sağlanırken, kararsız b�lg�sayar �şlemler�ne veya ver� bozulmasına yol
açab�leceğ�nden herhang� b�r kabloyu çıkarmayın.

Sound Organ�zer 2 �le d�ğer sürücü ya da uygulama arasında uyuşmazlık olab�l�r.
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

Mesaj l�stes�

HOLD... Sl�de HOLD Sw�tch to Act�vate.
Yanlışlıkla çalıştırmayı önlemek �ç�n IC kayded�c� HOLD durumunda olduğundan tüm düğmeler devre dışıdır. IC
kayded�c�y� HOLD konumundan çıkarmak �ç�n, HOLD•POWER anahtarını ortaya doğru kaydırın.
(Bkz. IC kayded�c�n�n HOLD durumundan çıkarılması.)

Low Battery Level
Yeters�z p�l gücü varsa, belleğ� formatlayamazsınız ve b�r klasördek� tüm dosyaları s�lemezs�n�z. P�ller� yen�ler�yle (AAA
boy) değ�şt�r�n.
(Bkz. P�ller�n takılması.)

Low Battery
P�ller� b�tt�ğ� �ç�n IC kayded�c� çalışmıyor. P�ller� yen�ler�yle (AAA boy) değ�şt�r�n.
(Bkz. P�ller�n takılması.)

SD Card Error
B�r m�croSD kartı m�croSD kart g�r�ş�ne taktığınızda b�r hata algılandı. m�croSD kartı çıkarıp tekrar takın. Bu mesaj
görünmeye devam ederse, yen� b�r m�croSD kart kullanın.

m�croSD kart yazmaya karşı korumalıdır.

Salt okunur b�r m�croSD kart taktınız. IC kayded�c�de salt okunur m�croSD kart kullanamazsınız.

Memory Full
Dah�l� belleğ�n veya m�croSD kartın kalan kapas�tes� yeters�z. Bazı dosyaları s�l�n ve kayıt �şlem�n� tekrarlayın.
(Bkz. Dosya s�lme.)

F�le Full
Klasör ve dosyaların toplamı veya toplam dosya sayısı sınıra ulaştı. Daha fazla dosya oluşturamazsınız. Bazı dosyaları
s�l�n ve dosyayı yen�den oluşturun.
(Bkz. Dosya s�lme.)

Track Marks are Full
Parça �şaret� sayısı sınıra ulaştı. Daha fazla parça �şaret� ekleyemezs�n�z. Bazı gereks�z parça �şaretler�n� s�l�n.
(Bkz. Parça �şaret�n� s�lme.)

Bu�lt-In Memory Needs to be Formatted / SD Card Needs to be Formatted
Dah�l� bellek veya m�croSD kart b�r b�lg�sayar �le b�ç�mlend�r�lm�ş. IC kayded�c� �şlet�m �ç�n gereken yönet�m dosyasını
oluşturamıyor. Dah�l� belleğ� veya m�croSD kartı b�ç�mlend�rmek �ç�n b�lg�sayar değ�l IC kayded�c�y� kullanın.
(Bkz. Belleğ�n b�ç�mlend�r�lmes� (Format Bu�lt-In Memory/Format SD Card).)

Dah�l� bellek veya m�croSD kart REC_FILE klasörü �çerm�yor. Dah�l� bellek veya m�croSD kart b�ç�mlend�r�ld�ğ�nde
REC_FILE klasörü otomat�k olarak oluşturulur.
(Bkz. Belleğ�n b�ç�mlend�r�lmes� (Format Bu�lt-In Memory/Format SD Card).)

Process Error
Gerekl� ver�ler�n�z�n yedeğ�n� alın ve IC kayded�c� �le dah�l� belleğ� veya m�croSD kartı b�ç�mlend�r�n.
(Bkz. Belleğ�n b�ç�mlend�r�lmes� (Format Bu�lt-In Memory/Format SD Card).)
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Dah�l� bellek veya m�croSD kartta b�r dosya s�stem hatası algılandı. B�lg�sayar �le b�ç�mlend�r�lm�ş olab�l�r. Dah�l� bellek
veya m�croSD kartı b�ç�mlend�rmek �ç�n IC kayded�c�y� kullanın.
(Bkz. Belleğ�n b�ç�mlend�r�lmes� (Format Bu�lt-In Memory/Format SD Card).)

Yukarıdak� �şlemler �şe yaramazsa, en yakın Sony bay�s�ne danışın.

No folder
Taşıma/kopyalama hedef� olarak seçt�ğ�n�z bellek herhang� b�r klasör �çerm�yor. B�r klasör oluşturun ve �şlem�
tekrarlayın.
(Bkz. Klasör oluşturma.)

REC_FILE klasörü herhang� b�r klasör �çerm�yor. B�r klasör oluşturun ve �şlem� tekrarlayın.
(Bkz. Klasör oluşturma)

No F�le
Seçm�ş olduğunuz klasör herhang� b�r dosya �çerm�yor. Taşınacak veya kopyalanacak herhang� b�r dosya yok.

No Track Marks
Seçm�ş olduğunuz dosya s�leb�leceğ�n�z herhang� b�r parça �şaret� �çerm�yor. OPTION menüsüyle “D�v�de” �ç�n “At All
Track Marks” seç�lmes� de �şe yaramıyor.

Cannot Format SD Card Because No SD Card Is Inserted
IC kayded�c�ye takılı herhang� b�r m�croSD kart yok. B�r m�croSD kart takın.
(Bkz. Bellek kartının takılması.)

No SD Card
IC kayded�c�ye takılı herhang� b�r m�croSD kart yok. “Move/Copy F�le” �şlem�ne a�t “Move to SD Card” ve “Copy to SD
Card” öğeler� �şe yaramıyor.

Cannot Add Add�t�onal Folders
Klasörler ve dosyalar toplamı sınıra ulaştı. Daha fazla dosya oluşturamazsınız. Bazı klasörler� veya dosyaları s�l�n ve
klasörü yen�den oluşturun.
(Bkz. Dosya s�lme ve Klasör s�lme.)

Klasör adındak� sıra numarası sınıra ulaştı. Gereks�z klasörler� s�l�n ve klasörü yen�den oluşturun.
(Bkz. Klasör s�lme.)

Could Not Create Folder
m�croSD kart yazmaya karşı korumalıdır. m�croSD kartın k�l�d�n� açın.

Dah�l� bellek veya m�croSD kartta b�r dosya s�stem hatası algılandı. B�lg�sayar �le b�ç�mlend�r�lm�ş olab�l�r. Dah�l� bellek
veya m�croSD kartı b�ç�mlend�rmek �ç�n IC kayded�c�y� kullanın.
(Bkz. Belleğ�n b�ç�mlend�r�lmes� (Format Bu�lt-In Memory/Format SD Card).)

Could Not Delete Folder
m�croSD kart yazmaya karşı korumalıdır. m�croSD kartın k�l�d�n� açın.

Dah�l� bellek veya m�croSD kartta b�r dosya s�stem hatası algılandı. B�lg�sayar �le b�ç�mlend�r�lm�ş olab�l�r. Dah�l� bellek
veya m�croSD kartı b�ç�mlend�rmek �ç�n IC kayded�c�y� kullanın.
(Bkz. Belleğ�n b�ç�mlend�r�lmes� (Format Bu�lt-In Memory/Format SD Card).)

F�le Protected
Seçm�ş olduğunuz dosya korumalı veya “salt okunur”. Dosyayı s�lemezs�n�z. IC kayded�c� �le dosyadak� korumayı kaldırın
veya b�r b�lg�sayar �le salt okunur özell�ğ�n� kaldırın.
(Bkz. B�r dosyanın korumaya alınması.)

Protected F�les Not Deleted
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Seçm�ş olduğunuz dosya korumalı veya “salt okunur”. IC kayded�c� �le dosyadak� korumayı kaldırın veya b�r b�lg�sayar �le
salt okunur özell�ğ�n� kaldırın ve ardından dosyayı tekrar s�l�n.
(Bkz. B�r dosyanın korumaya alınması.)

Some Data Not Deleted
Seç�len klasör alt klasörler �çer�yorsa, alt klasörler ve bunların �ç�ndek� dosyalar s�l�nmez.

Unknown Data
Bu ver�, IC kayded�c�n�n destekled�ğ� geçerl� b�r dosya b�ç�m� değ�ld�r. IC kayded�c�
LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a) dosyalarını destekler.
(Bkz. Tekn�k özell�kler.)

Tel�f hakkı korumalı dosyaları çalamazsınız.

Seçm�ş olduğunuz dosya bozuk. Bu dosyayı çalamaz veya düzenleyemezs�n�z.

F�le �n Format That Does Not Allow Ed�t�ng
Sound Organ�zer 2 dışında b�r uygulama kullanarak düzenled�ğ�n�z dosyayı bölemezs�n�z.

Bu ver�, IC kayded�c�n�n destekled�ğ� geçerl� b�r dosya b�ç�m� değ�ld�r. IC kayded�c�
LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a) dosyalarını destekler.
(Bkz. Tekn�k özell�kler.)

Inval�d Operat�on
Dah�l� bellek veya m�croSD kartta b�r dosya s�stem hatası algılandı. B�lg�sayar �le b�ç�mlend�r�lm�ş olab�l�r. Dah�l� bellek
veya m�croSD kartı b�ç�mlend�rmek �ç�n IC kayded�c�y� kullanın.
(Bkz. Belleğ�n b�ç�mlend�r�lmes� (Format Bu�lt-In Memory/Format SD Card).)

Dah�l� bellekte bozuk kes�m mevcut. Karta ver� yazılamaz. IC kayded�c�n�n onarılması gerek�yor.

m�croSD kartta bozuk kes�m mevcut. Karta ver� yazılamaz. m�croSD kartı yen�s�yle değ�şt�r�n.

Dah�l� belleğ�n veya m�croSD kartın kalan kapas�tes� yeters�z. Herhang� b�r klasör yen�den adlandırılamaz. Gereks�z
klasörler� veya dosyaları s�l�n ve �şlem� tekrarlayın.
(Bkz. Klasör s�lme ve Dosya s�lme.)

Klasör veya dosya adındak� sıra numarası sınıra ulaştı. Gereks�z klasörler� veya dosyaları s�l�n ve �şlem� tekrarlayın.
(Bkz. Klasör s�lme ve Dosya s�lme.)

Dosya adı maks�mum karakter sayısını aşıyor. Dosyayı bölemezs�n�z. Dosya adını kısaltın.

Dosyayı bölmek �sted�ğ�n�z noktadan hemen önce veya sonra b�r parça �şaret� var. OPTION menüsüyle “D�v�de” �ç�n
“At All Track Marks” seç�lmes� �şe yaramıyor.

Dosyanın başlangıç veya b�t�ş�ne yakın b�r parça �şaret� var. OPTION menüsüyle “D�v�de” �ç�n “At All Track Marks”
seç�lmes� �şe yaramıyor.

Dosyayı başlangıç veya b�t�ş�ne yakın b�r noktadan bölemezs�n�z.

Aynı ada sah�p parça �şaretler� �çeren b�r dosya mevcut. Dosyayı taşıyamaz, kopyalayamaz veya bölemezs�n�z.

New F�le
Kayıt dosyası maks�mum boyut sınırına ulaşmıştır (b�r LPCM dosyası �ç�n 4 GB ve b�r MP3 dosyası �ç�n 1 GB). Dosya
otomat�k olarak bölünecek ve kayıt yen� dosya olarak devam edecekt�r.

Cannot D�v�de - Exceeds Max Number of F�les �n Folder
Klasör �ç�ndek� dosya toplamı veya toplam dosya sayısı sınırı aşıyor. Dosyayı bölemezs�n�z. Gereks�z dosyaları s�l�n ve
dosyayı yen�den bölün.
(Bkz. Dosya s�lme.)
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Same F�le Name Ex�sts
Aynı ada sah�p b�r dosya zaten var. Aynı ada sah�p en fazla b�r dosya oluşturab�l�rs�n�z.

System Error
Bazı nedenlerden ötürü b�r s�stem hatası algılandı. En yakın Sony bay�s�ne danışın.

Only Act�vated When Bu�lt-In M�crophone Used
IC kayded�c�ye bağlı b�r har�c� m�krofon varken dah�l� m�krofonların hassas�yet sev�yes�n� değ�şt�rmeye çalışıyorsunuz.
Ancak g�r�ş kaynağı olarak dah�l� m�krofonlar etk�n durumdayken “Bu�lt-In M�c Sens�t�v�ty” öğes�nde değ�ş�kl�k
yapab�l�rs�n�z.
(Bkz. Dah�l� m�krofonun hassas�yet sev�yes�n� seçme (Bu�lt-In M�c Sens�t�v�ty).)

Only Act�vated When External Input Used
IC kayded�c�ye bağlanmadığı halde ses g�r�ş türünü b�r har�c� m�krofon olarak değ�şt�rmeye çalışıyorsunuz. Ancak b�r
har�c� m�krofon bağlıyken “Ext. Input Sett�ng” öğes�nde değ�ş�kl�k yapab�l�rs�n�z.
(Bkz. Har�c� m�krofonun ses g�r�ş t�p�n� ve hassas�yet sev�yes�n� seçme (Ext. Input Sett�ng).)

Operat�on Inval�d Wh�le Play�ng
OPTION veya HOME menüsünde, çalma sırasında kullanılamayan b�r menü öğes� seçt�n�z. Çalmayı durdurun ve öğey�
yen�den seç�n.

Operat�on Inval�d Wh�le Record�ng
OPTION veya HOME menüsünde, ses kaydı sırasında kullanılamayan b�r menü öğes� seçt�n�z. Kaydı durdurun ve öğey�
yen�den seç�n.

Deact�vated When Aud�o IN Used
“Ext. Input Sett�ng” ayarı “Aud�o IN” �ken Record�ng F�lter ayarını değ�şt�rmeye çalışıyorsunuz. “Aud�o IN” seç�l�yken
Record�ng F�lter �şlev� çalışmaz.
(Bkz. Har�c� m�krofonun ses g�r�ş t�p�n� ve hassas�yet sev�yes�n� seçme (Ext. Input Sett�ng) ve Kayıt sırasında gürültünün
azaltılması (Record�ng F�lter).)

Only Act�ve When Bu�lt-In M�c Vo�ce Sens�t�v�ty Is H�gh/Med�um/Low
“For Mus�c” altında IC kayded�c�n�n dah�l� m�krofonlarına a�t hassas�yet sev�yes� “For Mus�c” veya “Auto” olarak
ayarlandığında, “Record�ng Sett�ngs” altında “Focused/W�de” öğes�n� seçmeye çalışıyorsunuz. “For Mus�c” altında “Auto”
veya “For Mus�c” seç�ld�ğ�nde, “Focused” veya “W�de” kayıt �şlev� çalışmıyor.
(Bkz. Dah�l� m�krofonun hassas�yet sev�yes�n� seçme (Bu�lt-In M�c Sens�t�v�ty) ve Kayıt �şlev�n�n seç�lmes�
(Focused/W�de).)

NCF Unava�lable When M�c Sens�t�v�ty Is Set to For Mus�c
IC kayded�c�n�n dah�l� m�krofonlarına a�t hassas�yet sev�yes� “For Mus�c” olarak ayarlandığında, “Record�ng F�lter” altında
“NCF(No�se Cut)” öğes�n� seçmeye çalışıyorsunuz. “For Mus�c” seç�ld�ğ�nde, “NCF(No�se Cut)” kayıt f�ltre �şlev� çalışmaz.
(Bkz. Dah�l� m�krofonun hassas�yet sev�yes�n� seçme (Bu�lt-In M�c Sens�t�v�ty) ve Kayıt sırasında gürültünün azaltılması
(Record�ng F�lter).)
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Yardım Kılavuzu

IC Kayded�c�
ICD-PX470

S�stem sınırlamaları

IC kayded�c�dek� bazı s�stem sınırlamaları neden�yle, aşağıdak� sorunlarla karşılaşab�l�rs�n�z - bunlar arıza olduğunu
göstermez.

Müz�k dosyaları bekled�ğ�n�z sırayla göster�lm�yor veya dosyaları bu sırayla çalamıyorsunuz.
B�lg�sayardan IC kayded�c�ye aktardığınız müz�k dosyaları, meta ver� parça numarası veya dosya adına göre sıralanır.

Kayıt dosyası otomat�k olarak bölünüyor.
Kayıt sırasında dosya boyutu maks�mum sınıra (LPCM dosyası �ç�n 4 GB ve MP3 dosyası �ç�n 1 GB) ulaşırsa, dosya
bölünür ve bölünen nokta c�varında kaydın b�r kısmı kaybolab�l�r.

Tüm karakterler büyük harfl� olarak görünüyor.
Karakterler komb�nasyonuna bağlı olarak, b�lg�sayarda g�rd�ğ�n�z klasör adı IC kayded�c�de büyük harfl� olarak görüneb�l�r.

Klasör, parça, sanatçı veya dosya adında okunamayan karakterler veya  s�mges� görünüyor.
IC kayded�c�de görüntülenemeyen karakterler kullanıyorsunuz. 2-b�t'l�k karakterler� kullanmayın.

Bel�rtm�ş olduğunuz A-B tekrar bölümü �sted�ğ�n�z bölüm değ�l.
Bazı dosyalar �ç�n bu durum söz konusu olab�l�r.

Dosyayı böldüğünüzde kalan kayıt süres� azalıyor.
IC kayded�c�de bölünmüş dosyaların yönet�lmes� �ç�n b�r m�ktar bellek alanı kullanılır, bu da kalan kayıt süres�n�n
azalmasına yol açar.
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