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Memory Stick USB
Reader/Writer
Brugsanvisning

MSAC-US40

Dansk
Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugsanvisning
omhyggeligt og gemme den til fremtidig brug.

Bemærk!
Genstart programmet, eller afbryd forbindelsen, og tilslut
kommunikationskablet igen (USB osv.), hvis statisk elektricitet eller
elektromagnetisk interferens bevirker, at dataoverførslen afbrydes
midtvejs (fejl).

Bemærkning til kunder i lande, hvor EU-direktiverne
gælder
Producenten af dette produkt er Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. Se de angivne adresser i de separate service- og
garantidokumenter angående service og garanti.
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Program©2005, 2007 Sony Corporation
Dokumentation©2007 Sony Corporation
, "Memory Stick", "MagicGate Memory Stick", "Memory Stick Duo",
•
, "MagicGate Memory Stick Duo", "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick PRO Duo",
,
"Memory Stick PRO-HG Duo",
, "Memory Stick
, "M2",
, "MagicGate",
,
Micro",
"OpenMG",
, "SonicStage" og
er registrerede
varemærker eller varemærker tilhørende Sony Corporation.
• Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
• Pentium er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Intel
Corporation eller datterselskaber i USA og/eller andre lande.
• Adobe og Adobe Reader er registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende Adobe Systems, Inc. i USA og/eller andre lande.
• Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc. i USA og andre
lande.
• Cd- og musikrelaterede data fra Gracenote, Inc., copyright © 2000-2004
Gracenote. Gracenote CDDBR Client Software, copyright © 2000-2004
Gracenote. Dette produkt og denne tjeneste er muligvis omfattet af et eller
flere af følgende amerikanske patenter (U.S.Patents): #5,987,525; #6,061,680;
#6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593, og andre
udstedte eller anmeldte patenter. Medfølgende tjenester og/eller produkt
fremstillet under licens for følgende Open Globe, Inc., United States Patent
6,304,523. Gracenote og CDDB er registrerede varemærker tilhørende
Gracenote. Gracenote-logoet, logotypen og "Powered by Gracenote"-logoet er
varemærker tilhørende Gracenote.
MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi og patenter er givet i licens fra
Fraunhofer IIS and Thomson.
• Alle andre varemærker eller registrerede varemærker er varemærker
tilhørende de respektive indehavere.
• ™ og ® er ikke angivet alle steder i denne vejledning.
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Sikkerhedsforanstaltninger ved brug
Vær opmærksom på følgende punkter i forbindelse med brug af
denne enhed.
• Hvis enheden bliver snavset, skal den tørres af med en blød klud. Du må
aldrig bruge rensebenzin, alkohol, fortynder eller andre
opløsningsmidler, da sådanne midler kan deformere enheden eller
forårsage fejl.
• Dataene kan ikke garanteres, hvis enheden bruges forkert.
• Indstil skrivespærren på din "Memory Stick" til "LOCK" for at undgå
fejlagtig optagelse eller sletning af data på din "Memory Stick".
• Access-lampen lyser, når du indsætter "Memory Stick" i enheden. Dette
blink indikerer, at der adgang til dataene på "Memory Stick". Fjern aldrig
"Memory Stick", sluk ikke computeren og træk ikke USB-kablet ud, når
access-lampen blinker. Dette kan ødelægge dataene på "Memory Stick".
• Når USB-kablet trækkes ud, skal du holde i stikdelen - ikke i ledningen.
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Kontrol af medfølgende dele
• Memory Stick USB Reader/Writer (1)

PBemærk (kompatibel slot til "Memory Stick " af
standardstørrelse/Duo-størrelse)
Du kan bruge en "Memory Stick" af standardstørrelse eller Duostørrelse i samme slot. Du behøver ingen adapter (du kan ikke bruge
begge størrelser "Memory Stick" samtidigt). Du må ikke indsætte mere
end en "Memory Stick" i slotten ad gangen eller indsætte en "Memory
Stick" omvendt. Dette kan forårsage fejl i enheden.

• USB-kabel på 1 m (1)
• Installationsvejledning (1)
Brugsanvisningen til denne enhed findes i sin fulde længde som PDF-fil
på cd-rom'en.

• Cd-rom (1)
PBemærk
Vælg den cd-rom, der indeholder det foretrukne sprog, når du installerer
"SonicStage CP".

Cd-rom'en indeholder følgende software og fil:
– Enhedsdriver
– "Memory Stick Formatter" (til Windows OS)
– "SonicStage CP"
– Brugsanvisning (PDF) (1)

"Memory Stick" er ikke inkluderet.
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Understøttede "Memory Stick"
(medfølger ikke)
"Memory Stick"-typer
Memory Stick(uden MagicGate)
Memory Stick (med MagicGate)
MagicGate Memory Stick
Memory Stick PRO
Memory Stick Duo"(uden MagicGate)
Memory Stick Duo (med MagicGate)
MagicGate Memory Stick Duo
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
Memory Stick Micro (M2)*
• Sony kan ikke garantere, at enheden kan bruges med alle typer "Memory
Stick". Den er blevet afprøvet og kan bruges med enhver "Memory Stick"
op til 8 GB (MSX-M8GS) (pr. juli 2007). Gå ind på følgende URL for at se,
hvilke typer "Memory Stick" enheden understøtter: "Memory Stick"opdateringer/versioner findes på vores websted:
http://www.sony.net/memorystick/supporte/
• Denne enhed understøtter ikke 8-bit paralleloverførsel for "Memory Stick
PRO-HG Duo". Enheden understøtter 4-bit paralleloverførsel.
• "MagicGate" er en teknologi, der er udviklet af Sony til at beskytte
indhold. Data, der kræver beskyttelse af indhold, f.eks. musikdata, kan
kun optages og læses ved hjælp af en "Memory Stick" med "MagicGate"
på en "MagicGate"-kompatibel enhed.
• Datalæse- og skrivehastigheder varierer, afhængigt af kombinationen af
"Memory Stick" og enhed.
* Når enheden bruges med en "Memory Stick Micro", skal du sætte din
"Memory Stick Micro" i Memory Stick Micro-adapteren (MSACMMD,
MSAC-MMS/medfølger ikke).
PBemærk
En formatering af en "MagicGate"-kompatibel "Memory Stick" med data,
sletter alle data – også musikdata. Pas på, du ikke kommer til at slette vigtige
data ved en fejl. Sony kan ikke gøres ansvarlig for datatab.
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Systemkrav
Anbefalet Windows OS-miljø
• OS
Windows 2000:
Windows 2000 Professional Service Pack 4 eller senere.
Windows XP:
Windows XP Home Edition Service Pack 2 eller senere/Windows XP
Professional Service Pack 2 eller senere/Windows XP Media Center
Edition 2004 Service Pack 2 eller senere/Windows XP Media Center
Edition 2005 Service Pack 2 eller senere.
Windows Vista:
Windows Vista Home Basic/Windows Vista Home Premium/Windows
Vista Business/Windows Vista Ultimate.
* Ovennævnte operativsystemer skal være installeret på computeren ved
afsendelse fra fabrik.
* Der garanteres ikke for operation i forbindelse med opgraderede
operativsystemer, selv om de er blandt de ovenfor nævnte.
* Ikke kompatibel med Windows 98.
* Ikke kompatibel med Windows 2000 Professional Service Pack 1/
Service Pack 2/Service Pack 3.
• CPU: Pentium III 450 MHz eller hurtigere processor (Pentium III 800
MHz eller hurtigere processor til Windows Vista).
• RAM: 128 MB eller mere (512 MB eller mere til Windows Vista).
• Ledig plads på harddisken: 400 MB eller mere
(der kan være brug for mere ledig plads på harddisken, afhængigt af din
Windows OS-version).
• Cd-rom-drev.
• Lydkort (lydkort er påkrævet for at bruge "SonicStage CP").
• USB-port (denne enhed understøtter Hi-Speed USB (USB 2.0)).
• Skærm: Mange farver (16-bit) eller højere, 800 × 600 pixels eller højere
opløsning (1024 × 768 pixels eller mere anbefales.)
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Anbefalet Mac OS miljø
• OS: Mac OS 9.2.2/ X (v10.2-10.4)
* Ovennævnte operativsystemer skal være installeret på computeren ved
afsendelse fra fabrik.
* Der garanteres ikke for operation i forbindelse med opgraderede
operativsystemer, selv om de er blandt de ovenfor nævnte.
• RAM: 64 MB eller mere
• Harddisk: 50 MB eller mere ledig plads på harddisken
• USB-port (denne enhed understøtter Hi-Speed USB (USB 2.0)).
PBemærk
"SonicStage CP" er ikke kompatibel med Mac OS.
Hvis du bruger Mac OS, kan du ikke overføre musikdata, der kræver
beskyttelse af ophavsret.

Når du bruger Windows OS
Følgende begrænsninger gælder, når "SonicStage CP" bruges med
Windows OS.
• Installation skal finde sted, efter at du logger på som Administrator.
For oplysninger om, hvordan du logger på ved hjælp af Administrator
kontoen, henvises til manualen til din computer.
• Log på som en Administrator, når du anvender softwaren.
• Service Pack 2 eller senere skal installeres, når du bruger "SonicStage CP"
med Windows XP.

Når dette apparat anvendes med en computer
med Service Pack 4 i Windows 2000 installeret
Før du starter Windows med computeren tændt eller genstarter Windows,
skal du altid fjerne USB-kablet, der slutter enheden til computeren.
Din computer kan muligvis ikke genkende enheden, hvis du har installeret
Service Pack 4 under Windows 2000, og når du:
1. Starter Windows OS med computeren tændt eller genstarter, mens
enheden er sluttet til computerens USB-port.
2. Fjerner eller indsætter det USB-kabel, der er sluttet til enheden og
computeren efter at have startet Windows.
t Resultatet kan blive, at computeren ikke kan genkende enheden.
Problemerne kan undgås ved at USB-kablet.
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Om Systemgendannelse og Windows XP/Windows Vista
Når du bruger Windows XP eller Windows Vista, kan en udførelse af
"Systemgendannelse" i Systemværktøjer gøre det umuligt at afspille
musik, der administreres af "SonicStage CP".
Du skal derfor sikkerhedskopiere musik, der administreres af
"SonicStage CP", før du udfører en "Systemgendannelse".
De sikkerhedskopierede data kan gendannes, og musik, der
administreres af "SonicStage CP", kan afspilles, når du har udført en
"Systemgendannelse".
Yderligere oplysninger om sikkerhedskopiering af data findes i
"SonicStage CP" Help.
PBemærk
Der vises en fejlmeddelelse, hvis der ikke kan afspilles musik efter udførelse
af en "Systemgendannelse". I sådanne situationer skal du følge
vejledningerne på skærmen.
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Medfølgende software til Windows OS
Den medfølgende Windows cd-rom indeholder følgende
softwareprogrammer.

Enhedsdriver
Du skal installere en enhedsdriver, før du bruger enheden. Yderligere
oplysninger om installation af enhedsdriveren findes på side 14.

"Memory Stick Formatter" (Windows OS)
Dette er et softwareprogram til formatering (initialisering) af din "Memory
Stick". En formatering af mediet sletter alle optagne data. Hvis du ønsker,
at din "Memory Stick" skal forblive kompatibel, når den bruges med
kompatible produkter, skal du altid bruge denne software, når du
formatere din "Memory Stick" på denne enhed.
PBemærk
Formatering af en "Memory Stick", hvortil der allerede er skrevet data, vil
slette de eksisterende data. Undgå omhyggeligt at komme til at slette vigtige
data ved en fejltagelse.

"SonicStage CP" (Windows OS)
"SonicStage CP" er musikadministrationssoftware, der kan bruges, når du
hører musik. "SonicStage CP" gør det muligt at afspille musik fra f.eks.
cd'er, osv., og importere musik til pc'ens harddisk, så du kan holde styr på
hele musiksamlingen. Derudover kan musikdata, der er blevet importeret
til pc'ens harddisk, også overføres til din "Memory Stick", så numrene kan
nydes uafhængigt af pc'en.
PBemærk
• "SonicStage CP" understøttes ikke af Mac OS.
•Hvis du i øjeblikket bruger en anden version af "SonicStage" end
"SonicStage CP", skal du installere enhedsdriveren fra cd-rom'en.
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Om brugsanvisningen og Help
Om brugsanvisningen på cd-rom'en
For detaljer om anvendelsen af denne enhed henvises til denne
brugsanvisning.
Adobe Reader fra Adobe Systems Incorporated er påkrævet, for at man
kan se PDF filer.
For detaljer om anvendelsen af Adobe Reader henvises til online Hjælpmanualen i Adobe Reader.

Om Help (når du bruger Windows OS)
Følgende programmer har egne online Help-vejledninger.
• "SonicStage CP"
• "Memory Stick Formatter"
Se de respektive Hjælp-manualer for oplysninger om, hvordan hvert af
softwareprogrammerne anvendes.
I det følgende beskrives hvordan du anvender Hjælp-manualerne.

Skærmens udseende
Fane

Venstre tekstrude

Højre tekstrude
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• Venstre tekstrude
Indhold eller nøgleord vises her.
• Højre tekstrude
Viser forklaringer. Et klik på de understregede dele i teksten viser
relaterede forklaringer.
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Installation af softwaren på
computeren (når du bruger Windows
OS)
Følg anvisningerne nedenfor for at installere softwaren, før du slutter
enheden til computeren.
PBemærk
• Du må ikke installere softwaren, mens enheden er sluttet til computeren.
• Nogle OS udfører automatisk en del af installationen.
• Hvis du klikker på knappen [Driver] i installationsvinduet, installeres
enhedsdriveren, "Memory Stick Formatter" og Brugsanvisning (PDF) på
computeren.

1

Tænd din computer.
På dette tidspunkt må du IKKE tilslutte denne enhed til din computer.
Luk alle programmer, som du måtte have kørende.
Du skal logge på med administratorrettigheder for at installere
enhedsdriveren.

2

Sæt den medfølgende CD-ROM i cd-rom-drevet på din
computer.
Installationsprogrammet starter automatisk op.
For at installere en driver, klikker du på [Driver] knappen i menuen.

3

Læs omhyggeligt License Agreement, og klik derefter på
[Agree] knappen.
Når du klikker på [Agree] knappen, starter installation af driveren.

4
5
6

Klik på [Next] (Næste) knappen som opfordret til på skærmen.
Når du klikker på [Finish] (Afslut), fuldføres driverinstallationen.
Herefter starter installation af "Memory Stick Formatter".
Vælg sproget på skærmbilledet [Choose Setup Language] (Vælg sprog
til installation), og klik derefter på knappen [Next] (Næste).
Følg vejledningen på skærmen, og klik på [Next] (Næste).
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7

Når du klikker på [Finish] (Afslut), fuldføres installation af
"Memory Stick Formatter".
For at anvende "Memory Stick Formatter" vælger du [Start] – [Alle
programmer] – [Memory Stick Utility] – [Memory Stick Formatter].

8

Derefter installeres brugsanvisningen (PDF-filen) automatisk.
Når installationen af brugsanvisningen er udført, vises skærmen, hvor
du kan vælge program.
Klik på [Exit], hvis du vil afslutte softwareinstallationen.
Hvis du gør dette, installeres "SonicStage CP" ikke.
Hvis du vil åbne brugsanvisningen, skal du vælge [Start] – [Alle
programmer] – [Sony Memory Stick Reader Writer] – [MSAC-US40
Instructions Manual].
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Installation af "SonicStage CP" på
computeren

1

Gør som følger for at installere "SonicStage CP".
Klik på knappen [SonicStage] i menuen.

2
3
4
5

Vælg dit område i dialogboksen region selection, og klik på
knappen [Next].
Klik på knappen [Install SonicStage].
Læs licensaftalen omhyggeligt, og klik derefter på knappen
[Yes].
Vælg den mappe, som "SonicStage CP" skal installeres i.
Hvis du ønsker at installere i en anden mappe end den foreslåede, skal
du klikke på knappen [Browse] og vælge en ny mappe. Når du har
fundet den ønskede mappe, skal du klikke på knappen [Next].

6
7

Klik på [Done] (Afslut) knappen.
Genstart computeren.
PBemærk
Husk at denne enhed kun må tilsluttes, efter at du har genstartet din
computer.
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Tilslutning af enheden til din computer
Tilslut USB-porten på denne enhed til en USB-port på din computer ved
hjælp af det specielle USB-kabel, der følger med.
USB-port
USB-port
A-konnektor

Mini-Bkonnektor

Access-lampe

Om USB-kablet
A-konnektor:

Denne er sat i computerens USB-port. Alle porte kan
anvendes, hvis computeren er forsynet med flere USBporte.
Mini-B-konnektor: Denne er sat i enhedens USB-port.

1
2

Sæt Mini-B-konnektoren på USB-kablet så langt ind i USBporten på denne enhed, som den kan komme.
Sæt A-konnektoren på USB-kablet ind i en USB-port på
computeren.
• Guiden "Found New Hardware Wizard" starter, og enheden
genkendes af computeren.
• Når der anvendes en computer med flere USB-porte, må der ikke
tilsluttes andre enheder, med undtagelse af standard mus og
tastatur, til USB-porte samtidigt på denne enhed. Se "Anbefalede
måder for tilslutning af denne enhed" på side 18, hvis du ønsker
yderligere oplysninger.

17-DK

Anbefalede måder for tilslutning af denne
enhed
Denne enheds operation er blevet bekræftet, når den er tilsluttet til en
computer på en af de følgende måder.
• Når enheden er tilsluttet en USB-port på selve computeren, og der ikke
er tilsluttet noget til andre USB-porte på selve computeren.
• Når der anvendes en computer med USB-tastatur og mus som
standardudstyr, og USB-tastaturet er tilsluttet en af USB-portene på selve
computeren, og denne enhed er tilsluttet en anden USB-port på selve
computeren med det medfølgende USB-kabel.
PBemærk
• Fejlfri drift af enheden kan ikke garanteres, afhængigt af USB-enhederne,
hvis der er sluttet to eller flere USB-enheder til én computer, og hvis begge
bruges samtidigt.
• Fejlfri drift kan ikke garanteres, hvis enheden er sluttet til via et tastatur
eller en USB-hub.
• Fejlfri drift kan ikke garanters på alle computere, selvom du bruger det
anbefalede OS.
• Sørg for at slutte enheden til computeren med det medfølgende USBkabel.
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Bekræftelse af at tilslutninger er
fuldførte
I følgende eksempel er der brugt Windows XP OS. Skærmbillederne ser
muligvis anderledes ud hos dig, afhængigt af dit OS og dine indstillinger.

1

Åbn mappen på "Denne computer" (Denne computer).
Indholdet af mappen "Denne computer" (Denne computer) vises.

2

Bekræft at ikonet for den nyligt genkendte Memory StickMG(F:) vises.

PBemærk
• Drevbogstavet (F:) varierer, afhængigt af computeren.
• Tilslutningen er udført, når ikonet Memory Stick - MG (F:) vises. Det kan
vare et øjeblik, før ikonet vises.
• Drevnavnet vises muligvis som "Removable Disk (F:)", i stedet for som
"Memory Stick -MG (F:)", afhængigt af dit OS. Ikonerne kan også se
anderledes ud, afhængigt af operativsystemet.
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Sådan afbrydes enheden fra din
computer
Udfør nedenstående procedure, før USB-kablet tages ud af forbindelse
med computeren.
De skærme, der vises i Windows XP, er anvendt i de følgende forklaringer.
Skærmene kan variere en smule afhængigt af den anvendte type OS.

1

Klik på ikonet "Sikker fjernelse af hardware" i processbakken i
nederste højre hjørne af skærmen.
Klik på dette ikon.

Denne del er processbakken.

2

Klik på "Fjern Sony Memory Stick USB Reader/Writer (MSACUS40) – Drev(E:) nu".
Klik på denne del.

* Drevbogstav "(F:)" etc. varierer med den anvendte computer.
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3

[Enheden 'Sony Memory Stick USB Reader/Writer (MSACUS40)' kan fjernes fra systemet.] vises.
I denne tilstand kan du uden risiko fjerne denne enhed fra din
computer.
PBemærk
Indikationerne kan være anderledes afhængigt af det operativsystem,
som du anvender.

PBemærk
• Når du blot ønsker at fjerne en "Memory Stick" fra denne enhed, er
ovenstående procedure ikke nødvendig.
• Fjern ikke en "Memory Stick" fra denne enhed, mens access-lampen
blinker. Data på den pågældende "Memory Stick" kan blive ødelagt.
• Når du har udført denne operation, vil computeren ikke længere genkende
denne enhed. For igen at få computeren til at genkende denne enhed skal
du trække USB-kablet ud af din computer, og derefter igen tilslutte USBkablet til din computer.
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Anvendelse (når Mac OS)
Du kan anvende den driver, der er en standardegenskab i
operativsystemet.
Udfør betjening som følger.
Sproget på skærmen, herunder knapper, menuer og meddelelser, vises
muligvis på dit modersmål i stedet for på engelsk.

Denne enhed kan anvendes, uden at det er nødvendigt at
installere driveren, ved at tilslutte denne enhed til din
computer.

1
2

Tænd for computeren.
Sæt en "Memory Stick" i denne enhed, og tilslut USB-porten
på enheden til en USB-port på selve computeren ved hjælp af
det specielle USB-kabel, der følger med.
Se side 17 for beskrivelse af, hvordan du forbinder denne enhed og din
computer.

3
4

Installering af driveren starter automatisk, og driveren
installeres på din computer.
Når installering af driveren er fuldført, vises der et drev-ikon
for denne enhed på Skrivebordet, og denne enhed kan nu
anvendes.

PBemærk
Drev-ikonet for denne enhed vises ikke på Skrivebordet, når der ikke er sat
en "Memory Stick" i denne enhed.
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Sådan fjernes denne enhed fra din computer og sådan
fjernes en "Memory Stick" fra denne enhed

1
2
3

Luk den software, der benyttes af denne enhed.
Kontrollér, at access-lampen ikke blinker.
Træk drevikonet for denne enhed til ikonet "Trash".
Alternativt kan man anbringe drev-ikonet for denne enhed i valgt
tilstand, og vælge "Eject" fra "Special" menuen i øverste venstre del af
skærmen.

4

Fjern denne enhed fra din computer eller fjern "Memory
Stick" fra denne enhed.

PBemærk
• Access-lampen lyser, når du indsætter "Memory Stick" i enheden. Dette
blink indikerer, at der adgang til dataene på "Memory Stick". Fjern aldrig
"Memory Stick", sluk ikke computeren og træk ikke USB-kablet ud, når
access-lampen blinker. Dette kan ødelægge dataene på "Memory Stick".
• Hvis USB-kablet tages ud eller en "Memory Stick" fjernes fra denne enhed,
uden at ovenstående operationer udføres først, kan det medføre
beskadigelse af "Memory Stick". Træk USB-kablet ud, eller fjern "Memory
Stick", når disse operationer er udført. Sony fralægger sig ethvert ansvar
for enhver form for skade, der måtte opstå som følge af tilsidesættelse af
ovenstående instruktioner.
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Om "SonicStage CP"
"SonicStage CP" er musikadministrationssoftware, der kan bruges, når du
hører musik.
"SonicStage CP" gør det muligt at afspille musik fra f.eks. cd'er, osv., og
importere musik til pc'ens harddisk, så du kan holde styr på hele
musiksamlingen.
Derudover kan musikdata, der er blevet importeret til pc’ens harddisk,
også overføres til din "Memory Stick", så numrene kan nydes uafhængigt
af pc’en.

Brug af "SonicStage CP" til forskellige
musikkilder
"SonicStage CP" gør det enkelt at afspille følgende musikkilder:
• Musikfiler på et medie eller på en "Memory Stick", der er sluttet til
computerens USB-port (din "Memory Stick" kan sluttes til USB-porten
via denne enhed).
• Musik-CD
• Musikfiler på din computer
• Musikfiler, der tilbydes gennem Internet musikdistributionstjenester
(EMD tjenester).

Oprettelse af en musikdatabase gennem import
af musik fra forskellige kilder
"SonicStage CP" bruger musikdatabasen "My Library" til at administrere
musikfiler, der ligger på pc'en.
Musikfiler kan importeres til "My Library" fra forskellige musikkilder ved
hjælp af de følgende metoder:
• Optagelse af spor fra en musik-CD til "My Library".
• Import af musikfiler, der allerede findes på computeren, til "My Library".
• Download af musikfiler fra Internet musikdistributionstjenester og
efterfølgende import til "My Library".
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Overførsel af importerede musikdata til en
anden enhed eller en "Memory Stick", så
numrene kan afspilles uafhængigt af pc'en
Musikfiler, der er importeret til din computers harddisk ("My Library"),
kan overføres til en "Memory Stick".
Musikfiler, der er overført til en "Memory Stick", kan afspilles uden for pcmiljøet ved anvendelse af enheder som eksempelvis en bærbar lydafspiller
osv.
Yderligere oplysninger om forskellig brug af "SonicStage CP" findes i
"SonicStage CP" Help.
PBemærk
Nogle kompatible musikfiler i WAV-, MP3- og WMT-format kan ikke
importeres, afhængigt af samplinghastighed, osv. Yderligere
oplysninger om musikfiler, der ikke kan importeres, findes i
"Importable Files" i "SonicStage CP" Help.
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Før du bruger "SonicStage CP"
Læs følgende forholdsregler, før du bruger "SonicStage CP".

Forholdsregel ved start af "SonicStage CP" og
anden "OpenMG"-kompatibel software
Du må ikke starte "SonicStage CP" og anden "OpenMG"-kompatibel
software (software, der kan køre/administrere filer i "OpenMG"-format)
samtidigt. Hvis du gør dette, kan det beskadige og ødelægge musikfiler,
der ligger på pc'ens harddisk eller på enheder/medier.

Forholdsregel ved samtidig brug af
"SonicStage CP" og anden software
Vær opmærksom på følgende ved samtidig brug af "SonicStage CP" og
anden software.
Når du optager spor fra en musik-cd ved hjælp af "SonicStage CP", må du
ikke samtidig bruge anden software, der kan afspille musik-cd'er.
Optagelsen af musik-cd'en bliver muligvis ikke udført korrekt.
Når du kører anden software, mens du afspiller musikfiler med
"SonicStage CP", kan lyden forsvinde et kort øjeblik.

Forholdsregel ved kørsel af systemværktøjet
"Systemgendannelse" i Windows XP/Windows
Vista
Når du kører "Systemgendannelse", et systemværktøj, der er integreret i
Windows XP og Windows Vista, kan der ske fejl i dataadministrationen, så
alle optagede eller importerede filer ødelægges.
Hvis du vil undgå at miste vigtige musikdata, skal du tage en
sikkerhedskopi af musikken med "SonicStage CP"
sikkerhedskopieringsværktøj, før du kører "Systemgendannelse" på
systemet. Når du har brugt "Systemgendannelse", kan gemte musikdata
afspilles, når de er gendannet med sikkerhedskopieringsværktøjet i
"SonicStage CP". Yderligere oplysninger om
sikkerhedskopieringsværktøjet i "SonicStage CP" findes i "SonicStage CP"
Help.
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Begrænsninger som følge af beskyttelse af
ophavsret
"SonicStage CP" anvender beskyttelsesteknologien "OpenMG", der er
udviklet af Sony for at beskytte ophavsretten til musik. Teknologien gør
det muligt at høre en masse musik via online musikdistributionstjenester.
Antallet af gange du kan optage eller afspille et nummer kan være
begrænset på grund af ophavsretsbeskyttelsen.
Du må kun optage til eget brug. Loven om ophavsret forbyder anden form
for brug uden tilladelse fra indehaveren af ophavsretten.
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Start af "SonicStage CP"
Klik på knappen [Start] i Windows, og klik derefter på [Alle
programmer] – [SonicStage] – [SonicStage].
"SonicStage CP" startes, og hovedvinduet vises.
PTips
• Når du bruger Windows 2000 OS, skal du starte "SonicStage CP" ved
at klikke på knappen [Start] i Windows: [Programs] – [SonicStage] –
[SonicStage].
• "SonicStage CP" kan også startes på følgende måde:
– Dobbeltklik på et SonicStage-ikon på skrivebordet, hvis der vises
sådan et ikon.
– Dobbeltklik på musikfiler, der er tilknyttet "SonicStage CP", med
Windows Explorer, osv.
Yderligere oplysninger om forskellig brug af "SonicStage CP" findes i
"SonicStage CP" Help.
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Formatering (initialisering) af en
"Memory Stick"
Dette sletter alle de data, der ligger på din "Memory Stick". Formater din
"Memory Stick" med den medfølgende "Memory Stick Formatter"software. Operation på en Handycam eller andre "Memory Stick"
kompatible produkter er ikke garanteret for en "Memory Stick", der er
formateret på en computer, uden at "Memory Stick Formatter"
softwareprogrammet er anvendt.
For detaljer om, hvordan du anvender "Memory Stick Formatter", henvises
til den manual, der følger med "Memory Stick Formatter". Du kan
downloade "Memory Stick Formatter" fra følgende websted.
http://www.sony.net/memorystick/supporte/
PBemærk
Hvis du formaterer en "Memory Stick", der indeholder optagne data, vil de
allerede optagne data blive slettet. Vær omhyggelig, så du ikke ved en
fejltagelse kommer til at slette vigtige data.

1
2
3

Sæt en "Memory Stick" i denne enhed.
Start "Memory Stick Formatter".
Efter at have bekræftet, at det drev, hvor den pågældende
"Memory Stick" er genkendt som værende isat, er valgt,
klikker du på [Start formatting].
Formatering starter.

PBemærk
Fjern aldrig denne enhed fra computeren, mens formatering af en "Memory
Stick" er under udførelse. Dataene på den pågældende "Memory Stick" kan
blive beskadigede.
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Forsigtighedsregler for anvendelse af
"Memory Stick"
Sådan påsættes
mærkater

A
B

C
• Optagelse, redigering og sletning forhindres, når skrivespærren er sat til
"LOCK" position. B
• Brug en spids genstand til at flytte skrivebeskyttelsesknappen på din
"Memory Stick Duo" (ikke alle "Memory Stick" ("Memory Stick Duo") har
en skrivebeskyttelsesknap).
• Brug aldrig "Memory Stick", mens adgangslampen blinker (mens data
læses/skrives).
• Data kan blive ødelagt i følgende tilfælde.
– Hvis en "Memory Stick" tages ud, eller strømmen til denne enhed
afbrydes, mens access-lampen blinker (under læsning/skrivning af
data)
– Ved anvendelse på et sted, der er udsat for statisk elektricitet eller
elektrisk støj
• Lav altid sikkerhedskopier af vigtige data. Sony kan ikke holdes
ansvarlig for tabte eller beskadigede data.
• Data, der er ophavsretsbeskyttet med "MagicGate", kan kun bruges med
en "MagicGate"-kompatibel "Memory Stick".
• Sæt aldrig andre mærkater end de specielt medfølgende på en "Memory
Stick". C
• Når du sætter mærkater på, skal de anbringes på de dertil beregnede
steder. Mærkater må ikke stikke ud over kanterne på en "Memory Stick".
• Tryk ikke for kraftigt, når du skriver i memo-området på en "Memory
Stick Duo".
• Når en "Memory Stick" transporteres eller opbevares, skal den anbringes
i det medfølgende opbevaringsetui.
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• Berør ikke konnektorsektionen med fingrene eller metalgenstande. A
• Bøj, tab og udsæt aldrig en "Memory Stick" for kraftige fysiske
påvirkninger.
• Forsøg aldrig at modificere eller skille en "Memory Stick" ad.
• Din "Memory Stick" må ikke komme i kontakt med væske.
• Du må ikke bruge eller opbevare din "Memory Stick" under følgende
forhold:
– Hvor temperaturen er for høj (i en bil med lukkede vinduer om
sommeren, i direkte sollys, i nærheden af en radiator osv.)
– Steder med fugt, eller hvor der forekommer korrosion
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Afinstallering (sletning) af softwaren
Følg anvisningerne nedenfor, efter at du har logget dig på som
Administrator. Yderligere oplysninger om, hvordan du logger på som
Administrator, findes i den vejledning, der fulgte med computeren.
Sproget på skærmen, herunder knapper, menuer og meddelelser, vises
muligvis på dit modersmål i stedet for på engelsk.

Windows 2000

1
2
3

Klik på [Start] – [Settings] – [Control Panel].
Dobbeltklik på ikonet "Add/Remove Programs".
Vælg den software, der skal fjernes ("SonicStage", Memory
Stick Formatter), på listen "Currently installed programs", og
klik derefter på [Change/Remove].
Den valgte software afinstalleres.

Windows XP

1
2
3

Klik på [start] – [Kontrolpanel].
Klik på ikonet "Tilføj eller fjern programmer".
Vælg den software, der skal fjernes ("SonicStage", Memory
Stick Formatter), på listen "Installerede programmer", og klik
derefter på [Fjern].
Den valgte software afinstalleres.

Windows Vista

1
2
3

Klik på [Start] – [Kontrolpanel].
Klik på ikonet "Fjern et program".
Vælg den software, der skal fjernes ("SonicStage", Memory
Stick Formatter), på listen "Fjern eller rediger et program", og
klik derefter på [Fjern].
Den valgte software afinstalleres.
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Fejlfinding
Symptom
Memory Stick ikonet
(ikke-permanent disk)
vises ikke

Der kan ikke opnås
adgang til en "Memory
Stick" fra Stifinder eller
Denne computer.
Access-lampen er ikke
tændt, når en "Memory
Stick" er sat i.

Musikdata kan ikke
længere anvendes på
computeren

Årsag/Løsning
•Mediet er ikke tilsluttet korrekt.
t Tilslut på korrekt vis. (Side 17)
•Ud over denne enhed er der en anden
anordning tilsluttet USB-porten på
computeren.
t Frakobl andre USB-anordninger end
denne enhed. Sluk også for
strømmen, og genstart computeren.
•Driveren er ikke installeret eller
installeret korrekt.
t Installer driveren (eller fjern og
geninstaller den efter behov) fra den
medfølgende cd-rom (side 14).
•Der er ikke isat nogen "Memory Stick".
t Isæt en "Memory Stick".
•Der sidder fremmedlegemer på
konnektorsektionen på "Memory Stick".
t Kontrollér, om der sidder støv eller
smuds på konnektorsektionen af den
pågældende "Memory Stick".
Fjern eventuelt snavs, og sæt din
"Memory Stick" i igen.
•Funktionen Systemgendannelse er
blevet udført i Windows XP/Windows
Vista (side 10).
t Når du har sikkerhedskopieret data,
skal de gendannes på computeren.
Yderligere oplysninger om brug af
sikkerhedskopieringsværktøjet
findes i "SonicStage CP" Help.
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Specifikationer
Interface: Hi-Speed USB (USB 2.0)
Generelt
Strømforbrug
Ydre mål
Vægt
Driftsforhold

Maks. 500 mA (under operation)
Maks. 0,5 mA (PC dvale)
Cirka 39 mm × 18 mm × 86 mm
(bredde × højde × dybde)
Cirka 28 g (uden "Memory Stick")
Temperatur 0 °C til 40 °C
Luftfugtighed 20 % til 80 %
(ingen kondens tilladt)

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer i forbindelse med dette produkt,
bedes du besøge vor Customer Support websted på
http://www.sony.net/memorystick/supporte/
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Sony Corporation

