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Memory Stick Duo
ExpressCard™ Adaptör
Kullanma Klavuzu

MSAC-EX1

Türkçe
Üniteyi çalştrmadan önce, bu talimatlar çok dikkatli bir şekilde okuyun ve
ileriye dönük olarak referans amacyla saklayn.

UYARI
Yangn veya elektrik çarpma tehlikesini azaltmak için, üniteyi yağmur veya
neme maruz brakmavn.
AB Yönetmeliklerinin uygulandğ ülkelerdeki müşteriler için bildirim

Bu ürünün üreticisi Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonya’dr. EMC ve ürün güvenliğinin Yetkili Temsilcisi Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya’dr.
Servis veya garantiyle ilgili her konuda ayr servis veya garanti belgelerinde
verilen adreslere başvurun.
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Program©2007 Sony Corporation
Dokümantasyon©2007 Sony Corporation
•
, “Memory Stick”, “MagicGate Memory Stick”, “Memory Stick Duo”,
, “MagicGate Memory Stick Duo”, “Memory Stick PRO”,
, “Memory Stick PRO Duo”,
,
, “Memory Stick
“Memory Stick PRO-HG Duo”,
Micro”,
, “M2”,
, “MagicGate”,
,
Sony Corporation’n ticari markalar ya
“ATRAC”, “SonicStage” ve
da tescilli ticari markalardr.
• Microsoft, Windows ve Windows Vista, Microsoft Corporation’n ABD ve/veya
diğer ülkelerdeki ticari markalar ya da tescilli ticari markalardr.
• Adobe ve Adobe Reader, Adobe Systems, Inc.’in Birleşik Devletlerdeki ve/veya
diğer ülkelerdeki ticari markalar ya da tescilli ticari markalardr.
• Macintosh ve Mac OS, Apple Inc.’n Amerika Birleşik Devletleri ve diğer
ülkelerdeki tescilli ticari markalardr.
• Intel ve Core, Intel Corporation ve yan kuruluşlarnn Amerika Birleşik Devletleri
ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalar ya da ticari markalardr.
• ExpressCard™ sözcük işareti ve logolar PCMCIA’ya aittir ve bu tür işaretlerin
Sony tarafndan her türlü kullanm lisanslanmştr. Diğer ticari markalar ve ticari
adlar ilgili şirketlere aittir.
• Diğer tüm ticari markalar ve tescilli ticari markalar ilgili sahiplerinin ticari
markalardr.
• TM ve ®, bu el kitabnda her durumda belirtilmemiştir.
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Kullanmla İlgili Önlemler
Bu üniteyi kullanrken şunlara dikkat edin.
• Gövde kirlenirse yumuşak bir bezle silin. Üniteye zarar verebilecek benzin,
alkol, tiner ya da başka çözücüler kullanmayn.
• Düzgün şekilde kullanlmazsa veriler garantilenemez.
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Ünitenin özellikleri
Bu ünite ExpressCard Adaptörü olup yalnzca çift boyutlu “Memory Stick” ile
uyumludur ve bilgisayarnzn ExpressCard yuvasna taklarak kullanlabilir.
Bu ünite, 8 bitli “Memory Stick PRO-HG Duo” paralel arabirimi ile
uyumludur ve ayn zamanda Maks.30 MB/s (240 Mbps) (okuma/yazma) veri
aktarmna izin veren PCI Express arabirimini kabul eder.*
Büyük miktardaki kaytl verileri “Memory Stick” aygtndan bilgisayarnza
veya bilgisayarnzdan “Memory Stick” aygtna iletebilirsiniz.
* “Memory Stick PRO-HG Duo” (MS-EX4G) bu aktarm hzn, Sony’nin
kendini kantlamş dosya kopyalama süresi ortamnda tam biçimlendirdikten
ve aktarm süresini hesapladktan sonra elde etmiştir.
• Aşağda gerçek ölçüm ve durum verilmiştir.
<Bilgisayar ortam>
Model: VGN-AR92US (Sony üretimi VAIO)
CPU: Intel Core 2 Duo T7600 2.33 GHz
Chipset: Intel 945PM Express chipset
Ana bellek: 2 GB
Sabit disk sürücüsü: 80 GB × 2 (RAID 0)
İşletim Sistemi: Windows Vista Ultimate
<Veri aktarma>
Yaklaşk 922 MB boyutunda video dosyas
Ayrca, veri aktarm hz aktarlan dosyalarn boyutu, kullanlan ortam, İşletim
Sistemi veya CPU hz ve diğer kullanm koşullarna bağl olarak değişir; bu
nedenle 30 MB/s (240 Mbps) aktarm hz her zaman garanti edilmez.
PNot
Gerçek aktarm (okuma/yazma) hz, bu ünitenin birleşimine, kullandğnz
“Memory Stick”e veya bilgisayar ortamna göre değişebilir.
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Bu üniteyle kullanlabilen “Memory Stick” türleri
(birlikte verilmez)
–“Memory Stick Duo” (MagicGate olmadan)
–“Memory Stick Duo” (MagicGate ile)
–“MagicGate Memory Stick Duo”
–“Memory Stick PRO Duo”
–“Memory Stick PRO-HG Duo”
–“Memory Stick Micro” (“M2”)*
* “Memory Stick Micro”yu bu üniteyle kullanmak için belirtilen adaptörü
(MSAC-MMD/birlikte verilmez) kullann.

• Standart boyutlu “Memory Stick” bu üniteyle birlikte kullanlamaz.

• Sony, bu ünitenin tüm “Memory Stick” çeşitleriyle çalşacağn garanti etmez.
Performans, 8 GB’ye kadar olan her türlü “Memory Stick” (MSX-M8GS) ile
doğrulanmştr (Temmuz 2007 itibariyle). Lütfen desteklediği “Memory
Stick”leri doğrulamak için aşağdaki Web sitesine bakn. “Memory Stick”
güncelleştirmeleri/sürümleri Web Sitemizden edinilebilir:
http://www.sony.net/memorystick/supporte/
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Ürünle verilen öğeleri kontrol etme
“Memory Stick” ürünle verilmez.

•Memory Stick Duo ExpressCard Adaptör (bu ünite) (1)
•CD-ROM (1)
CD-ROM’da aşağdaki yazlm programlar bulunmaktadr:
–Aygt sürücüsü
–“Memory Stick Formatter” (Windows)
–Kullanma Klavuzu (PDF dosyas)

•Kurulum Klavuzu (1)
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Sistem gereksinimleri
Önerilen Windows ortam
•İşletim Sistemi
Windows XP:
Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 daha yüksek
Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 daha yüksek
Windows Vista:
Microsoft Windows Vista Home Basic
Microsoft Windows Vista Home Premium
Microsoft Windows Vista Business
Microsoft Windows Vista Enterprise
Microsoft Windows Vista Ultimate
– Yukarda sözü edilen işletim sistemleri, bilgisayar fabrikadan sevk edilirken
bilgisayara yüklenmiş olmaldr.
– Yukarda sözü edililenlerden biri olsa bile, yükseltilmiş işletim sistemleri
için işletim garantisi yoktur.
• ExpressCard yuvas (standart ekipman)
• CD-ROM sürücü

Önerilen Macintosh ortam
• İşletim Sistemi: Mac OS X v10.4 (10.4.9 veya daha yüksek)
– Yukarda sözü edilen işletim sistemi, bilgisayar fabrikadan sevk edilirken
bilgisayara yüklenmiş olmaldr.
– Yukarda sözü edilse bile, yükseltilmiş işletim sistemleri için işletim
garantisi yoktur.
• ExpressCard yuvas (standart ekipman)
• CD-ROM sürücü
PNot
Yukardaki ortamlarla uyumlu olsa bile, tüm bilgisayarlar için işletim garantisi
yoktur.
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Birlikte verilen yazlmlar
CD-ROM (ürünle verilir), aşağdaki yazlm programlarn içerir;

Aygt sürücüsü
Bu ünite bilgisayarda kullanlrken aygt sürücüsü yüklenmiş olmaldr.
Aygt sürücüsünün nasl yükleneceği için, bkz. sayfa 11 (Windows) veya 25
(Mac OS).

“Memory Stick Formatter” (Windows)
Bu, “Memory Stick” biçimlendirilmesi (başlatlmas) için kullanlan bir yazlm
programdr. Biçimlendirme, “Memory Stick” içinde kaydedilmiş tüm verileri
siler.
Uyumlu ürünlerle kullanrken “Memory Stick” uyumluluğunu sağlamak için,
“Memory Stick”I bu ünitede biçimlendirirken her zaman bu yazlm kullann.
Ayrntlar için, bkz. sayfa 24.
PNot
Üzerine daha önce veri yazlmş “Memory Stick”i biçimlendirmek varolan
verileri siler. Yanlşlkla önemli bilgileri silmemeye dikkat edin.
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Windows için

Yazlm bilgisayarnza yükleme
PNot
• Bu üniteyi bilgisayara yerleştirmeden önce aygt sürücüsünü CD-ROM’dan
(ürünle verilir) bilgisayarnza yüklediğinizden emin olun.
Ünite bilgisayarnza yerleştirilirken yüklemeyi gerçekleştirmeyin.
Yükleme tamamlannca bilgisayarnz yeniden başlatn ve ardndan üniteyi
bilgisayarnza yerleştirin.
• Aygt sürücüsünün yüklenmesiyle ayn anda “Memory Stick Formatter” da
bilgisayarnza yüklenir.

Aşağdaki örneklerde, talimatlar için Windows Vista kullanlmştr.
Bilgisayarnzdaki işletim sistemi tipi ve ayarlara bağl olarak ekranlar farkl
görünebilir.
Aygt sürücüsünü yüklemek için aşağdaki prosedürü izleyin.
Yüklemenin bir ksm otomatik olabilir.

1

Bilgisayarnz açn.
Bu noktada üniteyi bilgisayarnza yerleştirmeyin.
Çalşan tüm uygulamalar kapatn.
Aygt sürücüsünü yüklemek için yönetici ayrcalklaryla oturum açmanz
gerekir. Yönetici ayrcalklaryla oturum açma işlemi hakknda bilgi için
bilgisayarnzn klavuzuna bakn.

2

CD-ROM’u (ürünle verilir) bilgisayarnzn CD-ROM
sürücüsüne yerleştirin.
Ekranda “Otomatik Kullan” görüntülenir.

3

[Setup.exe çalıştır] üzerini tklatn.
Yükleme başlatcs başlatlr.

4
5

Menüde [Driver] düğmesini tklatn.
Lisans Sözleşmesi’ni dikkatle okuyun ve [Agree] düğmesini
tklatn.
Aygt sürücüsünün yüklemesi başlar.
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6

Ekranda [Next] düğmesini tklatn.
“Ready to install the Program” görüntülenir.

7
8

[Install] düğmesini tklatn.
[Finish] düğmesini tklatn.
Aygt sürücüsü yükleme işlemi tamamlanr ve bunun ardndan, “Memory
Stick Formatter” yüklemesi başlatlr.

9

“Choose Setup Language” ekranndan dil seçin ve [Next]
düğmesini tklatn.

10 Ekrandaki talimatlar izleyin ve [Next] düğmesini tklatn.
11 [Finish] düğmesini tklatn.
“Memory Stick Formatter” yüklemesi tamamlanr.
“Memory Stick Formatter” uygulamasn kullanmak için [Başlat] – [Tüm
Programlar] – [Memory Stick Utility] – [Memory Stick Formatter]
seçeneğini belirleyin.

12 Bilgisayarnz yeniden başlatn.
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Windows için

Ünitenin kullanm
Aşağdaki örnekte yönergeler için Windows Vista kullanlmştr. İşletim Sistemi
türüne ve bilgisayarnzdaki ayarlara bağl olarak ekranlar farkl görünebilir.

1

“Memory Stick” aygtn bu ünitedeki Memory Stick
yuvasna yerleştirin.

Erişim lambas
Memory Stick
yuvas

2

Bu üniteyi bilgisayarnzdaki ExpressCard yuvasna takn.
Bu ünite tannr.
Windows XP kullanlrken “Yeni Donanm Bulma Sihirbaz” başlatlr ve
bu ünite tannr.

Erişim lambasna
sert basmak bu
üniteye zarar
verebilir.
Bu üniteyi takp çkarrken
buraya basn.

Bu üniteyi bilgisayarnza takarken veya bilgisayarnzdan çkarrken
resimde gösterildiği gibi tutun.
Bilgisayarnza bağl olarak bu üniteyi çkarma şekliniz değişebilir.
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PNot
Bu ünitenin tamamn bilgisayarnza takn. Zarar görmemesi için bu üniteyi
doğru yönde taktğnzdan emin olun.

3

Bu ünitenin tanndğn onaylayn.
1 [Başlat] ve [Bilgisayar]’ tklatn.
2 Yeni tannan “Memory Stick (H:)” simgesinin gösterildiğini onaylayn.
“Memory Stick (H:)”,
bu ünitenin bilgisayara
takldğn gösterir.
Bilgisayarnza bağl
olarak sürücü ad ((H:)
vb.) farkllk
gösterebilir.

“Memory Stick (H:)” simgesi gösterilince yerleştirme tamamlanmştr.
“Memory Stick (H:)” simgesi görüntüleninceye kadar biraz zaman
geçebilir.

4

Aktarmak istediğiniz veriyi sürükleyip brakn.
Bilgisayarnzdan “Memory Stick” (bu ünite) aygtna veya “Memory
Stick” (bu ünite) aygtndan bilgisayarnza aktarmak istediğiniz verileri
sürükleyip brakn.
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PNot
Erişim lambasnn yanp sönmesi verilere erişildiğini gösterir. Erişim
lambas yanp sönerken hiçbir zaman “Memory Stick”i çkarmayn,
bilgisayar kapatmayn veya bu üniteyi bilgisayardan çkarmayn. Böyle
yapmak “Memory Stick”teki verilere hasar verebilir.
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Windows için

Çkarlabilir disk (Memory Stick simgesi)
gösterilmediğinde
Aygt sürücüsü düzgün yüklenmemiş olabilir. Bu üniteyi bilgisayarnza takn ve
aşağdaki prosedürü gerçekleştirin.

Windows XP kullanrken
Yönetici olarak veya yönetici haklarna sahip bir kullanc kimliği kullanarak
oturum açn. Yönetici haklaryla oturum açma işlemi için bilgisayarnzn el
kitabna bakn.

1

“Sistem Özellikleri” ekranna bakn.
1
2
3
4

[Başlat]’ tklatn.
[Denetim Masas]’n tklatn.
[Performans ve Bakm]’ çift tklatn.
“Sistem” simgesini tklatn.
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2

Aygt sürücüsünün düzgün yüklenip yüklenmediğini kontrol
edin.

1 “Sistem Özellikleri” ekranndaki
[Donanm] sekmesini tklatn.
2 [Device Manager]’ tklatn.

“Device Manager” ekran
görüntülenir.

[Büyük Depolama Birimi
Denetleyicisi] öncesinde
gösterildiği gibi “!” olup olmadğn
kontrol edin.
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3

Aygt sürücüsü düzgün yüklenmemişse aygt sürücüsü
kaydn silin.
Adm 2’deki prosedürü kullanyorsanz ve [!Büyük Depolama Birimi
Denetleyicisi]’nin gösterildiğini onaylyorsanz aygt sürücüsü düzgün
yüklenmemiş demektir.
Aygt sürücüsünü silmek için aşağdaki prosedürü izleyin.
[!Büyük Depolama Birimi Denetleyicisi] dşndaki sürücüleri
silmeyin.
1
2
3
4

[!Büyük Depolama Birimi Denetleyicisi]’ni sağ tklatn.
[Kaldr]’ tklatn. “Aygt Kaldrmay Onayla” ekran görüntülenir.
[Tamam] düğmesini tklatn. Aygt çkarlr.
Üniteyi bilgisayarnzdan çkardktan sonra bilgisayarnz yeniden
başlatn.

Sayfa 11, Adm 1’deki yordam gerçekleştirerek aygt sürücüsünü yeniden
yükleyin.
PNot
[!Büyük Depolama Birimi Denetleyicisi] dşndaki aygt sürücülerini
silerseniz bilgisayarnz normal çalşmasna devam edemeyebilir.
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Windows Vista kullanrken
Yönetici olarak veya yönetici haklarna sahip bir kullanc kimliği kullanarak
oturum açn. Yönetici haklaryla oturum açma işlemi için bilgisayarnzn el
kitabna bakn.

1

“Aygt Yöneticisi” ekrann görüntüleyin.
1 [Başlat]’ tklatn.
2 [Denetim Masas]’n tklatn.
3 “Sistem ve Bakm”da [Aygt Yöneticisi]’ni tklatn.
“Kullanc hesab Kontrolü” görüntülenir.
4 [Devam]’ tklatn.

2

Aygt sürücüsünün doğru yüklenip yüklenmediğini kontrol
edin.

[Büyük Depolama Birimi
Denetleyicisi] öncesinde gösterildiği
gibi “!” olup olmadğn kontrol edin.
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3

Hatal aygt sürücüsü yüklenmişse, aygt sürücüsünü
yeniden yükleyin.
Adm 2’deki prosedürü kullanyorsanz ve [!Büyük Depolama Birimi
Denetleyicisi]’nin gösterildiğini onaylyorsanz aygt sürücüsü düzgün
yüklenmemiş demektir.
1 [!Büyük Depolama Birimi Denetleyicisi]’ni sağ tklatn ve [Özellikler]’i
tklatn.
“Büyük Depolama Birimi Denetleyicisi Özellikleri” ekran
görüntülenir.
2 [Sürücüyü Yeniden Yükle...]’yi tklatn.
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Windows için

Bu üniteyi bilgisayarnzdan çkarma
Bu üniteyi bilgisayarnzdan çkarmadan önce prosedürü gerçekleştirin.
Aşağda, talimatlar için Windows Vista’da gösterilen ekranlar kullanlmştr.
İşletim Sistemi türüne ve ayarlara bağl olarak bilgisayarnzdaki ekranlar farkl
görünebilir.

1

Ekrann sağ alt köşesinde yer alan görev çubuğunda
“Donanm Güvenle Kaldr” simgesini tklatn.
Bu simgeyi tklatn.

Bu bölüm görev tepsisidir.

2

[Şunu güvenle kaldrn: Sony Memory Stick Duo
ExpressCard Adaptor-Sürücü(F:)] öğesini tklatn.
Bu bölümü tklatn.

Sürücü ad ((F:) vb.), kullanlan bilgisayara göre farkllk gösterebilir.
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3

“Bu aygt şimdi güvenle bilgisayardan kaldrlabilir.”
görüntülenir ve bu üniteyi bilgisayarnzdan çkarabilirsiniz.
PNot
Gösterilenler bilgisayarnzdaki İşletim Sistemine bağl olarak farkllk
gösterebilir.

PNot
• “Memory Stick”i bu üniteden çkarrken önce bu üniteyi yukarda açklandğ
gibi bilgisayarnzdan çkarmalsnz.
• Access lambas yanp sönerken “Memory Stick” aygtn bu üniteden
çkarmayn. “Memory Stick” aygtndaki veriler hasar görebilir.
• Bu üniteyi veya bu ünitedeki “Memory Stick”i, yukardaki işlemleri
gerçekleştirmeden çkarmak “Memory Stick”e hasar verebilir. Bu üniteyi veya
“Memory Stick”i, bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra çkarn.
Sony, yukardaki yönergelerin takip edilmemesi sonucunda oluşan hiçbir
hasardan sorumlu değildir.

Microsoft ürünü ekran görüntüleri, Microsoft Corporation’n izni ile
baslmştr.
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Windows için

“MagicGate” (telif hakk koruma
teknolojisi)
“MagicGate” Sony tarafndan geliştirilmiş bir telif hakk koruma teknolojisinin
genel addr. Telif hakk koruma gerektiren müzik ve diğer veriler,
“MagicGate” uyumlu bir “Memory Stick” ve bu ünite gibi “MagicGate” ile
uyumlu ekipman birleşimi kullanlarak kaydedilebilir ve yürütülebilir.
“SonicStage CP”yi bu ünite ile kullanarak, telif hakk korumal ATRAC biçimli
müzik verilerini “Memory Stick”e aktarabilirsiniz.

“SonicStage CP” hakknda
“SonicStage CP” müzikten keyif alnmasn sağlayan kapsaml bir yazlmdr.
“SonicStage CP” ile müzik CD’leri vb. gibi müzik kaynaklarndan keyif alabilir
veya koleksiyonunuzun tam yönetimini elde etmek için bilgisayarnzn sabit
diskine müzik alabilirsiniz.
Üstelik bilgisayarnzn sabit diskine alnan müzik verileri, bu ünite kullanlarak
“Memory Stick” aygtna da aktarlabilir, böylece bilgisayar ortam dşnda da
müziğin keyfini çkarabilirsiniz.
Aşağdaki Web Sitesinden “SonicStage CP”i ücretsiz indirebilirsiniz.
İndirme işlemi için bu ünitenin arkasnda gösterilen seri numaras
gereklidir.
http://www.sony.net/memorystick/supporte/
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Windows için

“Memory Stick”i biçimlendirme/başlatma
Biçimlendirme, “Memory Stick” içinde kaydedilmiş tüm verileri siler.
“Memory Stick”i biçimlendirmek için “Memory Stick Formatter” yazlmn
(ürünle verilir) kullann.
“Memory Stick Formatter” kullanm hakkndaki ayrntlar için “Memory
Stick Formatter” ile birlikte gelen yardma bakn.
Aşağdaki Web Sitesinden “Memory Stick Formatter” yazlmn
indirebilirsiniz.
http://www.sony.net/memorystick/supporte/
PNot
Kaytl verileri içeren bir “Memory Stick” aygtn biçimlendirirseniz, mevcut
veriler silinir. Önemli verileri yanlşlkla silmemeye dikkat edin.

1
2
3
4

Bu üniteye bir “Memory Stick” aygt yerleştirin.
Bu üniteyi bilgisayarnza takn.
“Memory Stick Formatter” uygulamasn başlatn.
“Memory Stick”in takl olduğu aygtn seçili olduğunu
onayladktan sonra, [Start format]’ tklatn.

PNot
“Memory Stick” aygt biçimlendirilirken asla bu üniteyi bilgisayardan
çkarmayn. “Memory Stick” aygtndaki veriler hasar görebilir.
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Mac OS için

Yazlm bilgisayarnza yükleme
PNot
Bu üniteyi bilgisayara yerleştirmeden önce aygt sürücüsünü CD-ROM’dan
(ürünle verilir) bilgisayarnza yüklediğinizden emin olun.
Ünite bilgisayarnza yerleştirilirken yüklemeyi gerçekleştirmeyin.
Yükleme tamamlannca bilgisayarnz yeniden başlatn ve ardndan üniteyi
bilgisayarnza yerleştirin.

Aygt sürücüsünü yüklemek için aşağdaki prosedürü izleyin.
Yüklemenin bir ksm otomatik olabilir.

1

Bilgisayarnz açn.
Bu noktada üniteyi bilgisayarnza yerleştirmeyin.
Çalşan tüm uygulamalar kapatn.

2
3

CD-ROM’u (ürünle verilir) bilgisayarnzn CD-ROM
sürücüsüne yerleştirin.
“Mac OS” klasörünü açn ve [MSAC-EX1 Device
Driver.dmg] dosyasn çift tklatn.
“MSAC-EX1 Device Driver” görüntülenir.

4
5
6
7
8

[MSAC-EX1 Device Driver Installer] öğesini çift tklatn.
“Welcome to MSAC-EX1 Device Driver vxxx Installer”
ekranndaki [Continue] düğmesini tklatn.
“Select Destination” ekranndaki [Continue] düğmesini
tklatn.
“Easy install to ‘xxx’” ekranndaki [Install] düğmesini
tklatn.
Kimlik doğrulama ekrannda “ID” ve “password”ünüzü
yazp [OK] düğmesini tklatn.
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9

Yükleme onaylama ekrannda [Continue to install]
düğmesini tklatn.
Aygt sürücüsünün yüklemesi başlar.

10 Yükleme tamamlandktan sonra [Restart] düğmesini
tklatn.
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Mac OS için

Ünitenin kullanm
PNot
Bu üniteyi bilgisayara yerleştirmeden önce aygt sürücüsünü CD-ROM’dan
(ürünle verilir) bilgisayarnza yüklediğinizden emin olun. Yüklemenin ardndan
bilgisayarnz yeniden başlatn.

1

“Memory Stick” aygtn bu ünitedeki Memory Stick
yuvasna yerleştirin.

Erişim lambas
Memory Stick
yuvas

2

Bu üniteyi bilgisayarnzdaki ExpressCard yuvasna takn.

Erişim lambasna
sert basmak bu
üniteye zarar
verebilir.
Bu üniteyi takp çkarrken
buraya basn.

Bu üniteyi bilgisayarnza takarken veya bilgisayarnzdan çkarrken
resimde gösterildiği gibi tutun.
Bilgisayarnza bağl olarak bu üniteyi çkarma şekliniz değişebilir.
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PNot
Üniteyi tamamen bilgisayarnza yerleştirin. Hasar önlemek için bu üniteyi
doğru yönde takmaya dikkat edin.

3

Bu ünitenin tanndğn onaylayn.
Yeni tannan “Memory Stick” simgesinin masaüstünde gösterildiğini
onaylayn.

4

Aktarmak istediğiniz veriyi sürükleyip brakn.
Bilgisayarnzdan “Memory Stick” (bu ünite) aygtna veya “Memory
Stick” (bu ünite) aygtndan bilgisayarnza aktarmak istediğiniz verileri
sürükleyip brakn.

5

Bu üniteyi çkarn.
“Memory Stick” simgesini geri dönüşüm kutusuna sürükleyip brakn ve bu
üniteyi bilgisayarnzdan çkarn.
PNot
•“Memory Stick” aygtn üniteye takmazsanz bu ünitenin aygt simgesi
masaüstünde görüntülenmez.
•Access lambasnn yanp sönmesi, veriye erişildiğini belirtir. Access lambas
yanp sönerken asla “Memory Stick” aygtn çkarmayn, bilgisayar
kapatmayn veya bu üniteyi bilgisayardan çkarmayn. Aksi takdirde
“Memory Stick” aygtndaki veriler hasar görebilir.
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Mac OS için

Aygt sürücüsünün yüklemesini kaldrma

1
2

CD-ROM’u (ürünle verilir) bilgisayarnzdaki CD-ROM
sürücüsüne takn.
“Mac OS” klasörünü açn ve [MSAC-EX1 Device
Driver.dmg] dosyasn çift tklatn.
“MSAC-EX1 Device Driver” ekran görüntülenir.

3

[MSAC-EX1 Device Driver Uninstaller] öğesini çift tklatn.
Aygt sürücüsünün yüklemesinin kaldrlmas başlar.
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Sorun Giderme
Belirti
Çkarlabilir disk simgesi
(Memory Stick)
görüntülenmiyor.

“Memory Stick”e Explorer
veya Bilgisayarm
(Bilgisayar) üzerinden
erişilemiyor.

Nedeni/Çözümü
•Bu ünite veya “Memory Stick” aygt
doğru şekilde yerleştirilmemiştir.
t Doğru şekilde yerleştirin. (Sayfa 13)
•Aygt sürücüsü yüklenmemiş veya düzgün
yüklenmemiş.
t Aygt sürücüsünü yükleyin veya kaldrn
ve CD-ROM’dan yeniden yükleyin
(ürünle verilir). (Sayfa 11)
•Takl “Memory Stick” yok.
t “Memory Stick”i takn.

Erişim lambas, “Memory •“Memory Stick” konektörü kirlidir.
t “Memory Stick” konektörü üzerinde
Stick” taklyken yanmyor.
toz veya kir olup olmadğn kontrol
edin.
Yabanc maddeleri aln ve “Memory
Stick”i yeniden takn.
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Özellikler
Arabirim: ExpressCard/34
Dş boyutlar
Ağrlk
Kullanm koşullar

Yaklaşk 34 mm × 5 mm × 75 mm
(Genişlik × Yükseklik × Derinlik)
Yaklaşk 22g
(“Memory Stick” hariç)
Scaklk 0 °C - 55 °C aras
Nem %20 - %80 aras
(yoğuşmaya izin verilmez)

Tasarm ve özelliklerin önceden bildirilmeksizin değiştirilme hakk sakldr.
Bu ürünle ilgili herhangi bir soru ya da yorumunuz olursa lütfen
http://www.sony.net/memorystick/supporte/ adresinden Müşteri Destek web
sitemizi ziyaret edin.
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