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Προσαρµογέας Memory
Stick Duo ExpressCard™
Οδηγίες χρήσης

MSAC-EX1

Ελληνικά
Πριν χρησιµοποιήσετε τη µονάδα, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες
και φυλάξτε τις για µελλοντική χρήση.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην
εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
Σηµείωση για τους πελάτες στις χώρες που ισχύουν οι οδηγίες της Ε.Ε.

Ο κατασκευαστής αυτού του προϊ!ντος είναι η Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. O Eξουσιοδοτηµένος
Αντιπρ!σωπος σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατ!τητα και
την ασφάλεια του προϊ!ντος είυαι η Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Για οποιοδήποτε
θέµα που αφορά στη συντήρηση ή στην εγγύηση, ανατρέξτε στις
διευθύνσεις που παρέχονται στα ξεχωριστά έγγραφα συντήρησης ή
εγγύησης.

2-GR

Πρ!γραµµα©2007 Sony Corporation
Τεκµηρίωση©2007 Sony Corporation
• Τα
, "Memory Stick", "MagicGate Memory Stick", "Memory Stick
Duo",
, "MagicGate Memory Stick Duo", "Memory Stick
, "Memory Stick PRO Duo",
,
PRO",
"Memory Stick PRO-HG Duo",
, "Memory Stick
Micro",
, "M2",
, "MagicGate",
,
"ATRAC", "SonicStage" και
είναι σήµατα κατατεθέντα ή
σήµατα της Sony Corporation.
• Τα Microsoft, Windows, και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα ή
σήµατα της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες και/ή σε
άλλες χώρες.
• Τα Adobe και Adobe Reader είναι σήµατα κατατεθέντα ή σήµατα της
Adobe Systems, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες.
• Οι ονοµασίες Macintosh και Mac OS είναι σήµατα κατατεθέντα της
Apple Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
• Οι ονοµασίες Intel και Core είναι σήµατα κατατεθέντα ή εµπορικά
σήµατα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. ή/και σε
άλλες χώρες.
• Η ονοµασία και τα λογ!τυπα ExpressCard™ ανήκουν στην PCMCIA και
χρησιµοποιούνται απ! τη Sony κατ!πιν παραχώρησης άδειας. Τα
υπ!λοιπα εµπορικά σήµατα και ον!µατα αποτελούν ιδιοκτησία των
αντίστοιχων κατ!χων τους.
• (λα τα υπ!λοιπα σήµατα και σήµατα κατατεθέντα είναι σήµατα των
αντίστοιχων κατ!χων.
• Τα σύµβολα TM και ® δεν αναφέρονται σε !λες τις περιπτώσεις στο
παρ!ν εγχειρίδιο.

3-GR

Προφυλάξεις κατά τη χρήση
Προσέχετε τα ακ λουθα σηµεία ταν χρησιµοποιείτε τη µονάδα.
• Εάν το κυρίως σώµα λερωθεί, σκουπίστε το µε ένα απαλ! ύφασµα.
Ποτέ µη χρησιµοποιείτε βενζίνη, οιν!πνευµα, διαλυτικ! χρώµατος
ή άλλες διαλυτικές ουσίες, οι οποίες µπορούν να προκαλέσουν
βλάβη στη µονάδα.
• ∆εν εγγυάται η προστασία των δεδοµένων σε περίπτωση
λανθασµένης χρήσης της µονάδας.
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Xαρακτηριστικά της µονάδας
Η παρούσα µονάδα είναι προσαρµογέας ExpressCard και είναι
συµβατή µ!νο µε "Memory Stick" µεγέθους duo. Μπορείτε να
χρησιµοποιήσετε αυτή τη µονάδα εισαγάγοντάς τη στην υποδοχή
ExpressCard του υπολογιστή σας.
Αυτή η µονάδα είναι συµβατή µε την παράλληλη διασύνδεση 8-bit
του "Memory Stick PRO-HG Duo" και χρησιµοποιεί τη διασύνδεση
PCI Express επιτρέποντας τη µεταφορά δεδοµένων µε ταχύτητα έως
30 MB/s (240 Mbps) (ανάγνωση/εγγραφή).*
Μπορείτε να προωθήσετε µεγάλο !γκο αποθηκευµένων δεδοµένων
απ! το "Memory Stick" προς τον ηλεκτρονικ! υπολογιστή σας και το
αντίθετο.
* Το "Memory Stick PRO-HG Duo" (MS-EX4G) έχει επιτύχει αυτήν
την ταχύτητα µεταφοράς µετά την πλήρη διαµ!ρφωσή του σε
εγκεκριµένο περιβάλλον απ! τη Sony για το χρ!νο αντιγραφής
αρχείων και έχει υπολογιστεί ο χρ!νος µεταφοράς.
• Παρακάτω παρουσιάζονται οι πραγµατικές µετρήσεις και συνθήκες.
<Περιβάλλον υπολογιστή>
Μοντέλο: VGN-AR92US (Η σειρά VAIO κατασκευάζεται απ! τη Sony)
CPU: Intel Core 2 Duo T7600 2,33 GHz
Chipset: Intel 945PM Express chipset
Κύρια µνήµη: 2 GB
Μονάδα σκληρού δίσκου: 80 GB × 2 (RAID 0)
Λειτουργικ! σύστηµα: Windows Vista Ultimate
<Μεταφορά δεδοµένων>
Αρχείο βίντεο µεγέθους περίπου 922 MB
Επιπλέον, η ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων διαφέρει ανάλογα µε
το µέγεθος των µεταφερ!µενων αρχείων, το µέσο που
χρησιµοποιείται, την ταχύτητα του λειτουργικού συστήµατος ή της
CPU και άλλες συνθήκες χρήσης, συνεπώς δεν εγγυάται ταχύτητα
µεταφοράς 30 MB/s (240 Mbps) σε !λες τις περιπτώσεις.
PΣηµειώση
Η πραγµατική ταχύτητα µεταφοράς (ανάγνωση/εγγραφή) ενδέχεται
να διαφέρει ανάλογα µε το συνδυασµ! της παρούσας µονάδας και
του "Memory Stick" που χρησιµοποιείτε στον υπολογιστή σας ή
ανάλογα µε το περιβάλλον του υπολογιστή.
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Τύποι "Memory Stick" που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν µε την παρούσα µονάδα (δεν
παρέχονται)
– "Memory Stick Duo" (χωρίς MagicGate)
– "Memory Stick Duo" (µε MagicGate)
– "MagicGate Memory Stick Duo"
– "Memory Stick PRO Duo"
– "Memory Stick PRO-HG Duo"
– "Memory Stick Micro" ("M2")*
* Χρησιµοποιήστε τον καθορισµένο προσαρµογέα, (MSAC-MMD/δεν
παρέχεται), για να χρησιµοποιήσετε το "Memory Stick Micro" µε
την παρούσα µονάδα.

• ∆εν είναι δυνατή η χρήση "Memory Stick" κανονικού µεγέθους µε
την παρούσα µονάδα.

• Η Sony δεν εγγυάται τη λειτουργία της παρούσας µονάδας µε !λα
τα "Memory Stick". Έχει επαληθευθεί η απ!δοση της µονάδας µε
!λα τα "Memory Stick" έως 8 GB (MSX-M8GS) (απ! τον Ιούλιο
2007). Ανατρέξτε στην παρακάτω τοποθεσία Web για να δείτε τα
"Memory Stick" που υποστηρίζονται. Στην τοποθεσία µας στο Web
υπάρχουν διαθέσιµες ενηµερώσεις και εκδ!σεις "Memory Stick":
http://www.sony.net/memorystick/supporte/
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Έλεγχος των στοιχείων που περιέχονται
∆εν παρέχονται τα "Memory Stick".

•Προσαρµογέας Memory Stick Duo ExpressCard (παρούσα
µονάδα) (1)
•CD-ROM (1)
Το CD-ROM περιέχει τα ακ!λουθα προγράµµατα λογισµικού:
– Πρ!γραµµα οδήγησης της συσκευής
– "Memory Stick Formatter" (Windows)
– Οδηγίες χρήσης (αρχείο PDF)

•Οδηγ+ς εγκατάστασης (1)
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Απαιτήσεις συστήµατος
Προτειν+µενο περιβάλλον Windows
• Λειτουργικ! σύστηµα
Windows XP:
Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 ή νε!τερη έκδοση
Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 ή νε!τερη έκδοση
Windows Vista:
Microsoft Windows Vista Home Basic
Microsoft Windows Vista Home Premium
Microsoft Windows Vista Business
Microsoft Windows Vista Enterprise
Microsoft Windows Vista Ultimate
– Τα λειτουργικά συστήµατα που αναφέρονται παραπάνω πρέπει να
είναι εγκαταστηµένα στον ηλεκτρονικ! υπολογιστή κατά την
παράδοση απ! το εργοστάσιο.
– ∆εν παρέχεται εγγύηση για τη λειτουργία σε αναβαθµισµένα
λειτουργικά συστήµατα ακ!µα και αν αυτά συγκαταλέγονται
µεταξύ των προαναφερ!µενων.
• Υποδοχή ExpressCard (βασικ!ς εξοπλισµ!ς)
• Μονάδα CD-ROM

Προτειν+µενο περιβάλλον Macintosh
• Λειτουργικ! σύστηµα: Mac OS X v10.4 (10.4.9 ή νε!τερο)
– Το λειτουργικ! συστήµατα που αναφέρεται παραπάνω πρέπει να
είναι εγκαταστηµένο στον ηλεκτρονικ! υπολογιστή κατά την
παράδοση απ! το εργοστάσιο.
– ∆εν παρέχεται εγγύηση για τη λειτουργία σε αναβαθµισµένα
λειτουργικά συστήµατα ακ!µα και αν αυτά συγκαταλέγονται
µεταξύ των προαναφερ!µενων.
• Υποδοχή ExpressCard (βασικ!ς εξοπλισµ!ς)
• Μονάδα CD-ROM
PΣηµείωση
∆εν παρέχεται εγγύηση για τη λειτουργία σε !λους τους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές ακ!µα και αν αυτοί ικανοποιούν τις
απαιτήσεις για τα προτειν!µενα περιβάλλοντα.
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Παρεχ+µενο λογισµικ+
Το CD-ROM (παρέχεται) περιλαµβάνει τα ακ!λουθα προγράµµατα
λογισµικού;

Πρ+γραµµα οδήγησης της συσκευής
Το πρ!γραµµα οδήγησης της συσκευής πρέπει να έχει εγκατασταθεί
!ταν η παρούσα µονάδα χρησιµοποιηθεί στον ηλεκτρονικ!
υπολογιστή.
Για τον τρ!πο εγκατάστασης του οδηγού συσκευής, ανατρέξτε στη
σελίδα 11 (Windows) ή στη σελίδα 25 (Mac OS).

"Memory Stick Formatter" (Windows)
Πρ!κειται για ένα πρ!γραµµα λογισµικού για τη διαµ!ρφωση
(προετοιµασία) του "Memory Stick". Η διαµ!ρφωση διαγράφει !λα τα
δεδοµένα που έχουν εγγραφεί στο "Memory Stick".Για να
διατηρείται η συµβατ!τητα του "Memory Stick" !ταν αυτ!
χρησιµοποιείται µε συµβατά προϊ!ντα, πρέπει πάντα να
χρησιµοποιείτε το παρ!ν λογισµικ! κατά τη διαµ!ρφωση του
"Memory Stick" στην παρούσα µονάδα. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε
στη σελίδα 24.
PΣηµείωση
Αν κάνετε διαµ!ρφωση εν!ς "Memory Stick" που περιέχει ήδη
δεδοµένα, !λα τα υπάρχοντα δεδοµένα θα διαγραφούν. Προσέξτε να
µην διαγράψετε σηµαντικά δεδοµένα κατά λάθος.
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Για Windows

Εγκατάσταση λογισµικού στον υπολογιστή σας
PΣηµείωση
• Βεβαιωθείτε !τι έχει εγκαταστήσει το πρ!γραµµα οδήγησης της
συσκευής απ! το CD-ROM (παρέχεται) προτού εισαγάγετε τη µονάδα
στον υπολογιστή σας.
Μην εκτελείτε την εγκατάσταση αφ!του η µονάδα εισαχθεί στον
υπολογιστή σας.
Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας !ταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση
και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τη µονάδα στον υπολογιστή σας.
• Ταυτ!χρονα µε την εγκατάσταση του προγράµµατος οδήγησης συσκευής
εγκαθίσταται στον υπολογιστή σας και το "Memory Stick Formatter".

Για τις οδηγίες που ακολουθούν χρησιµοποιούνται παραδείγµατα απ!
τα Windows Vista. Οι οθ!νες µπορεί να διαφέρουν ανάλογα µε τον τύπο
του λειτουργικού συστήµατος και τις ρυθµίσεις του υπολογιστή.
Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να εγκαταστήσετε το
πρ!γραµµα οδήγησης της συσκευής.
Μερικά στοιχεία ενδέχεται να εγκατασταθούν αυτ!µατα.

1

Ενεργοποιήστε το υπολογιστή σας.
Σε αυτ! το σηµείο, µην εισαγάγετε τη µονάδα στον υπολογιστή σας.
Κλείστε !λες τις εφαρµογές που βρίσκονται σε εκτέλεση.
Για να εγκαταστήσετε το πρ!γραµµα οδήγησης της συσκευής, πρέπει
να συνδεθείτε µε δικαιώµατα διαχειριστή. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
του υπολογιστή σας για πληροφορίες σχετικά µε τη σύνδεση µε
προν!µια διαχειριστή.

2

Εισαγάγετε το CD-ROM (παρέχεται) στη µονάδα CD-ROM
του υπολογιστή σας.
Εµφανίζεται η οθ!νη "Αυτ!µατη Εκτέλεση".

3

Κάντε κλικ στο αρχείο [Εκτέλεση Setup.exe].
Το πρ!γραµµα εκκίνησης εγκατάστασης ξεκινάει αυτ!µατα.

4
5

Κάντε κλικ στο κουµπί [Driver] στο µενού.
∆ιαβάστε προσεκτικά την Άδεια Χρήσης και, στη συνέχεια,
κάντε κλικ στο κουµπί [Agree].
Ξεκινά η εγκατάσταση του προγράµµατος οδήγησης της
συσκευής.
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6

Κάντε κλικ στο κουµπί [Next] +πως υποδεικνύεται στην
οθ+νη.
Εµφανίζεται η οθ!νη "Ready to Install the Program".

7
8

Κάντε κλικ στο κουµπί [Install].
Κάντε κλικ στο κουµπί [Finish].
Ολοκληρώνεται η εγκατάσταση του προγράµµατος οδήγησης
της συσκευής και, στη συνέχεια, ξεκινάει η εγκατάσταση του
"Memory Stick Formatter".

9

Επιλέξτε τη γλώσσα στην οθ+νη "Choose Setup Language"
και κάντε κλικ στο κουµπί [Next].

10 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθ+νη και κάντε κλικ στο
κουµπί [Next].

11 Κάντε κλικ στο κουµπί [Finish].
Ολοκληρώνεται η εγκατάσταση του "Memory Stick Formatter".
Για να χρησιµοποιήσετε το "Memory Stick Formatter", επιλέξτε
[Έναρξη] – [(λα τα προγράµµατα] – [Memory Stick Utility] –
[Memory Stick Formatter].

12 Επανεκκινήστε

τον υπολογιστή σας.
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Για Windows

Τρ+πος χρήσης της µονάδας
Για τις οδηγίες που ακολουθούν χρησιµοποιούνται παραδείγµατα
απ! τα Windows Vista. Οι οθ!νες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα
µε τον τύπο του λειτουργικού συστήµατος και τις ρυθµίσεις του
υπολογιστή σας.

1

Εισαγάγετε το "Memory Stick" στην υποδοχή Memory Stick
της παρούσας µονάδας.

Λυχνία πρ+σβασης
Υποδοχή
Memory Stick

2

Εισαγάγετε τη µονάδα στην υποδοχή ExpressCard του
υπολογιστή σας.
Πραγµατοποιείται αναγνώριση της µονάδας.
Εάν χρησιµοποιείτε Windows XP, πραγµατοποιείται εκκίνηση του
"Οδηγ!ς εύρεσης νέου υλικού" και γίνεται αναγνώριση της
µονάδας.

Η άσκηση υπερβολικής
πίεσης στη λυχνία
πρ+σβασης ενδέχεται
να προκαλέσει βλάβη
στη µονάδα.
Πατήστε εδώ κατά την εισαγωγή
ή την αφαίρεση της µονάδας.

Εισαγάγετε ή αφαιρέστε τη µονάδα απ! τον υπολογιστή !πως
δείχνει η εικ!να.
Ο τρ!πος αφαίρεσης της µονάδας διαφέρει ανάλογα µε τον
υπολογιστή σας.
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PΣηµείωση
Εισαγάγετε τη µονάδα πλήρως στον υπολογιστή σας. Βεβαιωθείτε
!τι έχετε εισαγάγει τη µονάδα µε τον σωστ! προσανατολισµ!, για
να αποφύγετε τυχ!ν βλάβες.

3

Βεβαιωθείτε +τι η µονάδα αναγνωρίζεται.
1 Κάντε κλικ στο κουµπί [Έναρξη] και, στη συνέχεια, στο
στοιχείο [Υπολογιστής].
2 Βεβαιωθείτε !τι εµφανίζεται το εικονίδιο του "Memory Stick
(H:)" που έχει µ!λις αναγνωριστεί.
Το εικονίδιο του
"Memory Stick (H:)"
υποδεικνύει !τι η µονάδα
έχει εισαχθεί στον
υπολογιστή. Ανάλογα µε
τον υπολογιστή, το
!νοµα δίσκου ((H:),
κ.λπ.) µπορεί να
διαφέρει.
Η εισαγωγή ολοκληρώνεται !ταν εµφανιστεί το εικονίδιο του
"Memory Stick (H:)".
Μπορεί να χρειαστεί λίγη ώρα µέχρι να εµφανιστεί το εικονίδιο
του "Memory Stick (H:)".

4

Σύρετε και αποθέστε τα δεδοµένα που θέλετε να
µεταφέρετε.
Σύρετε και αποθέστε τα δεδοµένα που θέλετε να µεταφέρετε
απ! τον υπολογιστή σας στο "Memory Stick" (παρούσα µονάδα)
ή απ! το "Memory Stick" (παρούσα µονάδα) στον υπολογιστή
σας.
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PΣηµείωση
(ταν η λυχνία πρ!σβασης αναβοσβήνει, υποδεικνύει !τι
πραγµατοποιείται πρ!σβαση στα δεδοµένα. Ποτέ µην αφαιρείτε
το "Memory Stick", µην απενεργοποιείτε τον υπολογιστή ή µην
αφαιρείτε τη µονάδα ενώ αναβοσβήνει η λυχνία πρ!σβασης.
∆ιαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί ζηµιά στα δεδοµένα του
"Memory Stick".
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Για Windows

Εάν ο αφαιρούµενος δίσκος (εικονίδιο
Memory Stick) δεν εµφανίζεται
Το πργραµµα οδήγησης συσκευής ενδέχεται να µην έχει
εγκατασταθεί σωστά. Εισαγάγετε τη µονάδα στον υπολογιστή και,
στη συνέχεια, εκτελέστε την ακλουθη διαδικασία.

Εάν χρησιµοποιείτε Windows XP
Συνδεθείτε ως διαχειριστής ή χρησιµοποιώντας ένα αναγνωριστικ
χρήστη µε δικαιώµατα διαχείρισης. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του
υπολογιστή σας για οδηγίες σχετικά µε τη διαδικασία σύνδεσης µε
δικαιώµατα διαχείρισης.

1

Εµφανίστε την οθνη "Ιδιτητες συστήµατος".
1
2
3
4

Κάντε κλικ στο κουµπί [έναρξη].
Κάντε κλικ στο στοιχείο [Πίνακας Ελέγχου].
Κάντε διπλ κλικ στο στοιχείο [Επιδσεις και Συντήρηση].
Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Σύστηµα".
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2

Ελέγξτε εάν έχει εγκατασταθεί σωστά το πργραµµα
οδήγησης συσκευής.

1 Κάντε κλικ στην καρτέλα [Υλικ]
στην οθνη "Ιδιτητες
συστήµατας".
2 Κάντε κλικ στο [∆ιαxείριση
Συσκευώγ].

Εµφανίζεται η οθνη
"∆ιαxείριση Συσκευώγ".

Ελέγξτε εάν εµφανίζεται το
σύµβολο "!" µπροστά απ τον
[Ελεγκτής µαζικού αποθηκευτικού
χώρου].
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Εάν το πργραµµα οδήγησης συσκευής δεν έχει
εγκατασταθεί σωστά, διαγράψτε την καταχώρηση του
προγράµµατος οδήγησης συσκευής.
Εάν χρησιµοποιήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται στο βήµα
2 και βεβαιωθείτε τι εµφανίζεται το σύµβολο [!Ελεγκτής
µαζικού αποθηκευτικού χώρου], το πργραµµα οδήγησης
συσκευής δεν έχει εγκατασταθεί σωστά.
Χρησιµοποιήστε την ακλουθη διαδικασία για να διαγράψετε αυτ
το πργραµµα οδήγησης της συσκευής.
Μην διαγράψετε άλλες συσκευές πέρα του [!Ελεγκτής µαζικού
αποθηκευτικού χώρου].
1 Κάντε δεξι κλικ στον [!Ελεγκτής µαζικού αποθηκευτικού
χώρου].
2 Κάντε κλικ στην επιλογή [Κατάργηση εγκατάστασης].
Εµφανίζεται η οθνη "Επιβεβαίωση κατάργησης συσκευής".
3 Κάντε κλικ στο κουµπί [OK]. Η συσκευή διαγράφεται.
4 Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας αφού αποσυνδέσετε τη
µονάδα.
Εγκαταστήστε ξανά το πργραµµα οδήγησης συσκευής
ξεκινώντας τη διαδικασία απ το Βήµα 1 στη σελίδα 11.
PΣηµείωση
Εάν διαγράψετε άλλες συσκευές πέρα του [!Ελεγκτής µαζικού
αποθηκευτικού χώρου], ο υπολογιστής σας ενδέχεται να µην
λειτουργεί κανονικά.
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Εάν χρησιµοποιείτε Windows Vista
Συνδεθείτε ως διαχειριστής ή χρησιµοποιώντας ένα αναγνωριστικ
χρήστη µε δικαιώµατα διαχείρισης. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του
υπολογιστή σας για οδηγίες σχετικά µε τη διαδικασία σύνδεσης µε
δικαιώµατα διαχείρισης.

1

Εµφανίστε την οθνη "∆ιαχείριση Συσκευών".
1 Κάντε κλικ στο κουµπί [Έναρξη].
2 Κάντε κλικ στο στοιχείο [Πίνακας Ελέγχου].
3 Κάντε κλικ στο στοιχείο [∆ιαχείριση Συσκευών] ή "Σύστηµα
και Συντήρηση".
Εµφανίζεται η οθνη "Έλεγχος λογαριασµού χρήστη".
4 Κάντε κλικ στην επιλογή [Συνέχεια].

2

Ελέγξτε εάν έχει εγκατασταθεί σωστά το πργραµµα
οδήγησης συσκευής.

Ελέγξτε εάν εµφανίζεται το σύµβολο
"!" µπροστά απ τον [Ελεγκτής
µαζικού αποθηκευτικού χώρου].
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Εάν έχει εγκατασταθεί λάθος πργραµµα οδήγησης
συσκευής, εγκαταστήστε εκ νέου το πργραµµα οδήγησης
συσκευής.
Εάν χρησιµοποιήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται στο βήµα
2 και βεβαιωθείτε τι εµφανίζεται το σύµβολο [!Ελεγκτής
µαζικού αποθηκευτικού χώρου], το πργραµµα οδήγησης
συσκευής δεν έχει εγκατασταθεί σωστά.
1 Κάντε δεξι κλικ στον [!Ελεγκτής µαζικού αποθηκευτικού
χώρου] και επιλέξτε [Ιδιτητες].
Εµφανίζεται η οθνη "Ιδιτητες: Ελεγκτής µαζικού
αποθηκευτικού χώρου".
2 Κάντε κλικ στην επιλογή [Επανεγκατάσταση προγράµµατος
οδήγησης...].
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Για Windows

Αφαίρεση αυτής της µονάδας απ τον
υπολογιστή σας
Εκτελέστε τη διαδικασία προτού αφαιρέσετε τη µονάδα απ τον
υπολογιστή.
Για τις οδηγίες που ακολουθούν χρησιµοποιούνται οι οθνες που
εµφανίζονται στα Windows Vista. Οι οθνες ενδέχεται να διαφέρουν
στον υπολογιστή σας ανάλογα µε τον τύπο του λειτουργικού
συστήµατος και τις ρυθµίσεις.

1

Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Ασφαλής κατάργηση συσκευών
υλικού" στη γραµµή εργασιών, στην κάτω δεξιά γωνία της
οθνης.
Κάντε κλικ σε αυτ το
εικονίδιο.

Αυτ το τµήµα είναι
ο δίσκος εργασιών.

2

Επιλέξτε [Ασφαλής κατάργηση: Sony Memory Stick Duo
ExpressCard Adaptor - Μονάδα δίσκου(F:)].
Κάντε κλικ σε αυτ το
τµήµα.

Το νοµα δίσκου ((F:), κ.λπ) µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε τον
υπολογιστή που χρησιµοποιείτε.
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3

Εµφανίζεται το µήνυµα "Αυτή η συσκευή µπορεί τώρα να
αφαιρεθεί απ τον υπολογιστή µε ασφάλεια." και µπορείτε να
αφαιρέσετε τη µονάδα απ τον υπολογιστή.
PΣηµείωση
Οι ενδείξεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα µε το λειτουργικ
σύστηµα του υπολογιστή σας.

PΣηµείωση
• Κατά την αφαίρεση του "Memory Stick" απ τη µονάδα, πρέπει
πρώτα να αφαιρέσετε τη µονάδα απ τον υπολογιστή πως
περιγράφεται παραπάνω.
• Μην αφαιρείτε το "Memory Stick" απ τη µονάδα ταν η λυχνία
πρσβασης αναβοσβήνει. Υπάρχει κίνδυνος να καταστραφούν
δεδοµένα στο "Memory Stick".
• Εάν αφαιρέσετε τη µονάδα ή το "Memory Stick" σε αυτή τη µονάδα
χωρίς να εκτελέσετε τις παραπάνω λειτουργίες ενδέχεται να
προκληθεί βλάβη στο "Memory Stick". Αφαιρέστε τη µονάδα ή το
"Memory Stick" αφού εκτελέσετε τις παραπάνω λειτουργίες.
Η Sony δεν φέρει ευθύνη για καµία βλάβη που οφείλεται στη µη
τήρηση των παραπάνω οδηγιών.

Η επανεκτύπωση των στιγµιτυπων οθνης των προϊντων της
Microsoft έγινε κατπιν παραχώρησης άδειας απ τη Microsoft
Corporation.
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Για Windows

"MagicGate" (τεχνολογία προστασίας
πνευµατικών δικαιωµάτων)
"MagicGate" είναι το γενικ νοµα για την τεχνολογία προστασίας
πνευµατικών δικαιωµάτων που έχει αναπτυχθεί απ τη Sony. Η
µουσική και άλλα δεδοµένα που απαιτούν προστασία πνευµατικής
ιδιοκτησίας µπορούν να εγγράφονται και να αναπαράγονται µε τη
χρήση του συνδυασµού ενς "Memory Stick" συµβατού µε
"MagicGate" και ενς εξοπλισµού συµβατού µε "MagicGate", πως
είναι η παρούσα µονάδα.
Χρησιµοποιώντας το "SonicStage CP" µε αυτή τη µονάδα, µπορείτε
να µεταφέρετε δεδοµένα µουσικής µορφής ATRAC µε προστασία
πνευµατικής ιδιοκτησίας στο "Memory Stick".

Σχετικά µε το "SonicStage CP"
Το "SonicStage CP" είναι ένα ολοκληρωµένο λογισµικ για να
απολαµβάνετε µουσική.
Με το "SonicStage CP" µπορείτε να απολαµβάνετε πηγές µουσικής
πως είναι τα CD µουσικής κ.λπ, ή µπορείτε να εισάγετε µουσική
στον σκληρ δίσκο του υπολογιστή σας για την ολοκληρωµένη
διαχείριση της συλλογής σας.
Επίσης, µε την παρούσα µονάδα µπορείτε να µεταφέρετε σε ένα
"Memory Stick" τα δεδοµένα µουσικής που έχουν µεταφερθεί στον
σκληρ δίσκο του υπολογιστή σας, ώστε να µπορείτε να τα
απολαύσετε εκτς του περιβάλλοντος του υπολογιστή.
Μπορείτε να λάβετε δωρεάν το "SonicStage CP" στην ακλουθη
τοποθεσία web. Για τη λήψη απαιτείται ο σειριακς αριθµς που
αναγράφεται στην πίσω πλευρά της µονάδας.
http://www.sony.net/memorystick/supporte/
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Για Windows

∆ιαµρφωση/προετοιµασία του "Memory
Stick"
Η διαµρφωση διαγράφει λα τα δεδοµένα που έχουν εγγραφεί στο
"Memory Stick". Χρησιµοποιήστε το λογισµικ "Memory Stick
Formatter" (παρέχεται) για να διαµορφώσετε το "Memory Stick".
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τον τρπο χρήσης του "Memory Stick
Formatter", ανατρέξτε στη βοήθεια του "Memory Stick Formatter".
Μπορείτε να λάβετε το "Memory Stick Formatter" στον ακλουθο
ιστοτπο.
http://www.sony.net/memorystick/supporte/
PΣηµείωση
Εάν µορφοποιήσετε "Memory Stick" που περιέχει εγγεγραµµένα
δεδοµένα, τα ήδη εγγεγραµµένα δεδοµένα θα διαγραφούν. Προσέξτε
να µη διαγράψετε άθελά σας σηµαντικά δεδοµένα.

1
2
3
4

Εισάγετε ένα "Memory Stick" στην παρούσα µονάδα.
Εισαγάγετε τη µονάδα στον υπολογιστή σας.
Εκκινήστε το "Memory Stick Formatter".
Βεβαιωθείτε τι είναι επιλεγµένη η µονάδα στην οποία έχει
τοποθετηθεί το "Memory Stick" και, στη συνέχεια, επιλέξτε
[Start format].

PΣηµείωση
Ποτέ µην αφαιρείτε τη µονάδα απ τον υπολογιστή κατά τη
µορφοποίηση του "Memory Stick". Τα δεδοµένα του "Memory Stick"
µπορεί να υποστούν βλάβη.
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Για Mac OS

Εγκατάσταση λογισµικού στον υπολογιστή
σας
PΣηµείωση
Βεβαιωθείτε τι έχει εγκαταστήσει το πργραµµα οδήγησης της
συσκευής απ το CD-ROM (παρέχεται) προτού εισαγάγετε τη µονάδα
στον υπολογιστή σας.
Μην εκτελείτε την εγκατάσταση αφτου η µονάδα εισαχθεί στον
υπολογιστή σας.
Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας ταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση
και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τη µονάδα στον υπολογιστή σας.

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να εγκαταστήσετε το
πργραµµα οδήγησης της συσκευής.
Μερικά στοιχεία ενδέχεται να εγκατασταθούν αυτµατα.

1

Ενεργοποιήστε το υπολογιστή σας.
Σε αυτ το σηµείο, µην εισαγάγετε τη µονάδα στον υπολογιστή σας.
Κλείστε λες τις εφαρµογές που βρίσκονται σε εκτέλεση.

2
3

Εισαγάγετε το CD-ROM (παρέχεται) στη µονάδα CD-ROM
του υπολογιστή σας.
Ανοίξτε το φάκελο "Mac OS" και κάντε διπλ κλικ στο αρχείο
[MSAC-EX1 Device Driver.dmg].
Εµφανίζεται η οθνη "MSAC-EX1 Device Driver".

4
5
6
7
8

Κάντε διπλ κλικ στο στοιχείο [MSAC-EX1 Device Driver
Installer].
Κάντε κλικ στο κουµπί [Continue] στην οθνη "Welcome to
MSAC-EX1 Device Driver vxxx Installer".
Κάντε κλικ στο κουµπί [Continue] στην οθνη "Select
Destination".
Κάντε κλικ στο κουµπί [Install] στην οθνη "Easy install to ‘xxx’".
Πληκτρολογήστε το "ID" και το "password" σας και κάντε κλικ
στο κουµπί [OK] στην οθνη ελέγχου ταυττητας.
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9

Κάντε κλικ στο κουµπί [Continue to install] στην οθνη
επιβεβαίωσης της εγκατάστασης.
Η εγκατάσταση του προγράµµατος οδήγησης της συσκευής
ξεκινάει.

10 Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, κάντε κλικ στο κουµπί
[Restart].
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Για Mac OS

Τρπος χρήσης της µονάδας
PΣηµείωση
Βεβαιωθείτε τι έχει εγκαταστήσει το πργραµµα οδήγησης της
συσκευής απ το CD-ROM (παρέχεται) προτού εισαγάγετε τη µονάδα
στον υπολογιστή σας. Μετά την εγκατάσταση επανεκκινήστε τον
υπολογιστή σας.

1

Εισαγάγετε το "Memory Stick" στην υποδοχή Memory Stick
της παρούσας µονάδας.

Λυχνία πρσβασης
Υποδοχή Memory
Stick

2

Εισαγάγετε τη µονάδα στην υποδοχή ExpressCard του
υπολογιστή σας.

Η άσκηση υπερβολικής
πίεσης στη λυχνία
πρσβασης ενδέχεται
να προκαλέσει βλάβη
στη µονάδα.
Πατήστε εδώ κατά την εισαγωγή
ή την αφαίρεση της µονάδας.

Εισαγάγετε ή αφαιρέστε τη µονάδα απ τον υπολογιστή πως
δείχνει η εικνα.
Ο τρπος αφαίρεσης της µονάδας διαφέρει ανάλογα µε τον
υπολογιστή σας.
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PΣηµείωση
Εισαγάγετε καλά τη µονάδα στον υπολογιστή σας. Προς αποφυγή
πρκλησης βλάβης, βεβαιωθείτε τι έχετε συνδέσει τη µονάδα µε
τον σωστ προσανατολισµ.

3

Βεβαιωθείτε τι η µονάδα αναγνωρίζεται.
Βεβαιωθείτε τι στην επιφάνεια εργασίας εµφανίζεται το
εικονίδιο του "Memory Stick" που έχει µλις αναγνωριστεί.

4

Σύρετε και αποθέστε τα δεδοµένα που θέλετε να
µεταφέρετε.
Σύρετε και αποθέστε τα δεδοµένα που θέλετε να µεταφέρετε
απ τον υπολογιστή σας στο "Memory Stick" (παρούσα µονάδα)
ή απ το "Memory Stick" (παρούσα µονάδα) στον υπολογιστή
σας.

5

Αφαιρέστε τη µονάδα.
Σύρετε και αποθέστε το εικονίδιο του "Memory Stick" στον κάδο
απορριµµάτων και αφαιρέστε τη µονάδα απ τον υπολογιστή
σας.
PΣηµείωση
• Το εικονίδιο της συσκευής δεν εµφανίζεται στην επιφάνεια
εργασίας του υπολογιστή εάν δεν εισαγάγετε το "Memory Stick"
στη µονάδα.
• =ταν η λυχνία πρσβασης αναβοσβήνει, υποδεικνύει τι
υπάρχει πρσβαση στα δεδοµένα. Ποτέ µην αφαιρείτε το
"Memory Stick", µην απενεργοποιείτε τον ηλεκτρονικ
υπολογιστή και µην αφαιρείτε τη µονάδα απ τον υπολογιστή
ταν η λυχνία πρσβασης αναβοσβήνει. Οι ενέργειες αυτές
µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα την καταστροφή των
δεδοµένων που περιέχονται στο "Memory Stick".
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Για Mac OS

Απεγκατάσταση του προγράµµατος
οδήγησης της συσκευής

1
2

Τοποθετήστε το CD-ROM (παρέχεται) στη µονάδα CD-ROM
του υπολογιστή.
Ανοίξτε το φάκελο "Mac OS" και κάντε διπλ κλικ στο αρχείο
[MSAC-EX1 Device Driver.dmg].
Εµφανίζεται η οθνη "MSAC-EX1 Device Driver".

3

Κάντε διπλ κλικ στο στοιχείο [MSAC-EX1 Device Driver
Uninstaller].
Η απεγκατάσταση του προγράµµατος οδήγησης της συσκευής
ξεκινάει.
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Εντοπισµς προβληµάτων
Αιτία/Λύση
Συµπτώµατα
•Η µονάδα ή το "Memory Stick" δεν
∆εν εµφανίζεται το
εικονίδιο αφαιρούµενου έχουν εισαχθεί σωστά.
t Εισαγάγετέ τα σωστά. (Σελίδα 13)
δίσκου (Memory Stick).
•Το πργραµµα οδήγησης συσκευής
δεν έχει εγκατασταθεί ή δεν έχει
εγκατασταθεί σωστά.
t Εγκαταστήστε ή καταργήστε και
εγκαταστήστε εκ νέου το
πργραµµα οδήγησης συσκευής
απ το CD-ROM (παρέχεται).
(Σελίδα 11)
•∆εν έχει τοποθετηθεί "Memory
∆εν είναι δυνατή η
Stick".
πρσβαση στο "Memory
t Τοποθετήστε το "Memory Stick".
Stick" απ τον Explorer
ή την επιλογή Ο
Υπολογιστής µου
(Υπολογιστής).
Η λυχνία πρσβασης
δεν ανάβει ταν
τοποθετείτε το
"Memory Stick".

•Η περιοχή σύνδεσης του "Memory
Stick" είναι βρώµικη.
t Ελέγξτε εάν υπάρχει σκνη ή
βρωµιά στην περιοχή σύνδεσης
του "Memory Stick".
Αποµακρύνετε τυχν ξένα σώµατα
και εισαγάγετε εκ νέου το
"Memory Stick".
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Προδιαγραφές
∆ιασύνδεση: ExpressCard/34
Εξωτερικές διαστάσεις
Περίπου 34 mm × 5 mm × 75 mm
(Μήκος × Ύψος × Βάθος)
Βάρος
Περίπου 22g
(µη συµπεριλαµβανοµένου του "Memory
Stick")
Συνθήκες λειτουργίας
Θερµοκρασία 0 °C έως 55 °C
Υγρασία 20 % έως 80 %
(δεν επιτρέπεται η υγροποίηση)
Ο σχεδιασµς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπκεινται σε αλλαγές
χωρίς καµία προειδοποίηση.
Για ερωτήσεις/παρατηρήσεις σχετικά µε το προϊν αυτ,
επισκεφτείτε την τοποθεσία υποστήριξης πελατών της εταιρίας µας
στο web στη διεύθυνση
http://www.sony.net/memorystick/supporte/
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