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Memory Stick Duo
ExpressCard™-adapter
Brukerhåndbok

MSAC-EX1

Norsk
Før du begynner å bruke enheten, må du lese disse instruksjonene nøye og
oppbevare dem for senere bruk.

ADVARSEL!
For å redusere brannfaren og faren for å få elektrisk støt, må du ikke
utsette denne enheten for regn eller fuktighet.
Merknad for kunder i land som følger EU-direktiver

Produsenten av dette produktet er Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japan. Autorisert representant for EMC og
produktsikkerhet er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. Henvendelser angående service eller garanti
sendes til adressene som finnes i separate service- eller
garantidokumenter.
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Program©2007 Sony Corporation
Dokumentasjon©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",
,
"ATRAC", "SonicStage" og
er registrerte varemerker eller
varemerker som tilhører Sony Corporation.
• Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller
varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
• Adobe og Adobe Reader er enten registrerte varemerker eller varemerker som
tilhører Adobe Systems, Inc. i USA og/eller andre land eller regioner.
• Macintosh og Mac OS er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA
og andre land.
• Intel og Core er registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Intel
Corporation og datterselskaper i USA og/eller andre land.
• ExpressCard™-ordmerket og -logoene eies av PCMCIA, og enhver bruk av
slike merker av Sony er underlagt lisens. Andre varemerker og
varemerkenavn tilhører sine respektive eiere.
• Alle andre varemerker og registrerte varemerker tilhører sine respektive eiere.
• Symbolene TM og ® brukes ikke for hver gang et rettighetsbeskyttet
varemerke omtales i håndboken.
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Forsiktighetsregler ved bruk
Vær oppmerksom på følgende punkter ved bruk av enheten.
• Hvis utsiden blir skitten, må du tørke av med en myk klut. Du må aldri
bruke bensin, alkohol, tynner eller andre løsemidler som kan skade
enheten.
• Dataene kan ikke garanteres ved feil bruk.
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Funksjoner i enheten
Denne enheten er en ExpressCard-adapter og er bare kompatibel med
"Memory Stick" i duo-størrelse. Enheten kan brukes ved å sette den inn i
ExpressCard-sporet i datamaskinen.
Enheten er kompatibel med 8-bits parallellgrensesnitt for "Memory Stick
PRO-HG Duo", og den bruker også PCI Express-grensesnittet, noe som gir
mulighet for en dataoverføringshastighet på maksimalt 30 MB/s
(240 Mbps) (lesing/skriving).*
Du kan videresende en stor mengde innspilte data fra "Memory Stick" til
datamaskinen eller omvendt.
* Denne overføringshastigheten er oppnåd med "Memory Stick PRO-HG
Duo" (MS-EX4G) umiddelbart etter full formatering i kontrollerte
omgivelser hos Sony, med en hastighet basert på filoverføringstiden.
• Faktisk måling og forhold er angitt nedenfor.
<Datamaskinmiljø>
Modell: VGN-AR92US (VAIO produsert av Sony)
CPU: Intel Core 2 Duo T7600 2,33 GHz
Brikkesett: Intel 945PM Express-brikkesett
Internminne: 2 GB
Harddisk: 80 GB × 2 (RAID 0)
Operativsystem: Windows Vista Ultimate
<Overførte data>
Videofil på ca 922 MB
I tillegg varierer dataoverføringshastigheten med størrelsen på filene som
overføres, hvilke medier som brukes, hastighet for operativsystem eller
CPU og andre bruksforhold. Derfor kan ikke overføringshastigheten på
30 MB/s (240 Mbps) garanteres under alle forhold.
PMerk
Faktisk overføringshastighet (lesing/skriving) kan variere avhengig av
kombinasjonen av enheten, hvilken "Memory Stick" du bruker og
datamaskinmiljøet.
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"Memory Stick"-typer som kan brukes med
denne enheten (ikke inkludert)
– "Memory Stick Duo" (uten MagicGate)
– "Memory Stick Duo" (med MagicGate)
– "MagicGate Memory Stick Duo"
– "Memory Stick PRO Duo"
– "Memory Stick PRO-HG Duo"
– "Memory Stick Micro" ("M2")*
* Bruk den angitte adapteren (MSAC-MMD - ikke inkludert) for å bruke
"Memory Stick Micro" med denne enheten.

• "Memory Stick" i standardstørrelse kan ikke brukes med denne enheten.

• Sony garanterer ikke at denne enheten vil fungere med alle typer
"Memory Stick". Ytelsen har blitt verifisert med "Memory Stick" opptil
8 GB (MSX-M8GS) (per juli 2007). Se følgende webområde for å
kontrollere hvilke typer "Memory Stick" enheten støtter. Oppdateringer
og nyheter for "Memory Stick" finnes på vårt webområde:
http://www.sony.net/memorystick/supporte/
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Kontrollere de medfølgende
elementene
"Memory Stick" er ikke inkludert.

• Memory Stick Duo ExpressCard-adapter (denne enheten) (1)
• CD-ROM (1)
CD-ROMen inneholder følgende programvare:
– Enhetsdriver
– "Memory Stick Formatter" (Windows)
– Brukerhåndbok (PDF-fil)

• Installasjonsveiledning (1)
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Systemkrav
Anbefalt Windows-miljø
• Operativsystem
Windows XP:
Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 eller nyere
Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 eller nyere
Windows Vista:
Microsoft Windows Vista Home Basic
Microsoft Windows Vista Home Premium
Microsoft Windows Vista Business
Microsoft Windows Vista Enterprise
Microsoft Windows Vista Ultimate
– Operativsystemene som nevnes ovenfor, må være installert på
datamaskinen på fabrikken.
– Det gis ingen garantier for bruk på oppgraderte operativsystemer, selv
om de finnes på listen ovenfor.
• ExpressCard-spor (standardutstyr)
• CD-ROM-stasjon

Anbefalt Macintosh-miljø
• Operativsystem: Mac OS X v10.4 (10.4.9 eller senere)
– Operativsystemene som nevnes ovenfor, må være installert på
datamaskinen på fabrikken.
– Det gis ingen garantier for bruk på oppgraderte operativsystemer, selv
om de finnes på listen ovenfor.
• ExpressCard-spor (standardutstyr)
• CD-ROM-stasjon
PMerk
Det gis ingen garantier for bruk på alle datamaskiner, selv om de oppfyller
de anbefalte miljøkravene.
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Inkludert programvare
CD-ROMen (inkludert) inneholder følgende programvare;

Enhetsdriver
Enhetsdriveren må være installert når denne enheten brukes på
datamaskinen.
Se side 11 (Windows) eller 25 (Mac OS) for å få informasjon om hvordan
du installerer enhetsdriveren.

"Memory Stick Formatter" (Windows)
Dette er programvaren for formatering (initialisering) av "Memory Stick".
Formatering sletter alle data som er registrert på en "Memory Stick".
Du må alltid bruke denne programvaren ved formatering av "Memory
Stick" på denne enheten for å bevare kompatibiliteten til "Memory Stick"
ved bruk med kompatible produkter. Se side 24 for å få mer informasjon.
PMerk
Hvis du formaterer "Memory Stick" der det allerede er lagret data, vil de
eksisterende dataene bli slettet. Vær forsiktig så du ikke sletter viktige data
ved en feil.
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For Windows

Installere programvaren på
datamaskinen
PMerk
• Pass på å installere enhetsdriveren fra CD-ROMen (inkludert) før du setter
denne enheten inn i datamaskinen.
Ikke utfør installeringen mens denne enheten er satt inn i datamaskinen.
Start datamaskinen på nytt når installeringen er fullført, og sett så inn
denne enheten i datamaskinen.
• "Memory Stick Formatter" installeres på datamaskinen sammen med
enhetsdriveren.

I det følgende eksempelet brukes Windows Vista til instruksjonene.
Skjermbildene kan være forskjellige, avhengig av operativsystem og
innstillinger på datamaskinen.
Bruk følgende fremgangsmåte for å installere enhetsdriveren.
Deler av installeringen kan skje automatisk.

1

Slå på datamaskinen.
Sett ikke enheten inn i datamaskinen nå.
Lukk alle programmer som er i gang.
Du må logge på med administratorrettigheter for å kunne installere
enhetsdriveren. Se i håndboken til datamaskinen om hvordan du
logger deg på med administratorrettigheter.

2

Sett inn CD-ROMen (inkludert) i CD-ROM-stasjonen på
datamaskinen.
Skjermbildet "Autokjør" vises.

3

Klikk [Kjør Setup.exe].
Installeringsprogrammet starter.

4
5

Klikk knappen [Driver] i menyen.
Les nøye gjennom lisensavtalen og klikk deretter på [Agree].
Installeringen av enhetsdriveren starter.
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6

Klikk på [Next] når du får beskjed om det.
"Ready to install the Program" vises.

7
8

Klikk på [Install].
Klikk på [Finish].
Installeringen av enhetsdriveren er ferdig, og deretter starter
installeringen av "Memory Stick Formatter".

9

Velg språk i skjermbildet "Choose Setup Language" og klikk
deretter på [Next].

10 Følg instruksjonene på skjermen og klikk på [Next].
11 Klikk på [Finish].
Installeringen av "Memory Stick Formatter" er fullført. Du bruker
"Memory Stick Formatter" ved å velge [Start] - [Alle programmer] [Memory Stick Utility] - [Memory Stick Formatter].

12 Start datamaskinen på nytt.
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For Windows

Slik bruker du enheten
I det følgende eksempelet brukes Windows Vista til instruksjonene.
Skjermbildene kan være forskjellige, avhengig av operativsystem og
innstillinger på datamaskinen.

1

Sett inn "Memory Stick" i Memory Stick-sporet på enheten.

Tilgangslampe
Memory Stick-spor

2

Sett enheten inn i ExpressCard-sporet i datamaskinen.
Enheten blir gjenkjent.
"Veiviser for funnet maskinvare" starter, og enheten blir gjenkjent ved
bruk av Windows XP.

Enheten kan bli
ødelagt hvis du trykker
for hardt på
tilgangslampen.
Trykk her nå du setter inn eller tar
ut enheten.

Når du setter denne enheten inn i datamaskinen eller tar den ut av
datamaskinen, må du håndtere den som vist på bildet.
Avhengig av datamaskinen kan måten enheten tas ut på, variere.
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PMerk
Sett enheten helt inn i datamaskinen. Pass på at du setter inn enheten
riktig vei for å unngå skade.

3

Kontroller at enheten blir gjenkjent.
1 Klikk på [Start] og klikk på [Datamaskin].
2 Kontroller at et nytt, gjenkjent "Memory Stick (H:)"-ikon vises.

Oppføringen
"Memory Stick (H:)"
angir at denne
enheten er satt inn i
datamaskinen.
Stasjonsnavnet ((H:)
osv.) kan variere,
avhengig av
datamaskinen som
brukes.
Innsettingen er fullført når ikonet "Memory Stick (H:)" vises.
Det kan ta litt tid før ikonet "Memory Stick (H:)" vises.

4

Dra og slipp dataene du vil overføre.
Dra og slipp dataene du vil overføre fra datamaskinen til "Memory
Stick" (denne enheten) eller fra "Memory Stick" (denne enheten) til
datamaskinen.
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PMerk
Når tilgangslampen blinker, angir det at dataene er i bruk. Du må aldri
fjerne "Memory Stick", slå av datamaskinen eller fjerne denne enheten
fra datamaskinen mens tilgangslampen blinker. Dette kan skade
dataene på "Memory Stick".
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For Windows

Hvis den flyttbare disken (Memory
Stick-ikonet) ikke vises
Det kan hende at enhetsdriveren ikke er installert på riktig måte. Sett
enheten inn i datamaskinen og gjør deretter følgende.

Ved bruk av Windows XP
Logg på som administrator eller med en bruker-ID som har administrative
rettigheter. Se i håndboken til datamaskinen om hvordan du logger deg på
med administratorrettigheter.

1

Få frem skjermbildet "Systemegenskaper".
1
2
3
4

Klikk på [Start].
Klikk på [Kontrollpanel].
Dobbeltklikk på [Ytelse og vedlikehold].
Klikk på ikonet "System".
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2

Kontroller om enhetsdriveren allerede er korrekt installert.

1 Klikk på kategorien [Maskinvare] i
skjermbildet "Systemegenskaper".
2 Klikk på [Enhetsbehandling].

Skjermbildet
"Enhetsbehandling" vises.

Kontroller om
[Masselagringskontroller] med
symbolet "!" foran, vises.
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3

Slett registreringen av enhetsdriveren hvis enhetsdriveren
ikke er korrekt installert.
Hvis du bruker prosedyren i trinn 2 og får bekreftet at
[!Masselagringskontroller] vises, er enhetsdriveren ikke korrekt
installert.
Bruk følgende fremgangsmåte for å slette denne enhetsdriveren.
Ikke slett andre enheter enn [!Masselagringskontroller].
1 Høyreklikk på [!Masselagringskontroller].
2 Klikk på [Avinstaller]. Skjermbildet "Bekreft fjerning av enhet"
vises.
3 Klikk på [OK]. Enheten blir fjernet.
4 Koble enheten fra datamaskinen og start datamaskinen på nytt.
Installer enhetsdriveren på nytt ved å utføre prosedyren fra trinn 1 på
side 11.
PMerk
Hvis du sletter andre enheter enn [!Masselagringskontroller], kan det
hende at datamaskinen ikke lenger vil fungere på riktig måte.
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Ved bruk av Windows Vista
Logg på som administrator eller med en bruker-ID som har administrative
rettigheter. Se i håndboken til datamaskinen om hvordan du logger deg på
med administratorrettigheter.

1

Vis skjermbildet "Enhetsbehandling".
1 Klikk på [Start].
2 Klikk på [Kontrollpanel].
3 Klikk på [Enhetsbehandling] under "System og vedlikehold".
"Brukerkontokontroll" vises.
4 Klikk på [Fortsett].

2

Kontroller om enhetsdriveren allerede er korrekt installert.

Kontroller om det står et "!"-symbol
foran [Masselagringskontroller].
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3

Hvis feil enhetsdriver er installert, må du installere
enhetsdriveren på nytt.
Hvis du bruker prosedyren i trinn 2 og får bekreftet at
[!Masselagringskontroller] vises, er enhetsdriveren ikke korrekt
installert.
1 Høyreklikk på [!Masselagringskontroller] og klikk på
[Egenskaper].
Skjermbildet "Egenskaper for Masselagringskontroller" vises.
2 Klikk på [Installer driver på nytt...].
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For Windows

Ta ut enheten fra datamaskinen
Gjennomfør trinnene nedenfor, før du tar ut enheten fra datamaskinen.
I det følgende brukes skjermbildene som vises i Windows Vista, til
instruksjonene. Skjermbildene kan være forskjellige, avhengig av
operativsystem og innstillinger på datamaskinen.

1

Klikk på ikonet "Trygg fjerning av maskinvare" i
systemkurven nederst til høyre i skjermbildet.
Klikk på dette ikonet.

Denne delen er
systemkurven.

2

Klikk på [Trygg fjerning av Sony Memory Stick Duo
ExpressCard Adaptor - Stasjon(F:)].
Klikk på denne delen.

Stasjonsnavnet ((F:) osv.) kan variere, avhengig av datamaskinen som
brukes.
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3

"Denne enheten kan nå fjernes fra datamaskinen." vises, og
du kan ta ut denne enheten fra datamaskinen.
PMerk
Meldinger og indikatorer kan variere etter hvilket operativsystem som er
på datamaskinen.

PMerk
• Når du vil ta ut "Memory Stick" fra denne enheten, må du først ta enheten
ut av datamaskinen slik det er beskrevet ovenfor.
• Ta aldri ut "Memory Stick" av enheten mens tilgangslampen blinker. Det
kan skade dataene på "Memory Stick".
• Hvis enheten eller "Memory Stick" i denne enheten blir tatt ut uten at
fremgangsmåten ovenfor er fulgt, kan det oppstå skade på "Memory
Stick". Ta ut enheten eller "Memory Stick" etter at du har utført disse
operasjonene.
Sony kan ikke holdes ansvarlig for skader som oppstår som følge av at
anvisningene ovenfor ikke er fulgt.

Skjermbilder av Microsoft-produkter er gjengitt med tillatelse fra Microsoft
Corporation.
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For Windows

"MagicGate" (teknologi for
opphavsrettsbeskyttelse)
"MagicGate" er det generiske navnet på en teknologi for
opphavsrettsbeskyttelse som er utviklet av Sony. Musikk og andre data
som krever opphavsrettsbeskyttelse, kan tas opp og spilles av ved hjelp av
en kombinasjon av en "MagicGate"-kompatibel "Memory Stick" og utstyr
som er kompatibelt med "MagicGate", som for eksempel denne enheten.
Ved å bruke "SonicStage CP" med denne enheten kan du overføre
musikkdata i ATRAC-format med opphavsrettsbeskyttelse, til "Memory
Stick".

Om "SonicStage CP"
"SonicStage CP" er omfattende programvare for lytting til musikk.
Med "SonicStage CP" kan du ha glede av musikkilder som for eksempel
musikk-CDer, eller du kan importere musikk til harddisken på
datamaskinen for total administrasjon over samlingen.
I tillegg kan musikkdata som har blitt overført til harddisken på
datamaskinen, også overføres til en "Memory Stick" ved hjelp av denne
enheten, slik at de kan brukes utenfor datamaskinmiljøet.
Du kan laste ned "SonicStage CP" gratis fra dette webområdet.
Serienummeret som er angitt på baksiden av enheten, er nødvendig
for å kunne laste ned.
http://www.sony.net/memorystick/supporte/
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For Windows

Formatering/initialisering av "Memory
Stick"
Formatering sletter alle dataene som er registrert på en "Memory Stick".
Bruk "Memory Stick Formatter" (inkludert) til å formatere "Memory Stick".
Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av "Memory Stick Formatter", kan
du se i hjelpen som følger med "Memory Stick Formatter".
Du kan laste ned "Memory Stick Formatter" fra dette webområdet.
http://www.sony.net/memorystick/supporte/
PMerk
Hvis du formaterer en "Memory Stick" som inneholder registrerte data, vil
alle registrerte data bli slettet. Vær forsiktig så du ikke utilsiktet sletter
viktige data.

1
2
3
4

Sett inn en "Memory Stick" i denne enheten.
Sett enheten inn i datamaskinen.
Start "Memory Stick Formatter".
Etter å ha kontrollert at stasjonen der "Memory Stick" er
montert, er valgt, klikker du på [Start format], og
formateringen starter.

PMerk
Ta aldri ut enheten av datamaskinen mens formatering av "Memory Stick"
foregår. Det kan skade dataene på "Memory Stick".
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For Mac OS

Installere programvaren på
datamaskinen
PMerk
Pass på å installere enhetsdriveren fra CD-ROMen (inkludert) før du setter
denne enheten inn i datamaskinen.
Ikke utfør installeringen mens denne enheten er satt inn i datamaskinen.
Start datamaskinen på nytt når installeringen er fullført, og sett så inn denne
enheten i datamaskinen.

Bruk følgende fremgangsmåte for å installere enhetsdriveren.
En del av installeringen kan skje automatisk.

1

Slå på datamaskinen.
Sett ikke enheten inn i datamaskinen nå.
Lukk alle programmer som er i gang.

2
3

Sett inn CD-ROMen (inkludert) i CD-ROM-stasjonen på
datamaskinen.
Åpne mappen "Mac OS" og dobbeltklikk på filen [MSAC-EX1
Device Driver.dmg].
Skjermbildet "MSAC-EX1 Device Driver" vises.

4
5
6
7
8

Dobbeltklikk på [MSAC-EX1 Device Driver Installer].
Klikk på [Continue] i skjermbildet "Welcome to MSAC-EX1
Device Driver vxxx Installer".
Klikk på [Continue] i skjermbildet "Select Destination".
Klikk på [Install] i skjermbildet "Easy install to ‘xxx’".
Skriv inn "ID" og "password" og klikk på [OK] på
godkjenningsskjermen.
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9

Klikk på [Continue to install] på bekreftelsesskjermen for
installering.
Installeringen av enhetsdriveren starter.

10 Når installeringen er ferdig, klikker du på [Restart].
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For Mac OS

Slik bruker du enheten
PMerk
Pass på å installere enhetsdriveren fra CD-ROMen (inkludert) før du setter
denne enheten inn i datamaskinen. Start datamaskinen på nytt etter
installeringen.

1

Sett inn "Memory Stick" i Memory Stick-sporet på enheten.

Tilgangslampe
Memory Stickspor

2

Sett enheten inn i ExpressCard-sporet i datamaskinen.

Enheten kan bli
ødelagt hvis du
trykker for hardt på
tilgangslampen.
Trykk her nå du setter inn eller tar
ut enheten.

Når du setter denne enheten inn i datamaskinen eller tar den ut av
datamaskinen, må du håndtere den som vist på bildet.
Avhengig av datamaskinen kan måten enheten tas ut på, variere.
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PMerk
Sett enheten helt inn i datamaskinen. Pass på at du setter inn enheten
riktig vei for å unngå skade.

3

Kontroller at enheten blir gjenkjent.
Kontroller at et nytt "Memory Stick"-ikon vises på skrivebordet.

4

Dra og slipp dataene du vil overføre.
Dra og slipp dataene du vil overføre fra datamaskinen til "Memory
Stick" (denne enheten) eller fra "Memory Stick" (denne enheten) til
datamaskinen.

5

Ta ut enheten.
Dra og slipp "Memory Stick"-ikonet på papirkurven og ta ut enheten
fra datamaskinen.
PMerk
• Stasjonsikonet for denne enheten vil ikke vises på skrivebordet hvis du
ikke setter inn en "Memory Stick" i enheten.
• Når tilgangslampen blinker, angir det at dataene er i bruk. Du må aldri
fjerne "Memory Stick", slå av datamaskinen eller fjerne denne enheten
fra datamaskinen mens tilgangslampen blinker. Dette kan skade
dataene på "Memory Stick".
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For Mac OS

Avinstallere enhetsdriveren

1
2

Sett inn CD-ROMen (inkludert) i CD-ROM-stasjonen på
datamaskinen.
Åpne mappen "Mac OS" og dobbeltklikk på filen [MSAC-EX1
Device Driver.dmg].
Skjermbildet "MSAC-EX1 Device Driver" vises.

3

Dobbeltklikk på [MSAC-EX1 Device Driver Uninstaller].
Avinstalleringen av enhetsdriveren starter.
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Feilsøking
Symptom
Årsak/løsning
Ikonet for flyttbar disk
•Denne enheten eller "Memory Stick" er
(Memory Stick) vises ikke. ikke satt inn på riktig måte.
t Sett dem inn riktig (side 13).
•Enhetsdriveren er ikke installert eller er
ikke riktig installert.
t Installer enhetsdriveren fra CDROMen (inkludert) eller fjern den og
installer på nytt (side 11).
Får ikke tilgang til
•Ingen "Memory Stick" er satt inn.
"Memory Stick" fra
t Sett inn en "Memory Stick".
Explorer eller Min
datamaskin (Datamaskin).
Tilgangslampen slås ikke
på når en "Memory Stick"
er satt inn.

•Kontaktdelen av "Memory Stick" er
skitten.
t Kontroller om det er støv eller skitt
på kontaktdelen av "Memory Stick".
Fjern alle fremmedlegemer og sett
inn "Memory Stick" på nytt.
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Spesifikasjoner
Grensesnitt: ExpressCard/34
Ytre mål
Vekt
Driftsforhold

Ca. 34 mm × 5 mm × 75 mm
(Bredde × Høyde × Dybde)
Ca. 22 g
(ikke inkludert "Memory Stick")
Temperatur 0 °C til 55 °C
Fuktighet 20 % til 80 %
(kondensering ikke tillatt)

Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
Hvis du har spørsmål/kommentarer om produktet, ber vi deg besøke
webområdet for kundestøtte på
http://www.sony.net/memorystick/supporte/
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