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Dispozitiv de înregistrare IC
Stick de memorie PRO DuoTM
Instrucţiuni de utilizare

Seria MS-MT
© 2008 Sony Corporation Tipărit în Japonia

Înainte de a utiliza acest dispozitiv, citiţi cu atenţie acest manual şi păstraţi-l pentru consultări
viitoare.
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AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul provocat de incendii sau şocuri electrice, nu
expuneţi acest aparat condiţiilor de ploaie sau umezeală.
Pentru clienţii din Europa
Reciclarea echipamentelor electrice şi electronice uzate (aplicabil
în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări din Europa de Est cu
sisteme de colectare diferenţiate)
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj indică faptul că
produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deşeu menajer. Acest produs trebuie predat
la punctele de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.
Asigurându-vă că debarasarea de acest produs se realizează în mod corect, puteţi
împiedica eventualele consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii umane.
Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale. Pentru detalii
suplimentare referitoare la reciclarea acestui produs, contactaţi autorităţile locale,
serviciul local de evacuare a deşeurilor menajere sau magazinul de la care aţi
cumpărat produsul.
<Notă pentru clienţii din ţările ce aplică Directivele UE>
Acest produs este fabricat de Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 1080075, Japonia. Reprezentantul Autorizat pentru EMC şi siguranţa produsului este Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru
reparaţii sau garanţie, vă rugăm să comunicaţi aceste probleme la adresele prevăzute
în documentele separate de service sau garanţie.
• Acest dispozitiv poate fi folosit cu produse compatibile cu stick-uri de memorie
PRO-HG DuoTM sau PROTM.
• Nu se garantează funcţionarea corespunzătoare cu toate celelalte produse.
•

Pentru detalii privind funcţionarea cu produsele compatibile,
consultaţi manualul de utilizare al produsului sau situl web de
mai jos.
•

•

•

•
•

Stick de memorie PRO Duo™ (Mark2)
Logo-ul Mark2 indică dispozitivele corespunzătoare aparatelor de înregistrare la
viteză ridicată, precum camcorder-ele AVCHD.
Viteza de transfer depinde de produsul folosit. Acest dispozitiv este compatibil cu
transferul paralel de date (transfer de date la mare viteză). Transferul paralel de
date se poate folosi doar cu un produs compatibil cu acest sistem de transfer.
Acest dispozitiv este compatibil cu tehnologia de protecţie a conţinutului
TM
MagicGate , dezvoltată de Sony. Înainte de utilizare, verificaţi dacă produsul dvs.
este compatibil cu funcţia de protecţie a conţinutului de pe dispozitivul Stick de
TM
memorie PRO .
Legea dreptului de autor interzice utilizarea neautorizată a înregistrărilor.
Serviciul de recuperare a fişierelor de pe stick-ul de memorie TM este un serviciu de
TM
recuperare a datelor de pe diferite tipuri de stick-uri de memorie Sony . Pentru
mai multe informaţii consultaţi situl web de mai jos.
RO
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•

http://www.sony.net/memorystick/supporte
* Acest serviciu nu este compatibil cu recuperarea de date pentru fişiere protejate,
jocuri şi fişiere de tip AVCHD.
* Reţineţi că este posibil să nu se poată recupera toate datele.
Acest dispozitiv este formatat înainte de livrare. Pentru reformatare, folosiţi produse
TM
TM
compatibile cu stick-uri de memorie PRO-HG Duo sau PRO . Pentru detalii,
consultaţi manualul de instrucţiuni al produsului sau centrul de asistenţă.

Precauţii de utilizare
•
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AVERTISMENT
NU LĂSAŢI LA ÎNDEMÂNA COPIILOR, PENTRU A EVITA ÎNGHIŢIREA.
NU INTRODUCEŢI ACEST DISPOZITIV DIRECT ÎNTR-UN PRODUS
TM
COMPATIBIL CU UN STICK DE MEMORIE PRO DE MĂRIME
STANDARD, FĂRĂ ADAPTORUL PENTRU STICK-UL DE MEMORIE
TM
DUO

Nu atingeţi borna A cu mâna sau cu un obiect metalic.
Acest dispozitiv are două fante în lateral. Una dintre fante are două feţe, cealaltă o
singură faţă (doar în spate). (ilustraţia B)
Nu exercitaţi presiune mare asupra zonei de notiţe C atunci când scrieţi.
Nu loviţi, îndoiţi, aruncaţi sau umeziţi acest dispozitiv.
Nu încercaţi să dezasamblaţi sau să transformaţi acest dispozitiv.
Nu folosiţi sau păstraţi dispozitivul în următoarele locuri:
Unde nu se respectă condiţiile de funcţionare recomandate. (Într-o maşină
închisă pe timp de vară sau în bătaia soarelui/lângă un radiator etc.)
În locuri umede sau corozive.
Puteţi introduce acest dispozitiv în adaptorul pentru stick-uri de memorie DuoTM,
TM
pentru a-l folosi cu produse compatibile cu stick-uri de memorie PRO , de
mărimea standard.
Nu introduceţi adaptorul pentru stick-ul de memorie DuoTM într-un produs
compatibil cu stick-uri de memorie PROTM de mărime standard când în
TM
adaptorul pentru stick-ul de memorie Duo nu este introdus nici un
dispozitiv. Nerespectarea acestei precauţii poate provoca deteriorarea
produsului.
Înainte de utilizare verificaţi direcţia corectă de introducere.
Introduceţi acest dispozitiv cât mai mult în adaptorul pentru stick-ul de memorie
DuoTM. Este posibil ca dispozitivul să nu funcţioneze corect dacă nu este introdus
complet.
Nu atingeţi borna adaptorului pentru stick-ul de memorie DuoTM cu mâna sau cu un
obiect metalic.
Aveţi grijă să nu lăsaţi să intre praf, murdărie sau obiecte străine în portul pentru
TM
introducerea adaptorului pentru stick-ul de memorie Duo .
Vă recomandăm să faceţi o copie de rezervă a datelor importante.
Sony nu va fi responsabilă pentru deteriorarea sau pierderea datelor pe care le-aţi
înregistrat.
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Datele înregistrate se pot deteriora sau pierde în următoarele situaţii.
TM
Dacă scoateţi acest dispozitiv sau adaptorul pentru stick-ul de memorie Duo
sau dacă opriţi alimentarea în timpul formatării, citirii sau scrierii datelor.
Dacă folosiţi acest dispozitiv în locuri expuse condiţiilor de electricitate statică
sau zgomot electric.

Capacitate
(Capacitatea utilizabilă aproximativă este
menţionată în paranteză.)
Tensiunea de operare
Mediul de operare
Dimensiuni (lăţime/înălţime/grosime)
Masa
Articole incluse

1 GB (940 MB): MS-MT1G
2 GB (1,85 GB): MS-MT2G
4 GB (3,66 GB): MS-MT4G
8 GB (7,35 GB): MS-MT8G
16 GB (14,9 GB): MS-MT16G
între 2,7 V şi 3,6 V
-25 °C - +85 °C (fără condens)
Aprox. 20 × 31 × 1,6 mm
Aprox. 2 g
Adaptor pentru stick-ul de memorie Duo™
(1)
Set de documentaţie tipărită

Modelul şi specificaţiile se pot modifica fără preaviz.
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