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Hi-MD Walkman®-modellen die geschikt zijn voor Hi-MD Music
Transfer for Mac Ver. 2.0
Welke audio-indelingen u kunt importeren of downloaden naar uw Hi-MD Walkman®
hangt af van het model. In de tabel hieronder kunt u controleren welke indeling door uw
model wordt ondersteund.

Hi-MD Music Transfer
for Mac Ver. 2.0

Modelnaam*

Gebruiksaanwijzing

MZ-DH10P/MZ-RH10/MZ-RH910/
MZ-RH710/MZ-DH710

Importeren
(LinearPCM, Hi-SP, Hi-LP)

Downloaden
MP3

WAV

MZ-M200/MZ-RH1
MZ-M100/MZ-M10

* Bepaalde modellen zijn alleen in bepaalde gebieden, zoals Noord-Amerika, verkrijgbaar.

De opslagruimte voor elke schijf (geformatteerd met de Hi-MD
Walkman®)
De opslagruimte hangt af van het type schijf.
© 2006 Sony Corporation

De mogelijkheden op een Macintosh
Audiogegevens importeren/downloaden met Hi-MD Music
Transfer
Met Hi-MD Music Transfer kunt u audiogegevens die in LinearPCM-, Hi-SP- of Hi-LPmodus zijn opgenomen op de met Macintosh compatibele Hi-MD Walkman® importeren
naar een Macintosh-computer. Tevens kunt u audiogegevens in WAV- of MP3-indeling
downloaden vanaf een Macintosh-computer naar een Hi-MD Walkman®.
Tijdens het importeren naar een Macintosh-computer worden de audiogegevens
automatisch geconverteerd naar de WAV-indeling.

Totale grootte
Ruimte voor
bestandsbeheer*
Beschikbare ruimte

Hi-MD-schijf 1 GB Standaardschijf
van 80 minuten

Standaardschijf
van 74 minuten

Standaardschijf
van 60 minuten

964 MB
1,65 MB

291 MB
1,65 MB

270 MB
1,65 MB

219 MB
1,65 MB

963 MB

290 MB

268 MB

217 MB

* Deze ruimte wordt gebruikt voor het beheer van de bestanden op de schijf. De grootte van de
ruimte voor schijfbeheer hangt af van de manier waarop uw computer wordt gebruikt en andere
omstandigheden. Daarom is de werkelijk beschikbare ruimte mogelijk kleiner dan door de
computer wordt aangegeven.

Audiogegevens importeren
(LinearPCM, Hi-SP, Hi-LP)

Hi-MD Walkman®

Macintosh
Audiogegevens downloaden
(WAV, MP3)
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De vereiste systeemomgeving creëren
De volgende systeemomgeving is vereist als u Hi-MD Music Transfer van de Hi-MD
Walkman® wilt gebruiken.
Computer

3

Dubbelklik op

(pictogram [HiMDMusicTransfer20.pkg]) en

volg de aanwijzingen op het scherm.
Lees de instructies aandachtig door.

Macintosh
• CPU: PowerPC G3, G4, G5 of Intel Core (Duo/Solo)
• Beschikbare ruimte op de vaste schijf: 10 MB of meer (De
hoeveelheid ruimte is afhankelijk van het aantal muziekbestanden
dat op de vaste schijf is opgeslagen.)
• RAM: 128 MB of meer
Overig
• USB-poort

Besturingssysteem

Mac OS X versie 10.3.9 - 10.4

De software wordt alleen ondersteund door de hierboven genoemde besturingssystemen.
De software wordt niet ondersteund door upgrades van het oorspronkelijk in de fabriek
geïnstalleerde systeem, omgevingen met multi-boot-voorzieningen en omgevingen met
meerdere monitoren.
Opmerkingen

• Sony kan niet garanderen dat de software zonder problemen werkt op computers die voldoen aan de
systeemvereisten.
• Als u de Hi-MD Walkman® op een computer aansluit, dient u de computer zo in te stellen dat deze
niet automatisch of handmatig op de slaapstand overschakelt.
• Sluit de Hi-MD Walkman® niet op de computer aan als deze zich in de slaapstand bevindt.

Is de installatie geslaagd?
Raadpleeg "Storingen verhelpen" (pagina 5) als er tijdens de installatie problemen
optreden.
Opmerking

De software op de computer installeren

U kunt Hi-MD Music Transfer niet tegelijk met Hi-MD WAV Importer gebruiken, dat met de MZM100/M10 (alleen verkrijgbaar in Noord-Amerika) wordt meegeleverd. Hi-MD Music Transfer
heeft dezelfde functies als Hi-MD WAV Importer. Als Hi-MD WAV Importer al op uw computer
is geïnstalleerd, moet u dit programma daarom eerst verwijderen en vervolgens Hi-MD Music
Transfer installeren. Als u beide programma's tegelijk gebruikt, kan dat leiden tot vernietiging van
audiogegevens of andere storingen.

Voordat u de software installeert

De software verwijderen

• Sluit alle softwareprogramma's. Sluit in het bijzonder virusscanners af omdat dergelijke
software gewoonlijk grote hoeveelheden systeembronnen in beslag neemt.
• Installeer de software voordat u de Hi-MD Walkman® op de computer aansluit.
• Meld u aan met een account met beheerdersrechten.
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1 Dubbelklik op de map [Programma's] van de vaste schijf en sleep [Hi-MD
Music Transfer] naar de prullenmand.

2 Meld u af en vervolgens weer aan.

Dubbelklik op
(pictogram [HiMDMusicTransfer20.dmg])
dat u hebt gedownload van de website.
(pictogram [HiMDMusicTransfer20]) verschijnt op het bureaublad.
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Dubbelklik op

(pictogram [HiMDMusicTransfer20]).

2

3

Hi-MD Music Transfer gebruiken

Als u meerdere tracks wilt selecteren, houdt u de Shift- en Command-toets ingedrukt
terwijl u op de tracks klikt.
U kunt geen groepen importeren. Zorg ervoor dat u tracks selecteert.

Opmerkingen

•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

(pictogram [Hi-MD Music Transfer]) wordt niet weergegeven als er geen schijf in de
Hi-MD Walkman® is geplaatst.
De tracks of groepen worden weergegeven in de volgorde waarin ze op de schijf staan.
Als de computer op de slaapstand overschakelt terwijl de Hi-MD Walkman® nog is aangesloten,
kunnen de gegevens beschadigd raken of er kunnen andere problemen optreden. Als u de Hi-MD
Walkman® op een computer aansluit, dient u de computer zo in te stellen dat deze niet automatisch
of handmatig op de slaapstand overschakelt.
Start de computer niet opnieuw op als de Hi-MD Walkman® nog is aangesloten.
Zorg dat de Hi-MD Walkman® tijdens het importeren of downloaden van tracks op een stabiele,
trillingsvrije plaats staat.
Gebruik geen USB-hub om de Hi-MD Walkman® op de computer aan te sluiten.
Formatteer de schijf op de Hi-MD Walkman®. U kunt geen schijven formatteren op de Macintoshcomputer.
Koppel de Hi-MD Walkman® nooit los van de computer zolang de voortgangsindicatie (een
draaiende cirkel) wordt weergegeven en in de rechterbenedenhoek van het hoofdvenster. Doet u
dat wel, dan kan er een storing optreden in de Hi-MD Walkman® of kunnen audiogegevens worden
gewist.
Koppel de Hi-MD Walkman® nooit los van de computer tijdens het importeren of downloaden van
audiogegevens. Doet u dat wel, dan kan er een storing optreden in de Hi-MD Walkman® of kunnen
audiogegevens worden gewist.
Alle bedieningselementen in het hoofdvenster worden uitgeschakeld als het voortgangsindicatievenst
er wordt weergegeven.

Selecteer de tracks die u wilt importeren.

Alle tracks op de schijf worden in het hoofdvenster weergegeven. Het pictogram
wordt weergegeven voor de tracks die niet kunnen worden geïmporteerd.
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Klik op [Import].
Het voortgangsindicatievenster wordt geopend en het importeren begint.
De geïmporteerde tracks worden opgeslagen op de computer.



Op de Hi-MD Walkman® opgenomen tracks naar uw computer
importeren
Tracks die in LinearPCM-, Hi-SP- of Hi-LP-modus op een Macintosh-compatibele
Hi-MD Walkman® zijn opgenomen, kunnen naar uw computer worden geïmporteerd.
De audiogegevens worden dan automatisch geconverteerd naar WAV-indeling.

1

Plaats de schijf met de tracks die u naar de Hi-MD Walkman® wilt
importeren in de Hi-MD Walkman® en sluit deze op de computer aan
met de USB-kabel die bij de Hi-MD Walkman® is meegeleverd.
(pictogram [Hi-MD Music Transfer]) en
NAME]) worden op het bureaublad weergegeven.
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Dubbelklik op
Het hoofdvenster wordt geopend.

(pictogram [NO

(pictogram [Hi-MD Music Transfer]).

• Is uw besturingssysteem Mac OS X versie 10.4 of hoger, dan kunt u de geïmporteerde tracks naar
elke willekeurige locatie slepen.
• De grootte van de audiogegevens op de Hi-MD-schijf wordt weergegeven in de kolom [Size] in
het hoofdvenster. Als de audiogegevens kunnen worden geïmporteerd, wordt in de kolom [Size]
ook weergegeven wat de grootte van de te importeren gegevens is na conversie naar WAV-indeling
(tussen haakjes).
Opmerkingen

• De volgende tracks kunnen niet worden geïmporteerd.
— Tracks die met SonicStage of MD Simple Burner vanaf een Windows-computer zijn overgebracht.
— Tracks die met Hi-MD Music Transfer van een Macintosh-computer naar een Hi-MD Walkman®
zijn gedownload.
— Tracks die zijn opgenomen op een Hi-MD Walkman® zonder aansluitmogelijkheid op een
Macintosh-computer.
— Tracks die zijn opgenomen in MD-modus (SP, LP2, LP4 of MONO).
• Als u een Hi-MD Walkman® gebruikt in MD-modus, worden de tracks niet in het hoofdvenster
weergegeven.
• U kunt geen tracks naar een Macintosh-computer importeren die met SonicStage versie 3.1 of lager
naar een Windows-computer zijn overgebracht, omdat dergelijke tracks worden behandeld als tracks
die vanaf een Windows-computer zijn overgebracht.
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Audiogegevens van uw computer downloaden naar de Hi-MD
Walkman®
U kunt audiogegevens met een MP3-indeling en (afhankelijk van uw model Hi-MD Walkman®)
of WAV-indeling downloaden van uw computer naar uw Hi-MD Walkman®. (Zie "Hi-MD
Walkman®-modellen die geschikt zijn voor Hi-MD Music Transfer for Mac Ver. 2.0" op
pagina 1.)
Controleer of de schijf in de Hi-MD Walkman® niet is beveiligd tegen opnemen.

1
2

Selecteer op de computer het audiobestand of een map die u wilt
downloaden.
Sleep deze naar het hoofdvenster.
Het voortgangsindicatievenster wordt geopend en het downloaden begint.
Tracks of groepen die uw downloadt worden opgeslagen aan het einde van de schijf.
De mappen die u downloadt, worden behandeld als groepen op de Hi-MD Walkman®.
Voorbeeld: De map "Sound" downloaden vanaf de computer naar een Hi-MD Walkman®
Hi-MD Walkman®

Macintosh

De USB-kabel loskoppelen of de schijf uit de Hi-MD Walkman® verwijderen
Het is belangrijk dat u de volgende stappen uitvoert wanneer u de Hi-MD Walkman® van
de computer loskoppelt of de schijf verwijdert. Anders kunnen de gegevens beschadigd
raken. Is Hi-MD Music Transfer actief, ga dan verder bij stap 2.

1 Sleep
(pictogram [NO NAME]) op het bureaublad naar de prullenmand.
2 Controleer of het bewerkingslampje op de Hi-MD Walkman® niet snel knippert en of

de "REC"-indicatie niet op het display van de Hi-MD Walkman® wordt weergegeven.

3 Druk op  • CANCEL op de Hi-MD Walkman®.
Controleer of het bewerkingslampje op de Hi-MD Walkman® uit is.
Op het display van de Hi-MD Walkman® wordt "EJECT DISC OK" weergegeven.
Afhankelijk van de omstandigheden kan het enige tijd duren voordat "EJECT DISC OK" op
het display wordt weergegeven.

4 Koppel de USB-kabel los van de computer of verwijder de schijf uit de Hi-MD
Walkman®.

Andere functies

Downloaden

• Bevinden zich geneste
mappen in de map die u hebt
gedownload, dan behandelt de
Hi-MD Walkman® elke map als
een aparte groep.
• Hi-MD Music Transfer negeert
bestanden die geen MP3- of
WAV-indeling hebben (bijv.
"Data3.txt").

De titel van een track of groep wijzigen
Wilt u een titel van een track of groep die in het hoofdvenster wordt weergegeven
wijzigen, selecteer deze dan eerst door erop te dubbelklikken en typ vervolgens de nieuwe
titel op het toetsenbord van de computer.

De volgorde van tracks of groepen wijzigen
Wilt u de volgorde van een track of groep in het hoofdvenster wijzigen, selecteer dan eerst
de track of de groep en sleep deze vervolgens naar de gewenste locatie.
Opmerkingen

Bestanden met WAV-indeling downloaden
Na het downloaden van bestanden met een WAV-indeling moet altijd de klep van de Hi-MD
Walkman® open- en dichtdoen of de USB-kabel loskoppelen (overeenkomstig de procedure
beschreven in het gedeelte "De USB-kabel loskoppelen of de schijf uit de Hi-MD Walkman®
verwijderen"). Doet u dit niet, dan kunt u de bestanden niet afspelen op andere apparaten.
Opmerkingen

• Audiogegevens die met Hi-MD Music Transfer van een Macintosh-computer zijn gedownload naar
een Hi-MD Walkman® kunnen niet terug worden geïmporteerd naar dezelfde Macintosh-computer.
Dit is de reden waarom u de inhoud van de originele bestanden dubbel dient te controleren voordat u
deze verwijdert van de computer.
• U kunt geen gegevens downloaden als de schijf van de Hi-MD Walkman® is beveiligd tegen opnemen.
• Audiogegevens die de limiet van 2.047 tracks of 255 groepen overschrijden, kunnen niet worden gedownload.
• Verwijder nooit het originele bestand op de Macintosh-computer zolang het voortgangsindicatievenst
er wordt weergegeven.
• U kunt alle typen MP3-audiogegevens naar de Hi-MD Walkman® downloaden. Welke typen MP3audiogegevens u op de Hi-MD Walkman® kunt afspelen hangt af van het model. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van uw Hi-MD Walkman® voor nadere informatie over de ondersteunde typen.

• Per bewerking kunt u slechts één track of groep verplaatsen. U kunt niet meerdere tracks of groepen
in één keer verplaatsen.
• U kunt geen groepen naar een andere groep verplaatsen.
• Bevat de schijf groepen zonder tracks, dan worden deze aan het eind van het hoofdvenster
weergegeven. Dit is de reden waarom lege groepen altijd als laatste worden weergegeven, ook al
verplaatst u een track of een groep naar het einde van de schijf.

Tracks of groepen wissen
Selecteer de track of groep die u wilt wissen en klik op [Delete] in het hoofdvenster of
druk op de Delete- (of de Del-)toets op het toetsenbord van de computer. Ook kunt u
meerdere tracks en groepen tegelijkertijd selecteren en verwijderen.
Opmerkingen

• Houd er rekening mee dat wanneer een opgenomen track of groep eenmaal is gewist, deze niet meer
kan worden teruggehaald. Zorg dat u de inhoud van de geselecteerde track of groep bevestigt voordat
u deze wist.
• Verwijdert u een track die van een Windows-computer is overgebracht met het programma
SonicStage, dan wordt de overdrachtsveriﬁcatie voor die track automatisch hersteld als u de schijf in
de Hi-MD Walkman® plaatst en deze vervolgens op de Windows-computer aansluit.
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Storingen verhelpen
Voer de volgende stappen uit als er een probleem optreedt tijdens het gebruik van Hi-MD
Music Transfer.
1 Controleer of uw probleem wordt beschreven in dit gedeelte "Storingen
verhelpen".

Een Hi-MD Walkman® gebruiken die op de computer is aangesloten
Probleem

Oorzaak/oplossing

Uw computer herkent de
Hi-MD Walkman® niet.

• De Hi-MD Walkman® is niet goed met de meegeleverde USBkabel op de computer aangesloten.
 Sluit de USB-kabel goed aan.
 Verwijder de Hi-MD Walkman® en sluit deze vervolgens
opnieuw aan. Herkent de computer de Hi-MD Walkman® nog
steeds niet, koppel deze dan los, start de computer opnieuw op
en sluit de USB-kabel vervolgens weer aan.
• De antivirussoftware is actief.
 Sluit de antivirussoftware.
• Er is geen schijf in de Hi-MD Walkman® geplaatst.
 Controleer of er een schijf in de Hi-MD Walkman® is
geplaatst.
• De installatie van de software is mislukt.
 Koppel het aangesloten apparaat los en installeer de software
opnieuw.
• De apparaten zijn aangesloten door middel van een USB-hub.
 Sluit de Hi-MD Walkman® rechtstreeks op de USB-connector
van de computer aan.

Op het display van de
Hi-MD Walkman® wordt
"RECONNECT USB"
weergegeven.

• U hebt de Hi-MD Walkman® of de computer gebruikt voordat de
computer de Hi-MD Walkman® heeft herkend.
 Sluit de Hi-MD Walkman® opnieuw aan.

De Hi-MD Walkman®
wordt niet op het
bureaublad of in de
balk aan de zijkant
van het Finder-venster
weergegeven.

• Er is een schijf in de Hi-MD Walkman® geplaatst die in MDmodus is gebruikt.
 Plaats een schijf die in Hi-MD-modus is gebruikt.
• Er is een lege standaardschijf van 60/74/80 minuten geplaatst
terwijl de optie "Disc Mode" in het menu van de Hi-MD
Walkman® was ingesteld op "MD".
 Stel de optie "Disc Mode" in op "Hi-MD".

De Hi-MD Walkman®
is op de computer
aangesloten, maar op het
display van de Hi-MD
Walkman® wordt niet
aangegeven dat deze is
aangesloten.

• Het duurt even voordat de software wordt herkend.
 Wacht even.
• Het andere softwareprogramma is actief.
 Sluit de meegeleverde USB-kabel na een tijdje opnieuw aan.
Herkent de computer de Hi-MD Walkman® nog steeds niet,
koppel deze dan los, start de computer opnieuw op en sluit de
USB-kabel weer aan.

Uw computer herkent de
Hi-MD Walkman® wel,
maar toch werkt deze
niet goed.

• De USB-kabel is niet aangesloten.
 Sluit de USB-kabel goed aan.
• De apparaten zijn aangesloten door middel van een USB-hub.
 Sluit de Hi-MD Walkman® rechtstreeks op de USB-connector
van de computer aan.

2 Als u het probleem niet kunt oplossen nadat u dit gedeelte hebt gecontroleerd,
doorloop dan de volgende tabel en neem contact op met een Sony-leverancier
bij u in de buurt.
Computer
• Fabrikant: Apple Computer, Inc.
• Model:
• Type: Type desktop/laptop
Naam van besturingssysteem:
RAM-capaciteit:
Vaste schijf (met Hi-MD Music Transfer en audiogegevens)
• Capaciteit van de schijf:
• Beschikbare ruimte:
Versie van de software: Hi-MD Music Transfer for Mac Ver. 2.0*
Foutbericht (indien van toepassing):
Als een ander apparaat met een USB-aansluiting wordt gebruikt
• Naam van het apparaat (of apparaten):
* Als u wilt controleren welke versie van de Hi-MD Music Transfer-software u gebruikt, gaat u naar
het menu en selecteert u [Hi-MD Music Transfer] – [About Hi-MD Music Transfer].

De software kan niet worden geïnstalleerd op uw computer
Probleem

Oorzaak/oplossing

De installatie is mislukt.

• U gebruikt een besturingssysteem dat deze software niet
ondersteunt.
 Raadpleeg "De vereiste systeemomgeving creëren" (pagina 2)
voor meer informatie.
• Er zijn nog programma's actief.
 Er kunnen fouten optreden als u begint met installeren terwijl
andere programma's actief zijn. Dit geldt met name voor
programma's die veel systeembronnen verbruiken, zoals
virusscanners.
• Er is onvoldoende ruimte op uw vaste schijf.
 U hebt minimaal 10 MB beschikbare ruimte op uw vaste schijf
nodig.

De installatie lijkt te zijn
afgebroken voordat deze
is voltooid.

• Kijk of er een foutbericht onder het installatievenster wordt
weergegeven.
 Volg de instructie op het scherm. Als er geen foutbericht staat,
is de installatie nog steeds bezig. Wacht nog wat langer.
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Probleem

Oorzaak/oplossing

Er kunnen geen tracks
naar de computer
worden geïmporteerd.

• De schijf in de Hi-MD Walkman® bevindt zich in Net MD-modus
(MD-modus).
 Plaats in de Hi-MD Walkman® een schijf die zich in modus
Hi-MD bevindt.
• Er zijn tracks op de schijf opgenomen met een Hi-MD Walkman®
die hier niet voor is ontworpen of in een andere modus dan
LinearPCM, Hi-SP of Hi-LP.
 U kunt geen tracks importeren die zijn opgenomen met een
Hi-MD Walkman® die hier niet voor is ontworpen of in een
andere modus dan LinearPCM, Hi-SP of Hi-LP.
• Er zijn tracks met SonicStage of MD Simple Burner vanaf een
Windows-computer naar de schijf overgebracht.
 U kunt geen tracks naar een Macintosh-computer importeren
die met SonicStage of MD Simple Burner vanaf een Windowscomputer zijn overgebracht.
• De tracks op de schijf zijn vanaf de computer gedownload met
Hi-MD Music Transfer.
 Tracks die vanaf een Macintosh-computer zin gedownload
kunnen niet terug worden geïmporteerd naar dezelfde
Macintosh-computer.
• U hebt geprobeerd een groep te importeren.
 U kunt geen groepen importeren. Selecteer tracks.
• U hebt geprobeerd tracks met het pictogram te importeren.
 Tracks met het pictogram kunnen niet worden geïmporteerd.
• U hebt geprobeerd tracks te importeren via slepen en neerzetten op
een computer met Mac OS X versie 10.3.9 als besturingssysteem.
 Gebruikt uw computer het besturingssysteem Mac OS X versie
10.3.9, dan kunt u geen tracks importeren via slepen en neerzetten.
Klik op [Import] in het hoofdvenster om de tracks te importeren.

Tracks of groepen
kunnen niet worden
gedownload.

• De schijf in de Hi-MD Walkman® bevindt zich in Net MD-modus
(MD-modus).
 Plaats in de Hi-MD Walkman® een schijf die zich in modus
Hi-MD bevindt.
• De schijf in de Hi-MD Walkman® is beveiligd tegen opnemen.
 Sluit het wispreventienokje tegen opnemen van de schijf.
• U hebt geprobeerd meer dan 2.047 tracks of meer dan 255
groepen naar de schijf te downloaden.
 U kunt geen audiogegevens downloaden die de grens van
2.047 tracks of 255 groepen overschrijden.
• U hebt geprobeerd een bestand met WAV-indeling te downloaden
naar een Hi-MD Walkman® die het downloaden van deze
bestandsindeling niet ondersteunt.
 Controleer de compatibiliteit van uw Hi-MD Walkman® model
(zie "Hi-MD Walkman®-modellen die geschikt zijn voor HiMD Music Transfer for Mac Ver. 2.0" op pagina 1).

Audiobestanden met
een WAV-indeling die
worden gedownload
vanaf een Macintoshcomputer kunnen niet
op een ander apparaat
worden afgespeeld.

• De WAV-audiobestanden zijn niet correct ingedeeld.
 Plaats de schijf in de Hi-MD Walkman® die u wilt gebruiken
voor het downloaden van audiogegevens.

• De getoonde items in de illustraties in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van de
daadwerkelijke items die door de software worden weergegeven.
• In de toelichtingen van deze gebruiksaanwijzing wordt kennis van veelvoorkomende
computerhandelingen verondersteld. Raadpleeg voor informatie over het gebruik van de computer
en het besturingssysteem de desbetreffende handleidingen.
• Copyrightwetten verbieden het gedeeltelijk of geheel reproduceren van de software of de
bijbehorende handleiding, of het verhuren van de software zonder toestemming van de
copyrighthouder.
• SONY aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor ﬁnanciële schade of winstderving, met
inbegrip van claims van derden die voortvloeien uit het gebruik van de software.
• Als zich met de software problemen voordoen die het resultaat zijn van fabricagefouten, zal SONY
de software vervangen. SONY is verder echter niet aansprakelijk.
• De software kan alleen met de aangegeven apparaten worden gebruikt.
• Houd er rekening mee dat de softwarespeciﬁcaties zonder kennisgeving kunnen veranderen ten
gevolge van ons voortdurende streven naar kwaliteitsverbetering.
• Het gebruik van de software met een andere Hi-MD Walkman® dan de meegeleverde wordt niet
gedekt door de garantie.
• U kunt mogelijk niet alle talen weergeven die door de software worden ondersteund. Welke
talen u kunt weergeven, is afhankelijk van de prioriteit die het geïnstalleerde besturingssysteem
aan de talen heeft gegeven. Voor betere resultaten dient u ervoor te zorgen dat het geïnstalleerde
besturingssysteem geschikt is voor de gewenste taal.
— Wij garanderen niet dat alle talen correct kunnen worden weergegeven in uw software.
— Door de gebruiker gemaakte tekens en bepaalde speciale tekens worden mogelijk niet
weergegeven.
• Afhankelijk van het type tekst en tekens wordt de tekst in de software mogelijk niet correct
weergegeven op het apparaat. Dit is te wijten aan:
— De mogelijkheden van het aangesloten apparaat.
— Het niet correct functioneren van het apparaat.
• "WALKMAN" en het logo van "WALKMAN" zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony
Corporation.
• SonicStage is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Sony Corporation.
• MD Simple Burner, Hi-MD, Net MD en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Sony
Corporation.
• Macintosh is een handelsmerk van Apple Computer, Inc.
• Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of
andere landen.
• PowerPC is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van IBM Corporation.
• Intel Core is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Intel Corporation.
• Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van hun respectievelijke houders.
• In deze handleiding zijn ™- en ®-symbolen weggelaten.
Programma © 2006 Sony Corporation
Documentatie © 2006 Sony Corporation
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