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Prevádzková príručka
NWZ-B133 / B135 / B133F / B135F

Likvidácia starých elektrických a
elektronických zariadení (Platí v
Európskej únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na výrobku alebo
obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako s
domovým odpadom. Miesto
toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na
recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s
týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších
podrobných informácií o recyklácii tohoto
výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Použiteľné príslušenstvo: slúchadlá

Zneškodňovanie použitých batérií (platí
v Európskej únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným separovaným
zberom)

vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktorý by v opačnom prípade mohol byť spôsobený
pri nesprávnom nakladaní s použitou batériou.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu
bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov,
vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej
batérie, táto batéria musí byť vymenená iba
kvalifikovaným personálom. Aby ste zaručili, že
batéria bude správne spracovaná, odovzdajte tento
výrobok na konci jeho životnosti na vhodnom
zbernom mieste pre recykláciu elektrických a
elektronických zariadení.
Pre všetky ostatné batérie, prosím, postupujte
podľa časti, ako vybrať bezpečne batériu z
výrobku. Odovzdajte batériu na vhodnom
zbernom mieste pre recykláciu použitých batérií.

Oznam pre zákazníkov: nasledujúce
informácie sa týkajú iba zariadení
predávaných v krajinách, v ktorých
platia smernice EÚ
Výrobca tohto produktu je Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, Japonsko.
Autorizovaný zástupca pre EMC a bezpečnosť
výrobku je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Všetky
služby a záležitosti týkajúce sa záruky nájdete
na adresách, ktoré sa nachádzajú v oddelených
servisných a záručných dokumentoch.

Oznam pre používateľov
• Nahranú skladbu môžete používať iba na
súkromné účely. Používanie piesne nad rámec
tohto obmedzenia vyžaduje povolenie vlastníkov
autorských práv.
• Spoločnosť Sony nezodpovedá za neúplné
nahranie, prevzatie alebo poškodenie súboru,
ktoré spôsobili problémy prehrávača alebo
počítača.
• V závislosti od typu textu a znakov sa text
zobrazený na prehrávači nemusí zobraziť
správne na inom zariadení. Možné príčiny:
– Kapacita pripojeného prehrávača.
– Prehrávač nefunguje správne.
– Informácie o obsahu sú napísané v jazyku
alebo pomocou znakov, ktoré prehrávač
nepodporuje.

Pre získanie ďalších podrobných informácií o
recyklácii tohto výrobku alebo batérie kontaktuje
prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu,
kde ste výrobok zakúpili.

Tento symbol na batérii alebo
obale znamená, že batéria dodaná
s týmto výrobkom nemôže
byť spracovaná s domovým
odpadom. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie týchto batérií,
pomôžete zabrániť potenciálne negatívnemu





Ukážkové zvukové údaje
V prehrávači sú predinštalované ukážkové
zvukové údaje. Ak chcete vymazať tieto ukážkové
zvukové údaje, použite program Prieskumník
systému Windows.
Vymazané ukážkové zvukové údaje sa nedajú
obnoviť. Nemôžeme dodať žiadne náhradné údaje.

Informácie o statickej elektrine z
ľudského tela
V zriedkavých prípadoch nemusí byť možné
ovládať prehrávač z dôvodu silnej statickej
elektriny z ľudského tela. V takomto prípade
odložte prehrávač na približne 30 sekúnd až jednu
minútu. Potom budete môcť znova normálne
ovládať prehrávač.
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Začíname
Ďakujeme vám za zakúpenie modelu NWZ-B133/B135/B133F/B135F*1.
Po prenesení skladieb z počítača do prehrávača ich môžete prehrávať kdekoľvek. Použitím
prehrávača môžete tiež počúvať FM rádio (iba NWZ-B133F/B135F) a nahrávať hlas.

Dodávané príslušenstvo
Skontrolujte príslušenstvo v balení.
 Slúchadlá (1)
 Prevádzková príručka (tento návod)*2 (1)
 Quick Start Guide*3 (1)

Sériové číslo
Dodané sériové číslo tohto prehrávača je potrebné na registráciu zákazníka. Toto číslo je
uvedené na zadnej strane prehrávača.

Poznámka o formátovaní prehrávača
• Zabudovanú pamäť typu flash neformátujte pomocou programu Prieskumník systému
Windows. Ak chcete naformátovať zabudovanú pamäť typu flash, naformátujte ju
v prehrávači ( strana 46).
• Prevádzková príručka (súbor PDF) je uložená v zabudovanej pamäti flash prehrávača. Ak
naformátujete zabudovanú pamäť flash, všetky súbory vrátane prevádzkovej príručky
(súbor PDF) budú vymazané. Nezabudnite pred formátovaním skontrolovať súbory
uložené v pamäti a exportovať všetky potrebné súbory na pevný disk počítača alebo do
iného zariadenia.
Ak naformátujete zabudovanú pamäť flash prehrávača neúmyselne, prevezmite
prevádzkovú príručku (súbor PDF) z webových stránok technickej podpory
( strana 47) a uložte ju do zabudovanej pamäte typu flash prehrávača.

*1 V závislosti od krajiny alebo regiónu zakúpenia prehrávača nemusia byť niektoré modely k dispozícii.
*2 V závislosti od krajiny alebo regiónu zakúpenia prehrávača sa môže prevádzková príručka dodávať iba
vo forme súboru PDF v pamäti prehrávača (nie ako tlačená príručka).
*3 Stručná úvodná príručka nie je súčasťou dodávky, ak je dodaná prevádzková príručka v tlačenej
forme.





Súčasti a ovládacie prvky
Predná časť

Zadná časť

Slúchadlá

 Tlačidlo REC/STOP ( strany 36, 39)

Slúži na spustenie a zastavenie nahrávania.
Môžete nahrávať zvuk z mikrofónu alebo z
aktuálne naladenej rozhlasovej stanice FM
(iba NWZ-B133F/B135F).

 Svetelný indikátor

Osvetlený prostredníctvom diódy ( strana 44).
Vzor osvetlenia sa líši podľa prevádzky.

 Tlačidlo BACK/HOME*2 ( strana 13)

Slúži na návrat do predchádzajúcej ponuky.
Stlačením a podržaním tohto tlačidla môžete
zobraziť základnú ponuku.

 Tlačidlo VOL +* /–
1

Upravuje hlasitosť.

 Tlačidlo BASS ( strana 28)

Slúži na aktiváciu funkcie Bass na zdôraznenie
nízkofrekvenčného rozsahu zvukov.

 Tlačidlo * ( strany 13, 19)
1

Slúži na zapnutie a vypnutie prehrávača
( strana 16). Slúži na spustenie alebo
pozastavenie prehrávania skladby alebo
pozastavenie a opätovné spustenie nahrávania.
Ak sa na displeji zobrazí ponuka, pomocou
tohto tlačidla môžete potvrdiť položku ponuky.

 Tlačidlo / ( strany 13, 23)
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Slúži na výber skladby, albumu, interpreta,
priečinka alebo položky ponuky. Môžete
takisto preskočiť na začiatok skladby,
albumu, priečinka alebo skladieb od daného
interpreta a pretočiť skladbu rýchlo dopredu
alebo dozadu.

 Displej ( strana 22)
 Mikrofón ( strana 39)
 Zásuvka  (slúchadlá)

Pri pripájaní slúchadiel zasuňte konektor do
zásuvky, až kým nezacvakne. Pri nesprávnom
pripojení môže byť zvuk skreslený.

* Nachádzajú sa tu hmatateľné body. Použite ich
ako pomôcku pri ovládaní tlačidiel.
*2 Funkcie označené ikonou  v blízkosti tlačidiel
sa aktivujú ich stlačením. Podobne funkcie
označené ikonou
v blízkosti tlačidiel sa
aktivujú ich stlačením a podržaním.
1

 Tlačidlo RESET ( strana 47)

Ak stlačíte tlačidlo RESET malou spinkou
alebo podobným špicatým nástrojom,
obnovia sa predvolené nastavenia prehrávača.
Ak zapnete prehrávač po obnovení jeho
predvolených nastavení, prehrávač znova
aktivuje predtým nastavené položky.

 Otvor pre remienok

Používa sa na pripevnenie remienka (predáva
sa samostatne).

 Kryt konektora USB

Odstráňte kryt konektora USB a pripojte
konektor USB prehrávača do portu USB na
počítači.

Odstránenie krytu konektora USB
Odstráňte kryt konektora USB podľa obrázka
uvedeného nižšie.

 Prepínač HOLD

Pomocou prepínača HOLD môžete chrániť
prehrávač pred náhodnou prevádzkou počas
jeho prenášania.
Posunutím prepínača HOLD v smere šípky
() zablokujete všetky tlačidlá. Ak stlačíte
tlačidlá, keď je aktívna funkcia HOLD, na
displeji sa zobrazí indikátor „HOLD“ a
aktuálny čas. (Aktuálny čas sa zobrazí iba pri
nastavených hodinách ( strana 44).)
Ak posuniete prepínač HOLD do opačnej
polohy, funkcia HOLD sa vypne.

Konektor USB
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Základná ponuka
Základná ponuka sa zobrazí, ak stlačíte a podržíte tlačidlo BACK/HOME prehrávača.
Základná ponuka je počiatočným bodom pri prehrávaní skladieb, počúvaní FM rádia*1,
prehrávaní nahraných zvukových súborov a zmene nastavení.

Základná ponuka

Ovládanie základnej ponuky
Ak sa v základnej ponuke zobrazia príslušné položky, stlačením tlačidla / vyberte
požadovanú položku a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Môžete sa vrátiť do predchádzajúcej ponuky stlačením tlačidla BACK/HOME a stlačením a
podržaním tohto tlačidla sa môžete vrátiť do základnej ponuky.
Ak chcete napríklad prehrať skladbu výberom položky
(Music Library) v základnej
ponuke, ponuka sa zmení nasledovne.

Základná ponuka

Vyberte položku

Music Library
Ikony sa objavujú v základnej ponuke a farba zvolenej ikony sa zmení na negatív.
Voice

Slúži na prehrávanie a vymazávanie nahraných zvukových súborov
( strana 39).

Music Library Slúži na prehrávanie prenesených skladieb v prehrávači ( strana 19).
FM*1
Settings

Slúži na prehrávanie FM rádia alebo na prehrávanie alebo vymazanie nahraného
programu FM rádia ( strana 29).
Nastavuje možnosti hudby, FM rádia*1, nahrávania hlasu alebo prehrávača
( strana 42).

(Music Library) a stlačte tlačidlo .

Vyberte požadovaný priečinok a stlačte tlačidlo .

Zoznam skladieb (súborov)

Vyberte požadovanú skladbu (súbor) a stlačte
tlačidlo . Spustí sa prehrávanie.

Obrazovka Now Playing
 Stlačte tlačidlo BACK/HOME.
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME.

*1 Iba NWZ-B133F/B135F
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Základné činnosti
Poznámka

Pred pripojením prehrávača k počítaču skontrolujte, či používa operačný systém Windows
XP (Service Pack 2 alebo novší) alebo Windows Vista (aktualizácia Service Pack 1) a či je v
počítači nainštalovaný prehrávač Windows Media Player 11.

Nabíjanie batérie
Batéria prehrávača sa nabíja počas pripojenia prehrávača k spustenému počítaču.
Odstráňte kryt konektora USB a pripojte konektor USB do portu USB na počítači.

• Dávajte pozor, aby ste náhodne neudreli do prehrávača ani ho nestlačili, keď bude pripojený k
počítaču. Môže sa poškodiť.

Indikácia nabitia batérie

Ikona batérie*1 na displeji ( strana 22) sa mení podľa nižšie uvedeného zobrazenia.
Bližšie informácie o výdrži batérie nájdete v časti  na strane 69.

Základné činnosti

Pred pripojením prehrávača

*1 Ak je položka „USB Bus Powered“ nastavená na hodnotu „Low-Power 100mA“ ( strana 45), vedľa
ikony batérie sa zobrazí indikátor .

Nabitie batérie klesá podľa zobrazenia pomocou ikony batérie. Ak sa zobrazí text „LOW
BATTERY“, prehrávač nemôžete používať. V takomto prípade nabite batériu pripojením
prehrávača k počítaču.
Poznámky
do
Konektor USB

Ak indikátor nabitia batérie na displeji zobrazuje:
, nabíjanie je dokončené.
Ak používate prehrávač prvýkrát alebo ak ste ho dlhšiu dobu nepoužívali, úplne ho nabite,
až kým sa na obrazovke nezobrazí indikátor
. Bližšie informácie o dobe nabíjania
alebo výdrži batérie nájdete v časti  na strane 69.
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• Batériu nabíjajte pri teplote okolia 5 °C až 35 °C.
• Batéria sa dá nabiť približne 500-krát, kým sa opotrebuje. Toto číslo sa líši v závislosti od podmienok,
v ktorých sa používa prehrávač.
• Indikátor batérie na displeji ukazuje iba odhadovanú hodnotu. Napríklad jeden čierny dielik
indikátora nebude vždy ukazovať presne nabitie batérie na jednu štvrtinu jej kapacity.
• Počas prístupu prehrávača na počítač sa zobrazí text „DATA ACCESS“. Počas zobrazenia textu
„DATA ACCESS“ neodpájajte prehrávač, pretože sa môže zničiť prenášaný súbor.
• Ovládacie tlačidlá prehrávača sú počas pripojenia k počítaču nefunkčné.
• Niektoré zariadenia USB pripojené k počítaču môžu rušiť riadnu prevádzku prehrávača.
• Nezaručujeme nabitie batérie použitím podomácky skladaných alebo upravovaných počítačov.
• Ak budete nabíjať prehrávač po jeho dlhšom nepoužívaní, počítač ho nemusí rozpoznať alebo sa
nemusí nič zobraziť na displeji. Nechajte prehrávač nabíjať 5 minút a potom začne pracovať správne.

Pokračovanie 
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Základné činnosti (pokračovanie)

Zapnutie prehrávača
Stlačením tlačidla  zapnite prehrávač. Prehrávač bude pokračovať od bodu, v ktorom ste
ho naposledy vypli.

Vypnutie prehrávača
Stlačením a podržaním tlačidla  vypnite prehrávač. Zobrazí sa text „POWER OFF“.
 Tip
• Ak nič nevykonáte určitú dobu v režime zastavenia, displej sa automaticky vypne a prehrávač prejde
do pohotovostného stavu, aby sa šetrila energia batérie. Ak sa prehrávač chvíľu nepoužíva, úplne sa
vypne.

Prenos hudby
Pripojte prehrávač k počítaču a preneste zvukové súbory do prehrávača.
 Tipy
• Zvukové súbory môžete preniesť aj použitím programu Windows Media Player 11. Bližšie informácie
o používaní alebo podpore programu Windows Media Player nájdete v informáciách o programe
Windows Media Player na nasledujúcich webových stránkach:
http://support.microsoft.com/
• Môžete tiež preniesť zvukové súbory z Hi-Fi komponentových systémov Sony s portom USB. Bližšie
informácie o prenose zvukových súborov do prehrávača nájdete v prevádzkovej príručke dodanej so
zariadením.

Základné činnosti

Zapnutie a vypnutie prehrávača

Poznámky
• V prehrávači môžete prehrávať iba súbory MP3/WMA ( strana 67).
• Keď je pripojený prehrávač, nezapínajte ani nevypínajte počítač alebo komponentný Hi-Fi systém
Sony. Ak sa počítač alebo komponentný Hi-Fi systém Sony vypne počas prenosu údajov do
prehrávača, údaje sa môžu poškodiť alebo sa môže pokaziť prehrávač alebo zariadenie.

1
2
3
16

Pripojte konektor USB prehrávača do počítača.
Konektor USB úplne zasuňte.

Otvorte ponuku [Tento počítač] – [WALKMAN] alebo [Vymeniteľný disk] –
[Pamäťové médium] a potom vyberte priečinok, do ktorého chcete uložiť
zvukové súbory.
Hierarchia údajov sa môže líšiť v závislosti od počítačového prostredia.

Uchopte a presuňte myšou súbory do vybratého priečinka.

Pokračovanie 
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Základné činnosti (pokračovanie)
Vymazanie skladieb prenesených do prehrávača

Poznámky
• Dávajte pozor, aby ste náhodne neudreli do prehrávača ani ho nestlačili, keď bude pripojený k
počítaču. Môže sa poškodiť.
• Prehrávač nepoužíva softvér SonicStage (softvér SonicStage, vyvinutý spoločnosťou Sony, spravuje
hudbu v počítači alebo prenáša hudbu do iných typov prehrávačov). V prípade tohto prehrávača
môžete prenášať hudbu jednoducho presunutím myšou, bez použitia softvéru SonicStage.
• Neodpájajte prehrávač počas prenosu súborov. Ak to urobíte, môže sa poškodiť prenášaný súbor.
• Ak prehrávač odpojíte počas prenosu súborov, nepotrebné súbory môžete ponechať v prehrávači. V
takomto prípade preneste použiteľné súbory späť do počítača a naformátujte prehrávač ( strana 46).
• Niektoré súbory sa nemusia dať prehrať v prehrávači z dôvodu ochrany autorských práv.
• Prehrávač môže zobraziť spolu maximálne 2 000 súborov a priečinkov a priečinky do maximálne
8. úrovne. Aj keď môžete preniesť do prehrávača viac súborov alebo priečinkov, prehrávač nemôže
zobraziť ani prehrať žiadne súbory, priečinky alebo úrovne, ktoré prekračujú tento limit.
• Hierarchia údajov sa môže líšiť v závislosti od počítačového prostredia.
• Spustenie prehrávača alebo zobrazenie zoznamu súborov a priečinkov môže chvíľu trvať, ak je v
prehrávači uložených veľa súborov alebo priečinkov.
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Prehrávanie hudby
Môžete počúvať skladby prenesené do prehrávača. Prenesené skladby sú uložené v
priečinku „Music Library“.
Tlačidlo /

Tlačidlo BACK/HOME

Prehrávanie hudby

Pripojte prehrávač k počítaču a potom vymažte všetky nepotrebné zvukové súbory
použitím programu Prieskumník systému Windows.

Prehrávanie hudby

Tlačidlo 

Poznámka
• Pred prehrávaním skladieb:
– Odpojte prehrávač od počítača.
– Vypnite funkciu HOLD ( strana 11).
– Zapnite prehrávač ( strana 16).
– Skontrolujte, či batéria nie je takmer alebo úplne vybitá ( strana 15). Ak je takmer alebo úplne
vybitá, nabite batériu ( strana 14).

Pokračovanie 
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Prehrávanie hudby (pokračovanie)

Vyhľadávanie skladieb

 Tip

1
2

Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí základná
ponuka.
Stlačením tlačidla / vyberte položku
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.

(Music Library) a potom

Zobrazia sa nasledujúce zoznamy.

•
•
•
•
•
•
•
•

„Now Playing“: Slúži na prehranie naposledy prehrávaného súboru.
„Folder“: Vyhľadávanie skladieb podľa priečinka.
„All Songs“: Vyhľadávanie skladieb podľa názvu piesne.
„Artist“: Vyhľadávanie skladieb podľa interpreta.
„Album“: Vyhľadávanie skladieb podľa albumu.
„Playlists“*1: Vyhľadávanie skladieb podľa zoznamu skladieb.
„Genre“: Vyhľadávanie skladieb podľa žánru.
„Release Year“: Vyhľadávanie skladieb podľa roku vydania.

Poznámky
• Prehrávač dokáže automaticky klasifikovať iba skladby, ktoré obsahujú informácie o značkách ID3.
• Ak skladba neobsahuje informácie o interpretovi alebo albume, zobrazí sa text „Unknown“. Ak
skladba neobsahuje názov skladby, pomenujte ju pomocou počítača.
• Prehrávač môže zobraziť spolu maximálne 2 000 súborov a priečinkov a priečinky do maximálne
8. úrovne. Aj keď môžete preniesť do prehrávača viac súborov alebo priečinkov, prehrávač nemôže
zobraziť ani prehrať žiadne súbory, priečinky alebo úrovne, ktoré prekračujú tento limit.
• Spustenie prehrávača alebo zobrazenie zoznamu súborov a priečinkov môže chvíľu trvať, ak je v
prehrávači uložených veľa súborov alebo priečinkov.

Prehrávanie hudby

Požadované skladby môžete vyhľadať rozličnými spôsobmi, napríklad podľa priečinka,
interpreta, názvu albumu a podobne.

• Informácie o značkách ID3 a zoznamy skladieb môžete upraviť alebo zmeniť aj použitím programu
Windows Media Player 11. Bližšie informácie o používaní alebo podpore programu Windows Media
Player nájdete v informáciách o programe Windows Media Player na nasledujúcich webových
stránkach:
http://support.microsoft.com/

Návrat do predchádzajúcej ponuky
Stlačte tlačidlo BACK/HOME.

*1 Zoznamy skladieb vytvorené pomocou HiFi komponentových systémov sa nedajú preniesť.
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3

Stlačením tlačidla / vyberte požadovanú položku a potom
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.

4

Stlačením tlačidla / vyberte skladbu a potom stlačením tlačidla
 vykonajte potvrdenie.

Ak chcete nájsť požadovanú skladbu, zopakujte tento krok.

Spustí sa prehrávanie.
Pokračovanie 
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Prehrávanie hudby (pokračovanie)
Displej

Informácie o iných funkciách prehrávania

 Zobrazenie názvu skladby alebo
súboru
Zobrazuje názov aktuálne prehrávanej
skladby alebo súboru.

 Zobrazenie rozsahu prehrávania
Zobrazuje rozsah prehrávania.

 Indikátor priebehu prehrávania
Zobrazuje priebeh prehrávania.

 Zobrazenie stavu prehrávania

Zobrazuje aktuálny režim prehrávania
(: prehrávanie, : pozastavenie, 
(): rýchle pretáčanie dozadu (alebo
rýchle pretáčanie dopredu),  ():
preskočenie na začiatok aktuálnej (alebo
nasledujúcej) skladby).

22

Činnosť

Funkcia tlačidla

Pozastavenie skladby

Stlačte tlačidlo .

Opätovné spustenie prehrávania

Stlačte tlačidlo  pri pozastavenom prehrávaní skladby.

Preskočenie na začiatok aktuálnej
(alebo nasledujúcej) skladby

Stlačte tlačidlo  ().

Rýchle pretočenie dozadu (alebo
rýchle pretočenie dopredu)
aktuálnej skladby

Stlačte a podržte tlačidlo  () počas prehrávania a
uvoľnite ho v požadovanom bode.

 Zobrazenie aktuálneho čísla skladby

Prehrávanie hudby

Pri prehrávaní skladby

Pri rýchlom pretáčaní skladby dozadu alebo dopredu

Zobrazuje číslo aktuálne vybratej alebo
prehrávanej skladby.

 Indikátor režimu prehrávania

Zobrazuje ikonu aktuálneho režimu
prehrávania ( strana 25). Ak je režim
prehrávania nastavený na hodnotu „Normal“,
nezobrazí sa žiadna ikona.

 Zobrazenie funkcie Bass/režimu
ekvalizéra

Zobrazuje, či je aktivovaná funkcia Bass
( strana 28), alebo či je aktivovaný režim
ekvalizéra ( strana 27).

Uplynutý čas

Celá dĺžka skladby/súboru

 Tip
• Prehrávač ponúka rôzne režimy prehrávania vrátane náhodného prehrávania a opakovaného
prehrávania vybraných skladieb ( strana 25). Pomocou nastavení ekvalizéra ( strana 27) alebo
funkcie Bass ( strana 28) môžete tiež zmeniť kvalitu zvuku.

 Zobrazenie nabitia batérie

Zobrazuje úroveň nabitia batérie.

Pokračovanie 
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Prehrávanie hudby (pokračovanie)
Zoznam režimov prehrávania

Prehrávač ponúka rôzne režimy prehrávania vrátane náhodného prehrávania
a opakovaného prehrávania vybraných skladieb.

Položka/ikona nastavenia

Popis

„Normal“/žiadna ikona

Po skončení aktuálnej skladby sa jedenkrát prehrajú všetky
skladby vo vybratom priečinku, albume alebo od vybratého
interpreta. (predvolené nastavenie)

Opakovať všetky/

Po skončení aktuálnej skladby sa budú opakovane prehrávať
všetky skladby vo vybratom priečinku, albume alebo od
vybratého interpreta.

1
2
3
4
5

Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí základná
ponuka.
Stlačením tlačidla / vyberte položku
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.

(Settings) a potom

Stlačením tlačidla / vyberte položku „Music Settings“ a potom
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Stlačením tlačidla / vyberte položku „Play Mode“ a potom
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.

Opakovať 1 skladbu/

Aktuálna skladba sa bude prehrávať opakovane.

1

Opakovať náhodne všetky/

Prehrávanie hudby

Nastavenie režimu prehrávania

SHUF

Po skončení aktuálnej skladby sa budú prehrávať všetky
skladby vo vybratom priečinku, albume alebo od vybratého
interpreta v náhodnom poradí.

Stlačením tlačidla / vyberte požadovaný režim prehrávania a
potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.

Návrat do predchádzajúcej ponuky
Stlačte tlačidlo BACK/HOME.
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Prehrávanie hudby (pokračovanie)

Nastavenie kvality zvuku

Zoznam nastavení ekvalizéra

Môžete nastaviť požadovanú kvalitu zvuku vhodnú pre danú skladbu a podobne.

1
2
3
4
5

Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí základná
ponuka.
Stlačením tlačidla / vyberte položku
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.

(Settings) a potom

Stlačením tlačidla / vyberte položku „Music Settings“ a potom
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.

Položka/ikona nastavenia

Popis

„None“/žiadna ikona

Vypne ekvalizér (predvolené nastavenie).

„Heavy“/

Zdôrazňuje vysoké a nízke frekvenčné rozsahy na
dosiahnutie výraznejšieho zvuku.

„Pop“/

Zvýrazňuje stredné frekvenčné rozsahy zvuku, čo je ideálne
pre vokály.

„Jazz“/

Zvýrazňuje vysoké a nízke frekvenčné rozsahy na dosiahnutie
živšieho zvuku.

„Unique“/

Zvýrazňuje vysoké a nízke frekvenčné rozsahy, aby bolo
dobre počuť aj jemné zvuky.

„Custom“/

Nastavenia zvuku prispôsobiteľné používateľom.
Ak stlačením tlačidla / vyberiete položku „Edit“ a
potom stlačíte tlačidlo , môžete upraviť nastavenie zvuku.
Ak chcete upraviť nastavenie zvuku, stlačením tlačidla
/ vyberte pásmo (5 pásiem: 100 Hz až 10 kHz) a
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie. Potom
stlačením tlačidla / vyberte úroveň zvuku
(7 úrovní: -3 až +3) a stlačením tlačidla  vykonajte
potvrdenie. Zopakovaním tohto kroku môžete nastaviť
úroveň zvuku pre každé pásmo.
Ak sa vrátite do predchádzajúcej ponuky použitím tlačidla
BACK/HOME po nastavení úrovne zvuku, zmenené
nastavenie sa zruší. Stlačením tlačidla  musíte vykonať
potvrdenie.

Stlačením tlačidla / vyberte položku „Equalizer“ a potom
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Stlačením tlačidla / vyberte požadované nastavenie ekvalizéra a
potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.

Návrat do predchádzajúcej ponuky
Stlačte tlačidlo BACK/HOME.

Prehrávanie hudby

Nastavenie ekvalizéra

Poznámky
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• Ak zapnete funkciu Bass počas aktivovaného nastavenia ekvalizéra, nastavenie ekvalizéra sa dočasne
vypne. Nastavenie ekvalizéra sa obnoví po vypnutí funkcie Bass.
• Keď je aktivovaná funkcia Bass, nemôžete zmeniť nastavenie ekvalizéra.

Pokračovanie 
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Počúvanie a nahrávanie FM rádia (iba NWZ-B133F/B135F)

Prehrávanie hudby (pokračovanie)

Počúvanie FM rádia v režime manuálneho ladenia

Môžete tiež zvýrazniť nízkofrekvenčný rozsah stlačením tlačidla BASS. Funkcia Bass sa
aktivuje alebo deaktivuje po každom stlačení.

K prehrávaču musíte pripojiť slúchadlá, inak prehrávač nemôže prijímať žiadny signál FM
rádia.

 Tip
• Z dôvodu ochrany sluchu je efekt funkcie Bass pri vysokej úrovni hlasitosti obmedzený.

Poznámky
• Ak zapnete funkciu Bass počas aktivovaného nastavenia ekvalizéra, nastavenie ekvalizéra sa dočasne
vypne. Nastavenie ekvalizéra sa obnoví po vypnutí funkcie Bass.
• Keď je aktívna funkcia Bass, rozsvieti sa svetelný indikátor ( strana 44). Počas príjmu rádia FM sa
však nerozsvieti.

1
2
3

Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí základná
ponuka.
Stlačením tlačidla / vyberte položku
tlačidla  vykonajte potvrdenie.

(FM) a potom stlačením

Skontrolujte, či je vybratá položka „Manual“, a potom stlačením tlačidla
 vykonajte potvrdenie.
Prehrávač prejde do režimu manuálneho ladenia.

Frekvencia

Číslo predvoľby

Poznámka
• Číslo predvoľby sa zobrazuje iba v prípade, ak je už predvolená aktuálna frekvencia ( strana 31).
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Aktivácia funkcie Bass
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Počúvanie a nahrávanie FM rádia (iba NWZ-B133F/B135F) (pokračovanie)

4

Stlačením tlačidla / vyberte predchádzajúcu (alebo nasledujúcu)
frekvenciu.
Frekvencia sa mení s krokom 0,1 MHz.
Funkcia tlačidla

Výber nasledujúcej frekvencie

Stlačte tlačidlo .

Výber predchádzajúcej frekvencie

Stlačte tlačidlo .

Výber nasledujúcej rozhlasovej
Stlačte a podržte tlačidlo .
stanice s dostatočne silným signálom
Výber predchádzajúcej rozhlasovej
Stlačte a podržte tlačidlo .
stanice s dostatočne silným signálom
 Tipy
• Stlačením a podržaním tlačidla () počas príjmu FM rádia sa vyhľadá predchádzajúca (alebo
nasledujúca) rozhlasová stanica. Ak má rozhlasová stanica vyhovujúcu kvalitu signálu, začne sa
prehrávať.
• Stlačením tlačidla  počas príjmu FM rádia prehrávač pozastaví príjem FM rádia. Ak stlačíte
tlačidlo  znova, prehrávač bude pokračovať v príjme FM rádia.

Návrat do predchádzajúcej ponuky
Stlačte tlačidlo BACK/HOME.

Predvolenie požadovaných rozhlasových staníc
Rozhlasové stanice (najviac 30 staníc) vysielajúce vo vašom okolí môžete automaticky
naladiť výberom položky „FM Auto Preset“.
Keď použijete FM tuner prvýkrát alebo keď prejdete do novej oblasti, odporúčame naladiť
dostupné rozhlasové stanice použitím funkcie „FM Auto Preset“.
Poznámka
• Funkcia „FM Auto Preset“ vymaže všetky predtým predvolené rozhlasové stanice.

1
2
3
4

Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí základná
ponuka.
Stlačením tlačidla / vyberte položku
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.

(Settings) a potom

Stlačením tlačidla / vyberte položku „FM Settings“ a potom
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Stlačením tlačidla / vyberte položku „FM Auto Preset“ a potom
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.

Zlepšenie príjmu signálu
Kábel slúchadiel slúži ako anténa, preto ho čo najviac roztiahnite.
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Činnosť

Počúvanie FM rádia v režime ladenia predvolieb
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Počúvanie a nahrávanie FM rádia (iba NWZ-B133F/B135F) (pokračovanie)

5

Stlačením tlačidla / vyberte položku „OK“ a potom stlačením
tlačidla  vykonajte potvrdenie.

 Tip
• Stlačením tlačidla  počas príjmu FM rádia prehrávač pozastaví príjem FM rádia. Ak stlačíte
tlačidlo  znova, prehrávač bude pokračovať v príjme FM rádia.

Zastavenie automatického ladenia
V kroku 5 vyberte položku „Cancel“ a stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.

Návrat do predchádzajúcej ponuky
Stlačte tlačidlo BACK/HOME.
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1
2

Vyberte požadovanú frekvenciu ( strana 29, 35).

3

Stlačením tlačidla / vyberte číslo predvoľby, ktoré chcete
priradiť k aktuálnej frekvencii, a potom stlačením tlačidla  vykonajte
potvrdenie.

Stlačením tlačidla BACK/HOME sa vráťte do ponuky FM, stlačením
tlačidla / vyberte položku „Add Preset“ a potom stlačením
tlačidla  vykonajte potvrdenie.

Ak vyberiete číslo predvoľby, ktoré je už priradené k inej frekvencii, zobrazí sa
hlásenie požadujúce potvrdenie, či chcete nahradiť dané nastavenie. Výberom položky
„OK“ a stlačením tlačidla  nahradíte nastavenie.

Pokračovanie 

Počúvanie a nahrávanie FM rádia (iba NWZ-B133F/B135F)

Rozhlasové stanice vysielajúce v danej oblasti sa naladia a uložia ako predvoľby
v poradí od najnižšej po najvyššiu frekvenciu. Po dokončení ladenia sa zobrazí text
„COMPLETE“ a začne sa prijímať najnižšia naladená frekvencia.

Manuálne predvolenie rozhlasových staníc
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Počúvanie a nahrávanie FM rádia (iba NWZ-B133F/B135F) (pokračovanie)
Vymazanie predvolenej rozhlasovej stanice

3
4

Môžete začať počúvať FM rádio ( strana 29, 35).
Stlačením tlačidla BACK/HOME sa vráťte do ponuky FM, stlačením
tlačidla / vyberte položku „Delete Preset“ a potom stlačením
tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Stlačením tlačidla / vyberte číslo predvoľby, ktorú chcete
vymazať, a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Stlačením tlačidla / vyberte položku „OK“ a potom stlačením
tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Predvolená rozhlasová stanica sa vymaže.

Ak nie sú predvolené žiadne rozhlasové stanice, nemôžete ich vybrať. Predvoľte stanice s
dostatočným signálom použitím funkcie „FM Auto Preset“ ( strana 31) alebo predvoľte
rozhlasové stanice manuálne ( strana 33).

1
2
3

Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí základná
ponuka.
Stlačením tlačidla / vyberte položku
tlačidla  vykonajte potvrdenie.

(FM) a potom stlačením

Stlačením tlačidla / vyberte položku „Preset“ a potom stlačením
tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Prehrávač prejde do režimu ladenia predvolieb.

Poznámka
• Rozhlasové stanice môžete predvoliť alebo odstrániť iba počas príjmu FM rádia.

Číslo predvoľby

4
34

Stlačením tlačidla / vyberte predchádzajúce (alebo nasledujúce)
číslo predvoľby.
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1
2

Výber rozhlasových staníc v režime ladenia predvolieb
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Počúvanie a nahrávanie FM rádia (iba NWZ-B133F/B135F) (pokračovanie)

Prehrávanie nahraných programov FM rádia

1

Stlačte a podržte tlačidlo REC/STOP počas počúvania stanice, ktorú
chcete nahrávať.

2
3

Stlačte tlačidlo REC/STOP.

1
2
3
4

Prehrávač prejde do pohotovostného režimu pre nahrávanie.
Spustí sa nahrávanie.

Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte tlačidlo REC/STOP.
Nahrávanie sa uloží ako súbor s názvom FRnnnn*1.wav do priečinka [Record] –
[FM].
*1 Názvy súborov sa priraďujú automaticky od „FR0001.wav“ do „FR9999.wav“.

 Tipy
• FM rádio môžete nahrávať aj krátkym stlačením tlačidla REC/STOP v kroku 1, výberom položky
„OK“ a stlačením tlačidla  na potvrdenie.
• Nahrávanie v oblastiach so slabým signálom môže mať za následok vznik šumu. Nahrávajte v
oblastiach so silnejším signálom.
• Ak chcete pozastaviť nahrávanie, stlačte tlačidlo . Jeho opätovným stlačením obnovíte nahrávanie.

Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí základná
ponuka.
Stlačením tlačidla / vyberte položku
tlačidla  vykonajte potvrdenie.

(FM) a potom stlačením

Stlačením tlačidla / vyberte položku „Play Rec Data“ a potom
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Stlačením tlačidla / vyberte požadovaný nahraný program FM
rádia a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.

 Tip
• Ak chcete počúvať všetky nahrané programy FM rádia, vyberte položku „Play All“ v kroku 4.

Návrat do predchádzajúcej ponuky
Stlačte tlačidlo BACK/HOME.

Poznámky
• Ak premenujete súbory v priečinku [Record] v počítači alebo ak umiestnite súbory, ktoré boli
importované do počítača, späť do priečinka [Record], nemusia sa dať prehrať na prehrávači.
• Programy a zvukové súbory nahrané prehrávačom sa dajú prehrávať na prehrávači alebo na počítači.
• Bitovú rýchlosť pre nahrávanie FM programov nie je možné zmeniť. K dispozícii je iba možnosť
„High“.
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Nahrávanie FM rádia

37

Počúvanie a nahrávanie hlasu

Počúvanie a nahrávanie FM rádia (iba NWZ-B133F/B135F) (pokračovanie)

Nahrávanie zvuku

Vymazanie nahraných programov FM rádia

5

Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí základná
ponuka.
Stlačením tlačidla / vyberte položku
tlačidla  vykonajte potvrdenie.

(FM) a potom stlačením

Stlačením tlačidla / vyberte položku „Delete Rec Data“ a potom
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Stlačením tlačidla / vyberte požadovaný nahraný program FM
rádia, ktorý chcete vymazať, a potom stlačením tlačidla  vykonajte
potvrdenie.
Stlačením tlačidla / vyberte položku „OK“ a potom stlačením
tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Vybraný program FM rádia sa vymaže.

 Tipy
• Ak chcete vymazať všetky nahrané programy FM rádia, vyberte položku „Delete All“ v kroku 4.
• Ak chcete zastaviť vymazávanie, vyberte položku „Cancel“ v kroku 5.
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Použitím ponuky „Voice“ môžete nahrávať zvuk z mikrofónu prehrávača a prehrávať
nahrané zvukové súbory. Nahraný zvuk bude kódovaný vo formáte ADPCM.
Poznámka
• Zvuk nemôžete nahrávať počas príjmu FM rádia (iba NWZ-B133F/B135F) ani pri zapnutej funkcii
„Setting“. Ak chcete nahrávať zvuk, zmeňte funkciu na „Voice“ alebo „Music Library“.

1
2
3

Pri vybratej funkcii „Voice“ alebo „Music Library“ stlačte a podržte
tlačidlo REC/STOP.
Prehrávač prejde do pohotovostného režimu pre nahrávanie.

Stlačte tlačidlo REC/STOP.
Spustí sa nahrávanie.

Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte tlačidlo REC/STOP.
Nahrávanie sa uloží ako súbor s názvom VRnnnn*1.wav do priečinka [Record] –
[Voice].

Počúvanie a nahrávanie hlasu

1
2
3
4

*1 Názvy súborov sa priraďujú automaticky od „VR0001.wav“ do „VR9999.wav“.

 Tipy
• Zvuk môžete nahrávať aj krátkym stlačením tlačidla REC/STOP v kroku 1, výberom položky „OK“ a
stlačením tlačidla  na potvrdenie.
• Ak chcete pozastaviť nahrávanie, stlačte tlačidlo . Jeho opätovným stlačením obnovíte nahrávanie.
• Bitovú rýchlosť zvukového súboru môžete zmeniť. Bližšie informácie nájdete v časti „Rec Settings“
( strana 43).

Pokračovanie 
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Počúvanie a nahrávanie hlasu (pokračovanie)
Vymazanie nahraných zvukových súborov

Poznámky
• Ak premenujete súbory v priečinku [Record] v počítači alebo ak umiestnite súbory, ktoré boli
importované do počítača, späť do priečinka [Record], nemusia sa dať prehrať na prehrávači.
• Programy a zvukové súbory nahrané prehrávačom sa dajú prehrávať na prehrávači alebo na počítači.

1
2
3
4

Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí základná
ponuka.
Stlačením tlačidla / vyberte položku
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.

(Voice) a potom

Stlačením tlačidla / vyberte položku „Play Rec Data“ a potom
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Stlačením tlačidla / vyberte požadovaný nahraný zvukový súbor
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.

 Tip

Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí základná
ponuka.
Stlačením tlačidla / vyberte položku
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.

(Voice) a potom

Stlačením tlačidla / vyberte položku „Delete Rec Data“ a potom
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Stlačením tlačidla / vyberte nahraný zvukový súbor, ktorý
chcete vymazať, a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Stlačením tlačidla / vyberte položku „OK“ a potom stlačením
tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Vybratý zvukový súbor sa vymaže.

Počúvanie a nahrávanie hlasu

Prehrávanie nahraných zvukových súborov

1
2
3
4
5

 Tipy
• Ak chcete vymazať všetky nahrané zvukové súbory, vyberte položku „Delete All“ v kroku 4.
• Ak chcete zastaviť vymazávanie, vyberte položku „Cancel“ v kroku 5.

• Ak chcete počúvať všetky nahrané zvukové súbory, vyberte položku „Play All“ v kroku 4.

Návrat do predchádzajúcej ponuky
Stlačte tlačidlo BACK/HOME.
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Nastavenia

Zmena nastavení

„FM Settings“ (iba NWZ-B133F/B135F)

Použitím ponuky „Settings“ môžete zmeniť rozličné nastavenia. Nasledujúci postup je
základným spôsobom zmeny nastavení.

Popis

„Scan Sensitivity“

Upraví citlivosť tak, aby sa našli vysielané stanice. Ak prehrávač nenájde
požadovanú vysielanú stanicu z dôvodu slabého signálu, nastavte hodnotu
„High“. Ak je príjem príliš citlivý a prehrávač prijíma signály z neželaných
staníc, nastavte hodnotu „Low“. Predvolené nastavenie je „High“.

„FM Auto Preset“

Slúži na automatické predvolenie rozhlasových staníc. Bližšie informácie
nájdete v časti „Predvolenie požadovaných rozhlasových staníc“
( strana 31).

Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí základná
ponuka.
Stlačením tlačidla / vyberte položku
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.

(Settings) a potom

Stlačením tlačidla / vyberte požadovanú položku a potom
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zopakujte krok 3 a zmeňte jej hodnotu a potom vždy stlačením tlačidla
 vykonajte potvrdenie.

Návrat do predchádzajúcej ponuky
Stlačte tlačidlo BACK/HOME.

„Rec Settings“
Nastavenie

Popis

„Voice Record Codec“
(nastavenia nahrávania
hlasu)

Slúži na výber úrovne kvality nahrávania z možností „Low“, „Mid“ alebo
„High“.
Čím vyššia je úroveň, tým viac pamäte prehrávač používa pre nahrávanie
zvuku. V predvolenom nastavení je nastavená možnosť „Mid“.

Nastavenia

1
2
3
4

Nastavenie

„Music Settings“
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Nastavenie

Popis

„Play Mode“

Slúži na výber rôznych režimov prehrávania vrátane náhodného
prehrávania a opakovaného prehrávania vybraných skladieb. Bližšie
informácie nájdete v časti „Nastavenie režimu prehrávania“ ( strana 24).

„Equalizer“

Slúži na výber požadovanej kvality zvuku podľa žánru hudby a podobne.
Bližšie informácie nájdete v časti „Nastavenie kvality zvuku“ ( strana 26).

Pokračovanie 
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Nastavenia (pokračovanie)
„Common Settings“

Popis

Popis

„Contrast“

„Set Date-Time“

Slúži na úpravu dátumu a času.
Ak chcete nastaviť numerickú hodnotu, použite tlačidlo /.
Ak chcete premiestniť zvýraznený posúvač, použite tlačidlo .

Upravuje kontrast obrazovky.
Ak chcete upraviť numerickú hodnotu, použite tlačidlo /.
Kontrast obrazovky môžete upraviť (+7 až -7).

„USB Bus Powered“

„VLS(Volume Limit)“

Slúži na zapnutie alebo vypnutie funkcie „AVLS(Volume Limit)“ (systém
automatického obmedzovania hlasitosti). Nastavenie „AVLS ON“
obmedzuje maximálnu hlasitosť, aby sa zabránilo rušeniu osôb v blízkosti,
pri súčasnom poskytovaní pohodlnej úrovne hlasitosti pre počúvanie.
Predvolené nastavenie je „AVLS OFF“.

„Beep“

Zapína a vypína zvuk pípania pri stláčaní tlačidiel.
Ak chcete zapnúť zvuk pípania, nastavte možnosť „Beep ON“.
Ak chcete vypnúť zvuk pípania, nastavte možnosť „Beep OFF“.
Predvolené nastavenie je „Beep ON“.

Nastavuje rýchlosť nabíjania batérie.
Pri nastavení na hodnotu „High-Power 500mA“ sa bude prehrávač nabíjať
prúdom 500 miliampérov za sekundu. Prehrávač sa bude nabíjať rýchlo.
Pri nastavení na hodnotu „Low-Power 100mA“ sa bude prehrávač nabíjať
prúdom 100 miliampérov za sekundu. Aj keď sa prehrávač nabíja
pomalšie, zlepší sa stabilita prenosu údajov.
Predvolené nastavenie je „High-Power 500 mA“.

„Power Save Mode“

„LED“

44

Nastavuje úsporný režim.
Pri nastavení na hodnotu „Save ON Normal“ sa na displeji zobrazí obrazovka
úsporného režimu, keď približne 15 sekúnd nevykonáte žiadnu činnosť.
Pri nastavení na hodnotu „Save ON Super“ obrazovka zhasne, keď
približne 15 sekúnd nevykonáte žiadnu činnosť. Pri tomto nastavení sa
spotrebúva najmenej energie z batérie.
Pri nastavení na hodnotu „Save OFF“ sa budú na displeji počas
prehrávania alebo príjmu FM rádia nepretržite zobrazovať ikony alebo
znaky (iba NWZ-B133F/B135F).
Predvolené nastavenie je „Save ON Normal“.

Nastavenia

Nastavenie

Nastavenie

„Information“
Môžete zobraziť informácie ako názov modelu, kapacitu zabudovanej pamäte typu flash
a verziu firmvéru.
1: názov modelu
2: kapacita zabudovanej pamäte typu flash
3: informácie o verzii firmvéru prehrávača

„Language“
Slúži na výber jazyka zobrazenia z nasledujúcich možností: „English“, „Espanol“, „Français“, „Portugues“,
„Русский“, „
“, „
“ alebo „
“.

Slúži na zapnutie a vypnutie svetelného indikátora.
Ak chcete zapnúť svetelný indikátor, nastavte možnosť na hodnotu „LED ON“.
Ak chcete vypnúť svetelný indikátor, nastavte možnosť na hodnotu „LED OFF“.
Predvolené nastavenie je „LED ON“.

Pokračovanie 
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Riešenie problémov

Nastavenia (pokračovanie)

Riešenie problémov

„Initialize“
Nastavenie

Popis

„Reset All Settings“

Môžete obnoviť predvolené nastavenia prehrávača. Obnovením
predvolených nastavení prehrávača sa nevymažú skladby, ktoré ste
preniesli do prehrávača.
Ak chcete obnoviť všetky predvolené nastavenia, výberom položky „OK“
vykonajte potvrdenie.

„Format“

Ak prehrávač nefunguje, ako by mal, skúste vyriešiť problém pomocou nasledujúcich krokov.

1
2

Poznámky
• Ak je batéria takmer vybitá, prehrávač nemôžete naformátovať. Pred formátovaním nabite batériu.
• Zabudovanú pamäť typu flash neformátujte pomocou programu Prieskumník systému Windows.

46

3

Stlačte tlačidlo RESET pomocou ostrého predmetu, špendlíka a podobne.
Ak stlačíte tlačidlo RESET počas používania prehrávača, uložené súbory a nastavenia
v prehrávači sa môžu vymazať.
Ak zapnete prehrávač po obnovení jeho predvolených nastavení, prehrávač znova
aktivuje predtým nastavené položky.

Tlačidlo RESET

Vyhľadajte informácie o danom probléme na niektorej z webových
stránok technickej podpory.

Riešenie problémov

Zabudovanú pamäť typu flash prehrávača môžete naformátovať. Ak
naformátujete pamäť, všetky súbory sa vymažú a všetky nastavenia sa
obnovia na predvolené hodnoty. Nezabudnite pred naformátovaním
skontrolovať súbory uložené v pamäti a exportovať všetky potrebné
súbory na pevný disk počítača alebo do iného zariadenia.
Ak chcete naformátovať prehrávač, výberom položky „OK“ vykonajte
potvrdenie.

V nasledujúcich tabuľkách na riešenie problémov vyhľadajte príznaky
problému a vyskúšajte niektorý z uvedených nápravných postupov.

Pre zákazníkov v USA je určená nasledujúca adresa: http://www.sony.com/walkmansupport
Pre zákazníkov v Kanade je určená nasledujúca adresa:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Pre zákazníkov v Európe je určená nasledujúca adresa:
http://support.sony-europe.com/DNA
Pre zákazníkov v Latinskej Amerike je určená nasledujúca adresa:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Pre zákazníkov v iných krajinách alebo regiónoch je určená nasledujúca adresa:
http://www.sony-asia.com/support
Pre zákazníkov, ktorí si kúpili zámorské modely, je určená nasledujúca adresa:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Pokračovanie 
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Riešenie problémov (pokračovanie)

4

Ak pri riešení problému zlyhajú postupy uvedené vyššie, poraďte sa
s najbližším obchodným zástupcom spoločnosti Sony.

Príčina a odstránenie

Generuje sa šum.

• V blízkosti prehrávača sa používa zariadenie vysielajúce rádiové
signály, ako napríklad mobilný telefón.
 Pri používaní takých zariadení, ako sú napríklad mobilné
telefóny, udržiavajte tieto zariadenia ďalej od prehrávača.
• Zvukové údaje sú poškodené.
 Vymažte zvukové súbory a potom ich znova preneste. Pri
prenose zvukových súborov ukončite všetky ostatné aplikácie,
aby sa zabránilo poškodeniu súborov.

Tlačidlá nefungujú.

• Prepínač HOLD je nastavený v smere šípky ().
 Posuňte prepínač HOLD v opačnom smere, než ukazuje
šípka () ( strana 11).
• Prehrávač obsahuje skondenzovanú vlhkosť.
 Počkajte niekoľko hodín, kým prehrávač nevyschne.
• Zostávajúca energia batérie je nízka alebo nedostačujúca.
 Batériu dobíjajte pripojením k počítaču ( strana 14).
 Ak prehrávač nereaguje ani po nabití batérie, stlačením
tlačidla RESET obnovte predvolené nastavenia prehrávača
( strana 47).

Prehrávanie sa nezastaví.

• Pri používaní tohto prehrávača nie je žiadny rozdiel medzi
zastavením a pozastavením. Ak stlačíte tlačidlo , zobrazí sa
ikona  a prehrávanie sa pozastaví/zastaví.

Spustenie prehrávača chvíľu trvá.

• Spustenie prehrávača môže chvíľu trvať, ak je v prehrávači
uložených veľa súborov alebo priečinkov alebo ak zvukové údaje
prenesené do prehrávača obsahujú množstvo informácií o
značkách ID3. Počkajte, kým sa nezobrazí úvodná animácia.

Prevádzka
Príznak

Príčina a odstránenie

Prehrávač nevydáva žiadny zvuk.

• Úroveň hlasitosti je nastavená na nulovú hodnotu.
 Zvýšte hlasitosť ( strana 10).
• Konektor slúchadiel nie je správne zapojený.
 Zapojte konektor slúchadiel správne ( strana 10).
• Konektor slúchadiel je znečistený.
 Vyčistite konektor slúchadiel mäkkou, suchou handričkou.
• V zabudovanej pamäti flash nie sú uložené žiadne zvukové
súbory.
 Ak sa zobrazí nápis „NO DATA“, preneste zvukové súbory
z počítača.

Skladby sa nedajú prehrávať.
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• Batéria je vybitá.
 Úplne nabite batériu ( strana 15).
 Ak prehrávač nereaguje ani po nabití batérie, stlačením
tlačidla RESET obnovte predvolené nastavenia prehrávača
( strana 47).
• Obsah súboru, ako napríklad predplatné a podobne, je po
exspirácii/obmedzení času prehrávania.
 Súbor, ktorý je po exspirácii/obmedzení času prehrávania, sa
nedá prehrať. Aktualizujte súbor použitím softvéru.

Pokračovanie 
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Príznak
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Riešenie problémov (pokračovanie)
Prevádzka (pokračovanie)
Príznak

Príčina a odstránenie

Prenesené skladby sa nedajú nájsť. • Zabudovaná pamäť typu flash prehrávača bola naformátovaná
použití programu Prieskumník systému Windows.
 Naformátujte zabudovanú pamäť typu flash pomocou ponuky
„Format“ prehrávača ( strana 46).
• Prehrávač bol počas prenosu súborov odpojený od počítača.
 Preneste použiteľné súbory späť do počítača a naformátujte
zabudovanú pamäť typu flash pomocou ponuky „Format“
prehrávača ( strana 46).
• Konektor slúchadiel nie je úplne zasunutý.
 Ak slúchadlá nie sú správne pripojené, zvuk môže znieť
nesprávne. Zasuňte konektor slúchadiel do zásuvky, až kým
nezacvakne ( strana 10).

Prehrávanie sa zrazu zastavilo.

• Zostávajúca úroveň nabitia batérie je nedostatočná.
 Nabite batériu pripojením prehrávača k počítaču ( strana 14).

Prehrávač sa nedá naformátovať.

• Zostávajúca energia batérie je nízka alebo nedostačujúca.
 Nabite batériu pripojením prehrávača k počítaču ( strana 14).

Displej
Príznak

Príčina a odstránenie

Názov skladby nie je zobrazený
správne.

• Ak názov obsahuje nepodporované znaky, názov sa zobrazí bez
týchto nepodporovaných znakov.
 Názov premenujte na počítači použitím vhodných znakov.

Príčina a odstránenie

Namiesto názvu sa zobrazí text
„Unknown“.

• Skladba nemá žiadny názov.
 Vyberte skladbu alebo súbor v zozname „Folder“.

Zobrazia sa skomolené znaky.

• Vybrali ste nesprávny jazyk.
 Vyberte správny jazyk v ponuke „Language“
( strana 45) a potom preneste údaje znova do prehrávača.

Napájanie
Príznak

Príčina a odstránenie

Napájanie sa nezapne.

• Prepínač HOLD je nastavený v smere šípky ().
 Posuňte prepínač HOLD v opačnom smere, než ukazuje šípka
() ( strana 11).
• Ak stlačíte tlačidlo  hneď po vypnutí prehrávača, prehrávač
sa nespustí z dôvodu procesu vypínania. Počkajte niekoľko
sekúnd a potom zapnite napájanie.
• Zostávajúca úroveň nabitia batérie je nedostatočná.
 Nabite batériu pripojením prehrávača k počítaču ( strana 14).
 Ak prehrávač nereaguje ani po nabití batérie, stlačením
tlačidla RESET obnovte predvolené nastavenia prehrávača
( strana 47).
• Vymažte nepotrebné súbory.
 Vymažte nepotrebné súbory, až kým celkový počet súborov a
priečinkov nebude spolu maximálne 2 000.
 Pre normálnu funkciu je potrebných aspoň 20 MB voľného miesta.
Ak chcete skontrolovať voľné miesto, otvorte ponuku [Tento
počítač] – [WALKMAN] alebo [Vymeniteľný disk], kliknite pravým
tlačidlom myši na položku [Pamäťové médium]*1 a v zobrazenej
ponuke vyberte položku [Vlastnosti].

Riešenie problémov

Z pravého kanála slúchadiel
nevychádza žiaden zvuk.
Prípadne, zvuk pravého kanála je
počuť z oboch strán slúchadiel.

Príznak

*1 Hierarchia údajov sa môže líšiť v závislosti od počítačového prostredia.
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Riešenie problémov (pokračovanie)
Nahrávanie

Príznak

Príčina a odstránenie

Príznak

Príčina a odstránenie

Batéria vydrží krátko.

• Prevádzková teplota je nižšia ako 5 °C.
 Výdrž batérie sa skracuje kvôli vlastnostiam batérie. Toto nie
je príznakom poruchy.
• Doba nabíjania batérie nie je dostatočná.
 Batériu nabíjajte dovtedy, kým sa nezobrazí ikona
.
• Úpravou nastavení alebo správnou správou napájania môžete
šetriť energiu batérie a prehrávač používať dlhšie ( strana 44).
• Batériu treba vymeniť za novú.
 Poraďte sa s najbližším obchodným zástupcom spoločnosti
Sony.
• Prehráva sa obsah chránený autorskými právami.
 Pri prehrávaní obsahu chráneného autorskými právami sa
môže skrátiť výdrž batérie.

Hlásenie „MEMORY FULL“ sa
zobrazí, aj keď sa nedosiahne
maximálny čas nahrávky.

• Prehrávač môže zobraziť spolu maximálne 999 súborov a
priečinkov. Aj keď môžete preniesť do prehrávača viac súborov
alebo priečinkov, prehrávač nemôže zobraziť ani prehrať žiadne
súbory, priečinky alebo úrovne, ktoré prekračujú tento limit.
 Vymažte nepotrebné súbory, až kým celkový počet súborov a
priečinkov nebude spolu maximálne 999.
 Exportujte nahrané súbory do počítača.

Zostávajúci čas pre nahrávky
zostane rovnaký aj po vymazaní
súborov.

• Z dôvodu systémových obmedzení sa zostávajúci čas pre
nahrávky nemusí zlepšiť, ak vymažete iba krátke súbory.

Nedá sa nahrávať.

• V zabudovanej pamäti typu flash prehrávača nie je dostatok
miesta.
 Vymažte nepotrebné súbory.
 Exportujte nahrané súbory do počítača.
Potrebné voľné miesto sa môže líšiť v závislosti od bitovej
rýchlosti alebo dostupného času pre nahrávky.
• Prehrávač môže zobraziť spolu maximálne 999 súborov a
priečinkov. Aj keď môžete preniesť do prehrávača viac súborov
alebo priečinkov, prehrávač nemôže zobraziť ani prehrať žiadne
súbory, priečinky alebo úrovne, ktoré prekračujú tento limit.
 Vymažte nepotrebné súbory, až kým celkový počet súborov a
priečinkov nebude spolu maximálne 999.
 Exportujte nahrané súbory do počítača.
• Prehrávač je pripojený k počítaču.
 Odpojte prehrávač od počítača.

Prehrávač nedokáže nabiť
batériu.

• Prehrávač nie je správne pripojený k portu USB počítača.
 Odpojte prehrávač a potom ho znova pripojte.
• Batéria sa nabíja pri okolitej teplote mimo rozsahu 5 °C až 35 °C.
 Batériu nabíjajte pri okolitej teplote 5 °C až 35 °C.
• Počítač nie je zapnutý.
 Zapnite počítač.
• Počítač prešiel do stavu spánku alebo dlhodobého spánku.
 Prebuďte počítač zo stavu spánku alebo dlhodobého spánku.

Nabíjanie sa dokončí veľmi
rýchlo.

• Ak je batéria pred začatím nabíjania takmer úplne nabitá, na
dosiahnutie úplného nabitia sa vyžaduje krátky čas.

Pokračovanie 
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Riešenie problémov (pokračovanie)
Nahrávanie (pokračovanie)
Príčina a odstránenie

Celkový čas nahrávok a
zostávajúci čas pre nahrávky sa
spolu nerovnajú maximálnemu
času pre nahrávky.

• Ak nahráte veľa krátkych súborov, z dôvodu systémových
obmedzení sa môžu nahrať s automaticky vloženými medzerami
medzi súbormi. To spôsobí zvýšenie celkového času nahrávok a
výsledkom je nezhoda.

Nahrané súbory sa nedajú
vymazať.

• Súbor alebo priečinok, ktorý sa nedá vymazať, je nastavený ako
[Iba na čítanie] na počítači.
 Vymažte údaje použitím programu Prieskumník systému Windows.
• Batéria je takmer alebo úplne vybitá.
 Úplne nabite batériu ( strana 14).

Priečinok sa nevymaže, aj keď
nahrané súbory boli všetky
vymazané.

• Priečinok obsahuje iné než nahrané súbory.
 Otvorte priečinok použitím programu Prieskumník systému
Windows a vymažte všetky súbory iné než súbory nahrané
prostredníctvom prehrávača.

Prepojenie s počítačom
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Príznak

Príčina a odstránenie

Po pripojení prehrávača
k počítaču sa nezobrazí text
„CONNECTED USB“.

• Konektor USB prehrávača nie je správne pripojený k portu USB
počítača.
 Odpojte prehrávač a potom ho znova pripojte.
• Používate rozbočovač USB.
 Prehrávač pripojte priamo do portu USB, pretože pripojenie
prostredníctvom rozbočovača USB nemusí fungovať. Môžete
však použiť rozbočovač USB poskytujúci napájanie.
• V počítači je spustená iná aplikácia.
 Odpojte prehrávač, niekoľko minút počkajte a znova ho
pripojte. Ak problém pretrváva, odpojte prehrávač, reštartujte
počítač a potom znova pripojte prehrávač.

Príznak

Príčina a odstránenie

Počítač nerozpozná prehrávač po • Konektor USB prehrávača nie je správne pripojený k portu USB
jeho pripojení.
počítača.
 Odpojte prehrávač a potom ho znova pripojte.
• Používate rozbočovač USB.
 Prehrávač pripojte priamo do portu USB, pretože pripojenie
prostredníctvom rozbočovača USB nemusí fungovať. Môžete
však použiť rozbočovač USB poskytujúci napájanie.
• Port USB na počítači môže mať problém. Pripojte konektor USB
prehrávača do iného portu USB na počítači.
Zvukové súbory nie je možné
preniesť z počítača do
prehrávača.

• Prenos sa môže zastaviť z dôvodu rôznych vplyvov, ako je
napríklad statická elektrina a podobne.
 Prispieva to k ochrane údajov. Odpojte prehrávač a potom ho
znova pripojte.
• Konektor USB prehrávača nie je správne pripojený k portu USB
počítača. Skontrolujte, či sa na displeji zobrazil text „DATA
ACCESS“ alebo „CONNECTED USB“.
 Odpojte prehrávač a potom ho znova pripojte.
• V zabudovanej pamäti typu flash prehrávača nie je dostatok
miesta.
 Vymažte nepotrebné skladby, aby sa uvoľnilo viac miesta.
• Prehrávač obsahuje chybné súbory.
 Preneste potrebné súbory späť do počítača a naformátujte
prehrávač ( strana 46).
• Zvukový súbor je poškodený.
 Vymažte zvukový súbor a potom ho preneste znova. Pri
prenose zvukového súboru ukončite všetky ostatné aplikácie,
aby sa zabránilo poškodeniu súboru.

Pokračovanie 
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Riešenie problémov (pokračovanie)
Iné

Príznak

Príčina a odstránenie

Príznak

Príčina a odstránenie

Do prehrávača sa dá preniesť len
malý počet skladieb.

• V zabudovanej pamäti typu flash prehrávača nie je dostatok miesta.
 Vymažte nepotrebné skladby, aby sa uvoľnilo viac miesta.
• V zabudovanej pamäti typu flash sú uložené iné ako zvukové
údaje.
 Presuňte tieto súbory neobsahujúce zvukové údaje do
počítača, aby sa uvoľnilo miesto.

Prehrávač pri používaní nepípa.

• Položka „Beep“ je nastavená na hodnotu „Beep OFF“.
 Nastavte položku „Peep“ na hodnotu „Beep ON“ ( strana 44).

Prehrávač sa zohrieva.

• Prehrávač sa môže zohrievať pri nabíjaní batérie a tesne po
nabíjaní. Prehrávač sa môže zohrievať aj pri prenose veľkého
množstva súborov. Je to normálne a neznamená to poruchu.
Prehrávač na chvíľku odložte a nechajte ho vychladnúť.

Dátum a čas boli vynulované.

• Ak necháte v prehrávači určitú dobu vybitú batériu, dátum a čas
sa môžu vynulovať.
 Toto nie je príznakom poruchy. Nabíjajte batériu dovtedy, až
kým sa na obrazovke nezobrazí ikona
( strana 14),
a potom znova nastavte dátum a čas ( strana 44).

Všetky nastavenia prehrávača
boli obnovené na predvolené
hodnoty.

• Presunuli, vymazali alebo premenovali ste systémové súbory.
Prípadne ste naformátovali zabudovanú pamäť typu flash
prehrávača pomocou inej ponuky prehrávača ako „Format“.
 Ak vykonáte ľubovoľné z vyššie uvedených operácií, systém
upraví svoju štruktúru a všetky nastavenia prehrávača budú
po odpojení prehrávača od počítača alebo iných zariadení
obnovené na predvolené hodnoty.
Ak prehrávač nefunguje normálne po naformátovaní
prehrávača použitím inej ponuky prehrávača než „Format“,
naformátujte zabudovanú pamäť typu flash použitím ponuky
„Format“ prehrávača ( strana 46).

Prehrávač sa stáva počas
pripojenia k počítaču
nestabilným.

• Používate rozbočovač USB.
 Prehrávač pripojte priamo do portu USB, pretože pripojenie
prostredníctvom rozbočovača USB nemusí fungovať. Môžete
však použiť rozbočovač USB poskytujúci napájanie.

FM tuner (iba NWZ-B133F/B135F)
Príznak

Príčina a odstránenie

FM vysielanie nie je dobre počuť. • Prijímacia frekvencia nie je dobre naladená.
 Na zlepšenie príjmu zvoľte frekvenciu manuálne ( strana 29).

56

Príjem je slabý a kvalita zvuku je
zlá.

• Rádiový signál je slabý.
 FM vysielanie počúvajte pri okne, nakoľko signál môže byť
v budovách či vozidlách slabý.
• Kábel slúchadiel nie je dostatočne roztiahnutý.
 Kábel slúchadiel funguje ako anténa. Kábel slúchadiel čo
najviac roztiahnite.

FM vysielanie je ovplyvňované
rušením.

• V blízkosti prehrávača sa používa zariadenie vysielajúce rádiové
signály, ako napríklad mobilný telefón.
 Pri používaní takých zariadení, ako sú napríklad mobilné
telefóny, udržiavajte tieto zariadenia ďalej od prehrávača.

Pokračovanie 
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Riešenie problémov (pokračovanie)

Inicializácia (formátovanie) prehrávača
Zabudovanú pamäť flash naformátujte použitím ponuky „Settings“ tohto
prehrávača podľa postupu uvedeného nižšie. (Pred formátovaním skontrolujte
všetok obsah, pretože všetky uložené údaje budú vymazané.)

Význam

CANNOT EXCUTE

• Pokúšate sa predvoliť alebo • Zmeňte funkciu na „FM“ a potom
vymazať rozhlasovú stanicu,
predvoľte alebo vymažte rozhlasovú
keď prehrávač nie je v
stanicu.
režime FM.
• Vypnite funkciu Bass a potom zmeňte
• Pokúšate sa zmeniť
nastavenie ekvalizéra.
nastavenie ekvalizéra počas
aktivovanej funkcie Bass.

CHARGING

Batéria sa nabíja.

Toto nie je príznakom chyby. Počkajte, kým
sa batéria úplne nenabije. Prehrávač však
môžete použiť aj s batériou, ktorá nie je úplne
nabitá.

DATA ACCESS

Prístup k zabudovanej pamäti
typu flash.

Toto hlásenie sa zobrazí, keď sa pristupuje
k zabudovanej pamäti typu flash. Počkajte na
dokončenie prístupu.

DRM ERROR

Bol zistený neoprávnene
distribuovaný súbor
s ochranou proti kopírovaniu.

Preneste normálny zvukový súbor späť do
počítača a potom naformátujte zabudovanú
pamäť typu flash.

EXPIRED

Pokúšate sa prehrať skladbu,
ktorá má obmedzený čas
prehrávania, alebo ktorej čas
prehrávania uplynul.

Ak skladba, ktorá sa nedá prehrať, nie je
potrebná, môžete ju vymazať zo zabudovanej
pamäte typu flash.

1 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí základná
ponuka.

2 Vyberte položku
tomto poradí.

(Settings) – „Initialize“ – „Format“ – „OK“ v

Stlačením tlačidla / vyberte požadovanú položku a potom stlačením
tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Po výbere položky „OK“ a potvrdení sa zobrazí hlásenie „FORMATTING…“ a
spustí sa formátovanie. Po dokončení formátovania sa zobrazí text
„COMPLETE“.

Hlásenia
Ak sa na displeji zobrazí hlásenie, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.
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Hlásenie

Význam

Náprava

AVLS (bliká)

Je zapnutá funkcia
„AVLS(Volume Limit)“
a úroveň hlasitosti prevyšuje
normálnu hodnotu.

Znížte hlasitosť alebo vypnite funkciu
„AVLS(Volume Limit)“ ( strana 44).

Náprava

Pokračovanie 
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Riešenie problémov (pokračovanie)

Význam

FILE ERROR

• Súbor sa nedá čítať.
• Preneste normálny zvukový súbor späť do
• Súbor je chybný.
počítača a potom prehrávač naformátujte.
• Prehrávač nedokáže prehrať • Ak skladba, ktorá sa nedá prehrať, nie je
niektoré súbory kvôli
potrebná, môžete ju vymazať zo
nekompatibilným
zabudovanej pamäte typu flash.
formátom.
• Prenos bol prerušený.

Náprava

FORMAT ERROR

Systémy súborov boli
poškodené z dôvodu
neplatného formátovania.

Naformátujte zabudovanú pamäť typu flash
pomocou ponuky „Format“ prehrávača
( strana 46).

HOLD

Prehrávač sa nedá obsluhovať,
lebo prepínač HOLD je
nastavený do polohy HOLD.

Ak chcete obsluhovať prehrávač, prepnite
prepínač HOLD do opačnej polohy
( strana 11).

LOW BATTERY

Batéria je vybitá.

Nabite batériu ( strana 14).

MEMORY FULL

• V zabudovanej pamäti typu
flash prehrávača nie je
dostatok miesta.
• Pokúšate sa nahrávať FM
rádio (NWZ-B133F/B135F
iba) alebo zvuk a celkový
počet súborov a priečinkov
v prehrávači je spolu väčší
než 2 000.

• Pripojte prehrávač k počítaču a vymažte
všetky nepotrebné skladby, aby sa zväčšilo
voľné miesto v prehrávači.
• Nemôžete nahrať spolu viac než
maximálne 999 súborov a priečinkov.
Pripojte prehrávač k počítaču a vymažte
všetky nepotrebné skladby alebo súbory.

Hlásenie

Význam

Náprava

• Databáza sa nedala vytvoriť, • Vymažte nepotrebné súbory.
MEMORY IS FULL
Pre normálnu funkciu je potrebných aspoň
REMOVE CONTENT
pretože pamäť prehrávača je
20 MB voľného miesta.
plná.
Voľné miesto môžete skontrolovať
• Pokúšate sa nahrávať FM
kliknutím na položku [Tento počítač],
rádio (NWZ-B133F/B135F
kliknutím pravým tlačidlom myši na
iba) alebo zvuk a celkový
položku [WALKMAN] alebo [Vymeniteľný
počet súborov a priečinkov
disk] a potom otvorením okna [Vlastnosti]
v prehrávači je spolu väčší
kliknutím ľavým tlačidlom myši.
než 2 000.
• Nemôžete nahrať spolu viac než
maximálne 999 súborov a priečinkov.
Pripojte prehrávač k počítaču a vymažte
všetky nepotrebné skladby alebo súbory.
NO DATA

V zabudovanej pamäti typu
flash nie sú žiadne zvukové
súbory.

Preneste zvukové súbory.

NO ITEM

V zvolenej položke neexistuje
žiadna skladba.

Preneste zvukové súbory.

READ ONLY

Pokúšate sa vymazať skladby
Vymažte údaje použitím programu
nastavené ako [Iba na čítanie]. Prieskumník systému Windows.

CONNECTED USB

Prehrávač je pripojený
k počítaču.

Riešenie problémov
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Hlásenie

Toto nie je príznakom chyby. Ovládacie
prvky prehrávača nemôžete ovládať počas
jeho pripojenia k počítaču.
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Ďalšie informácie

Upozornenia
Bezpečnosť

Inštalácia
• Na prehrávač nedávajte žiadne ťažké predmety ani ho nevystavujte silným nárazom. Môže to spôsobiť
poruchu alebo poškodenie prehrávača.
• Prehrávač nikdy nepoužívajte tam, kde by mohol byť vystavený extrémnemu svetlu, extrémnej teplote,
vlhkosti alebo otrasom. Prehrávač môže zmeniť farbu, zdeformovať sa alebo sa poškodiť.
• Prehrávač nikdy nenechávajte vystavený vysokej teplote, napríklad vo vozidle zaparkovanom na slnku
alebo na priamom slnečnom svetle.
• Prehrávač nenechávajte na mieste, kde bude vystavený nadmernej prašnosti.
• Prehrávač nenechávajte na nestabilnom povrchu ani v šikmej polohe.
• Ak prehrávač spôsobuje rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, prehrávač vypnite a presuňte ho
ďalej od rádia alebo televízora.
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– Dávajte pozor, aby ste si nesadli na prehrávač, keď ho
máte vložený v zadnom vrecku.

– Dbajte na to, aby prehrávač vložený do tašky s
obtočeným káblom slúchadiel na uši/do uší nebol
vystavený silným nárazom.

Ďalšie informácie

• Neskratujte kontakty prehrávača inými kovovými predmetmi.
• Ak z nabíjateľnej batérie vyteká kvapalina, nedotýkajte sa jej holými rukami. V prípade vytečenia
batérie kontaktujte obchodného zástupcu spoločnosti Sony, pretože kvapalina z batérie môže zostať
v prehrávači. Ak sa vám kvapalina odstane do očí, nedrhnite si ich, pretože by to mohlo zapríčiniť
oslepnutie. Oči si vypláchnite čistou vodou a vyhľadajte lekára.
Ak sa vám kvapalina dostane na telo alebo oblečenie, okamžite ju zmyte. Ak to neurobíte, môžete
si spôsobiť popáleniny alebo zranenie. Ak sa popálite alebo zraníte kvapalinou z batérie, vyhľadajte
lekára.
• Na prehrávač nevylievajte vodu a nedávajte do neho žiadne cudzie predmety. Mohlo by to spôsobiť
požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
V takom prípade okamžite vypnite prehrávač a kontaktujte najbližšieho obchodného zástupcu
spoločnosti Sony alebo servisné stredisko spoločnosti Sony.
• Prehrávač nevhadzujte do ohňa.
• Prehrávač nerozoberajte ani neupravujte. Mohlo by to zapríčiniť úraz elektrickým prúdom. Ohľadom
výmeny nabíjateľných batérií, interných kontrol alebo opravy kontaktujte najbližšieho obchodného
zástupcu spoločnosti Sony alebo servisné stredisko spoločnosti Sony.

• Pri používaní prehrávača dodržiavajte nižšie uvedené
bezpečnostné opatrenia, aby ste zabránili zdeformovaniu tela
prehrávača alebo zlyhaniu prehrávača.

• Prehrávač nevystavujte vode. Prehrávač nie je vodotesný.
Pamätajte na dodržiavanie nižšie uvedených upozornení.

– Dávajte pozor, aby vám prehrávač nespadol do umývadla
alebo inej nádoby naplnenej vodou.
– Nepoužívajte prehrávač vo vlhkých priestoroch ani v zlom
počasí, napríklad keď prší alebo sneží.
– Prehrávač chráňte pred vlhkosťou.
Ak sa dotknete prehrávača mokrými rukami alebo ak
umiestnite prehrávač do mokrého kusu odevu, prehrávač sa
môže zamokriť, čo môže spôsobiť jeho poruchu.

• Pri odpájaní slúchadiel od prehrávača ťahajte za konektor slúchadiel. Ťahaním za kábel slúchadiel
môžete spôsobiť poškodenie kábla.

Pokračovanie 
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Zahrievanie

Displej LCD

Pri dlhodobejšom používaní počas nabíjania sa v prehrávači môže vyvíjať teplo.

• Displej LCD silno nestláčajte. Panel displeja LCD sa môže poškodiť.
• Ak prehrávač používate na chladnom mieste, obraz môže byť skreslený. Toto nie je spôsobené chybou.
• Ak prehrávač používate na chladnom alebo horúcom mieste, môže sa zmeniť kontrast displeja.

Slúchadlá
Bezpečnosť na cestách

Nepoužívajte slúchadlá v situáciách, kedy nesmie dôjsť k zhoršeniu sluchu.

Prevencia pred poškodením sluchu

Slúchadlá nepoužívajte pri vysokej hlasitosti. Ušní lekári varujú pred nepretržitým, hlasitým a
dlhodobým prehrávaním. Ak vám začne zvoniť v ušiach, znížte hlasitosť alebo prestaňte používať
prehrávač.
Nezvyšujte hlasitosť na vysokú úroveň náhle, najmä pri používaní slúchadiel.
Hlasitosť zvyšujte postupne, aby ste si nepoškodili hlasitým zvukom sluch.

Ohľaduplnosť voči ostatným

Výstraha

Ak používate prehrávač počas búrky s blýskaním, ihneď si zložte slúchadlá.
Ak sa u vás vyskytne alergická reakcia na dodané slúchadlá, prestaňte ich okamžite používať a vyhľadajte
lekára.

Používanie
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• Pri používaní remienka (predávaný samostatne) dávajte pozor, aby ste ním nezavadili o predmety
okolo vás. Okrem toho nehúpajte prehrávač zavesený za remienok, aby ste úderom prehrávača
nezranili iné osoby.
• Nepoužívajte prehrávač, ak to zakáže letuška pri vzlietaní alebo pristávaní lietadla.
• Nezabudnite, že v niektorých prípadoch, ako je napríklad rýchle prenesenie prehrávača z nízkej
teploty do vysokej teploty, alebo pri použití v miestnosti, kde sa práve zaplo kúrenie, sa môže vytvárať
kondenzácia. Kondenzácia je jav, pri ktorom sa vlhkosť zo vzduchu zachytáva na povrchoch, ako sú
napr. kovové panely, atď. a potom sa mení na tekutinu. Ak sa v prehrávači vytvorí kondenzácia, nechajte
ho vypnutý, kým sa nestratí. Ak budete používať prehrávač s kondenzáciou, môže to viesť k poruche.

• Keď je pripojení prehrávač, nezapínajte ani nevypínajte zariadenie USB. Ak sa zariadenie USB vypne
počas prenosu údajov do prehrávača, údaje sa môžu poškodiť alebo sa môže pokaziť prehrávač alebo
zariadenie.

Čistenie
• Telo prehrávača čistite jemnou handričkou, napríklad handričkou na čistenie okuliarov.
• Ak je telo prehrávača veľmi znečistené, očistite ho jemnou handričkou navlhčenou vodou alebo
miernym roztokom čistiaceho prostriedku.
• Nepoužívajte brúsny papier, čistiaci prášok ani rozpúšťadlá ako lieh alebo benzén. Mohol by sa tým
zničiť lak na tele prehrávača.
• Dávajte pozor, aby sa do prehrávača cez otvor pri konektore nedostala voda.
• Pravidelne čistite konektor slúchadiel.
• V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov ohľadom prehrávača sa poraďte s najbližším
obchodným zástupcom spoločnosti Sony.

Pokračovanie 
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Hlasitosť udržujte na strednej úrovni. To vám umožní počuť zvuky okolo vás a brať tak ohľad na ľudí vo
vašom okolí.

Informácie o prepojení so zariadeniami USB
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Ďalšie informácie (pokračovanie)
Softvér

– Nezaručujeme, že v dodávanom softvéri bude možné správne zobraziť všetky jazyky.
– Znaky vytvorené používateľom a niektoré špeciálne znaky sa nemusia zobraziť.

• V súvislosti s vysvetleniami v tejto príručke sa predpokladá, že poznáte základy ovládania systému
Windows.
Ak chcete získať podrobné informácie o používaní vášho počítača a operačného systému, pozrite si
príslušné príručky.

Špecifikácie
Technológia kompresie zvuku (podporovaná bitová rýchlosť a vzorkovacia frekvencia*1)
• MP3 (MPEG-1 Audio vrstva 3)
kompatibilita s variabilnou bitovou rýchlosťou 32 až 320 kb/s, 32, 44,1, 48 kHz
• WMA (Windows Media Audio)
kompatibilita s variabilnou bitovou rýchlosťou 32 až 192 kb/s, 44,1 kHz
*1 Vzorkovacia frekvencia nemusí zodpovedať všetkým kódovačom.

Maximálny počet a čas skladieb, ktoré môžete nahrať (približná hodnota)

Približné doby sú založené na prenesenej 4-minútovej skladbe vo formáte MP3.
Počty skladieb a časy pre iné prehrávateľné formáty zvukových súborov sa môžu líšiť od formátu MP3.
NWZ-B133/B133F

NWZ-B135/B135F

Bitová rýchlosť Skladby

Čas

Skladby

Čas

48 kb/s

650

43 hod. 20 min.

1 320

88 hod. 00 min.

64 kb/s

495

33 hod. 00 min.

1 000

66 hod. 40 min.

128 kb/s

245

16 hod. 20 min.

500

33 hod. 20 min.

256 kb/s

120

8 hod. 00 min.

250

16 hod. 40 min.

320 kb/s

99

6 hod. 30 min.

200

13 hod. 20 min.

Ďalšie informácie

• Zákony o autorských právach zakazujú rozmnožovanie softvéru, sprievodnej príručky a ich častí a
prenajímanie softvéru bez súhlasu vlastníka autorských práv.
• Spoločnosť SONY v žiadnom prípade nezodpovedá za akékoľvek finančné škody alebo ušlý zisk
vrátane nárokov tretích strán, ktoré vyplývajú z použitia softvéru dodaného s týmto prehrávačom.
• Ak sa vyskytne problém s týmto softvérom spôsobený výrobnou chybou, spoločnosť SONY ho
vymení. Spoločnosť SONY však nenesie žiadnu inú zodpovednosť.
• Softvér poskytnutý s týmto prehrávačom nie je možné používať s iným zariadením, než pre ktoré je
určený.
• Upozorňujeme, že z dôvodu neustáleho úsilia o zvyšovanie kvality môžu byť špecifikácie softvéru
zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
• Záruka sa nevzťahuje na používanie tohto prehrávača s iným softvérom než s tým, s ktorým sa
dodáva.
• Schopnosť zobraziť príslušné jazyky v dodávanom softvéri závisí od nainštalovaného operačného
systému v počítači. Ak chcete dosiahnuť lepšie výsledky, zaistite, aby bol nainštalovaný operačný
systém kompatibilný s požadovaným jazykom, ktorý chcete zobraziť.

Webové stránky technickej podpory pre zákazníkov
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Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy v súvislosti s týmto produktom alebo ak potrebujete
informácie o položkách kompatibilných s týmto produktom, navštívte nasledujúce webové stránky.
Pre zákazníkov v USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Pre zákazníkov v Kanade: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Pre zákazníkov v Európe: http://support.sony-europe.com/DNA
Pre zákazníkov v Latinskej Amerike: http://www.sony-latin.com/index.crp
Pre zákazníkov v ostatných krajinách alebo regiónoch: http://www.sony-asia.com/support
Zákazníci, ktorí si kúpili zámorské modely: http://www.sony.co.jp/overseas/support/

Pokračovanie 
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Ďalšie informácie (pokračovanie)
Maximálny nahrávací čas (približná hodnota)

Časy uvedené nižšie sú odhadované pre prípad, kedy sa ukladajú iba súbory FM (NWZ-B133F/B135F
iba) alebo zvukové súbory s nahrávkami hlasu. Čas sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania
prehrávača.
Kodek*

1

NWZ-B133/B133F

NWZ-B135/B135F

Čas

Čas

Nahrávanie zvuku s vysokou kvalitou 11 hod. 50 min.

24 hod. 20 min.

Nahrávanie zvuku so strednou kvalitou 23 hod. 40 min.

48 hod. 50 min.

Nahrávanie zvuku s nízkou kvalitou

47 hod. 30 min.

97 hod. 40 min.

Nahrávanie z FM rádia

5 hod. 50 min.

12 hod. 10 min.

*1 Prehrávač používa pre nahrávanie zvuku a programov FM rádia kodek MS-ADPCM.
NWZ-B133/B133F: 1 GB (približne viac než 889 MB = 932 773 888 bajtov)
NWZ-B135/B135F: 2 GB (približne viac než 1,77 GB = 1 903 001 600 bajtov)
* Dostupná pamäťová kapacita prehrávača sa môže líšiť.
Časť pamäte sa používa pre funkcie správy údajov. Dokumenty (súbor PDF): približne 21 MB.
1

Výstup (slúchadlá)

Frekvenčná charakteristika:
20 až 20 000 Hz (pri prehrávaní dátového súboru a meraní jedného signálu)

FM tuner (iba NWZ-B133F/B135F)
• Predvoľby: 30 predvolieb
• Frekvenčný rozsah FM*1: 87,5 až 108,0 MHz

Slúchadlá: stereofónny minikonektor
Hi-Speed USB (kompatibilné s USB 2.0)

Prevádzková teplota
5 °C až 35 °C

Napájací zdroj

• Zabudovaná lítium-iónová batéria (170 mA)
• Napájanie cez USB (z počítača cez konektor USB prehrávača)

Doba nabíjania

Nabíjanie cez USB
Približne 70 minút

Výdrž batérie (súvislé prehrávanie)*1 (približná hodnota)
*1 Počas nepretržitého prehrávania v úspornom režime ( strana 44) „Save ON Super“, keď je položka
„LED“ ( strana 44) nastavená na hodnotu „LED OFF“, sa funkcie „Equalizer“ a „Bass“ nepoužívajú.
Skutočná výdrž batérie závisí od spôsobu používania, prostredia a stavu batérie.
Stav prehrávača

NWZ-B133/B135/B133F/B135F

Prehrávanie formátu
MP3 s bitovou rýchlosťou
128 kb/s
Prehrávanie formátu WMA
s bitovou rýchlosťou 128 kb/s
Pri prijímaní FM vysielania
(iba NWZ-B133F/B135F)

16 hodín
14 hodín
6 hodín

Displej

3-riadkový displej LCD

* Frekvencia sa mení po 0,1 MHz.

Rozmery (š/v/h, bez vyčnievajúcich častí)

Medzifrekvencia (FM)

Rozmery (š/v/h)

1

Nepodporovaná

Anténa

68 Anténa tvorená káblom slúchadiel

Ďalšie informácie

Kapacita (kapacita dostupná pre používateľa)*1

Rozhranie

89,5 × 25,0 × 15,0 mm
90,7 × 25,0 × 15,2 mm

Hmotnosť

Približne 29 g

Pokračovanie 
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Ďalšie informácie (pokračovanie)
Systémové požiadavky

– Podomácky skladané počítače alebo operačné systémy
– Prostredie, ktoré je inováciou pôvodného výrobcom nainštalovaného operačného systému
– Prostredie s viacerými operačnými systémami
– Prostredie s viacerými monitormi
– Macintosh

Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez upozornenia.

Register
Symboly
(Custom)................................................ 27
(Heavy).................................................... 27
(Jazz)........................................................ 27
(Opakovať 1 skladbu)............................. 25
(Opakovať náhodne všetko)................. 25
(Opakovať všetko)................................... 25
1 (Pop)....................................................... 27
SHUF (Unique)......................................... 27

A
ADPCM....................................................39, 68
AVLS (Volume Limit)................................... 44

B
Batéria............................................................. 14
Beep (zvuk pípnutia)..................................... 44
Bitová rýchlosť............................................... 68

D
Displej............................................................. 22

E
Equalizer......................................................... 27
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F
FM.............................................................29, 43
FM Auto Preset.............................................. 31
Format (inicializácia)........................46, 50, 60

H
Hlasitosť....................................................10, 64
Hlásenia.......................................................... 58

I
Information.................................................... 45
Initialize (formátovanie)...................46, 50, 60
Interpret....................................................20, 22

K
Kvalita zvuku.................................................. 26

L
Ladenie predvolieb........................................ 35
Language......................................................... 45
LED................................................................. 44

Ďalšie informácie

• Počítač
IBM PC/AT alebo kompatibilný počítač s nainštalovaným jedným z nasledujúcich operačných
systémov Windows:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 alebo novší) / Windows XP Professional (Service Pack
2 alebo novší) / Windows Vista Home Basic (aktualizácia Service Pack 1) / Windows Vista Home
Premium (aktualizácia Service Pack 1) / Windows Vista Business (aktualizácia Service Pack 1) /
Windows Vista Ultimate (aktualizácia Service Pack 1)
64-bitové verzie operačných systémov nie sú podporované.
Žiadne iné operačné systémy nie sú podporované (okrem uvedených vyššie).
• Procesor: Pre Windows XP: Pentium III 300 MHz alebo vyšší (pre Windows Vista: Pentium III 800 MHz
alebo vyšší)
• RAM: 64 MB alebo viac (512 MB alebo viac pre operačný systém Windows Vista)
• Port USB (odporúča sa Hi-Speed USB)
• Musí byť nainštalovaný program Internet Explorer 6.0 alebo novší a Windows Media Player 11.
• Na používanie služby elektronickej distribúcie hudby (EMD) sa vyžaduje širokopásmové pripojenie
na Internet alebo navštívenie webových stránok.
Nezaručujeme prevádzku pre všetky počítače, a to ani v prípade, ak spĺňajú vyššie uvedené systémové
požiadavky.
Podpora sa neposkytuje v nasledujúcich prostrediach:

M
Manuálne ladenie.......................................... 29
Mikrofón......................................................... 10
MP3.....................................................17, 67, 69
Music Library...........................................12, 20
Pokračovanie 
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Ďalšie informácie (pokračovanie)
N
Nabíjanie......................................................... 14
Nahrávanie...............................................36, 39
Napájanie........................................................ 16
Nastavenia...................................................... 42
Nastavenie času.............................................. 44
Nastavenie dátumu..................................44, 45

O
Opakovať........................................................ 25

P

R
Rádio.........................................................29, 43
Reset All Settings........................................... 46
RESET (prehrávač)........................................ 47
Riešenie problémov....................................... 47
Rýchle pretočenie dozadu............................ 23
Rýchle pretočenie dopredu........................... 23
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T
Tlačidlo BACK/HOME..........................10, 13
Tlačidlo BASS................................................ 10
Tlačidlo VOL +/–.......................................... 10
Tuner.........................................................29, 43

U
Úroveň nabitia batérie............................15, 22
Úvodná ponuka............................................. 12

V
Voice..........................................................12, 39
Voice Record Codec...................................... 43
Výrobné číslo.................................................... 9

W
Wav............................................................36, 39
WMA........................................................67, 69

Informácie o licenciách a ochranných známkach
• „WALKMAN“ a logo „WALKMAN“ sú registrované ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows Vista a Windows Media sú ochranné známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických alebo iných
krajinách.
• Adobe a Adobe Reader sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Adobe
Systems Incorporated v Spojených štátoch amerických alebo iných krajinách.
• Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3 a príslušné patenty sú licencované od spoločností
Fraunhofer IIS a Thomson.
• IBM a PC/AT sú registrované ochranné známky spoločnosti International Business Machines Corporation.
• Macintosh je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
• Pentium je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Intel Corporation.
• Všetky ostatné ochranné alebo registrované ochranné známky sú ochrannými alebo registrovanými
ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov. V tomto návode sa neuvádzajú značky TM a ®.
Tento produkt je chránený niektorými právami duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft
Corporation. Používanie a distribúcia takýchto technológií mimo tohto produktu sú zakázané bez
licencie od spoločnosti Microsoft alebo jej autorizovanej dcérskej spoločnosti.
Poskytovatelia obsahu používajú technológiu spravovania digitálnych práv pre formát Windows Media
(„WM-DRM“), ktorú obsahuje toto zariadenie, na ochranu integrity ich obsahu („zabezpečený obsah“),
aby nedošlo k zneužívaniu ich duševného vlastníctva vrátane autorských práv vzťahujúcich sa na tento
obsah.
Toto zariadenie používa softvér WM-DRM na prehrávanie zabezpečeného obsahu („softvér WMDRM“). Ak dôjde k ohrozeniu zabezpečenia softvéru WM-DRM, vlastníci zabezpečeného obsahu
(„vlastníci zabezpečeného obsahu“) môžu vyžadovať, aby spoločnosť Microsoft zrušila právo softvéru
WM-DRM na kopírovanie, zobrazovanie alebo prehrávanie zabezpečeného obsahu. Zrušenie tohto
práva nemení možnosť softvéru WM-DRM prehrávať nechránený obsah. Zoznam softvéru WM-DRM
so zrušenými právami sa odošle do vášho zariadenia pri každom preberaní licencie na zabezpečený
obsah z Internetu alebo počítača. Spoločnosť Microsoft smie v mene vlastníkov zabezpečeného obsahu
v spojení s takouto licenciou takisto nahrávať zoznamy softvéru so zrušenými právami do vášho
zariadenia.
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Play Mode....................................................... 25
Počítač............................................................. 70
Power Save Mode........................................... 44
Prehrávanie.................................................... 19
Prenos............................................................. 17
Prepínač HOLD............................................. 11
Príslušenstvo.................................................... 8

S
Set Date-Time................................................ 44
Shuffle............................................................. 25
Slúchadlá.........................................8, 10, 64, 68
Svetelný indikátor.......................................... 10
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Ďalšie informácie (pokračovanie)
• Informácie o softvéri Expat
Copyright ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd a Clark Cooper.
Copyright ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 udržiavatelia softvéru Expat.
Týmto sa udeľuje bezplatné povolenie ľubovoľnej osobe, ktorá získala kópiu softvéru a príslušných
súborov s dokumentáciou (softvér) na manipuláciu so softvérom bez obmedzení, vrátane bez
obmedzení týkajúcich sa práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, publikovanie,
distribúciu, sublicencovanie a/alebo predávanie kópií softvéru a na povolenie osobám, ktorým sa
softvér poskytne, na takúto manipuláciu so softvérom, za nasledovných podmienok:
Uvedená informácia o autorských právach a toto povolenie musí byť súčasťou všetkých kópií alebo
podstatných častí softvéru.
SOFTVÉR SA POSKYTUJE „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU,
VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLIKOVANÝCH, VRÁTANE, NIE VŠAK VÝLUČNE, ZÁRUK
OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO ZÁRUK
NEPORUŠENIA PREDPISOV.
AUTORI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NIE SÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ
ZA ŽIADNE NÁROKY, ŠKODY ANI INÉ ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ Z DÔVODU
VYPLÝVAJÚCEHO ZO ZMLUVY, PORUŠENIA PRÁVA ALEBO INÉHO, VYPLÝVAJÚCE ALEBO
V SÚVISLOSTI SO SOFTVÉROM, JEHO POUŽÍVANÍM ALEBO INÝMI NÁLEŽITOSŤAMI
SOFTVÉRU.
Program ©2008 Sony Corporation
Dokumentácia ©2008 Sony Corporation
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