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Poznámky

 V závislosti od krajiny alebo regiónu, kde bol prehrávač kúpený, nemusia byť niektoré
modely k dispozícii.

Obsah

Prehľadávanie dokumentu Prevádzková
príručka

Ponuka
Home

Používanie tlačidiel v dokumente Prevádzková príručka
Kliknutím na tlačidlá v pravej hornej časti strán tejto príručky zobrazíte časť
„Obsah“, „Ponuka Home“ alebo „Register“.

Register

Prechod na obsah
Požadované informácie vyhľadajte v zozname tém tohto návodu.

Prechod na zoznam položiek ponuky Home
Požadované informácie vyhľadajte v zozname možností v ponuke prehrávača.

Prechod na register
Požadované informácie vyhľadajte v zozname kľúčových slov uvedených v tomto návode.

 Rada
 Na požadovanú stranu prejdete kliknutím na číslo strany v obsahu alebo registri.
 Na požadovanú stranu prejdete kliknutím na odkaz na danú stranu (napr.  s. 5) na
každej strane.
 Ak chcete vyhľadať referenčnú stranu pomocou kľúčového slova, zadajte ho do textového
poľa určeného na vyhľadávanie v okne programu Adobe Reader.
 Postupy ovládania sa môžu líšiť v závislosti od verzie programu Adobe Reader.

Zmena rozloženia strany
Tlačidlá v okne programu Adobe Reader umožňujú vybrať spôsob zobrazenia
strán.
Textové pole na vyhľadávanie textu

Súvislé zobrazenie
Strany sa zobrazia súvislo jedna za
druhou, ich šírka sa prispôsobí šírke
okna. Pri posúvaní na
predchádzajúcu alebo nasledujúcu
stranu je prechod plynulý.

Zobrazenie jednotlivých strán
Zobrazí sa naraz len jedna strana, jej
veľkosť sa prispôsobí oknu. Pri
posúvaní sa zobrazí len nasledujúca
alebo predchádzajúca strana.
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Súčasti a ovládacie prvky
Predná časť
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Slúchadlá

 Tlačidlo REC/STOP
Spúšťa a zastavuje nahrávanie.
Zvuk sa dá nahrávať aj pomocou
vstavaného mikrofónu prehrávača
( s. 41).
Nahrávať sa dá aj aktuálne prijímaný
program rádia FM (len modely
NWZ-B152F/B153F) ( s. 37).
 Tlačidlo VOL +*1/–
Nastavenie hlasitosti.
 Tlačidlo ZAP
Prepínanie medzi normálnym
prehrávaním a prehrávaním
pomocou funkcie ZAPPIN
( s. 24).
Môžete tiež zmeniť rozsah
prehrávania klipov skladieb v režime
prehrávania ZAPPIN ( s. 25).

*1 Nachádzajú sa tu dotykové body. Použite ich
ako pomôcku pri ovládaní tlačidiel.
*2 Funkcia označená na prehrávači symbolom
sa aktivuje stlačením a podržaním
zodpovedajúceho tlačidla.

 Tlačidlo BASS/PLAY MODE*2
Aktivácia funkcie Bass, ktorou sa
zvýrazňuje zvuk s nízkymi
frekvenciami ( s. 29).
Môžete tiež zmeniť režim
prehrávania ( s. 28).
 Tlačidlo *1
Zapnutie a vypnute prehrávača
( s. 9).
Spúšťanie a pozastavenie prehrávania
skladby ( s. 21) alebo pozastavenie
a obnovenie nahrávania ( s. 37,
41).
Keď sa na displeji zobrazí ponuka,
toto tlačidlo sa používa na
potvrdzovanie položky ponuky
( s. 12).
 Otočný ovládač
Otočením vyhľadáte začiatok skladby
alebo aktivujete rýchle pretáčanie
dozadu alebo dopredu ( s. 21).
Keď sa na displeji zobrazí ponuka,
otáčaním ovládača volíte položky
ponuky ( s. 12).
Pokračovanie 
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Predná časť
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Slúchadlá

 Displej
Displej sa mení v závislosti od
aktuálne používanej aplikácie
( s. 8, 10, 21, 33, 41, 45).

 Tlačidlo BACK/HOME
Slúži na návrat do predchádzajúcej
ponuky. Stlačením a podržaním
tohto tlačidla sa zobrazí ponuka
Home ( s. 12).
 Svetelný indikátor
Osvetlený diódou LED ( s. 47).
Vzor osvetlenia sa líši podľa činnosti.
Pokračovanie 
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 Konektor (pre slúchadlá) 
Slúži na pripojenie slúchadiel.
Zasuňte konektor do konektora, kým
nebudete počuť kliknutie. Ak sú
slúchadlá pripojené nesprávne, môže
nastať zhoršenie zvuku zo slúchadiel.
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Zadná časť
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 Otvor na remienok
Používa sa na pripojenie remienka
(predáva sa osobitne).
 Tlačidlo RESET
Ak stlačíte tlačidlo RESET
špendlíkom alebo podobným
predmetom, prehrávač sa resetuje
( s. 56).
Ak zapnete prehrávač po resetovaní,
prehrávač znova aktivuje predtým
nastavené položky.
 Prepínač HOLD
Pri prenášaní prehrávača môžete
zabrániť nechcenému použitiu
ovládacích prvkov pomocou
prepínača HOLD.
Posunutím prepínača HOLD v smere
šípky () sa zablokujú všetky
ovládacie tlačidlá. Ak stlačíte
tlačidlá, keď je funkcia zablokovania
ovládacích prvkov aktívna, na
displeji sa zobrazí indikátor [HOLD].
Ak posuniete prepínač HOLD do
opačnej polohy, funkcia
zablokovania ovládacích prvkov sa
deaktivuje.

 Kryt konektora USB
Keď sa chcete pripojiť
prostredníctvom konektora USB,
odnímte kryt konektora USB.
Odobratie krytu konektora USB

Konektor USB

Register

 MIC (Mikrofón)
Pozri  s. 41.
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Obrazovka prehrávania

012 SHUF BASS
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Home

Song 12
Folder 1
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 Zobrazenie názvu skladby alebo
súboru
 Zobrazenie rozsahu prehrávania
 Panel priebehu prehrávania
 Zobrazenie stavu prehrávania
Zobrazenie aktuálneho režimu
prehrávania.
: prehrávanie/: pozastavenie
: rýchly posun dozadu/:
rýchly posun dopredu
 Zobrazenie čísla práve
prehrávanej skladby

 Indikátor režimu prehrávania
Zobrazenie aktuálneho režimu
prehrávania ( s. 28). Ak je režim
prehrávania nastavený na možnosť
[Normal], nezobrazí sa žiadna ikona.
 Zobrazenie funkcie prehrávania
ZAPPIN
Označuje stav prehrávania ZAPPIN
( s. 23).
 Zobrazenie funkcie Bass/režimu
ekvalizéra
Zobrazuje, či je aktivovaná funkcia
Bass ( s. 29), alebo ktorý režim
ekvalizéra je aktivovaný ( s. 30).
 Indikátor nabitia batérie
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Zapnutie a vypnutie prehrávača
Tlačidlo 
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 Rada
 Ak sa na displeji zobrazí hlásenie [HOLD], posuňte prepínač HOLD v opačnom smere,
ako ukazuje šípka (), čím deaktivujete funkciu zablokovania ovládacích prvkov.

Vypnutie prehrávača
Stlačením a podržaním tlačidla  vypnite prehrávač. Zobrazí sa hlásenie
[POWER OFF].

 Rada
 Ak v režime zastavenia nevykonáte určitý čas žiadny úkon, displej sa z dôvodu úspory
energie automaticky vypne. Ak nevykonáte žiadny úkon dlhší čas, prehrávač sa úplne
vypne. V tomto stave je nízka spotreba batérií.
 Kým je prehrávač pripojený k počítaču, nie je možné ho ovládať. Aby ste mohli
prehrávač používať, musíte ho odpojiť.

Register

Zapnutie prehrávača
Stlačením tlačidla  zapnite prehrávač. Prehrávač bude pokračovať od bodu,
v ktorom ste ho naposledy vypli.
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Ponuka
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V nasledujúcej tabuľke je uvedený zoznam položiek ponuky Home.
Podrobnejšie informácie o zozname položiek jednotlivých ponúk, pozri
 s. 11.
Podrobnejšie informácie o jednotlivých položkách ponuky nájdete na
uvedených stranách príručky.

Obsah

Ponuka Home

Ponuka Home

Register

*1

Music Library
Ikony sa zobrazujú v ponuke Home a farba vybratej ikony sa zmení inverzne.

*1

*1 Ikona
B153F.

[Voice]

Slúži na prehrávanie a odstraňovanie nahratých zvukových
súborov ( s. 41).

[Music Library]

Slúži na prehrávanie prenesených skladieb na prehrávači
( s. 21).

[FM]

Slúži na prehrávanie rádia FM, alebo na prehrávanie alebo
odstránenie nahratých programov rádia FM ( s. 33).

[Settings]

Slúži na nastavenie funkcie hudby, funkcie FM*1,
nahrávania zvuku alebo prehrávača ( s. 45).

a položky súvisiace s funkciou [FM] sa zobrazia len v prípade modelov NWZ-B152F/

Pokračovanie 
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[Music Library].......................... 21
[Now Playing].........................21, 26
[Folder].......................................... 26
[All Songs].................................... 26
[Artist]........................................... 26
[Album]......................................... 26
[Playlists]....................................... 26
[Genre].......................................... 26
[Release Year]............................... 26

[FM]*1....................................... 33
[Manual]........................................ 33
[Preset].......................................... 33
[Play Rec Data]............................. 39
[Delete Rec Data]......................... 38
[Add Preset].................................. 36
[Delete Preset].............................. 36

*1 Len modely NWZ-B152F/B153F

Register

[Music Settings]
[Play Mode]............................. 28
[Equalizer]............................... 30
[ZAPPIN Range]..................... 25
[FM Settings]*1
[Scan Sensitivity]..................... 40
[FM Auto Preset]..................... 35
[Rec Settings]
[Voice Record Codec]............. 44
[Common Settings]
[Set Date-Time]................. 17, 45
[AVLS(Volume Limit)]........... 46
[Beep]....................................... 46
[Power Save Mode]................. 47
[LED]........................................ 47
[Contrast]................................. 47
[Information]................................ 48
[Language]..............................16, 49
[Initialize]
[Reset All Settings].................. 50
[Format]................................... 51

Ponuka
Home

[Settings]

[Play Rec Data]............................. 43
[Delete Rec Data]......................... 42

Obsah

[Voice]...................................... 41
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Tlačidlo 

Ponuka
Home

Ponuka Home je východiskovým bodom na spustenie jednotlivých aplikácií –
vyhľadávania skladieb, zmeny nastavení a pod.
Ponuku Home zobrazíte stlačením a podržaním tlačidla BACK/HOME na
prehrávači.

Obsah

Používanie ponuky Home

Register

Music Library
Tlačidlo BACK/HOME Otočný ovládač

Môžete zvoliť požadovanú položku ponuky Home zobrazenú na displeji.
Otočením otočného ovládača smerom do polohy / vyberiete položku
ponuky a potvrdíte ju stlačením tlačidla *1.
*1 Nachádza sa tu dotykový bod. Použite ho ako pomôcku pri ovládaní tlačidla.

 /: Výber položky ponuky.
 Tlačidlo : Potvrdenie položky
ponuky.
Postup spustenia jednotlivých funkcií z ponuky Home je v tejto príručke
opísaný nižšie.
Príklad: V ponuke Home postupne zvoľte možnosti [Music Library] 
[Folder]  požadovaný priečinok  požadovaná skladba.
Jednotlivé kroky vyššie uvedeného postupu sú bližšie opísané nižšie.

 Podržte stlačené tlačidlo BACK/
HOME, kým sa nezobrazí
ponuka Home.
Zobrazí sa ponuka Home.

Tlačidlo BACK/HOME

Pokračovanie 
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Zobrazí sa obrazovka ponuky
Music Library.

Obsah

 Stlačením tlačidla  potvrďte.

Music Library

 Otočením otočného ovládača

Play All
Folder 1
Folder 2

 Otočením otočného ovládača

Play All
Song 1
Song 2

smerom do polohy  ()
vyberte požadovaný priečinok
a výber potvrďte stlačením
tlačidla .
Zobrazí sa obrazovka so zoznamom
skladieb vybratého priečinka.
smerom do polohy  ()
vyberte požadovanú skladbu a
výber potvrďte stlačením
tlačidla .
Zobrazí sa obrazovka prehrávania
hudby a spustí sa prehrávanie.

Song 12
Folder 1
012 SHUF BASS

Návrat na ponuku Home počas práce s prehrávačom
Podržte stlačené tlačidlo BACK/HOME.
Návrat na predchádzajúcu obrazovku počas práce s prehrávačom
Stlačte tlačidlo BACK/HOME.

Register

Now Playing
Folder
All Songs

smerom do polohy  ()
vyberte položku [Folder] a
potom ju stlačením tlačidla 
potvrďte.
Zobrazí sa zoznam priečinkov.
 Zoznam môžete prehľadávať
otočením otočného ovládača a
jeho podržaním v polohe 
().

Ponuka
Home

 Otočením otočného ovládača

14

Začíname
Začíname

Batéria prehrávača sa nabíja počas pripojenia prehrávača k spustenému
počítaču.

Obsah

Nabíjanie batérie

Ponuka
Home
Register

Zložte kryt konektora USB a konektor USB pripojte ku konektoru USB na
,
počítači. Ak indikátor nabitia batérie na displeji zobrazuje hodnotu:
nabíjanie batérie je dokončené (čas nabíjania je približne 70 minút).
Ak používate prehrávač prvýkrát, alebo ak ste ho dlhší čas nepoužívali, úplne
).
ho nabite (indikátor nabitia batérie zobrazuje hodnotu

Indikátor batérie
Ikona batérie na displeji zobrazuje približnú zostávajúcu kapacitu batérie. Pri
vybíjaní batérie sa ikona mení nasledovne:
Keď sa zobrazí hlásenie [LOW BATTERY], prehrávač nebude možné používať.
V takom prípade nabite batériu pripojením prehrávača k počítaču. Informácie
o výdrži batérie, pozri  s. 78.

 Rada
 Pri nabíjaní vybitej batérie bliká svetelný indikátor v smere hodinových ručičiek a na
displeji sa nič nezobrazuje.

Pokračovanie 
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Poznámky
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 Ak nabíjate prehrávač, ktorý sa dlhší čas nepoužíval, počítač ho nemusí rozpoznať, alebo
sa na displeji nemusí nič zobraziť. Nechajte prehrávač nabíjať 5 minút a potom začne
fungovať správne.
 Batériu nabíjajte pri teplote okolia v rozpätí 5 ºC až 35 ºC. Ak sa pokúsite nabiť batériu
pri teplote okolia mimo uvedeného rozsahu, môže sa zobraziť ikona
a nabíjanie
nebude možné.
 Ak neplánujete používať prehrávač dlhšie ako pol roka, počas tohto obdobia batériu
aspoň raz nabite, aby sa zachoval jej výkon.
 Batéria sa dá nabiť približne 500-krát, kým sa neopotrebuje. Toto číslo sa môže líšiť v
závislosti od podmienok, v ktorých sa používa prehrávač.
 Niektoré zariadenia USB pripojené k počítaču môžu rušiť riadnu prevádzku prehrávača.
 Nezaručujeme fungovanie prehrávača s použitím podomácky skladaných alebo
upravovaných počítačov.
 Ak počítač prejde do úsporného režimu, ako je napríklad režim spánku alebo režim
dlhodobého spánku, batéria prehrávača sa nenabíja ani počas pripojenia cez rozhranie
USB. Namiesto toho prehrávač využíva energiu z batérie, ktorá sa tým vybíja.
 Nenechávajte prehrávač dlhší čas pripojený k prenosnému počítaču, ktorý nie je
pripojený k sieťovému napájaciemu zdroju, pretože prehrávač môže vybiť batériu
počítača.
 Keď je prehrávač pripojený k počítaču, počítač nezapínajte, nereštartujte, neprebúdzajte
ho z režimu spánku, ani ho nevypínajte. Tieto operácie môžu spôsobiť poruchu
prehrávača. Pred vykonaním týchto operácií odpojte prehrávač od počítača.
 Počas nabíjania sa prehrávač môže zahrievať. Nie je to porucha.
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K dispozícii je viacero jazykov zobrazovania ponúk a hlásení v prehrávači.

Obsah

Výber jazyka zobrazenia [Language]
Tlačidlo 

Ponuka
Home

 V ponuke Home vyberte možnosti
požadované nastavenie jazyka.

[Settings]  [Language] 

Jazyk

Jazyk zobrazenia hlásení a ponúk

[English]

angličtina

[Español]

španielčina

[Français]

francúzština

[Português]

portugalčina

[Русский]

ruština

[

]

zjednodušená čínština

[

]

tradičná čínština

[

]

kórejčina

Register

Tlačidlo BACK/HOME Otočný ovládač
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Dátum a čas nie sú predvolene nastavené. Aktuálny dátum a čas nastavte podľa
nasledujúcich pokynov.

 V ponuke Home vyberte možnosti
Settings]  [Set Date-Time].

[Settings]  [Common

 Otočným ovládačom zvoľte rok a stlačením tlačidla  výber

potvrďte.
 Nastaviť sa dá rok, mesiac, deň, hodiny a minúty. Zopakovaním tohto
kroku nastavte všetky položky.

Zobrazenie aktuálneho času
Pri aktivovanej funkcii zablokovania ovládacích prvkov stlačte ľubovoľné
tlačidlo.
Poznámky

 Ak prehrávač ponecháte určitý čas s vybitou batériou, dátum a čas sa môžu vynulovať.
 Ak sa prehrávač dlhší čas nepoužíva, nastavenia dátumu a času bude možno treba zadať
znova.
 Na hodinách môže vzniknúť nepresnosť maximálne 60 sekúnd za mesiac. V takom
prípade nastavte aktuálny čas znova.

Register

Tlačidlo BACK/HOME Otočný ovládač

Ponuka
Home

Tlačidlo 

Obsah

Nastavenie dátumu a času
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Na prehrávanie hudby pomocou prehrávača musíte pripraviť údaje v počítači.
Hudbu môžete importovať zo zvukových diskov CD alebo z internetu atď.
Na importovanie údajov do počítača použite príslušný softvér, ako napríklad
Windows Media Player 11 alebo 12. Podrobnejšie informácie o importovaní
údajov sa nachádzajú v súbore Pomocník príslušného softvéru.
Podrobnejšie informácie o podporovaných formátoch súborov sa nachádzajú v
časti „Podporovaný formát súborov“ ( s. 76).

Obsah

Získavanie hudby
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Začíname

Údaje môžete prenášať priamo presunutím myšou pomocou programu
Windows Prieskumník v počítači.

Poznámky

 V prehrávači sa dajú prehrávať len súbory MP3/WMA ( s. 76).
 Zapnutie alebo reštartovanie počítača počas pripojenia prehrávača môže spôsobiť
nesprávne fungovanie prehrávača. V takom prípade stlačením tlačidla RESET na
prehrávači obnovte pôvodné nastavenia prehrávača ( s. 56). Pred zapnutím alebo
reštartovaním počítača odpojte prehrávač od počítača.

 Pripojte konektor USB prehrávača k počítaču.
Konektor USB úplne zasuňte.

 Otvorte položky [Tento počítač] alebo [Počítač] - [WALKMAN] -

[Storage Media] a potom vyberte priečinok, do ktorého chcete
uložiť zvukové súbory.
Hierarchia údajov sa môže líšiť v závislosti od počítačového prostredia.

 Myšou presuňte súbory do vybratého priečinka.
Pokračovanie 

Register

 Hudobné súbory môžete preniesť aj pomocou programu Windows Media Player 11
alebo 12. Podrobnejšie informácie o používaní alebo podpore programu Windows
Media Player nájdete v informáciách o programe Windows Media Player na nasledujúcej
webovej lokalite:
http://support.microsoft.com/

Ponuka
Home

 Rada

Obsah

Prenos hudby
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Začíname
Poznámky

Obsah
Ponuka
Home
Register

 Dávajte pozor, aby ste náhodne neudreli do prehrávača, ani ho nestlačili, najmä kým je
pripojený k počítaču. Mohol by sa poškodiť.
 Neodpájajte prehrávač počas prenosu súborov. Ak to urobíte, môže sa poškodiť
prenášaný súbor.
 Ak prehrávač odpojíte počas prenosu súborov, nepotrebné súbory môžu v prehrávači
zostať. V takom prípade preneste použiteľné súbory späť do počítača a naformátujte
prehrávač ( s. 51).
 Niektoré súbory sa nemusia dať prehrať v prehrávači z dôvodu ochrany autorských práv.
 Podrobnejšie informácie o kapacite pre súbory a priečinky, pozri „Maximálny počet
súborov alebo priečinkov, ktoré môžete nahrať (približná hodnota)“ ( s. 77).
 Hierarchia údajov sa môže líšiť v závislosti od počítačového prostredia.
 Spustenie prehrávača alebo zobrazenie zoznamu súborov alebo priečinkov môže chvíľu
trvať, ak je v prehrávači uložených veľa súborov alebo priečinkov.
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Prehrávanie hudby
Prehrávanie hudby

Tlačidlo 

Tlačidlo BACK/HOME Otočný ovládač

 V ponuke Home vyberte možnosti

[Music Library]  [Now

Playing].
Zobrazí sa obrazovka prehrávania hudby a spustí sa prehrávanie od
naposledy počúvanej skladby.
 Informácie o obrazovke prehrávania sa nachádzajú v časti „Obrazovka
prehrávania“ ( s. 8).
 Po výbere funkcie [Music Library] sa zobrazí ponuka vyhľadávania.
Na zobrazenie obrazovky so zoznamom a vyhľadanie skladieb môžete
vybrať požadovaný spôsob vyhľadávania. Podrobnejšie informácie, pozri
„Vyhľadávanie skladieb“ ( s. 26).
 Po vypnutí prehrávača na obrazovke stavu prehrávania skladieb môžete v
prehrávaní naposledy počúvanej skladby pokračovať stlačením tlačidla
.

Ak chcete spustiť funkciu (indikátor na
obrazovke)

Vykonajte nasledujúce

Prehrávanie () /
pozastavenie ()

Stlačte tlačidlo .

Preskočenie na začiatok
aktuálnej skladby / nasledujúcej
skladby

Otočte otočný ovládač do polohy /.

Rýchly posun dozadu () /
rýchly posun dopredu () v
rámci aktuálnej skladby

Otočte otočný ovládač a podržte ho v polohe
/ počas prehrávania a uvoľnite ho v
požadovanom bode.
Pri rýchlom pretáčaní skladby dozadu alebo dopredu

Song 12
01:23

03:38

012
Uplynutý čas

Celá dĺžka skladby/súboru

Pokračovanie 

Register

Music Library

Ponuka
Home

Môžete počúvať skladby prenesené do prehrávača. Prenesené skladby sú
uložené v priečinku [Music Library].
Ak chcete prehrávať hudbu, vyberte v ponuke Home možnosť [Music
Library], čím sa zobrazí obrazovka prehrávania hudby.

Obsah

Prehrávanie hudby [Music Library]
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Prehrávanie hudby

 Rada

Obsah
Ponuka
Home

 Prehrávanie skladby môžete zmeniť z normálneho režimu na režim prehrávania
ZAPPIN ( s. 23).
Prehrávač
ponúka rôzne režimy prehrávania vrátane náhodného prehrávania a

opakovaného prehrávania vybratých skladieb ( s. 28).
 Môžete zvýrazniť zvuk s nízkymi frekvenciami (funkcia Bass) ( s. 29). Môžete tiež
zmeniť kvalitu zvuku výberom ekvalizéra ( s. 30).

Register
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Normálne prehrávanie

Zmena na režim prehrávania ZAPPIN

Prehrávanie v režime ZAPPIN

Krátke rozpoznateľné klipy skladieb (približne 45 sekúnd od začiatku).
Rozsah prehrávania klipov skladieb v režime ZAPPIN je možné nastaviť buď na možnosť
[ZAPPIN Short], alebo na možnosť [ZAPPIN Long].
Návrat do normálneho režimu prehrávania. Aktuálna
skladba sa začne prehrávať od začiatku.

Normálne prehrávanie

Register

Režim ZAPPIN umožňuje sekvenčné prehrávanie klipov skladieb s vopred
nastaveným trvaním.

Ponuka
Home

Čo je prehrávanie ZAPPIN?

Obsah

Prehrávanie hudby v režime prehrávania
ZAPPIN
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Môžete zvoliť normálne prehrávanie alebo režim prehrávania ZAPPIN.

Obsah

Prepnutie na režim prehrávania ZAPPIN
Tlačidlo ZAP

Ponuka
Home

prehrávania stlačte tlačidlo ZAP.

Ozve sa oznámenie „Zappin in“ a spustí sa prehrávanie v režime ZAPPIN.
Prehrávač prehráva klipy skladieb, každý asi 4 sekundy ([ZAPPIN Short])
alebo 15 sekúnd ([ZAPPIN Long]).
 Keď je vybratý režim prehrávania ZAPPIN, na obrazovke sa zobrazuje
ikona .
 Skladba sa prehrá od približne 45. sekundy skladby. Ak je skladba kratšia
než 45 sekúnd, skladba sa prehrá od určitého bodu pred koncom skladby.

Preskočenie na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu, a náhodné prehrávanie
v režime prehrávania ZAPPIN
Môžete prejsť na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu, alebo prehrávať
skladby v náhodnom poradí.
Spôsob ovládania je rovnaký ako v normálnom režime prehrávania.
Návrat do normálneho režimu prehrávania
V režime prehrávania ZAPPIN počas zobrazenia obrazovky prehrávania stlačte
tlačidlo ZAP. Pri obnovení normálneho prehrávania sa ozve oznámenie
„Zappin out“.

Register

 Počas normálneho režimu prehrávania a zobrazenia obrazovky
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Rozsah prehrávania klipov skladieb v režime ZAPPIN je možné nastaviť na
možnosť [ZAPPIN Short] alebo na možnosť [ZAPPIN Long].
Tlačidlo ZAP

Ponuka
Home

Tlačidlo 

Obsah

Zmena rozsahu prehrávania klipov skladieb v režime prehrávania
ZAPPIN

Register

Tlačidlo BACK/HOME Otočný ovládač

 Počas režimu prehrávania ZAPPIN a zobrazenia obrazovky
prehrávania stlačte tlačidlo ZAP.
Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami.

 Otočným ovládačom zvoľte požadované nastavenie a stlačením
tlačidla  výber potvrďte.

 Rada
 Požadované nastavenie môžete nastaviť aj v ponuke Home; vyberte možnosti
[Settings]  [Music Settings]  [ZAPPIN Range]  požadované nastavenie.

Zoznam nastavení položky [ZAPPIN Range]
Položka nastavenia

Popis

[ZAPPIN Short]

Prehráva klipy skladieb, každý asi 4 sekundy (predvolené
nastavenie).

[ZAPPIN Long]

Prehráva klipy skladieb, každý asi 15 sekúnd.
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Prehrávanie hudby

Požadované skladby môžete vyhľadávať rozličnými spôsobmi, napríklad podľa
priečinka, interpretov, názvu albumu atď.

Obsah

Vyhľadávanie skladieb

Ponuka
Home

Tlačidlo 

Register

Tlačidlo BACK/HOME Otočný ovládač

 V ponuke Home vyberte možnosť

[Music Library]  požadovaný
spôsob vyhľadávania  požadovaná skladba.
 Položky vyberajte nasledovne, kým sa nezobrazí zoznam skladieb.

Spôsob vyhľadávania
Spôsob

Popis

[Now Playing]

Spustenie prehrávania naposledy počúvaného súboru.

[Folder]

Výber priečinka  skladby.

[All Songs]

Výber skladby zo zoznamu skladieb.

[Artist]

Výber interpreta  albumu  skladby.

[Album]

Výber albumu  skladby.

[Playlists]

Výber zoznamu skladieb  skladby.

[Genre]

Výber žánru  albumu  skladby.

[Release Year]

Výber roku vydania  skladby.

Návrat do predchádzajúcej ponuky
Stlačte tlačidlo BACK/HOME.
Pokračovanie 
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 Rada

Register

 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.
 Podrobnejšie informácie o kapacite pre súbory a priečinky, pozri „Maximálny počet
súborov alebo priečinkov, ktoré môžete nahrať (približná hodnota)“ ( s. 77).
 Spustenie prehrávača alebo zobrazenie zoznamu súborov alebo priečinkov môže chvíľu
trvať, ak je v prehrávači uložených veľa súborov alebo priečinkov.

Ponuka
Home

Poznámky

Obsah

 Informácie o značkách ID3 a zoznamy prehrávaných skladieb môžete upraviť alebo
zmeniť pomocou programu Windows Media Player 11 alebo 12. Podrobnejšie
informácie o používaní alebo podpore programu Windows Media Player nájdete v
informáciách o programe Windows Media Player na nasledujúcej webovej lokalite:
http://support.microsoft.com/
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Prehrávač ponúka rôzne režimy prehrávania vrátane náhodného prehrávania a
opakovaného prehrávania vybratých skladieb.
Tlačidlo BASS/PLAY MODE

 Počas prehrávania alebo pozastavenia stlačte a podržte stlačené
tlačidlo BASS/PLAY MODE.
Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami.

 Otočným ovládačom zvoľte požadované nastavenie a stlačením
tlačidla  výber potvrďte.

 Rada
 Požadované nastavenie môžete nastaviť aj v ponuke Home; vyberte možnosti
[Settings]  [Music Settings]  [Play Mode]  požadované nastavenie.

Zoznam nastavení položky [Play Mode]
Typ/ikona režimu prehrávania Popis

[Normal]/žiadna ikona

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

Opakovať všetko/

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

Opakovať 1 skladbu/

Aktuálna skladba sa bude prehrávať opakovane.

Opakovať všetko v
náhodnom poradí/

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

Register

Tlačidlo BACK/HOME Otočný ovládač

Ponuka
Home

Tlačidlo 

Obsah

Zmena režimu prehrávania [Play Mode]
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Stlačením tlačidla BASS/PLAY MODE môžete tiež zvýrazniť zvuk s nízkymi
frekvenciami (funkcia Bass).
Funkcia Bass je predvolene aktivovaná.
Tlačidlo BASS/PLAY MODE

 Stlačte tlačidlo BASS/PLAY MODE.
Každým stlačením tlačidla BASS/PLAY MODE sa aktivuje alebo vypne
funkcia Bass.
 Keď je funkcia Bass zapnutá, na displeji sa zobrazuje ikona [BASS].

 Rada
 Z dôvodu ochrany sluchu je účinok funkcie Bass pri vysokej úrovni hlasitosti
obmedzený.
Poznámky

 Ak zapnete funkciu Bass počas aktivovaného nastavenia ekvalizéra, nastavenie ekvalizéra
sa vypne. Nastavenie ekvalizéra sa obnoví po vypnutí funkcie Bass.
 Keď je aktívna funkcia Bass, rozsvieti sa svetelný indikátor ( s. 6). Svetelný indikátor
sa však nerozsvieti počas príjmu FM ( s. 33), alebo keď je funkcia [LED] nastavená na
možnosť [LED OFF] ( s. 47).

Register

Aktivovanie funkcie Bass

Ponuka
Home

Stlačením tlačidla BASS/PLAY MODE môžete zvýrazniť zvuk s nízkymi
frekvenciami (funkcia Bass).
Nastavením ekvalizéra tiež môžete zmeniť vlastnosti zvuku na základe
hudobného žánru atď.

Obsah

Nastavenie kvality zvuku
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Požadované vlastnosti zvuku môžete nastaviť na základe hudobného žánru atď.

Obsah

Zmena vlastností zvuku [Equalizer]
Tlačidlo 

Ponuka
Home

 V ponuke Home vyberte možnosti

[Settings]  [Music Settings]
 [Equalizer]  požadované nastavenie ekvalizéra.

Zoznam nastavení položky [Equalizer]
Položka/ikona nastavenia

Popis

[None]/žiadna ikona

Vypnutie ekvalizéra (predvolené nastavenie).

[Heavy]/

Zdôraznenie vysokých a nízkych frekvenčných rozsahov na
dosiahnutie výrazného zvuku.

[Pop]/

Zvýraznenie stredných frekvenčných rozsahov zvuku, čo je
ideálne pre vokály.

[Jazz]/

Zdôraznenie vysokých a nízkych frekvenčných rozsahov na
dosiahnutie živšieho zvuku.

[Unique]/

Zdôraznenie vysokých a nízkych frekvenčných rozsahov,
vďaka čomu bude zvuk zreteľnejší aj pri nižších úrovniach
hlasitosti.

[Custom]/

Nastavenia zvuku prispôsobiteľné používateľom. Informácie
týkajúce sa nastavenia, pozri  s. 31.

Poznámky

 Ak zapnete funkciu Bass počas aktivovaného nastavenia ekvalizéra, nastavenie ekvalizéra
sa vypne. Nastavenie ekvalizéra sa obnoví po vypnutí funkcie Bass.
 Keď je aktivovaná funkcia Bass, nemôžete zmeniť nastavenie ekvalizéra.
 Ak zvolené nastavenie ekvalizéra spôsobuje skreslenie, znížte hlasitosť.

Pokračovanie 

Register

Tlačidlo BACK/HOME Otočný ovládač
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Tlačidlo 

Obsah

Nastavenie vlastných hodnôt
Ako vlastné nastavenie [Custom] môžete nastaviť 5-pásmový ekvalizér.

Ponuka
Home

 V ponuke Home vyberte možnosti

[Settings]  [Music Settings]
 [Equalizer]  [Edit] zobrazené pod položkou [Custom].

Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami.

 Otočným ovládačom vyberte úroveň zvuku (7 úrovní: –3 až +3) a
stlačením tlačidla  výber potvrďte.
 Je možné nastaviť 5 pásiem (100 Hz až 10 kHz). Zopakovaním tohto
kroku môžete nastaviť úroveň zvuku pre každé pásmo.

Register

Tlačidlo BACK/HOME Otočný ovládač
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Ponuka
Home

Skladby odstránite z prehrávača použitím softvéru, ktorý ste použili na prenos
skladieb, alebo použitím programu Windows Prieskumník.
Podrobné informácie o používaní softvéru sa nachádzajú v súbore Pomocník
softvéru.

Obsah

Odstraňovanie skladieb

Poznámky

Register

 Bez pripojenia k počítaču sa skladby v prehrávači odstrániť nedajú.
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Počúvanie a nahrávanie rádia FM (len modely NWZ-B152F/B153F)
Počúvanie a nahrávanie rádia FM (len modely NWZ-B152F/B153F)

Ak chcete počúvať rádio FM, vyberte v ponuke Home položku
zobrazí sa obrazovka rádia FM.

[FM] a

Ponuka
Home

Tlačidlo 

Tlačidlo BACK/HOME Otočný ovládač
Poznámky

 Kábel slúchadiel slúži súčasne ako anténa, preto by mal byť vždy čo najviac roztiahnutý.

Počúvanie rádia FM
[FM]  [Manual] alebo

[Preset].
Zobrazí sa obrazovka rádia FM.
 [Manual]: V režime manuálneho ladenia sa vyberajú stanice podľa
frekvencie.
 [Preset]: V režime predvoleného ladenia sa vyberajú stanice podľa čísla
predvoľby.

 Vyberte požadovanú frekvenciu alebo číslo predvoľby.
 Podrobnejšie informácie o používaní rádia FM, pozri „Obrazovka rádia
FM“ ( s. 34).

 Rada
 Použitie režimu predvoleného ladenia ([Preset]) nie je možné, ak nie je zadaná žiadna
predvolená stanica. Predvoľte dostupné stanice pomocou funkcie [FM Auto Preset]
( s. 35) alebo manuálne ( s. 36).

Register

FM

 V ponuke Home vyberte možnosti

Obsah

Počúvanie rádia FM
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Počúvanie a nahrávanie rádia FM (len modely NWZ-B152F/B153F)

Obsah

Obrazovka rádia FM
Obrazovka rádia FM v režime manuálneho ladenia

BASS

Číslo predvoľby*1

*1 Číslo predvoľby sa zobrazí iba v prípade, že je aktuálna frekvencia predvolená ( s. 36).

Operácie v režime manuálneho ladenia
Činnosť

Vykonajte nasledujúce

Výber predchádzajúcej alebo
nasledujúcej frekvencie*1

Otočte otočný ovládač do polohy /.

Výber predchádzajúcej alebo
nasledujúcej rozhlasovej
stanice*2

Otočte otočný ovládač a podržte ho v polohe
/.

Pozastavenie alebo
pokračovanie príjmu rádia FM

Stlačte tlačidlo .

*1 Frekvencia sa mení po 0,1 MHz.
*2 Ak je citlivosť príliš vysoká, zmeňte nastavenie položky [Scan Sensitivity] na možnosť [Low]
( s. 40).

Obrazovka rádia FM v režime predvoleného ladenia

P01

90.0MHz
BASS

Číslo predvoľby

 Rada
 Použitie režimu predvoleného ladenia ([Preset]) nie je možné, ak nie je zadaná žiadna
predvolená stanica. Predvoľte dostupné stanice pomocou funkcie [FM Auto Preset]
( s. 35) alebo manuálne ( s. 36).

Operácie v režime predvoleného ladenia
Činnosť

Vykonajte nasledujúce

Výber predchádzajúceho alebo
nasledujúceho čísla predvoľby

Otočte otočný ovládač do polohy /.

Pozastavenie alebo
pokračovanie príjmu rádia FM

Stlačte tlačidlo .

Register

Frekvencia

Ponuka
Home

090.0MHz P01
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Počúvanie a nahrávanie rádia FM (len modely NWZ-B152F/B153F)

 V ponuke Home vyberte možnosti
[FM Auto Preset]  [OK].

[Settings]  [FM Settings] 

 Rada
 Ak vysoká citlivosť prehrávača spôsobuje prijímanie priveľkého množstva nechcených
rozhlasových staníc, zmeňte nastavenie funkcie [Scan Sensitivity] na možnosť [Low]
( s. 40).

Register

Rozhlasové stanice vysielajúce v danej oblasti sa naladia a uložia ako
predvoľby v poradí od najnižšej po najvyššiu frekvenciu.
Po dokončení ladenia sa zobrazí hlásenie [COMPLETE] a prvá naladená
stanica je pripravená na prehrávanie.
 Ak chcete zrušiť automatické predvolenie, vyberte možnosť [Cancel].

Ponuka
Home

Výberom funkcie [FM Auto Preset] môžete automaticky predvoliť až do 30
rozhlasových staníc dostupných vo vašej oblasti. Pri prvom použití rádia FM
alebo po presune do novej oblasti odporúčame nastaviť predvoľby dostupných
rozhlasových staníc zvolením funkcie [FM Auto Preset].

Obsah

Automatické nastavenie predvolieb rozhlasových staníc [FM Auto Preset]
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Počúvanie a nahrávanie rádia FM (len modely NWZ-B152F/B153F)

Týmto spôsobom môžete nastaviť predvoľby rozhlasových staníc, ktoré sa
pomocou funkcie [FM Auto Preset] nedajú naladiť ( s. 35).
požadovaná frekvencia.

[FM]  [Manual] 

Ponuka
Home

 V ponuke Home vyberte možnosti

Obsah

Manuálne nastavenie predvolieb rozhlasových staníc

 Stlačte tlačidlo BACK/HOME.
Frekvencia vybratá v kroku 1 sa predvolí k vybratému číslu predvoľby.
 Ak vyberiete číslo predvoľby, ktoré je už priradené k inej frekvencii,
zobrazí sa hlásenie požadujúce potvrdenie, či chcete nahradiť dané
nastavenie. Výberom možnosti [OK] sa nahradí nastavenie.

 Rada
 Predvoliť môžete až 30 staníc.

Odstránenie predvolených rozhlasových staníc

 Na obrazovke rádia FM stlačte tlačidlo BACK/HOME.
 Vyberte možnosť [Delete Preset]  číslo predvoľby, ktorú ste sa
rozhodli odstrániť  [OK].
Predvolená rozhlasová stanica sa odstráni.

Register

 Vyberte možnosť [Add Preset]  požadované číslo predvoľby.
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Počúvanie a nahrávanie rádia FM (len modely NWZ-B152F/B153F)

V prehrávači môžete nahrávať rádio FM a prehrávať nahraté programy rádia
FM.

Ponuka
Home

Tlačidlo REC/STOP

Obsah

Nahrávanie rádia FM

Register

 Počas počúvania stanice, ktorú chcete nahrávať, podržte stlačené

tlačidlo REC/STOP.
Prehrávač prejde do pohotovostného režimu pre nahrávanie.
 Rádio FM môžete nahrávať aj stlačením tlačidla REC/STOP.
Stlačte tlačidlo REC/STOP. Otočným ovládačom zvoľte možnosť [OK] a
stlačením tlačidla  voľbu potvrďte.

 Stlačte tlačidlo REC/STOP.

Spustí sa nahrávanie.
 Ak chcete pozastaviť nahrávanie, stlačte tlačidlo . Jeho opätovným
stlačením nahrávanie obnovíte.

 Nahrávanie môžete zastaviť opätovným stlačením tlačidla REC/
STOP.
 Nahrávka sa uloží ako súbor s názvom [FRnnnn]*1 do priečinka
[Record] - [FM].
*1 Názvy súborov sa priraďujú automaticky od [FR0001] po [FR9999].

 Rada
 Nahrávanie v oblastiach so slabým signálom môže mať za následok vznik šumu.
Nahrávajte v oblastiach so silnejším signálom.
 Programy a zvukové súbory nahraté pomocou prehrávača je možné prehrávať v
prehrávači ( s. 39) alebo v počítači.
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 v
prehrávači.
 Bitovú rýchlosť pre nahrávanie programov FM nie je možné zmeniť. K dispozícii je iba
možnosť [High].
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Počúvanie a nahrávanie rádia FM (len modely NWZ-B152F/B153F)

Tlačidlo 

Obsah

Odstránenie nahratých programov rádia FM

Ponuka
Home

 V ponuke Home menu vyberte možnosti

[FM]  [Delete Rec
Data]  nahratý program rádia FM, ktorý chcete odstrániť  [OK].

Vybratý program rádia FM sa odstráni.
 Ak chcete odstránenie zrušiť, vyberte možnosť [Cancel].
 Ak chcete odstrániť všetky nahraté programy rádia FM, zvoľte možnosť
[Delete All].

Register

Tlačidlo BACK/HOME Otočný ovládač
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Počúvanie a nahrávanie rádia FM (len modely NWZ-B152F/B153F)

Obsah

Prehrávanie nahratých programov rádia FM
Tlačidlo 

Ponuka
Home

Otočný ovládač

 V ponuke Home menu vyberte možnosti

 požadovaný nahratý program rádia FM.

[FM]  [Play Rec Data]

Zobrazí sa obrazovka prehrávania a spustí sa prehrávanie nahratého
programu rádia FM.
 Informácie o obrazovke prehrávania sa nachádzajú v časti „Obrazovka
prehrávania“ ( s. 8).
 Ak si chcete vypočuť všetky nahraté programy rádia FM, vyberte
možnosť [Play All].

Register

Tlačidlo BACK/HOME
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Počúvanie a nahrávanie rádia FM (len modely NWZ-B152F/B153F)

Ak chcete zmeniť nastavenia rádia FM, v ponuke Home vyberte možnosť
[Settings] a potom možnosť [FM Settings].

[Scan Sensitivity]

Ak vyberáte stanice pomocou funkcie [FM Auto Preset] ( s. 35) alebo v
režime manuálneho ladenia ( s. 33), prijímač rádia FM môže zachytiť
mnoho neželaných staníc z dôvodu príliš vysokej citlivosti. V takom prípade
nastavte príjem na možnosť [Low]. Predvolené nastavenie je [High].

 V ponuke Home vyberte možnosti
[Scan Sensitivity]  [Low].

[Settings]  [FM Settings] 

 Ak chcete citlivosť príjmu nastaviť znovu na predvolenú hodnotu,
vyberte možnosť [High].

Register

Tlačidlo BACK/HOME Otočný ovládač

Ponuka
Home

Tlačidlo 

Obsah

Zmena nastavení rádia FM
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Nahrávanie alebo počúvanie zvuku
Nahrávanie alebo počúvanie zvuku

Ponuka
Home

Zvuk môžete nahrávať pomocou vstavaného mikrofónu prehrávača a nahraté
zvukové súbory môžete prehrávať. Nahratý zvuk sa kóduje do formátu
ADPCM.
Pri prehrávaní nahratých zvukových súborov vyberte v ponuke Home možnosť
[Voice] ( s. 43).

Obsah

Nahrávanie zvuku

Tlačidlo REC/STOP

Register

Mikrofón
Poznámky

 Zvuk nemôžete nahrávať počas príjmu rádia FM (len modely NWZ-B152F/B153F) ani
pri zapnutej funkcii [Settings]. Ak chcete nahrať zvuk, v ponuke Home vyberte možnosť
[Voice] alebo [Music Library].

 Podržte stlačené tlačidlo REC/STOP.

Prehrávač prejde do pohotovostného režimu pre nahrávanie.
 Nahrávať zvuk môžete aj stlačením tlačidla REC/STOP.
Stlačte tlačidlo REC/STOP. Otočným ovládačom zvoľte možnosť [OK] a
stlačením tlačidla  voľbu potvrďte.

 Stlačte tlačidlo REC/STOP.

Spustí sa nahrávanie.
 Ak chcete pozastaviť nahrávanie, stlačte tlačidlo . Jeho opätovným
stlačením nahrávanie obnovíte.

 Nahrávanie môžete zastaviť opätovným stlačením tlačidla REC/
STOP.
 Nahrávka sa uloží ako súbor s názvom [VRnnnn]*1 do priečinka
[Record] - [Voice].
*1 Názvy súborov sa priraďujú automaticky od [VR0001] po [VR9999].

 Rada

 Programy a zvukové súbory nahraté pomocou prehrávača je možné prehrávať v
prehrávači ( s. 43) alebo v počítači.
 Bitovú rýchlosť zvukového súboru môžete zmeniť. Podrobnejšie informácie, pozri
„Zmena nastavení nahrávania“ ( s. 44).
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 v
prehrávači.
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Nahrávanie alebo počúvanie zvuku

Tlačidlo 

Obsah

Odstránenie nahratých zvukových súborov

Ponuka
Home

 V ponuke Home vyberte možnosti

[Voice]  [Delete Rec Data] 
nahratý zvukový súbor, ktorý chcete odstrániť  [OK].

Vybratý zvukový súbor sa odstráni.
 Ak chcete odstránenie zrušiť, vyberte možnosť [Cancel].
 Ak chcete odstrániť všetky nahraté zvukové súbory, zvoľte možnosť
[Delete All].

Register

Tlačidlo BACK/HOME Otočný ovládač
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Nahrávanie alebo počúvanie zvuku

Tlačidlo 

Ponuka
Home

Môžete prehrávať zvukové súbory nahraté v prehrávači.
Ak chcete prehrávať zvukové súbory, v ponuke HOME vyberte možnosť
[Voice].

Obsah

Prehrávanie nahratých zvukových súborov

Register

Tlačidlo BACK/HOME Otočný ovládač

 V ponuke Home vyberte možnosti

požadovaný nahratý zvukový súbor.

[Voice]  [Play Rec Data] 

Zobrazí sa obrazovka prehrávania a spustí sa prehrávanie nahratého
zvukového súboru.
 Podrobnejšie informácie o obrazovke prehrávania, pozri „Obrazovka
prehrávania“ ( s. 8).
chcete počúvať všetky nahraté zvukové súbory, zvoľte možnosť [Play
Ak

All].
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Nahrávanie alebo počúvanie zvuku

Ak chcete zmeniť nastavenia nahrávania zvuku, v ponuke Home vyberte
[Settings] a potom možnosť [Rec Settings].
možnosť

[Voice Record Codec]

Úroveň kvality nahrávania môžete nastaviť na možnosť [Low], [Mid] alebo
[High]. Čím vyššia je úroveň, tým viac pamäte prehrávač používa na
nahrávanie zvuku. Predvolené nastavenie je [Mid].

 V ponuke Home vyberte možnosti

[Settings]  [Rec Settings] 
[Voice Record Codec]  [Low], [Mid] (predvolené nastavenie) alebo
[High].

Register

Tlačidlo BACK/HOME Otočný ovládač

Ponuka
Home

Tlačidlo 

Obsah

Zmena nastavení nahrávania
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Nastavenia
Nastavenia

Ak chcete zmeniť všeobecné nastavenia prehrávača, v ponuke Home vyberte
[Settings] a potom možnosť [Common Settings].
možnosť

[Set Date-Time]

Dátum a čas nie sú predvolene nastavené. Aktuálny dátum a čas nastavte podľa
nasledujúcich pokynov.

 V ponuke Home vyberte možnosti
Settings]  [Set Date-Time].

[Settings]  [Common

 Otočným ovládačom zvoľte rok a stlačením tlačidla  výber

potvrďte.
 Nastaviť sa dá rok, mesiac, deň, hodiny a minúty. Zopakovaním tohto
kroku nastavte všetky položky.

Zobrazenie aktuálneho času
Pri aktivovanej funkcii zablokovania ovládacích prvkov stlačte ľubovoľné
tlačidlo.
Poznámky

 Ak prehrávač ponecháte určitý čas s vybitou batériou, dátum a čas sa môžu vynulovať.
 Ak sa prehrávač dlhší čas nepoužíva, nastavenia dátumu a času bude možno treba zadať
znova.
 Na hodinách môže vzniknúť nepresnosť maximálne 60 sekúnd za mesiac. V takom
prípade nastavte aktuálny čas znova.

Register

Tlačidlo BACK/HOME Otočný ovládač

Ponuka
Home

Tlačidlo 

Obsah

Zmena všeobecných nastavení
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Nastavenia

 V ponuke Home vyberte možnosti

[Settings]  [Common
Settings]  [AVLS(Volume Limit)]  požadovaný typ nastavenia.
Popis

[AVLS ON]

Udržiavanie hlasitosti na strednej úrovni.

[AVLS OFF]

Zvukové záznamy sa prehrajú s pôvodnou úrovňou hlasitosti
(predvolené nastavenie).

 Rada
 Keď je funkcia [AVLS(Volume Limit)] nastavená na možnosť [AVLS ON] a úroveň
hlasitosti dosiahne maximálny limit, po stlačení tlačidla VOL + sa zobrazí hlásenie
[AVLS]. V tomto stave sa hlasitosť už nedá zvýšiť.

[Beep]

Môžete vypnúť alebo zapnúť zvukové hlásenia prehrávača.

 V ponuke Home vyberte možnosti

[Settings]  [Common
Settings]  [Beep]  požadovaný typ nastavenia.

Typ

Popis

[Beep ON]

Vydávajú sa zvuky pípania (predvolené nastavenie).

[Beep OFF]

Nevydávajú sa zvuky pípania.

Poznámky

 Pokyny a pípanie pri chybách zostanú zapnuté bez ohľadu na nastavenie funkcie [Beep].

Register

Typ

Ponuka
Home

Nastavením funkcie [AVLS(Volume Limit)] (systém automatického
obmedzenia hlasitosti) môžete obmedziť maximálnu hlasitosť a zabrániť
rušeniu alebo rozptyľovaniu počas počúvania. Prostredníctvom funkcie
[AVLS(Volume Limit)] môžete počúvať hudbu pri pohodlnej úrovni hlasitosti.

Obsah

[AVLS(Volume Limit)]
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Nastavenia

Ak počas prehrávania alebo príjmu rádia FM*1 nevykonáte v priebehu približne
15 sekúnd na prehrávači žiadny úkon, obrazovka sa zmení na obrazovku
šetrenia energie. Môžete zmeniť nastavenia obrazovky šetrenia energie.
[Settings]  [Common
Settings]  [Power Save Mode]  požadovaný typ nastavenia.
Popis

[Save ON Normal]

Ak počas prehrávania alebo príjmu rádia FM*1 nevykonáte v
priebehu 15 sekúnd na prehrávači žiadny úkon, na displeji sa
zobrazí obrazovka šetrenia energie (predvolené nastavenie).

[Save ON Super]

Ak počas prehrávania alebo príjmu rádia FM*1 nevykonáte v
priebehu 15 sekúnd na prehrávači žiadny úkon, obrazovka sa
vypne. Pri tomto nastavení sa spotrebuje najmenej energie.

[Save OFF]

Počas prehrávania alebo príjmu rádia FM sa na displeji
neustále zobrazujú ikony alebo písmená*1.

*1 Len modely NWZ-B152F/B153F

[LED]

Môžete zapnúť alebo vypnúť svetelný indikátor okolo tlačidla .

 V ponuke Home vyberte možnosti

[Settings]  [Common
Settings]  [LED]  požadovaný typ nastavenia.

Typ

Popis

[LED ON]

Svetelný indikátor sa zapne (predvolené nastavenie).

[LED OFF]

Svetelný indikátor sa vypne.

[Contrast]

Kontrast obrazovky môžete nastaviť na jednu z 15 úrovní.

 V ponuke Home vyberte možnosti
Settings]  [Contrast].

[Settings]  [Common

 Otočným ovládačom upravte úroveň kontrastu a stlačením tlačidla
 výber potvrďte.
Môžete nastaviť jednu z 15 úrovní. Predvolene je nastavená možnosť [0].

Register

Typ

Ponuka
Home

 V ponuke Home vyberte možnosti

Obsah

[Power Save Mode]
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Nastavenia

Môžete zobraziť informácie ako názov modelu, kapacita pamäte a verzia
firmvéru.

 V ponuke Home vyberte možnosti

[Settings]  [Information].

1. názov modelu
2. kapacita pamäte
3. informácia o verzii firmvéru prehrávača

Register

Tlačidlo BACK/HOME Otočný ovládač

Ponuka
Home

Tlačidlo 

Obsah

Zobrazenie informácií o prehrávači [Information]
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Nastavenia

K dispozícii je viacero jazykov zobrazovania ponúk a hlásení v prehrávači.

Obsah

Výber jazyka zobrazenia [Language]
Tlačidlo 

Ponuka
Home

 V ponuke Home vyberte možnosti
požadované nastavenie jazyka.

[Settings]  [Language] 

Jazyk

Jazyk zobrazenia hlásení a ponúk

[English]

angličtina

[Español]

španielčina

[Français]

francúzština

[Português]

portugalčina

[Русский]

ruština

[

]

zjednodušená čínština

[

]

tradičná čínština

[

]

kórejčina

Register

Tlačidlo BACK/HOME Otočný ovládač
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Nastavenia

[Reset All Settings]

Tlačidlo 

Ponuka
Home

Môžete obnoviť predvolené nastavenia prehrávača. Obnovením predvolených
nastavení prehrávača sa neodstránia skladby, ktoré ste preniesli do prehrávača.

Obsah

Obnovenie predvolených nastavení od výrobcu

Register

Tlačidlo BACK/HOME Otočný ovládač

 V ponuke Home vyberte možnosti
[Reset All Settings]  [OK].

[Settings]  [Initialize] 

Zobrazí sa hlásenie [COMPLETE] a obnovia sa predvolené nastavenia
prehrávača.
 Ak chcete túto operáciu zrušiť, na obrazovke potvrdenia vyberte
možnosť [Cancel].
Poznámky

 Ak už bol v položke [Set Date-Time] nastavený dátum a čas, dátum sa nevynuluje.
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Nastavenia

Ponuka
Home

Pamäť prehrávača môžete naformátovať. Po sformátovaní pamäte sa všetky
ikony odkazov a súbory vymažú a nastavenia sa vrátia na predvolené hodnoty.
Nezabudnite pred formátovaním skontrolovať súbory uložené v pamäti a
exportovať všetky potrebné súbory na pevný disk počítača alebo do iného
zariadenia.

Obsah

Formátovanie pamäte [Format]

Tlačidlo 

Register

Tlačidlo BACK/HOME Otočný ovládač
Poznámky

 Ak je zostávajúca kapacita batérie nízka, prehrávač nebude možné naformátovať. Pred
formátovaním nabite batériu.
 Pamäť neformátujte pomocou programu Windows Prieskumník.
 Po naformátovaní nastavte dátum a čas ( s. 17, 45).

 V ponuke Home vyberte možnosti
[Format]  [OK].

[Settings]  [Initialize] 

Zobrazí sa hlásenie [FORMATTING...] a spustí sa formátovanie.
Po dokončení formátovania sa zobrazí hlásenie [COMPLETE].
 Ak chcete túto operáciu zrušiť, na obrazovke potvrdenia vyberte
možnosť [Cancel].
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Užitočné fakty
Užitočné fakty

Nastavenia pre dlhšiu výdrž batérie
Zmenou predvolených nastavení na možnosti v stĺpci „Nastavenie pre dlhšiu
výdrž batérie“ môžete ušetriť energiu batérie. Podrobné informácie o výdrži
batérie v závislosti od nastavenia výdrže batérie nájdete v časti „Výdrž batérie
(súvislé prehrávanie)“ ( s. 78).
Nastavenie

Predvolené nastavenie Nastavenie pre dlhšiu
výdrž batérie

Nastavenia obrazovky [Power Save Mode]
( s. 47)

[Save ON Normal] [Save ON Super]

Nastavenia zvukových [Equalizer] ( s. 30)
efektov
[BASS] ( s. 29)

[None]

[None]

Aktivované

Deaktivované

Nastavenia svetelného [LED] ( s. 47)
indikátora

[LED ON]

[LED OFF]

Nastavenia kvality
nahrávania

[Mid]

[Low]

[Voice Record Codec]
( s. 44)

Úprava formátu údajov a bitovej rýchlosti
Čas prehrávania sa bude líšiť, pretože na vybíjanie batérie môže mať vplyv
formát a bitová rýchlosť prehrávaných skladieb.
Podrobnejšie informácie o čase nabíjania a používania, pozri  s. 78.

Register

Manuálne vypnutie prehrávača
Podržte stlačené tlačidlo . Zobrazí sa hlásenie [POWER OFF], displej
zhasne a prehrávač sa vypne.
V tomto stave je nízka spotreba batérií.

Ponuka
Home

Úpravou nastavení alebo riadnou správou napájania môžete šetriť energiu
batérie a používať prehrávač dlhší čas.
Dodržaním nasledujúcich rád zabezpečíte dlhšiu výdrž batérie.

Obsah

Výdrž batérie
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Užitočné fakty

MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) je bežne používaná technológia
komprimácie zvuku, ktorú vyvinula pracovná skupina MPEG organizácie ISO
(International Organization for Standardization).
Formát MP3 dokáže komprimovať zvukové súbory na približne 1/10 veľkosti
štandardných zvukových súborov na diskoch CD.
WMA: WMA (Windows Media Audio) je bežne používaná technológia
komprimácie zvuku, ktorú vyvinula spoločnosť Microsoft Corporation. Formát
WMA umožňuje dosiahnuť rovnakú kvalitu zvuku ako vo formáte MP3, avšak
pri menšej veľkosti súborov.
Čo je ochrana autorských práv?
Niektoré hudobné súbory, videosúbory atď., ktoré zakúpite na lokalite
poskytujúcej službu sťahovania hudby alebo prostredníctvom podobných
služieb, môžu používať technológie riadenia prístupu, ako napríklad šifrovanie,
aby sa obmedzilo používanie a kopírovanie záznamov v súlade s autorským
zákonom.
Čo je bitová rýchlosť?
Bitová rýchlosť označuje množstvo údajov používaných na uloženie každej
sekundy zvuku vyjadrené v kb/s (kilobity za sekundu), ako napríklad 64 kb/s.
Vo všeobecnosti platí, že vyššia bitová rýchlosť poskytuje lepšiu kvalitu zvuku,
ale vyžaduje viac ukladacieho priestoru pri rovnakej dĺžke zvukového záznamu.
Aký je vzťah medzi bitovou rýchlosťou, kvalitou zvuku a veľkosťou pamäte?
Vo všeobecnosti platí, že vyššia bitová rýchlosť poskytuje lepšiu kvalitu zvuku,
ale vyžaduje viac ukladacieho priestoru pri rovnakej dĺžke zvukového záznamu.
Do prehrávača je tak možné uložiť menší počet skladieb.
Nižšia bitová rýchlosť umožňuje uloženie väčšieho počtu skladieb pri nižšej
kvalite zvuku.
Poznámky

 Ak importujete skladbu z disku CD do počítača pri nízkej bitovej rýchlosti, kvalitu
zvuku skladby nie je možné zlepšiť výberom vysokej bitovej rýchlosti pri prenose
skladby z počítača do prehrávača.

Register

Formát zvuku označuje metódu používanú pri importovaní zvukových údajov
z internetu alebo zvukových diskov CD do počítača a ich ukladanie vo forme
zvukových súborov.
Bežné formáty vrátane MP3 a WMA atď.
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Čo je formát zvuku?

Obsah

Čo je formát a bitová rýchlosť?
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Ponuka
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Počítačové údaje môžete uložiť do pamäte prehrávača tak, že ich prenesiete z
počítača pomocou programu Windows Prieskumník. Ak je prehrávač
pripojený k počítaču, pamäť sa zobrazí v programe Windows Prieskumník ako
[WALKMAN].

Obsah

Ukladanie údajov

Poznámky

Register

 Kým sa počas prenosu údajov na prehrávači zobrazuje hlásenie [DATA ACCESS],
neodpájajte prehrávač. Údaje by sa mohli poškodiť.
 Pamäť prehrávača neformátujte pomocou programu Windows Prieskumník. Ak
náhodne naformátujete prehrávač pomocou programu Windows Prieskumník,
zopakujte tento proces v prehrávači ( s. 51).
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 Stiahnite aktualizačný program z webových lokalít do počítača.

 Firmvér prehrávača aktualizujte podľa pokynov na obrazovke.
Aktualizácia firmvéru je dokončená.

 Rada
 Ak chcete získať informácie o verzii firmvéru prehrávača, v ponuke Home vyberte
možnosti
[Settings]  [Information] ( s. 48).

Register

 Pripojte prehrávač k počítaču a spustite aktualizačný program.
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Firmvér prehrávača môžete inovovať. Inštaláciou najnovšieho firmvéru
prehrávača môžete pridať nové funkcie do prehrávača. Podrobnosti o
najnovších verziách firmvéru a o jeho inštalovaní sa nachádzajú na webovej
lokalite technickej podpory ( s. 74).
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Inovácia firmvéru prehrávača
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Riešenie problémov

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

2

Pripojte prehrávač k počítaču, aby sa nabila batéria.
Niektoré problémy vyriešite nabitím batérie.

3

Stlačte tlačidlo RESET pomocou špendlíka alebo podobného predmetu.
Ak stlačíte tlačidlo RESET počas používania prehrávača, uložené údaje a
nastavenia v prehrávači sa môžu vymazať. Po resetovaní prehrávač zapnite
stlačením tlačidla .
Tlačidlo RESET

4

Skontrolujte informácie o danom probléme v súbore Pomocník
príslušného softvéru.

5

Vyhľadajte informácie o danom probléme na niektorej webovej stránke
technickej podpory pre zákazníkov ( s. 74).

6

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

Register

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

Ponuka
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Obsah

Činnosť

Ponuka
Home

Neprehráva sa zvuk.
 Úroveň hlasitosti je nastavená na nulovú hodnotu.
 Zvýšte hlasitosť ( s. 5).
 Konektor slúchadiel nie je správne zapojený.
 Pripojte konektor slúchadiel správne ( s. 6).
 Konektor slúchadiel je znečistený.
 Vyčistite konektor slúchadiel mäkkou suchou handričkou.
 V pamäti nie sú uložené žiadne zvukové súbory.
 Ak sa zobrazí hlásenie [NO DATA], preneste hudbu z počítača.

Tvorí sa šum.
 V blízkosti prehrávača sa používa zariadenie vysielajúce rádiové signály, ako
napríklad mobilný telefón.
 Zariadenia, ako sú napríklad mobilné telefóny, udržiavajte ďalej od prehrávača.
Hudobné
údaje sú poškodené.

 Vymažte údaje a potom ich znova preneste. Pred prenášaním údajov zatvorte
všetky ostatné aplikácie, aby sa zabránilo poškodeniu súborov.
slúchadiel je znečistený.
Konektor

 Vyčistite konektor slúchadiel mäkkou suchou handričkou.
Tlačidlá nefungujú.
 Prepínač HOLD je nastavený v smere šípky ().
 Posuňte prepínač HOLD v opačnom smere, než ukazuje šípka () ( s. 7).
 V prehrávači skondenzovala vlhkosť.
 Počkajte niekoľko hodín, kým prehrávač nevyschne.
Zostávajúca
energia batérie je nízka alebo nedostatočná.

batériu
pripojením k počítaču ( s. 14).
Nabite

prehrávač
nereaguje
ani po nabití batérie, stlačením tlačidla RESET resetujte
Ak

prehrávač ( s. 56).
Prehrávanie sa nezastaví.
 Tento prehrávač nerozlišuje 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.

Pokračovanie 

Register

Skladby sa nedajú prehrávať.
 Batéria je vybitá.
 Batériu úplne nabite ( s. 14).
 Ak prehrávač nereaguje ani po nabití batérie, stlačením tlačidla RESET resetujte
prehrávač ( s. 56).
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Prehrávač nie je možné naformátovať.
 Zostávajúca energia batérie je nízka alebo nedostatočná.
 Nabite batériu pripojením k počítaču ( s. 14).
Prehrávač nefunguje.
 V pamäti nie je dostatok miesta.
 Pripojte prehrávač k počítaču a vymažte všetky nepotrebné skladby a súbory, aby
sa zväčšilo voľné miesto v prehrávači.

Pokračovanie 

Register

Prehrávanie sa náhle zastavilo.
 Zostávajúca energia batérie je nedostatočná.
 Nabite batériu pripojením k počítaču ( s. 14).
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Z pravého kanála slúchadiel nevychádza žiaden zvuk. Prípadne, zvuk pravého
kanála je počuť z oboch slúchadiel.
 Konektor slúchadiel nie je úplne zasunutý.
 Ak slúchadlá nie sú správne pripojené, zvuk môže znieť nesprávne. Zasuňte
konektor slúchadiel do konektora, kým nebudete počuť kliknutie ( s. 6).

Obsah

Prenesené skladby sa nedajú nájsť.
 Pamäť prehrávača bola naformátovaná pomocou programu Windows Prieskumník.
 Pamäť naformátujte prostredníctvom ponuky [Format] prehrávača ( s. 51).
 Prehrávač bol počas prenosu súborov odpojený od počítača.
 Preneste použiteľné súbory späť do počítača a naformátujte pamäť
prostredníctvom ponuky [Format] prehrávača ( s. 51).
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Pokračovanie 

Register

Zobrazujú sa poškodené znaky.
 Je vybratý nesprávny jazyk.
 Vyberte správny jazyk v ponuke [Language] ( s. 16, 49) a potom znova
preneste údaje do prehrávača.
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Názov skladby sa nezobrazuje správne.
 Ak názov obsahuje nepodporované znaky, zobrazí sa bez týchto nepodporovaných
znakov.
 Názov premenujte v počítači použitím vhodných znakov.

Obsah

Displej
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Prehrávač nedokáže nabiť batériu.
 Prehrávač nie je správne pripojený k portu USB počítača.
 Prehrávač odpojte a potom znovu pripojte.
Batéria
sa nabíja pri okolitej teplote mimo rozsahu 5 °C až 35 °C.

 Nie je možné nabiť batériu, keď sa zobrazuje ikona . Batériu nabíjajte pri
teplote okolia v rozpätí 5 °C až 35 °C.
nie je zapnutý.
Počítač

 Zapnite počítač.
 Počítač prešiel do režimu spánku alebo dlhodobého spánku.
 Odpojte prehrávač od počítača a počítač následne prebuďte zo stavu spánku
alebo hibernácie. Prehrávač znovu pripojte k počítaču.
Nabíjanie sa dokončí veľmi rýchlo.
 Ak je batéria pred začatím nabíjania takmer úplne nabitá, na dosiahnutie úplného
nabitia stačí krátky čas.

Pokračovanie 

Register

Batéria vydrží krátko.
 Prevádzková teplota je nižšia ako 5 °C.
 Skracovanie životnosti batérie je vlastnosťou batérie.
Nie je to porucha.
 Čas nabíjania batérie nie je dostatočný.
.
 Batériu nabíjajte dovtedy, kým sa nezobrazí ikona
 Úpravou nastavení alebo vhodným spravovaním napájania môžete šetriť energiu
batérie a používať prehrávač dlhší čas ( s. 52).
 Batériu je potrebné vymeniť.
 Poraďte sa s najbližším obchodným zástupcom spoločnosti Sony.
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Napájanie sa nezapne.
 Prepínač HOLD je nastavený v smere šípky ().
 Posuňte prepínač HOLD v opačnom smere, než ukazuje šípka () ( s. 7).
 Ak stlačíte tlačidlo  hneď po vypnutí prehrávača, prehrávač sa nespustí z
dôvodu procesu vypínania. Počkajte niekoľko sekúnd a potom ho znova zapnite.
 Zostávajúca energia batérie je nedostatočná.
 Nabite batériu pripojením k počítaču ( s. 14). Ak prehrávač nereaguje ani po
nabití batérie, stlačením tlačidla RESET resetujte prehrávač ( s. 56).
 V pamäti nie je dostatok miesta.
 Podrobnejšie informácie o kapacite pre súbory a priečinky, pozri „Maximálny
počet súborov alebo priečinkov, ktoré môžete nahrať (približná hodnota)“
( s. 77).
 Na normálne fungovanie je potrebných aspoň 20 MB voľného miesta.
Ak chcete skontrolovať množstvo voľného miesta, otvorte okno [Tento počítač]
alebo [Počítač] – [WALKMAN], kliknite pravým tlačidlom myši na položku
[Storage Media]*1, čím sa zobrazí ponuka, a vyberte možnosť [Vlastnosti].
*1 Hierarchia údajov sa môže líšiť v závislosti od počítačového prostredia.

Obsah

Napájanie
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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.
Nahraté súbory sa nedajú odstrániť.
 Súbor alebo priečinok, ktorý sa nedá odstrániť, je v počítači nastavený ako „Iba na
čítanie“.
 Odstráňte údaje pomocou programu Windows Prieskumník.
Batéria
je takmer alebo úplne vybitá.

úplne nabite ( s. 14).
Batériu

Priečinok sa neodstráni, aj keď sa odstránili všetky nahraté súbory.
 Priečinok obsahuje iné než nahraté súbory.
 Otvorte priečinok pomocou programu Windows Prieskumník a odstráňte všetky
súbory okrem súborov nahratých prostredníctvom prehrávača.

Pokračovanie 
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Prehrávač nemôže nahrávať.
 V pamäti nie je dostatok miesta.
 Odstráňte nepotrebné súbory.
 Exportujte nahraté súbory do počítača.
Potrebné voľné miesto sa môže líšiť v závislosti od bitovej rýchlosti alebo času
nahrávania.
 Dosiahlo sa maximálne množstvo súborov, ktoré sa dajú nahrať. Maximálne
množstvo súborov, ktoré sa dajú nahrať, je 999 súborov pre programy rádia FM (len
modely NWZ-B152F/B153F) a 999 nahratých zvukových súborov.
 Odstráňte nepotrebné súbory, kým počet nahratých programov rádia FM (len
modely NWZ-B152F/B153F) a nahratých zvukových súborov nedosiahne
maximálny počet 999.
 Exportujte nahraté súbory do počítača.
 Prehrávač je pripojený k počítaču.
 Odpojte prehrávač od počítača.
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Zostávajúci čas pre nahrávky zostane rovnaký aj po vymazaní súborov.
 Ak odstránite iba krátke súbory, z dôvodu systémových obmedzení sa zostávajúci
čas pre nahrávky nemusí zväčšiť.
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Nahrávanie
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Do prehrávača sa dá preniesť len malý počet skladieb.
 V pamäti nie je dostatok miesta.
 Odstráňte nepotrebné skladby a uvoľnite miesto v prehrávači.
V
 pamäti sú uložené iné ako zvukové údaje.
 Presuňte iné ako zvukové súbory do počítača, aby sa uvoľnilo miesto.
Prehrávač sa stáva počas pripojenia k počítaču nestabilným.
 Používa sa rozbočovač USB.
 Prehrávač pripojte priamo k portu USB, pretože pripojenie prostredníctvom
rozbočovača USB nemusí fungovať. Môžete však použiť rozbočovač USB s
napájaním.

Pokračovanie 
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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 zobrazilo hlásenie [DATA ACCESS] alebo
[CONNECTED USB].
 Prehrávač odpojte a potom znovu pripojte.
 V pamäti nie je dostatok miesta.
 Odstráňte nepotrebné skladby a uvoľnite miesto v prehrávači.
 V prehrávači sa nachádzajú chybné súbory.
 Preneste potrebné súbory späť do počítača a naformátujte prehrávač ( s. 51).
 Zvukový súbor je poškodený.
 Odstráňte zvukový súbor a potom ho preneste znova. Pri prenose zvukového
súboru ukončite všetky ostatné aplikácie, aby sa zabránilo poškodeniu súboru.
 Pokúsili ste sa preniesť záznam chránený autorskými právami.
 Nie je možné prenášať záznamy chránené autorskými právami, pretože prehrávač
takéto záznamy nepodporuje.
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Po pripojení prehrávača k počítaču sa nezobrazí hlásenie [CONNECTED USB].
 Konektor USB prehrávača nie je správne pripojený k portu USB počítača.
 Prehrávač odpojte a potom znovu pripojte.
 Používa sa rozbočovač USB.
 Prehrávač pripojte priamo k portu USB, pretože pripojenie prostredníctvom
rozbočovača USB nemusí fungovať. Môžete však použiť rozbočovač USB s
napájaním.
 V počítači je spustená iná aplikácia.
 Odpojte prehrávač, niekoľko minút počkajte a znova ho pripojte. Ak problém
pretrváva, odpojte prehrávač, reštartujte počítač a potom prehrávač znova
pripojte.
 Port USB počítača nemusí fungovať správne. Pripojte konektor USB prehrávača k
inému konektoru USB na počítači.
 Zostávajúca energia batérie je nedostatočná.
 Batériu nabite tak, že prehrávač aspoň na 5 minút pripojíte k spustenému
počítaču. Pri nabíjaní vybitej batérie bliká svetelný indikátor v smere hodinových
ručičiek a na displeji sa nič nezobrazuje.
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Pripojenie k počítaču
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Tuner FM (len modely NWZ-B152F/B153F)

Vysielanie v pásme FM je rušené.
 V blízkosti prehrávača sa používa zariadenie vysielajúce rádiové signály, ako
napríklad mobilný telefón.
 Zariadenia, ako sú napríklad mobilné telefóny, udržiavajte ďalej od prehrávača.

Pokračovanie 
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Príjem je slabý a kvalita zvuku je zlá.
 Rádiový signál je slabý.
 Vysielanie v pásme FM počúvajte pri okne, keďže signál môže byť v budovách
alebo vozidlách slabý.
 Kábel slúchadiel nie je dostatočne roztiahnutý.
 Kábel slúchadiel funguje ako anténa. Kábel slúchadiel čo najviac roztiahnite.
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Vysielanie FM nie je dobre počuť.
 Prijímacia frekvencia nie je dobre naladená.
 Vyberte frekvenciu ručne, aby ste vylepšili príjem ( s. 34).

64

Riešenie problémov

Dátum a čas boli vynulované.
 Ak necháte v prehrávači určitý čas vybitú batériu, dátum a čas sa môžu vynulovať.
 Nie je to porucha. Batériu nabíjajte dovtedy, kým sa na obrazovke nezobrazí
ikona
( s. 14), a potom znova nastavte dátum a čas ( s. 17, 45).
Všetky nastavenia prehrávača boli obnovené na predvolené hodnoty.
 Presunuli, odstránili alebo premenovali ste systémové súbory. Prípadne ste
naformátovali pamäť prehrávača inak než prostredníctvom ponuky [Format] v
prehrávači.
 Ak vykonáte niektorú z vyššie uvedených činností, pri odpojení prehrávača od
počítača alebo iných zariadení sa zmení štruktúra systému a všetky nastavenia
prehrávača sa obnovia na predvolené hodnoty.
Ak prehrávač nefunguje normálne po tom, čo ste ho naformátovali inak než
prostredníctvom ponuky [Format] prehrávača, naformátujte pamäť prehrávača
prostredníctvom ponuky [Format] prehrávača ( s. 51).
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Prehrávač sa zohrieva.
 Prehrávač sa pri nabíjaní batérie môže zahrievať a môže byť zahriaty aj tesne po
nabíjaní. Prehrávač sa môže zahrievať aj pri prenose veľkého množstva súborov. Je
to normálne a neznamená to poruchu. Prehrávač na chvíľku odložte a nechajte ho
vychladnúť.
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Prehrávač pri obsluhe nepípa.
 Položka [Beep] je nastavená na možnosť [Beep OFF].
 Nastavte položku [Beep] na možnosť [Beep ON] ( s. 46).
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Iné
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Ak sa na displeji zobrazí hlásenie, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

[CANNOT EXECUTE]
 Pokúšate sa predvoliť alebo odstrániť rozhlasovú stanicu, keď prehrávač nie je v
režime FM.
 Zmeňte funkciu na [FM] a potom predvoľte alebo odstráňte rozhlasovú stanicu.
 Pokúšate sa zmeniť nastavenie ekvalizéra počas aktivovanej funkcie Bass.
 Vypnite funkciu Bass a potom zmeňte nastavenie ekvalizéra.
[CAN NOT CHARGE]
 Batéria sa nabíja pri okolitej teplote mimo rozsahu 5 °C až 35 °C.
 Nie je možné nabiť batériu, keď sa zobrazuje ikona . Batériu nabíjajte pri
teplote okolia v rozpätí 5 °C až 35 °C.
[CHARGING]
 Batéria sa nabíja.
 Toto nie je chybové hlásenie. Počkajte, kým sa batéria úplne nenabije. Prehrávač
však môžete použiť aj s batériou, ktorá nie je úplne nabitá.
[CONNECTED USB]
 Prehrávač je pripojený k počítaču.
 Toto nie je chybové hlásenie. Ovládacie prvky prehrávača nemôžete ovládať
počas jeho pripojenia k počítaču.
[DRM ERROR]
 Prehrávač neumožňuje prehrávanie zvukových súborov, ktoré používajú
technológiu správy práv digitálnych záznamov pre prehrávač Windows Media
(„WM-DRM“).
 Preneste normálny zvukový súbor späť do počítača a potom pamäť naformátujte.

Pokračovanie 
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[BOOT ERROR]
 Pamäť nebola správne naformátovaná.
 Pamäť bola formátovaná v počítači.
 Stlačte tlačidlo ; zobrazí sa hlásenie [Format OK?]. Zvoľte možnosť [OK] a
stlačením tlačidla  voľbu potvrďte.
Vymažú sa všetky údaje (skladby atď. vrátane vzorových údajov nahratých
výrobcom, inštalačného programu softvéru, a dokumentu Prevádzková
príručka).
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[AVLS] (bliká)
 Je zapnutá funkcia [AVLS(Volume Limit)] a úroveň hlasitosti prekračuje stanovenú
hodnotu.
 Znížte hlasitosť alebo vypnite funkciu [AVLS(Volume Limit)] ( s. 46).

Obsah

Hlásenia
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[MEMORY FULL]
 V pamäti nie je dostatok miesta.
 Pokúšate sa nahrať program rádia FM (len modely NWZ-B152F/B153F), keď je v
prehrávači už nahratých 999 súborov programov rádia FM.
 Pokúšate sa nahrať zvuk, keď je v prehrávači už nahratých 999 zvukových súborov.
 Pripojte prehrávač k počítaču a vymažte všetky nepotrebné skladby a súbory, aby
sa zväčšilo voľné miesto v prehrávači.
 Odstráňte nepotrebné nahraté programy rádia FM.
 Odstráňte nepotrebné nahraté zvukové súbory.
[NO DATA]
 V pamäti nie sú uložené žiadne zvukové súbory.
 Preneste zvukové súbory.
[NO ITEM]
 Vo vybratej položke nie sú žiadne zvukové súbory.
 Preneste zvukové súbory.
 Nahrajte zvukové záznamy.
 Nahrajte vysielanie rádia FM (len modely NWZ-B152F/B153F).
 Nie je predvolená žiadna stanica rádia FM (len modely NWZ-B152F/B153F).
 Predvoľte rozhlasové stanice rádia FM.
[READ ONLY]
 Pokúšate sa odstrániť skladby určené iba na čítanie.
 Odstráňte údaje pomocou programu Windows Prieskumník.
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[LOW BATTERY]
 Batéria je vybitá.
 Nabite batériu ( s. 14).

Ponuka
Home

[HOLD]
 Prehrávač sa nedá ovládať, lebo prepínač HOLD je nastavený do polohy pre
zablokovanie ovládacích prvkov.
 Ak chcete ovládať prehrávač, prepnite prepínač HOLD do opačnej polohy
( s. 7).

Obsah

[FILE ERROR]
 Súbor sa nedá prečítať.
 Súbor nie je v bežnom formáte.
 Prehrávač nedokáže prehrať niektoré súbory z dôvodu nekompatibilných formátov.
 Prenos bol prerušený.
 Preneste normálny zvukový súbor späť do počítača a potom prehrávač
naformátujte.
 Ak skladba, ktorá sa nedá prehrať, nie je potrebná, môžete ju z pamäte odstrániť.
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Upozornenia

Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nesmie byť
spracovávaný ako komunálny odpad. Musí sa odovzdat’ do príslušnej zberne
na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením správnej
likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych
negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli
byt’ zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku.
Recyklovaním materiálov pomôžete zachovat’ prírodné zdroje. Podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny
úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si
tento výrobok zakúpili.
Použiteľné príslušenstvo: slúchadlá
Pokračovanie 
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Likvidácia starých elektrických a elektronických prístrojov (vzt’ahuje sa na Európsku
úniu a európske krajiny so systémami oddeleného zberu)
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Oznam pre zákazníkov: nasledujúce informácie sa týkajú iba zariadení predávaných
v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ
Výrobcom tohoto výrobku je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku,
Tokyo, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcom pre EMC a bezpečnosť
výrobku je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemecko. V akýchkoľvek servisných alebo záručných záležitostiach prosím
kontaktujte adresy uvedené v separátnych servisných alebo záručných
dokumentoch.
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Tento symbol na batérii alebo obale znamená, že batéria dodaná s týmto
výrobkom nemôže byť spracovaná s domovým odpadom.
Na niektorých batériách môže byť tento symbol použitý v kombinácii s
chemickými značkami. Chemické značky ortute (Hg) alebo olova (Pb) sú
pridané ak batéria obsahuje viac ako 0,0005% ortute alebo 0,004% olova.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto batérií, pomôžete zabrániť
potenciálne negatívnemu 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.
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.

Obsah

Zneškodňovanie použitých batérií (platí v Európskej únii a ostatných európskych
krajinách so szavedeným separovaným zberom)
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Bezpečnostné upozornenia
 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 lekársku pomoc.
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.
 Zabráňte preniknutiu tekutiny alebo cudzích predmetov do prehrávača.
Mohlo by to spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
Ak sa to stane, okamžite vypnite prehrávač, odpojte 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. Ak je potrebná výmena nabíjateľných batérií, interná
kontrola alebo oprava, kontaktujte najbližšieho obchodného zástupcu
spoločnosti Sony alebo servisné stredisko spoločnosti Sony.
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 Prehrávač sa nesmie dostať do kontaktu s vodou. Prehrávač nie je vodotesný.
Dodržiavajte nižšie uvedené upozornenia.

 Dávajte pozor, aby vám prehrávač nespadol do umývadla alebo inej nádoby naplnenej
vodou.
 Nepoužívajte prehrávač vo vlhkých priestoroch ani v zlom počasí, ako napríklad v
daždi alebo snehu.
 Zabráňte kontaktu prehrávača s vodou.
Ak sa dotknete prehrávača mokrými rukami, alebo ak umiestnite prehrávač do
mokrého odevu, prehrávač môže zvlhnúť, čo môže spôsobiť jeho poruchu.

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

Register

 Dbajte na to, aby ste prehrávač vložený do tašky s obtočeným káblom slúchadiel
nevystavili silným nárazom.
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 Dávajte pozor, aby ste si nesadli na prehrávač, keď ho máte vložený v zadnom vrecku.

Obsah

Inštalácia
 Na prehrávač neklaďte žiadne ťažké predmety, ani ho nevystavujte silným
nárazom. Môže to spôsobiť poruchu alebo poškodenie.
 Prehrávač nikdy nepoužívajte na miestach, na ktorých by mohol byť
vystavený extrémnemu svetlu, teplote, vlhkosti alebo otrasom. Prehrávač by
mohol zmeniť farbu, zdeformovať sa alebo sa poškodiť.
 Prehrávač nikdy nevystavujte vysokej teplote, napríklad vo vozidle
zaparkovanom na slnku alebo na priamom slnečnom svetle.
 Prehrávač nenechávajte na mieste, kde by mohol byť vystavený nadmernej
prašnosti.
 Prehrávač nenechávajte na nestabilnom povrchu ani v šikmej polohe.
 Ak prehrávač ruší príjem rádioprijímača alebo televízneho prijímača, vypnite
ho alebo ho presuňte ďalej.
 Pri používaní prehrávača dodržiavajte nižšie uvedené upozornenia, aby ste
zabránili zdeformovaniu tela prehrávača alebo zlyhaniu prehrávača.
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Poznámka k statickej elektrine
V prostredí so suchým vzduchom môžete na ušiach cítiť jemné tŕpnutie. Je to
dôsledok statickej elektriny nahromadenej v tele a nejde o poruchu prehrávača.
Tento efekt môžete minimalizovať nosením oblečenia z prírodných materiálov.

Obsah

Zahrievanie
Pri dlhodobejšom používaní sa môže počas nabíjania v prehrávači vytvárať
teplo.
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Bezpečnosť cestnej premávky
Nepoužívajte slúchadlá v situáciách, v ktorých nesmie dôjsť k zhoršeniu sluchu.
Prevencia pred poškodením sluchu
Slúchadlá nepoužívajte pri vysokej hlasitosti. Ušní lekári varujú pred
nepretržitým, hlasným 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
Hlasitosť udržujte na strednej úrovni. Umožní vám to vnímať okolité zvuky a
byť ohľaduplní k ostatným ľuďom.

Výstraha
Ak sa počas používania prehrávača začne blýskať, ihneď si zložte slúchadlá.
Ak sa vyskytne alergická reakcia na dodané slúchadlá, okamžite ich prestaňte
používať a vyhľadajte lekára.
Pokračovanie 
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Slúchadlá
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Čistenie
 Telo prehrávača čistite jemnou handričkou, napríklad handričkou na čistenie
okuliarov.
 Ak je telo prehrávača veľmi znečistené, očistite ho jemnou handričkou
navlhčenou vo vode alebo miernom roztoku čistiaceho prostriedku.
 Nepoužívajte drsné čistiace pomôcky a prášky ani rozpúšťadlá ako lieh alebo
benzén. Mohla by sa tým zničiť povrchová úprava prehrávača.
 Dávajte pozor, aby sa do prehrávača cez otvor pri konektore nedostala voda.
 Pravidelne čistite konektor slúchadiel.
V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov týkajúcich sa prehrávača sa
poraďte s najbližším obchodným zástupcom spoločnosti Sony.
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Obrazovka LCD
 Obrazovku LCD silno nestláčajte. Môžu sa zobraziť farebné škvrny a panel
LCD sa môže poškodiť.
 Ak prehrávač používate na chladnom mieste, obraz môže byť skreslený. Nie je
to porucha.
 Ak prehrávač používate na chladnom alebo horúcom mieste, môže sa zmeniť
kontrast displeja.

Obsah

Používanie
 Pri používaní remienka (predáva sa osobitne) dávajte pozor, aby ste sa
nezachytili o okolité predmety. Okrem toho, nehojdajte prehrávačom
zaveseným 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 prostredia s nízkou teplotou do prostredia s vysokou teplotou,
alebo pri použití v miestnosti, kde sa práve zaplo kúrenie, môže nastať
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
kondenzát neodparí. Používanie prehrávača s kondenzáciou môže spôsobiť
poruchu prehrávača.
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 V súvislosti s vysvetleniami v tejto príručke sa predpokladá, že poznáte
základy práce so systémom Windows.
Ak chcete získať podrobné informácie o používaní počítača a operačného
systému, pozrite si príslušné príručky.
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 Nezaručujeme, že v dodávanom softvéri bude možné správne zobraziť všetky jazyky.
 Znaky vytvorené používateľom a niektoré špeciálne znaky sa nemusia zobraziť.
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Softvér
 Zákony o autorských právach zakazujú reprodukovať softvér a k nemu
dodávaný návod, či už vcelku alebo jeho časti, alebo softvér prenajímať bez
povolenia vlastníka autorských práv.
 Spoločnosť Sony nie je v žiadnom prípade zodpovedná za finančnú škodu,
stratu ziskov alebo za nároky iných spoločností vyplývajúce z použitia
softvéru dodávaného s týmto prehrávačom.
 Softvér poskytnutý spolu s týmto prehrávačom nie je možné použiť s iným
zariadením, ktoré preň nie je určené.
 Z dôvodu neustálej snahy o zlepšenie kvality môžu byť technické parametre
softvéru zmenené bez oznámenia.
 Na prevádzku tohto prehrávača s iným ako dodaným softvérom sa nevzťahuje
záruka.
 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.
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*1
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Informácie o vzorových údajoch*1
Prehrávač obsahuje vopred nainštalované vzorové údaje.
Ak ich odstránite, nebudú sa dať obnoviť a náhradné údaje sa neposkytnú.
V niektorých krajinách/regiónoch sa vzorové údaje neinštalujú.

Webové lokality technickej podpory pre zákazníkov
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy v súvislosti s produktom značky
Sony, alebo ak potrebujete informácie o položkách kompatibilných s
produktom značky Sony, navštívte nasledujúce webové lokality.
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 iných krajinách alebo regiónoch:
http://www.sony-asia.com/support
Pre zákazníkov, ktorí si kúpili zámorské modely:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
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 Kapacita pripojeného prehrávača.
 Prehrávač správne nefunguje.
 Informácie o obsahu sú napísané v jazyku alebo pomocou znakov, ktoré prehrávač
nepodporuje.
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 Nahratá skladba je určená iba na súkromné použitie. Používanie skladby
nad rámec týchto obmedzení vyžaduje povolenie vlastníkov autorských
práv.
 Spoločnosť Sony nezodpovedá za neúplné nahratie, stiahnutie alebo
poškodenie údajov, ktoré bolo spôsobené problémami s prehrávačom
alebo počítačom.
 V závislosti od typu textu a znakov sa text zobrazený na prehrávači nemusí
zobraziť správne na inom zariadení. Možné príčiny:
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Program ©2010 Sony Corporation
Dokumentácia ©2010 Sony Corporation
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 „WALKMAN“ a logo „WALKMAN“ sú registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti Sony Corporation.
 ZAPPIN a jeho logo sú ochrannými známkami spoločnosti Sony
Corporation.
 Microsoft, Windows, Windows Vista a Windows Media sú ochrannými
známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti
Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických a/alebo v iných
krajinách.
 Adobe, Adobe Reader a Adobe Flash Player sú ochrannými známkami alebo
registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Adobe Systems
Incorporated v Spojených štátoch amerických a/alebo v iných krajinách.
 Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3 a patenty licencované
spoločnosťami Fraunhofer IIS a Thomson.
 IBM a PC/AT sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti
International Business Machines Corporation.
 Macintosh je ochrannou známkou spoločnosti Apple Inc.
 Všetky ostatné ochranné alebo registrované ochranné známky sú
ochrannými alebo registrovanými ochrannými známkami ich príslušných
vlastníkov. Značky TM a ® sa v tejto príručke nepoužívajú.
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Upozornenie týkajúce sa licencií a ochranných
známok
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Špecifikácie
Podporovaný formát súborov
Zvukové formáty
(kodek)

Formát multimediálneho súboru: formát súboru MP3
(MPEG-1 Layer3)
Prípona súboru: .mp3
Bitová rýchlosť: 32 až 320 kb/s (podporuje variabilnú bitovú
rýchlosť (VBR))
Vzorkovacia frekvencia*1: 32; 44,1; 48 kHz

WMA

Formát multimediálneho súboru: formát súboru ASF
Prípona súboru: .wma
Bitová rýchlosť: 32 až 192 kb/s (podporuje variabilnú bitovú
rýchlosť (VBR))
Vzorkovacia frekvencia*1: 44,1 kHz

*1 Vzorkovacia frekvencia nemusí zodpovedať všetkým kódovacím zariadeniam.

Maximálny počet a čas skladieb, ktoré môžete nahrať (približná hodnota)
Približné časy sú založené na spôsobe prenosu alebo nahrávania štvorminútových skladieb
vo formáte MP3.
Počty skladieb a časy pre iné prehrávateľné formáty zvukových súborov sa môžu líšiť od
formátu MP3.
NWZ-B152/B152F

NWZ-B153/B153F

Bitová rýchlosť

Počet
skladieb

Čas

Počet
skladieb

Čas

48 kb/s

1 250

83 hod. 20 min.

2 550

170 hod. 00 min.

64 kb/s

950

63 hod. 20 min.

1 950

130 hod. 00 min.

128 kb/s

470

31 hod. 20 min.

980

65 hod. 20 min.

256 kb/s

240

16 hod. 00 min.

490

32 hod. 40 min.

320 kb/s

190

12 hod. 40 min.

390

26 hod. 00 min.
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MP3
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Hudba
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Maximálny nahrávací čas (približná hodnota)

Kodek*

Čas

Čas

Nahrávanie zvuku s vysokou
kvalitou High

23 hod. 20 min.

47 hod. 50 min.

Nahrávanie zvuku so strednou
kvalitou Mid

46 hod. 40 min.

95 hod. 40 min.

Nahrávanie zvuku s nízkou
kvalitou Low

93 hod. 20 min.

191 hod. 20 min.

Nahrávanie z rádia FM

11 hod. 40 min.

23 hod. 50 min.
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NWZ-B153/B153F
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NWZ-B152/B152F
1

* V prehrávači sa na nahrávanie zvuku a programov rádia FM používa kodek MS-ADPCM.
1

Maximálny počet súborov alebo priečinkov, ktoré môžete nahrať (približná hodnota)
 Súbory: 2 640
 Priečinky: 500

Kapacita (kapacita dostupná pre používateľa)*1
NWZ-B152/B152F: 2 GB (viac než 1,73 GB = 1 853 587 456 bajtov; približná hodnota)
NWZ-B153/B153F: 4 GB (viac než 3,54 GB = 3 798 007 808 bajtov; približná hodnota)
*1

Dostupná kapacita pamäte prehrávača sa môže líšiť.
Časť pamäte sa používa pre funkcie správy údajov.

Výstup (slúchadlá)
Frekvenčná charakteristika
20 až 20 000 Hz (pri prehrávaní údajového súboru a meraní jedného signálu)

Rádio FM (len modely NWZ-B152F/B153F)
 Predvoľby
30 predvolieb
 Frekvenčný rozsah rádia FM
87,5 až 108,0 MHz
Frekvencia sa mení po 0,1 MHz.

Medzifrekvencia (FM)
Nepodporované

Anténa
Kábel slúchadiel

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

Prevádzková teplota
5 °C až 35 °C

Obsah

Časy uvedené nižšie sú odhadované iba pre ukladanie súborov FM (len modely
NWZ-B152F/B153F) alebo zvukových súborov Voice. Čas sa môže líšiť v závislosti od
podmienok používania prehrávača.
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Zdroj napájania

Obsah

 Vstavaná nabíjateľná lítium-iónová batéria s kapacitou 170 mAh
 Napájanie cez port USB (z počítača cez konektor USB prehrávača)

Trvanie nabíjania

Ponuka
Home

Nabíjanie cez port USB
Približne 70 minút

Výdrž batérie (súvislé prehrávanie)
NWZ-B152/B153/B152F/B153F

Prehrávanie súborov MP3 s bitovou
rýchlosťou 128 kb/s

Približne 18 hod.

Register

Stav prehrávača

Prehrávanie súborov WMA s bitovou Približne 17 hod.
rýchlosťou 128 kb/s
Pri prijímaní vysielania FM
(len modely NWZ-B152F/B153F)

Približne 6 hod.

Nahrávanie FM
(len modely NWZ-B152F/B153F)

Približne 3 hod.

Nahrávanie zvuku

Približne 6 hod.

Skutočná výdrž batérie sa môže líšiť v závislosti od nastavení. Vyššie odhadované
prevádzkové hodiny batérie sú stanovené na základe bežných podmienok používania so
„Základnými nastaveniami merania výdrže batérie (nastavenie dlhšej výdrže batérie)“, ako
je uvedené v tabuľke nižšie. Majte na pamäti, že aj keď je prehrávač dlhší čas vypnutý,
spotrebúva naďalej malé množstvo energie batérie. Výdrž batérie sa môže líšiť v závislosti
od nastavenia hlasitosti, podmienok používania a okolitej teploty.
Nastavenie

Nastavenia obrazovky [Power Save Mode]*1 ( s. 47)
Nastavenia
zvukových efektov

[Equalizer]*2 ( s. 30)

[BASS]* ( s. 29)
Nastavenia svetelného [LED]*3 ( s. 47)
indikátora

Nastavenia kvality
nahrávania

3

[Voice Record Codec]
( s. 44)

Predvolené
nastavenie

Základné nastavenie
merania výdrže batérie
(nastavenie dlhšej
výdrže batérie)

[Save ON
Normal]

[Save ON Super]

[None]

[None]

Aktivované

Deaktivované

[LED ON]

[LED OFF]

[Mid]

[Low]

*1 Keď je položka [Power Save Mode] nastavená na možnosť [Save ON Normal], výdrž batérie sa skráti o
približne 30 % v porovnaní s nastavením [Save ON Super].
Keď je položka [Power Save Mode] nastavená na možnosť [Save OFF], výdrž batérie sa skráti o
približne 70 % v porovnaní s nastavením [Save ON Super].
*2 Keď je položka [Equalizer] nastavená na možnosť [Heavy], [Pop], [Jazz], [Unique] alebo [Custom],
výdrž batérie sa skráti o približne 50 % v porovnaní s nastavením [None].
*3 Keď je aktivovaná funkcia [BASS] a položka [LED] je nastavená na možnosť [LED ON], výdrž batérie
sa skráti o približne 50 %.
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Displej

Obsah

3-riadková obrazovka LCD

Rozmery (š/v/h, bez vyčnievajúcich častí)
90,7 × 22 × 14,7 mm

Ponuka
Home

Rozmery (š/v/h)
90,9 × 23,3 × 15,2 mm

Register

Hmotnosť
Približne 28 g

Dodávané súčasti
 Slúchadlá (1)
 Quick Start Guide (1)
V priečinku [Storage Media] v pamäti prehrávača sú uložené nasledujúce priečinky. Tieto
priečinky obsahujú nasledujúce položky (súbory PDF a odkazy).
 Priečinok [Operation Guide]*1
Obsahuje súbory dokumentu Prevádzková príručka vo formáte PDF.
 Priečinok [Support]
V priečinkoch krajiny alebo územia sa nachádzajú ikony odkazov na webové lokality
technickej podpory pre zákazníkov a registrácie zákazníkov.
 Priečinok [PC_Application_Software]
Obsahuje ikonu odkazu na lokalitu sťahovania programu Windows Media Player 11. Ak
v počítači používate prehrávač Windows Media Player 10 alebo nižšiu verziu, stiahnite si
z tejto webovej lokality verziu Windows Media Player 11.
*1 Súbory PDF nazvané [xxx_NWZB150.pdf] v tomto priečinku predstavujú dokument Prevádzková
príručka. Namiesto označenia „xxx“ sa zobrazí názov jazyka. Vyberte si príručku vo svojom jazyku.

Pokračovanie 

80

Ďalšie informácie
Systémové požiadavky (pre prehrávač)

Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Register

Podpora sa neposkytuje v nasledujúcich prostrediach:
 Osobne vytvorené počítače alebo operačné systémy
 Prostredie, ktoré je inováciou (upgrade) pôvodného výrobcom nainštalovaného
operačného systému
 Prostredie s viacerými operačnými systémami
 Prostredie s viacerými monitormi
 Macintosh

Ponuka
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Spoločnosť Sony nezaručuje funkčnosť v prípade všetkých počítačov, a to ani v prípade, ak
spĺňajú vyššie uvedené systémové požiadavky.

Obsah

 Počítač
IBM PC/AT alebo kompatibilný počítač s nainštalovaným operačným systémom
Windows*1:
 Windows XP Home Edition (Service Pack 2 alebo novšia verzia)
 Windows XP Professional (Service Pack 2 alebo novšia verzia)
 Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 alebo novšia verzia)
 Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 alebo novšia verzia)
 Windows Vista Business (Service Pack 1 alebo novšia verzia)
 Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 alebo novšia verzia)
 Windows 7 Home Basic
 Windows 7 Home Premium
 Windows 7 Professional
 Windows 7 Ultimate
Podporované 64-bitové verzie operačných systémov Windows Vista & Windows 7.
Iné ako vyššie uvedené operačné systémy nie sú podporované.
*1 Okrem verzií operačných systémov, ktoré nie sú podporované spoločnosťou Microsoft.
 Procesor: 300 MHz alebo výkonnejší (800 MHz alebo výkonnejší pre operačný systém
Windows Vista. 1 GHz alebo výkonnejší pre operačný systém Windows 7)
 Pamäť RAM: 128 MB alebo viac (512 MB alebo viac pre operačný systém Windows
Vista. Windows 7, 1 GB (32-bitový) / 2 GB (64-bitový) alebo viac)
 Konektor USB (odporúča sa Hi-Speed USB)
 Musia byť nainštalované prehľadávač Internet Explorer 6.0 alebo novší a program
Windows Media Player 11 alebo 12.
 Na používanie služby elektronickej distribúcie hudby (Electronic Music Distribution
(EMD)) alebo návštevu webových lokalít sa vyžaduje širokopásmové internetové
pripojenie.
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M
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E
[Equalizer] . ..................................... 30
F
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O
Obrazovka prehrávania ................... 8
Obrazovka rádia FM ...................... 34
Odstraňovanie

Nahraté údaje ...............................38, 42
Skladby . ..............................................32

Opakovanie ..................................... 28
Otočný ovládač ................................. 5
Otvor na remienok . ......................... 7
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A
Adobe Reader ................................... 2
ADPCM ..................................... 41, 77
[Artist] ............................................. 26
[AVLS(Volume Limit)] .................. 46

H
Hlásenia ........................................... 65
Hlasitosť . ...............................5, 46, 71
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Symboly
(Opakovať všetko) .................... 28
(Opakovať 1 skladbu) ............. 28
(Opakovať všetko v
náhodnom poradí) ..................... 28
(Prehrávanie ZAPPIN) . ....... 8, 24
[Custom] ................................. 30
[Heavy] .................................... 30
[Jazz] ........................................ 30
[Pop] . ....................................... 30
[Unique] .................................. 30
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T
Tlačidlo BACK/HOME ............. 6, 12
Tlačidlo BASS/PLAY MODE
. .............................................5, 28, 29
Tlačidlo REC/STOP .............5, 37, 41
Tlačidlo RESET .......................... 7, 56
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V
[Voice] . ...................................... 10, 41
[Voice Record Codec] . .................. 44
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W
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Rádio ................................................ 33
[Reset All Settings] . ....................... 50
Resetovanie prehrávača ................. 56
Riešenie problémov . ...................... 56
Rýchly posun dopredu ................... 21
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Z
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