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Návod na použitie

© 2006 Sony Corporation

O návodoch na použitie
S prehrávačom sa dodáva Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky
(je súčasťou tohto návodu) a Návod na použitie vo formáte PDF.
Po nainštalovaní softvéru SonicStage alebo CONNECT Player môžete tiež
využívať pomocníka Help jednotlivých softvérov.
– Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky popisuje potrebné nastavenia
a základné operácie, ktoré umožnia importovať skladby do PC, prenášať ich
do prehrávača a prehrávať ich.
– Tento návod na použitie popisuje pokročilejšie funkcie, ktoré umožnia
maximálne využívanie prehrávača a tiež riešenie problémov.
– Pomocník SonicStage Help alebo CONNECT Player Help popisuje detaily
o používaní jednotlivých softvérov ( str. 4).

 Rady
• Séria NW-A1000 zodpovedá modelom NW-A1000 alebo NW-A1200.
• Séria NW-A3000 zodpovedá modelu NW-A3000.
Poznámka

• Podľa krajiny alebo regiónu zakúpenia prehrávača nemusia byť niektoré modely dostupné.

Vysvetlivky v tomto návode na použitie
Tento návod na použitie popisuje základné situácie pri pripojení prehrávača k PC
pomocou softvéru SonicStage CP (SonicStage Ver. 4.0) alebo CONNECT Player.
V tomto návode, ak nie je uvedené inak, výraz “SonicStage” znamená
SonicStage CP (SonicStage Ver. 4.0).
Podrobnosti o minimálnych systémových požiadavkách na fungovanie
softvéru SonicStage alebo CONNECT Player pozri na  str. 105.
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Poznámky
• Nasledovné funkcie prehrávača nebudú dostupné, ak používate prehrávač so staršou
verziou softvéru SonicStage než SonicStage CP (SonicStage Ver. 4.0) alebo ak nie je
zaškrtnuté “Use Intelligent Features” v nastaveniach SonicStage CP.
- Pri zoraďovaní názvov interpretov sa ignoruje člen “The” alebo “THE” pred názvom
interpreta.
- V knižnici Music Library je možné nasledovné vyhľadávanie
- ✩ Rating (Klasifikácia)
- Release Date (Dátum vydania)
- Recent Transfers (Naposledy prenesené)
Manuálna klasifikácia skladieb (✩ Rating)
- Artist Link (Previazanie interpretov)
- Možné je nasledovné prehrávanie v náhodnom poradí (Intelligent Shuffle)
- Artist Link Shuffle
- My Favorite Shuffle
- Time Machine Shuffle
- Obnovenie skladby z koša Trash Bin
- Favorite 100 (100 obľúbených)
- Play History (História prehrávania)

• Podľa krajiny alebo regiónu zakúpenia prehrávača alebo jeho modelu sa môže dodávaný
softvér líšiť.
• Najnovšiu verziu softvéru SonicStage si môžete stiahnuť z nasledovnej web-stránky:
Spotrebitelia v USA navštívte: http://www.sony.com/walkmansupport/
Spotrebitelia v Kanade navštívte: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Spotrebitelia v Európe navštívte: http://www.sonydigital-link.com/DNA/
Spotrebitelia v Číne navštívte: http://service.sony.com.cn/KB/
Spotrebitelia v Taiwane navštívte: http://www.twsupport.css.ap.sony.com/
Spotrebitelia v Kórei navštívte: http://scs.sony.co.kr/walkman/
Spotrebitelia v ostatných krajinách navštívte: http://www.css.ap.sony.com/

Pokračovanie 
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Používanie pomocníka SonicStage Help alebo CONNECT Player
Help
V pomocníkovi SonicStage Help alebo CONNECT Player Help nájdete
podrobnosti o používaní softvéru (import skladieb do PC a ich prenos
do prehrávača).

Používanie pomocníka SonicStage Help

1

Keď je spustený program SonicStage, postupne kliknite na “Help”
– “SonicStage Help”.
Zobrazí sa pomocník.

Poznámka

• V pomocníkovi SonicStage Help sa prehrávač označuje ako “Device /media”
(zariadenie/médium).

Používanie pomocníka CONNECT Player Help

1

Keď je softvér CONNECT Player spustený, kliknite
na “Help” – “CONNECT Player Help” (pomocník).
Zobrazí sa pomocník.

Poznámka

• V pomocníkovi CONNECT Player Help sa prehrávač označuje ako “Device”
(zariadenie).

4SK

Obsah
Dodávané príslušenstvo ........................ 7
Prehľad častí a ovládacích prvkov ....... 8
Používanie ovládacích prvkov
prehrávača .......................................... 9

Prehrávanie skladieb
Vyhľadávanie skladieb........................ 11
Podľa názvu skladby ................................. 11
Podľa albumu ............................................ 12
Podľa interpreta ......................................... 13
Podľa žánru ............................................... 14
Podľa ✩ klasiﬁkácie .................................. 15
Podľa roku vydania ................................... 16
Z naposledy prenesených albumov ........... 17

Vyhľadávanie skladieb podľa úvodného
písmena .............................................. 18
Prehrávanie Playlistu ......................... 19
Prehrávanie Top 100 skladieb ............ 21
Vyhľadávanie skladieb podľa dátumu
prehrávania ........................................ 22
Prehrávanie obľúbených skladieb
v náhodnom poradí
(Intelligent Shufﬂe Play) .................. 23
Prehrávanie 100 obľúbených skladieb
v náhodnom poradí ................................. 23
Prehrávanie skladieb podobných interpretov
v náhodnom poradí (Artist Link Shufﬂe)... 25
Prehrávanie skladieb vydaných v rovnakom
roku v náhodnom poradí
(Time Machine Shufﬂe) ......................... 26
Prehrávanie všetkých skladieb v náhodnom
poradí ...................................................... 27

Zmena režimu prehrávania................ 28
Zobrazenie Now Playing
(Práve prehrávané) ........................... 30
Zobrazenie Menu Option (Voľby) ..... 31
Vyhľadávanie skladieb založené
na práve prehrávanej skladbe ......... 33
Pridanie/Editovanie skladieb
do Bookmark List (Záložky) ............ 34
Odstránenie skladby z prehrávača .... 41
Klasiﬁkácia skladieb ........................... 44

Používanie funkcie Artist Link
Vyhľadávanie interpretov produkujúcich
daný žáner (Artist Link) ......................45

Nastavenia
Úprava kvality zvuku
(6-pásmový ekvalizér) ...................... 48

Nastavenia (Pokračovanie)
Obmedzenie úrovne hlasitosti
v slúchadlách .................................... 51
Vypnutie zvukového signálu prehrávača .. 52
Pripojenie k iným zariadeniam ......... 53
Nastavenie možností zobrazenia ........ 54
Nastavenie šetriča ............................... 56
Nastavenie jasu displeja ..................... 57
Zobrazenie informácií o prehrávači .. 58
Výber jazyka pre zobrazenie ............. 59
Nastavenie hodín ................................. 60
Nastavenie zobrazenia dátumu ......... 62
Nastavenie času zobrazovania .......... 63
Obnovenie výrobných nastavení ........ 64
Formátovanie pevného disku ............. 65

Pokročilejšie funkcie
Nabíjanie akumulátora pomocou
AC adaptéra ...................................... 66
Maximalizácia výdrže akumulátora .. 68
Čo je formát a dátový tok?................. 69
Prehrávanie skladieb bez prestávok
medzi nimi ......................................... 71
Prehrávanie audio súborov uložených
softvérom SonicStage alebo
CONNECT Player ............................ 72
Import informácií o skladbe
do prehrávača ................................... 73
Ukladanie iných než audio údajov ....... 74
Aktualizácia ﬁrmvéru prehrávača..... 75

Riešenie problémov
Riešenie problémov............................. 76
Chybové hlásenia ................................ 83
Odinštalovanie softvéru SonicStage
alebo CONNECT Player .................. 88

Ďalšie informácie
VÝSTRAHA ........................................ 90
Bezpečnostné upozornenia ................. 93
Poznámky k znehodnoteniu
nefunkčného zariadenia ................... 99
Autorské práva .................................. 102
Technické údaje ................................ 103
Voliteľné príslušenstvo ...................... 107
Index .................................................. 108

5SK

Menu HOME prehrávača
Menu HOME je zobrazenie, ktoré sa zobrazí pri zapnutí prehrávača alebo pri jeho
pripojení k PC so softvérom SonicStage alebo CONNECT Player. Menu HOME je
úvodný krok pri prehrávaní, vyhľadávaní skladieb a zmenách nastavení.
Zatlačením a pridržaním tlačidla BACK zobrazíte Menu HOME prehrávača.
Music Library (Hudobná knižnica)
Playlists (Playlisty) ........................ 19
All Songs (Všetky skladby) ........... 11
Album ............................................ 12
Artist (Interpret) ............................. 13
Genre (Žáner)................................. 14
✩ Rating (Klasifikácia) ................. 15
Release Date (Dátum vydania) ...... 16
Recent Transfers (Naposledy prenesené) . 17

Play Mode (Režim prehrávania)
Normal (Štandardne) ..................... 29
Repeat (Opakovane)....................... 29
Shuffle (Náhodne).......................... 29
Shuffle&Repeat
(Náhodne a Opakovanie) ............... 29
Repeat 1 Song
(Opakovanie 1 skladby) ................. 29

Initial Search (Vyhľadávanie
podľa prvého písmena)
Artist (Interpret) ............................. 18
Album ............................................ 18
Song (Skladba)............................... 18

Intelligent Shufﬂe (Inteligentné
náhodné prehrávanie)
My Favorite Shuffle
(Náhodne moje obľúbené) ............. 23
Artist Link Shuffle
(Náhodne podľa interpretov) .......... 25
Time Machine Shuffle
(Náhodne podľa času) .................... 26
Shuffle All (Náhodne všetky) ........ 27

Favorite 100
(100 obľúbených) .............. 21
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Play History
(História prehrávania) ........ 22
Settings (Nastavenia)
Play Mode (Režim prehrávania) .... 28
Sound (Zvuk) ................................. 48
Default Bookmark
(Predvolená záložka)...................... 34
AVLS (Vol. Limit)
(Obmedzenie úrovne hlasitosti) ........ 51
Beep (Zvukový signál)................... 52
Audio Output (Audio výstup) ........ 53
Display (Zobrazenie) ..................... 54
Screensaver (Šetrič) ....................... 56
Brightness (Jas) .............................. 57
Unit Information
(Informácie o zariadení) ................ 58
Language (Jazyk) ........................... 59
Clock Setting (Nastavenie hodín) ....... 60
Reset all Settings
(Reset všetkých nastavení) ............. 64
Initialize Disk (Formátovanie disku) .. 65

Playlists (Playlisty)
B.mark List 1 – 5
(Zoznam záložiek 1 – 5) .......... 20, 34
Playlists (Playlisty) ........................ 20
Favorite 100 (100 obľúbených) .......20, 21
Trash Bin (Kôš) ....................... 20, 41

Now Playing
(Práve prehrávané)........... 30

Dodávané príslušenstvo
S prehrávačom sa dodávajú nasledovné súčasti.
Vstavaný nabíjateľný akumulátor je inštalovaný v prehrávači.
 Slúchadlá (1)

 Predlžovací kábel pre slúchadlá (1)
 Sieťová šnúra* (1)
 AC adaptér* (1)
 CD-ROM disk** (1)

 USB kábel (1)

– Softvér CONNECT Player alebo
SonicStage***
– Návod na použitie (súbor PDF)

 Prehľad pre rýchle uvedenie
do prevádzky (1)
Podľa krajiny alebo regiónu sa s prehrávačom nemusí dodávať AC adaptér a sieťová
šnúra.
** Tento CD-ROM disk sa nepokúšajte prehrávať v audio CD prehrávači.
*** Podľa krajiny alebo regiónu zakúpenia prehrávača alebo jeho modelu sa môže
dodávaný softvér líšiť.
*

Informácia pre spotrebiteľov v USA
Dodávaný AC adaptér sa neopravuje. Ak sa AC adaptér v záručnej lehote
pokazí, je potrebné ho vrátiť do najbližšieho autorizovaného servisného
strediska Sony za účelom výmeny. V prípade pokazenia po uplynutí záručnej
lehoty je potrebné adaptér znehodnotiť v zmysle platných miestnych predpisov
a noriem.
Poznámka

• AC adaptér zapojte pevne do ľahko prístupnej elektrickej zásuvky. V prípade výskytu
akýchkoľvek neštandardných odchýlok v prevádzke ho okamžite odpojte od elektrickej
siete.

Výrobné číslo
Výrobné číslo je potrebné pre registráciu zákazníka. Číslo je vyznačené
na štítku na zadnej strane prehrávača. Tento štítok neodstraňujte.
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Prehľad častí a ovládacích prvkov
Predná časť:

Zadná časť

Tlačidlo HOLD

Prepínač VOL +/–

Konektor  (slúchadlá)

Predlžovací
kábel pre
slúchadlá

Tlačidlo LINK

Slúchadlá

Tlačidlo OPTION

Otvor pre
popruh
(len séria
NW-A1000)
Špeciálny
konektor
Tlačidlo RESET

Tlačidlo BACK
5-smerové tlačidlo

Tlačidlo HOLD
Ak zatlačíte a pridržíte tlačidlo HOLD,
zobrazí sa “HOLD On” a ovládacie
prvky prehrávača budú zablokované.
Ak zatlačíte a pridržíte tlačidlo HOLD,
keď je funkcia HOLD aktívna, zobrazí
sa “HOLD Off” a ovládacie prvky
prehrávača sa odblokujú. Funkciu
HOLD nie je možné nastaviť na ON,
keď je prehrávač vypnutý.
Konektor  (slúchadlá)
Pripojte slúchadlá alebo predlžovací
kábel slúchadiel, kým nezacvakne.
Ak konektor nepripojíte správne, zvuk
v slúchadlách môže byť rušený.
Konektor slúchadiel sa tiež používa na
linkové prepojenia LINE OUT
( str. 53).
Tlačidlo LINK
Vyhľadávanie skladieb podľa
interpretov, ktorý produkujú
podobný žáner ako interpret práve
prehrávanej skladby ( str. 45).
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5-smerové tlačidlo
Spustenie prehrávania a sprístupnenie
navigácie v OSD ponukách Menu
prehrávača ( str. 10).

Tlačidlo BACK
Stlačením zobrazíte vyššiu úroveň
( str. 9) alebo obnovíte
predchádzajúce zobrazenie.
Zatlačením a pridržaním tlačidla
BACK zobrazíte Menu HOME.
Tlačidlo OPTION
Zobrazenie Menu Option ( str. 31).
Pre vypnutie prehrávača zatlačte
a pridržte tlačidlo OPTION, alebo
v Menu zvoľte “Shut Down”
(vypnúť) a stlačte .
Prepínač VOL+/Nastavenie hlasitosti posúvaním
nahor/nadol.
Otvor pre popruh (len séria NW-A1000)
Môžete upevniť vhodný tenký popruh.
Na upevnenie použite pinzetu.
Špeciálny konektor
Pripojenie dodávaného USB kábla
( str. 66)
Tlačidlo RESET
Resetovanie prehrávača ( str. 76).

Používanie ovládacích prvkov prehrávača
Na navigáciu v zobrazeniach, prehrávanie skladieb a zmenu nastavení
prehrávača používajte 5-smerové tlačidlo a tlačidlo BACK.
Uvedená schéma zobrazuje spôsob prepínania zobrazení stláčaním
ovládacieho tlačidla. Napr. pri výbere “Music Library”–“Album” z Menu
HOME sa zobrazenie prehrávača mení nasledovne.
Zatlačením a pridržaním tlačidla BACK zobrazíte Menu HOME.
Menu HOME

(Music Library)
Zvoľte
a stlačte .

Music Library (Hudobná knižnica)
Stlačte BACK
Zvoľte “Album”
a stlačte .

Zoznam albumov
Stlačte BACK
Zvoľte požadovaný album
a stlačte .

Zoznam skladieb
2/4

Stlačte BACK
Zvoľte požadovanú
skladbu a stlačte .
Prehrávanie sa spustí.

Zobrazenie Now Playing
Stlačte BACK
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5-smerové tlačidlo vykonáva podľa aktuálneho
zobrazenia na displeji prehrávača rôzne funkcie.
Zobrazenia zoznamov umožňujú vyhľadávať a voliť
skladby. Zobrazenie Now Playing poskytuje
informácie o práve prehrávanej skladbe.
* Pri ovládaní prehrávača využívajte orientačný bod
na tlačidle  na orientáciu medzi tlačidlami.

Tlačidlo *
Tlačidlá /

Tlačidlá /

Zobrazenie Now Playing

Zobrazenie zoznamu

Ikona záložky
Index

Zoznam

Názov skladby
Názov interpreta
Názov albumu
Žáner
Klasiﬁkácia ✩
Stav prehrávania

Tlačidlo 
Aktivácia zvolenej položky.
Zatlačením a pridržaním  spustíte
prehrávanie všetkých skladieb
zvolenej položky.
Tlačidlá /
Posuv kurzora nahor/nadol.
Zatlačením a pridržaním rolujete
nahor/nadol vyššou rýchlosťou.
Tlačidlá /
Zmena zobrazení, alebo ak je
zobrazené indexové zobrazenie,
posúvaním kurzora doľava/doprava
zobrazíte zoznam položiek.

10SK

Tlačidlo 
Počas prehrávania skladby sa v ľavej
spodnej časti displeja zobrazí .
Ak stlačíte  počas prehrávania,
zobrazí sa  a prehrávanie sa
pozastaví. Stlačením  obnovíte
prehrávanie. Funkcia pozastavenia
a obnovenia prehrávania je dostupná
len v zobrazení Now Playing.
Tlačidlá /
Stlačením / zobrazíte kurzor
a rolujete v zobrazovaných položkách.
Ak kurzorom zvolíte žáner, názov
albumu alebo iné charakteristické
vlastnosti, stlačením  zobrazíte
zoznam interpretov alebo skladieb
zodpovedajúcich žánru práve
prehrávanej skladby.
Tlačidlá /
Stlačením alebo stláčaním posuv na
začiatok aktuálnej, predchádzajúcej
alebo nasledujúcej skladby a jej
prehrávanie.
Zatlačením a pridržaním zrýchlený
posuv v prehrávanej skladbe vzad/vpred.

Prehrávanie skladieb

Vyhľadávanie skladieb
Skladby môžete vyhľadávať podľa “Genre” (žáner) “Artist” (interpret)
“Album”, “All Songs” (Všetky skladby) atď.

5-smerové
tlačidlo

Music Library
(Hudobná
knižnica)

Tlačidlo BACK

Vyhľadávanie skladieb podľa názvu
Zoznam skladieb je zobrazený v abecednom, číselnom poradí alebo podľa
nejakej inej metódy.

 Zatlačte a pridržte BACK.
Zobrazí sa Menu HOME.

 Stláčaním /// zvoľte

(Music Library) a stlačte .

Zobrazí sa zobrazenie zoznamu.

 Stláčaním / zvoľte “All Songs” (všetky skladby) a stlačte
.

Zobrazí sa zoznam skladieb.

 Stláčaním /// zvoľte skladbu a stlačte .
Prehrávanie sa spustí od zvolenej skladby a pokračuje pri všetkých
skladbách zo zoznamu.

 Rada
• Skladbu je možné pridať do predvoleného zoznamu záložky (Bookmark List) stlačením
, keď je zvolená skladba v zozname skladieb ( str. 34).

Pokračovanie 
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Vyhľadávanie skladieb podľa albumu
Zoznam albumov je zobrazený v abecednom, číselnom poradí alebo podľa
nejakej inej metódy.

 Zatlačte a pridržte BACK.
Zobrazí sa Menu HOME.

 Stláčaním /// zvoľte

(Music Library) a stlačte .

Zobrazí sa zobrazenie zoznamu.

 Stláčaním / zvoľte “Album” a stlačte .
Zobrazí sa zoznam albumov.

 Stláčaním /// zvoľte album a stlačte .
Zobrazí sa zoznam skladieb.

 Stláčaním /// zvoľte skladbu a stlačte .
Prehrávanie sa spustí od zvolenej skladby a pokračuje pri všetkých
skladbách zo zoznamu.

 Rada

• Zvolením položky zo zoznamu a zatlačením a pridržaním  v kroku  môžete
prehrať všetky skladby zo zoznamu zvolenej položky.
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Vyhľadávanie skladieb podľa interpreta
Zoznam interpretov je zobrazený v abecednom, číselnom poradí alebo podľa
nejakej inej metódy.

 Zatlačte a pridržte BACK.
Zobrazí sa Menu HOME.

 Stláčaním /// zvoľte

(Music Library) a stlačte .

Zobrazí sa zobrazenie zoznamu.

 Stláčaním / zvoľte “Artist” (interpret) a stlačte .
Zobrazí sa zoznam interpretov.

 Stláčaním /// zvoľte interpreta a stlačte .
Zobrazí sa zoznam albumov.

 Stláčaním /// zvoľte album a stlačte .
Zobrazí sa zoznam skladieb.

 Stláčaním /// zvoľte skladbu a stlačte .
Prehrávanie sa spustí od zvolenej skladby a pokračuje pri všetkých
skladbách zo zoznamu.

 Rady
• Ak názov interpreta začína na “The” alebo “THE”, predložka “The” alebo “THE” sa pri
usporiadaní zoznamu interpretov podľa názvu bude ignorovať.
• Zvolením položky zo zoznamu a zatlačením a pridržaním  v krokoch  až 
môžete prehrať všetky skladby zo zoznamu zvolenej položky.

Pokračovanie 
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Vyhľadávanie skladieb podľa žánru

 Zatlačte a pridržte BACK.
Zobrazí sa Menu HOME.

 Stláčaním /// zvoľte

(Music Library) a stlačte .

Zobrazí sa zobrazenie zoznamu.

 Stláčaním / zvoľte “Genre” (žáner) a stlačte .
Zobrazí sa zoznam žánrov.

 Stláčaním /// zvoľte žáner a stlačte .
Zobrazí sa zoznam interpretov.

 Stláčaním /// zvoľte interpreta a stlačte .
Zobrazí sa zoznam albumov.

 Stláčaním /// zvoľte album a stlačte .
Zobrazí sa zoznam skladieb.

 Stláčaním /// zvoľte skladbu a stlačte .
Prehrávanie sa spustí od zvolenej skladby a pokračuje pri všetkých
skladbách zo zoznamu.

 Rada

• Zvolením položky zo zoznamu a zatlačením a pridržaním  v krokoch  až 
môžete prehrať všetky skladby zo zoznamu zvolenej položky.
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Vyhľadávanie skladieb podľa klasiﬁkácie ✩
Skladby môžete klasifikovať priradením jednej až piatich hviezdičiek ( )
a potom ich neskôr vyhľadávať podľa klasifikácie. Podrobnosti o priraďovaní
klasifikačných hviezdičiek pozri na  str. 44.

 Zatlačte a pridržte BACK.
Zobrazí sa Menu HOME.

 Stláčaním /// zvoľte

(Music Library) a stlačte .

Zobrazí sa zobrazenie zoznamu.

 Stláčaním / zvoľte “✩ Rating” (klasiﬁkácia) a stlačte .
Zobrazí sa zoznam klasifikácií.

 Stláčaním / zvoľte množstvo klasiﬁkačných hviezdičiek
pre danú skladbu (indikované od 1 do 5 ✩) a stlačte .
Zobrazí sa zoznam skladieb.

 Stláčaním /// zvoľte skladbu a stlačte .
Prehrávanie sa spustí od zvolenej skladby a pokračuje pri všetkých
skladbách zo zoznamu.

 Rady
• “ Rating” zahŕňa automatickú klasifikáciu indikovanú prázdnymi hviezdičkami ( )
a manuálnu klasifikáciu indikovanú plnými hviezdičkami ( ).
• Zvolením položky zo zoznamu a zatlačením a pridržaním  v kroku  môžete
prehrať všetky skladby zo zoznamu zvolenej položky.

Pokračovanie 
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Vyhľadávanie skladieb podľa roku vydania

 Zatlačte a pridržte BACK.
Zobrazí sa Menu HOME.

 Stláčaním /// zvoľte

(Music Library) a stlačte .

Zobrazí sa zobrazenie zoznamu.

 Stláčaním / zvoľte “Release Date” (dátum vydania) a stlačte
.

Zobrazí sa zoznam rokov vydania.

 Stláčaním / zvoľte rok a stlačte .
Zobrazí sa zoznam interpretov.

 Stláčaním /// zvoľte interpreta a stlačte .
Zobrazí sa zoznam skladieb.

 Stláčaním /// zvoľte skladbu a stlačte .
Prehrávanie sa spustí od zvolenej skladby a pokračuje pri všetkých
skladbách zo zoznamu.

 Rada

• Zvolením položky zo zoznamu a zatlačením a pridržaním  v krokoch  až 
môžete prehrať všetky skladby zo zoznamu zvolenej položky.

16SK

Vyhľadávanie skladieb podľa naposledy prenesených albumov
Želané skladby môžete vyhľadávať z albumov prenesených počas posledných
troch pripojení prehrávača na softvér SonicStage alebo CONNECT Player.

 Zatlačte a pridržte BACK.
Zobrazí sa Menu HOME.

 Stláčaním /// zvoľte

(Music Library) a stlačte .

Zobrazí sa zobrazenie zoznamu.

 Stláčaním / zvoľte “Recent Transfers” (naposledy

prenesené) a stlačte .
Zobrazí sa zoznam pre výber troch posledne prenesených sekcií
zo softvéru SonicStage alebo CONNECT Player.

 Stláčaním / zvoľte sekciu posledného prenosu a stlačte .
Zobrazí sa zoznam albumov zo zvolenej sekcie.

 Stláčaním /// zvoľte album a stlačte .
Zobrazí sa zoznam skladieb.

 Stláčaním /// zvoľte skladbu a stlačte .
Prehrávanie sa spustí od zvolenej skladby a pokračuje pri všetkých
skladbách zo zoznamu.

 Rada

• Zvolením položky zo zoznamu a zatlačením a pridržaním  v krokoch  až 
môžete prehrať všetky skladby zo zoznamu zvolenej položky.
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Vyhľadávanie skladieb podľa úvodného
písmena
Skladby môžete vyhľadávať podľa úvodného písmena názvu interpreta, albumu
alebo skladby.
Initial Search
(Vyhľadávanie
podľa prvého
písmena)

5-smerové
tlačidlo
Tlačidlo BACK

 Zatlačte a pridržte BACK.
Zobrazí sa Menu HOME.

 Stláčaním /// zvoľte

(Initial Search) a stlačte .
Zobrazí sa zobrazenie pre výber znakov.

 Stláčaním /// zvoľte úvodný znak a stlačte .
Zobrazí sa zoznam kategórií, podľa ktorých môžete vyhľadávať.
“Song” - vyhľadávanie podľa názvu skladby, “Artist” - vyhľadávanie podľa
názvu interpreta a “Album” - vyhľadávanie podľa názvu albumu.

 Stláčaním / zvoľte kategóriu a stlačte .
Zobrazí sa “Searching” (vyhľadávanie).
Po skončení vyhľadávania sa zobrazia výsledky.
Ak zvolíte “Artist” alebo “Album”, môžete zúžiť výsledky vyhľadávania
a zvoliť konkrétnu skladbu.
Ak zvolíte “Artist” alebo “Album” a zatlačíte a pridržíte tlačidlo ,
prehrajú sa všetky skladby zvolenej položky.
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Prehrávanie Playlistu
Môžete prehrávať zoznamy skladieb (Playlisty) vytvorené softvérom
SonicStage alebo CONNECT Player alebo v prehrávači (Bookmark List).

5-smerové
tlačidlo

Playlists
(Playlisty)

Tlačidlo BACK

 Zatlačte a pridržte BACK.
Zobrazí sa Menu HOME.

 Stláčaním /// zvoľte

(Playlists) a stlačte .
Zobrazí sa zobrazenie pre výber typu Playlistu.
Podrobnosti o typoch Playlistov pozri na  str. 20.

 Stláčaním /// zvoľte Playlist a stlačte .
Zobrazí sa zoznam skladieb.

 Stláčaním /// zvoľte skladbu a stlačte .
Spustí sa prehrávanie zvolenej skladby.

 Rady
• Playlisty je tiež možné sprístupniť zvolením “Playlists” v zobrazení “Music Library”.
• Zvolením položky zo zoznamu a zatlačením a pridržaním  v kroku  môžete
prehrať všetky skladby zo zoznamu zvolenej položky.

Pokračovanie 
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Typy Playlistov
Existuje päť typov Playlistov, pozri nižšie.
Typ Playlistu

Vysvetlenie
1)

B.mark List 1 – 5
Playlist vytvorený v prehrávači (nazýva sa Bookmark
(Zoznam záložiek 1 – 5) List). Prehrávač obsahuje päť Playlistov Bookmark List.
Počas prehrávania zoznamu Bookmark list sa zobrazuje
práve prehrávaný zoznam Bookmark list s ikonou
podčiarknutou v zobrazení Now Playing. Podrobnosti
o Playlistoch Bookmark List pozri na  str. 34.
Playlist vytvorený v softvéri SonicStage alebo
Playlists1) (Playlisty)
CONNECT Player. Podrobnosti o vytváraní Playlistu
pozri v jednotlivých pomocníkoch Help.
Favorite 100
Playlist vytvorený automaticky softvérom SonicStage
(100 obľúbených)
alebo CONNECT Player, ktorý obsahuje 100 skladieb,
ktoré prehrávač najčastejšie prehrával. Poradie
zobrazenia závisí od počtu jednotlivých prehraní. Tento
Playlist sa aktualizuje vždy po pripojení prehrávača
k PC so softvérom SonicStage alebo CONNECT
Player.
Trash Bin (Kôš)
Playlist, ktorý obsahuje skladby odstránené
z prehrávača. Skladby pridané do koša Trash Bin sa
z prehrávača odstránia pri ďalšom pripojení prehrávača
na softvér SonicStage alebo CONNECT Player.
Podrobnosti o pridávaní skladieb do koša Trash Bin
pozri na  str. 41.
1) Ak

zmeníte názov pre Bookmark List alebo Playlist v softvéri CONNECT Player,
zoznam sa zobrazí s upraveným názvom.
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Prehrávanie Top 100 skladieb
Prehrávač dokáže zvoliť a prehrať 100 najčastejšie prehrávaných skladieb.

Favorite
100 (100
obľúbených)

5-smerové
tlačidlo
Tlačidlo BACK

 Zatlačte a pridržte BACK.
Zobrazí sa Menu HOME.

 Stláčaním /// zvoľte

(Favorite 100) a stlačte .
Zobrazí sa zoznam Top 100 skladieb.

 Stláčaním /// zvoľte skladbu a stlačte .
Prehrávanie sa spustí od zvolenej skladby a pokračuje pri všetkých
skladbách zo zoznamu.

 Rady
• Počet prehraní danej skladby používaný pre zaradenie do Top 100 sa aktualizuje vždy
po pripojení prehrávača na softvér SonicStage alebo CONNECT Player.
• Ak je celkový počet skladieb v prehrávači nižší než 100, prehrajú sa všetky skladby
v prehrávači. Ak je počet skladieb v prehrávači, ktoré sa už prehrávali, nižší než 100,
prehrajú sa všetky skladby v prehrávači, ktoré sa prehrali aspoň jedenkrát.
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Vyhľadávanie skladieb podľa dátumu
prehrávania
Skladby môžete vyhľadávať podľa dátumu ich prehrávania prehrávačom.

Play History
(História
prehrávania)

5-smerové
tlačidlo
Tlačidlo BACK

 Zatlačte a pridržte BACK.
Zobrazí sa Menu HOME.

 Stláčaním /// zvoľte

(Play History) a stlačte .
Zobrazí sa zoznam dátumov, kedy sa skladby prehrávali. Poradie začína
od naposledy prehrávanej skladby.

 Stláčaním / zvoľte rok a mesiac, stláčaním / zvoľte
dátum a stlačte .
Zobrazí sa zoznam skladieb prehraných v zvolený dátum.

 Stláčaním /// zvoľte skladbu a stlačte .
Prehrávanie sa spustí od zvolenej skladby a pokračuje pri všetkých
skladbách zo zoznamu.

 Rady
• História prehrávania skladieb prehrávaných viac než 15 sekúnd sa aktualizuje a tento
záznam sa aplikuje do histórie prehrávania, len keď pripojíte prehrávač na softvér
SonicStage alebo CONNECT Player.
• Ak je skladba prehrávaná menej než 15 sekúnd, takýto údaj sa nezaznamená do histórie
prehrávania.
• Zvolením položky zo zoznamu a zatlačením a pridržaním  v kroku  môžete
prehrať všetky skladby zo zoznamu zvolenej položky.
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Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí
(Intelligent Shufﬂe Play)
Prehrávač ponúka štyri režimy prehrávania v náhodnom poradí (označované aj
ako “Shuffle play”): “My Favorite Shuffle”, “Artist Link Shuffle”, “Time
Machine Shuffle” a “Shuffle All”. Každý režim prehrávania v náhodnom
poradí prehráva v náhodnom poradí iný výber skladieb.
Intelligent
Shufﬂe
(Inteligentné
náhodné
prehrávanie)

5-smerové
tlačidlo
Tlačidlo BACK

Prehrávanie 100 obľúbených skladieb v náhodnom poradí
Prehrávač zvolí 100 najčastejšie prehrávaných skladieb a prehrá ich
v náhodnom poradí.

 Zatlačte a pridržte BACK.
Zobrazí sa Menu HOME.

 Stláčaním /// zvoľte

(Intelligent Shufﬂe) a stlačte .
Zobrazí sa zobrazenie pre výber typu prehrávania v náhodnom poradí.

 Stláčaním / zvoľte “My Favorite Shufﬂe” a stlačte .
Zobrazí sa “Shuffle play 100 favorite songs.” a spustí sa prehrávanie.
Ak zvolíte typ prehrávania v náhodnom poradí počas prehrávania skladby,
po zobrazení hlásenia sa prehrávanie zastaví a spustí sa prehrávanie
náhodne zvolenej skladby (Intelligent Shuffle play).
Pokračovanie 
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 Rady
• Prehrávanie v náhodnom poradí (Intelligent Shuffle play) sa automaticky zruší
pri ktorejkoľvek nasledovnej operácii:
– Spustenie prehrávania skladby jej zvolením z Music Library.
– Používanie funkcie Artist Link.
– Zmena režimu prehrávania.
• Keď spustíte prehrávanie Intelligent Shuffle play, režim prehrávania sa zmení na
“Shuffle” alebo “Shuffle&Repeat”.
• Počet prehraní danej skladby používaný pre “My Favorite Shuffle” sa aktualizuje vždy
po pripojení prehrávača na softvér SonicStage alebo CONNECT Player.
• Ak je počet skladieb v prehrávači, ktoré sa už prehrávali, nižší než 100, v náhodnom
poradí sa prehrajú všetky skladby v prehrávači, ktoré sa prehrali aspoň jedenkrát. Ak
je celkový počet skladieb v prehrávači nižší než 100, v náhodnom poradí sa prehrajú
všetky skladby v prehrávači.
Poznámka

• Pre posuv vzad po prehraní cca 20 skladieb v náhodnom poradí stláčajte . Posuv vzad
vo viac než jednej skladbe, aby pokračovalo prehrávanie skladieb, alebo zrýchlený
posuv v skladbe vpred, alebo zatlačenie  vytvorí nové poradie prehrávania skladieb
pre prehranie v náhodnom poradí.
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Prehrávanie skladieb podobných interpretov v náhodnom
poradí (Artist Link Shufﬂe)
Prehrávač zvolí iných interpretov produkujúcich podobný žáner ako zvolený
interpret a prehrá ich skladby v náhodnom poradí.

 Zatlačte a pridržte BACK.
Zobrazí sa Menu HOME.

 Stláčaním /// zvoľte

(Intelligent Shufﬂe) a stlačte .
Zobrazí sa zobrazenie pre výber typu prehrávania v náhodnom poradí.

 Stláčaním / zvoľte “Artist Link Shufﬂe” a stlačte

.

Zobrazí sa zoznam interpretov.

 Stláčaním /// zvoľte interpreta a stlačte

.
Zobrazí sa “Shuffle play artist songs close to [] genre.” ([]
predstavuje zvoleného interpreta) a spustí sa prehrávanie.
Ak zvolíte typ prehrávania v náhodnom poradí počas prehrávania skladby,
po zobrazení hlásenia sa prehrávanie zastaví a spustí sa prehrávanie
náhodne zvolenej skladby (Intelligent Shuffle play).

 Rady
• Prehrávanie v náhodnom poradí (Intelligent Shuffle play) sa automaticky zruší
pri ktorejkoľvek nasledovnej operácii:
– Spustenie prehrávania skladby jej zvolením z Music Library.
– Používanie funkcie Artist Link.
– Zmena režimu prehrávania.
• Keď spustíte prehrávanie Intelligent Shuffle play, režim prehrávania sa zmení
na “Shuffle” alebo “Shuffle&Repeat”.
• Ak sa nájde len málo interpretov alebo skladieb daného žánru, automaticky sa rozšíri
vyhľadávací rozsah.
Ak sa nenájde interpret podobného žánru, zobrazí sa “Shuffle play [] songs” ([]
je názov zvoleného interpreta) a potom sa v náhodnom poradí prehrajú všetky skladby
zvoleného interpreta.
Poznámka

• Kým je zobrazené “Artist Link Shuffle”, ovládacie prvky prehrávača nefungujú.

Pokračovanie 
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Prehrávanie skladieb vydaných v rovnakom roku v náhodnom
poradí (Time Machine Shufﬂe)
Prehrávača náhodne zvolí rok a prehráva skladby vydané v danom roku.

 Zatlačte a pridržte BACK.
Zobrazí sa Menu HOME.

 Stláčaním /// zvoľte

(Intelligent Shufﬂe) a stlačte .
Zobrazí sa zobrazenie pre výber typu prehrávania v náhodnom poradí.

 Stláčaním / zvoľte “Time Machine Shufﬂe” a stlačte .
Zobrazí sa “Shuffle play songs released in 2005.” (napr.) a skladby vydané
v danom roku sa prehrajú v náhodnom poradí.
Ak zvolíte typ prehrávania v náhodnom poradí počas prehrávania skladby,
po zobrazení hlásenia sa prehrávanie zastaví a spustí sa prehrávanie
náhodne zvolenej skladby (Intelligent Shuffle play).

 Rady
• Prehrávanie v náhodnom poradí (Intelligent Shuffle play) sa automaticky zruší
pri ktorejkoľvek nasledovnej operácii:
– Spustenie prehrávania skladby jej zvolením z Music Library.
– Používanie funkcie Artist Link.
– Zmena režimu prehrávania.
• Keď spustíte prehrávanie Intelligent Shuffle play, režim prehrávania sa zmení
na “Shuffle” alebo “Shuffle&Repeat”.
Poznámky

• Počas výberu roka nie sú ovládacie prvky na prehrávači funkčné.
• Ak v prehrávači nie je žiadna skladba vydaná v danom roku, spustí sa prehrávanie
všetkých skladieb v náhodnom poradí.
• Ak sú v prehrávači všetky skladby vydané v danom roku, alebo sú niektoré skladby
vydané v danom roku a ostatné nemajú priradený rok vydania, prehrávač automaticky
prehrá v náhodnom poradí skladby z daného roka a zobrazí sa “Shuffle play songs
released in 2005” (napríklad).
• Pre posuv vzad po prehraní cca 20 skladieb v náhodnom poradí stláčajte . Posuv vzad
vo viac než jednej skladbe, aby pokračovalo prehrávanie skladieb, alebo zrýchlený
posuv v skladbe vpred, alebo zatlačenie  vytvorí nové poradie prehrávania skladieb
pre prehranie v náhodnom poradí.
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Prehrávanie všetkých skladieb v náhodnom poradí
V náhodnom poradí sa prehrajú všetky skladby nahrané v prehrávači.

 Zatlačte a pridržte BACK.
Zobrazí sa Menu HOME.

 Stláčaním /// zvoľte

(Intelligent Shufﬂe) a stlačte .
Zobrazí sa zobrazenie pre výber typu prehrávania v náhodnom poradí.

 Stláčaním / zvoľte “ Shufﬂe All” (náhodne všetko) a stlačte
.

Zobrazí sa “Shuffle play all.” a spustí sa prehrávanie.
Ak zvolíte typ prehrávania v náhodnom poradí počas prehrávania skladby,
po zobrazení hlásenia sa prehrávanie zastaví a spustí sa prehrávanie
náhodne zvolenej skladby (Intelligent Shuffle play).

 Rady
• Prehrávanie v náhodnom poradí (Intelligent Shuffle play) sa automaticky zruší
pri ktorejkoľvek nasledovnej operácii:
– Spustenie prehrávania skladby jej zvolením z Music Library.
– Používanie funkcie Artist Link.
– Zmena režimu prehrávania.
• Keď spustíte prehrávanie Intelligent Shuffle play, režim prehrávania sa zmení
na “Shuffle” alebo “Shuffle&Repeat”.
Poznámka

• Pre posuv vzad po prehraní cca 20 skladieb v náhodnom poradí stláčajte . Posuv vzad
vo viac než jednej skladbe, aby pokračovalo prehrávanie skladieb, alebo zrýchlený
posuv v skladbe vpred, alebo zatlačenie  vytvorí nové poradie prehrávania skladieb
pre prehranie v náhodnom poradí.
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Zmena režimu prehrávania
Prehrávač ponúka rôzne režimy prehrávania vrátane normálneho prehrávania,
niekoľkých režimov prehrávania v náhodnom poradí a opakovaného
prehrávania.
Play Mode
(Režim
prehrávania)

5-smerové
tlačidlo
Tlačidlo OPTION

Tlačidlo BACK

 Zatlačte a pridržte BACK.
Zobrazí sa Menu HOME.

 Stláčaním /// zvoľte

(Play Mode) a stlačte .
Zobrazí sa zoznam režimov prehrávania.
Zoznam režimov prehrávania môžete počas prehrávania skladby zobraziť
aj stlačením OPTION a následným zvolením “Play Mode” (režim
prehrávania) zo zobrazeného Menu Option.

 Stláčaním / zvoľte požadovaný režim prehrávania (pozri
 str. 29) a stlačte .

Ak zvolíte “Play Mode” z Menu HOME, zobrazí sa Menu HOME.
Ak zvolíte “Play Mode” stlačením OPTION počas prehrávania skladby,
zobrazí sa zobrazenie Now Playing.
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Zoznam režimov prehrávania
Režim prehrávania/Ikona

Popis

Normal/Bez ikony

Postupne sa jedenkrát prehrajú všetky skladby
za zvolenou skladbou. Potom sa prehrávanie
pozastaví.

Repeat/

Po skončení prehrávania aktuálnej skladby (alebo
skladby zvolenej zo zoznamu skladieb) sa podľa
poradia v zozname opakovane prehrajú skladby
z práve prehrávaného zoznamu (napr. zoznam
albumov alebo interpretov).

Shuffle/

Po skončení prehrávania aktuálnej skladby
(alebo skladby zvolenej zo zoznamu skladieb)
sa v náhodnom poradí prehrajú skladby z práve
prehrávaného zoznamu (napr. zoznam albumov
alebo interpretov).

Shuffle&Repeat/

Po skončení prehrávania aktuálnej skladby (alebo
skladby zvolenej zo zoznamu skladieb) sa
v náhodnom poradí opakovane prehrajú skladby
z práve prehrávaného zoznamu (napr. zoznam
albumov alebo interpretov).

Repeat 1 Song/

Opakovane sa prehráva aktuálna skladba
(alebo skladba zvolená zo zoznamu skladieb).

Poznámky

• Keď spustíte prehrávanie Intelligent Shuffle play, režim prehrávania sa zmení na
“Shuffle” alebo “Shuffle&Repeat”.
• Pre posuv vzad po prehraní cca 20 skladieb v náhodnom poradí stláčajte . Posuv vzad
vo viac než jednej skladbe, aby pokračovalo prehrávanie skladieb, alebo zrýchlený
posuv v skladbe vpred, alebo zatlačenie  vytvorí nové poradie prehrávania skladieb
pre prehranie v náhodnom poradí.
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Zobrazenie Now Playing
(Práve prehrávané)
Zobrazenie Now Playing zobrazuje informácie o práve prehrávanej skladbe
(napr. názov interpreta alebo albumu).

5-smerové
tlačidlo
Now Playing
(Práve
prehrávané)

Tlačidlo BACK

 Zatlačte a pridržte BACK.
Zobrazí sa Menu HOME.

 Stláčaním /// zvoľte

(Now Playing) a stlačte .
Zobrazia sa podrobné informácie o práve prehrávanej skladbe.

Rada
• Ak zobrazíte Menu Option zo zobrazenia Now Playing a zvolíte “Detailed Information”
(podrobné informácie), môžete zobraziť podrobné informácie o skladbe ako napr. rok
vydania, prehrávací čas, zvukový formát a dátový tok*.
* Ak má skladba variabilný dátový tok, dátový tok sa zobrazí ako “VBR”.
Poznámka

• Pri prehrávaní skladieb zaznamenaných s variabilným dátovým tokom (VBR) nemusí
byť lišta s priebehom zobrazujúca uplynutý čas a samotný čas stabilný, čo môže viesť
k zobrazeniu nesprávnych informácií.
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Zobrazenie Menu Option (Voľby)
Cez Menu Option môžete upravovať nastavenia pre práve prehrávanú skladbu
a sprístupňovať rôzne funkcie prehrávača.

5-smerové tlačidlo
Tlačidlo OPTION

 Stlačte OPTION.
Zobrazí sa Menu Option.

 Stláčaním / zvoľte položku Menu Option a stlačte .
Podľa zvolenej položky sa zobrazí buď zobrazenie nastavenia voľby alebo
sa zvolená položka aktivuje.
Podrobnosti o jednotlivých položkách pozri na  str. 32.
Pokračovanie 
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 Rada
• Stlačením OPTION zobrazíte zoznam nastavení a navigačných volieb pre skladbu.
Pozri uvedenú tabuľku.
Položka

Popis/príslušná strana

Go to Album (Prepnutie na album)

Pozri  str. 33.

Go to Artist (Prepnutie na interpreta)

Pozri  str. 33.

Go to Genre (Prepnutie na žáner)

Pozri  str. 33.

Bookmark (Záložka)

Pozri  str. 34.

Select Bookmark (Výber záložky)

Pozri  str. 35.

Remove Bookmark (Odstránenie záložky)

Pozri  str. 37.

Clear Bookmark List (Zmazanie zoznamu
Bookmark List)
Add to Trash Bin (Pridať do koša)

Pozri  str. 38.

Rescue (Obnoviť)

Pozri  str. 42.

Rescue All from Trash Bin (Obnoviť všetky
položky z koša)
Play Mode (Režim prehrávania)

Pozri  str. 43.

✩ Rating (Klasifikácia)
Detailed Information (Podrobné informácie)

Pozri  str. 44.

Shut Down (Vypnutie)
Now Playing (Práve prehrávané)
Play (Prehrávanie)
Re-order Songs (Zmena poradia skladieb)
Change Icon (Zmena ikon)
HOME menu (Menu HOME)
Clock (Hodiny)
Calendar (Kalendár)
Sound (Zvuk)

Pozri  str. 41.

Pozri  str. 28.
Pozri  str. 30.
Vypnutie prehrávača.
Zobrazenie zobrazenia Now
Playing.
Spustenie prehrávania.
Pozri  str. 39.
Pozri  str. 40.
Zobrazenie Menu HOME.
Zobrazenie hodín.
Zobrazenie kalendára.
Pozri  str. 48.

Poznámky

• Menu Option nie je možné zobraziť z niektorých zobrazení napr. zo zobrazenia Settings
(Nastavenia).
• Položky Menu Option sú rôzne v závislosti od zobrazenia, z ktorého zobrazíte Menu
Option.
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Vyhľadávanie skladieb založené na práve
prehrávanej skladbe
Po zobrazení Menu Option zo zobrazenia Now Playing môžete vyhľadávať iné
skladby a albumy podľa interpreta práve prehrávanej skladby a skladby podľa
iných interpretov, ktorí produkujú rovnaký žáner, ako aktuálny interpret.

5-smerové
tlačidlo
Now Playing
(Práve
prehrávané)

Tlačidlo BACK

 Zatlačte a pridržte BACK.
Zobrazí sa Menu HOME.

 Stláčaním /// zvoľte

(Now Playing) a stlačte .
Zobrazia sa podrobné informácie o práve prehrávanej skladbe.

 Stlačte OPTION.
Zobrazí sa Menu Option.

 Stláčaním / zvoľte položku Menu Option a stlačte .
V “Go to Album” sa zobrazí zoznam skladieb práve prehrávaného albumu.
V “Go to Artist” sa zobrazí zoznam albumov interpreta práve prehrávanej
skladby.
V “Go to Genre” sa zobrazí zoznam interpretov, ktorí produkujú rovnaký
žáner, ako interpret práve prehrávanej skladby.

 Stláčaním /// zvoľte skladbu a stlačte .
Prehrávanie sa spustí od zvolenej skladby a pokračuje pri všetkých ďalších
skladbách zo zoznamu.
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Pridanie/Editovanie skladieb do Bookmark
List (Záložky)
Bookmark List je funkcia, ktorá zoskupí obľúbené skladby do zoznamu.
Prehrávač obsahuje päť Playlistov Bookmark List. Každý môže obsahovať až
100 skladieb. Podrobnosti o prehrávaní Bookmark List pozri na  str. 19.

Pridanie skladby do predvoleného zoznamu Bookmark List
Skladbu je možné zaradiť do predvoleného zoznamu Bookmark List stlačením
 počas zobrazenia Now Playing. Nastavenie predvoleného zoznamu
Bookmark List pozri na  str. 36.

1

Zobrazte zobrazenie Now Playing pri skladbe, ktorú chcete pridať
do zoznamu Bookmark List a zatlačte a pridržte .
Zobrazí sa “Added to Bookmark List 1.” (číslo zodpovedá práve predvolenému
zoznamu Bookmark List) a rozsvieti sa ikona Bookmark List ( ).

Rady
• Z výroby je ako predvolený zoznam Bookmark List nastavený “B.mark List 1”.
• Skladbu je možné zaradiť do predvoleného zoznamu Bookmark List aj zatlačením
a pridržaním , keď je skladba zvolená v zozname skladieb.
• Ak prehrávate skladbu zo zoznamu Bookmark List a potom zatlačíte a pridržíte ,
skladba sa zo zoznamu Bookmark list odstráni.
Poznámky

• Skladbu nie je možné zaradiť do rovnakého zoznamu Bookmark List dvakrát.
• Do zoznamu Bookmark List nie je možné pridať skladbu, ak je akákoľvek skladba
.
v zozname zobrazená s
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Pridanie skladieb do zvoleného zoznamu Bookmark List
Skladbu je možné pridať do zoznamu Bookmark List zvoleného z “B.mark List
1” až “B.mark List 5”.

1

Zobrazte zobrazenie Now Playing pri skladbe, ktorú chcete pridať
do zoznamu Bookmark List.

2

Stlačte OPTION.
Zobrazí sa Menu Option.

3

Stláčaním / zvoľte “Select Bookmark” a stlačte .
Zobrazí sa zobrazenie pre výber zoznamu Bookmark List.

4

Stláčaním / zvoľte zoznam Bookmark List, do ktorého chcete
pridať skladbu a stlačte .
Zobrazí sa “Added to Bookmark List 1.” (číslo zodpovedá zvolenému zoznamu
Bookmark List) a rozsvieti sa ikona Bookmark List ( ).

 Rady
• Pre zaradenie ďalších skladieb do zoznamu Bookmark List zopakujte kroky 1 až 4.
• Skladbu môžete tiež pridať do zoznamu Bookmark List stlačením OPTION, keď zvolíte
skladbu v zozname skladieb a následným zvolením “Select Bookmark” z Menu Option.
• Skladbu môžete tiež pridať do koša Trash Bin stlačením OPTION, keď zvolíte skladbu
v zozname skladieb a následným zvolením “Add to Trash Bin” z Menu Option.
• Zoznamy Bookmark List vytvorené v prehrávači môžete zobraziť a editovať softvérom
SonicStage alebo CONNECT Player. Pomocou softvéru CONNECT Player môžete tiež
editovať zoznam Bookmark List.
Poznámky

• Skladbu nie je možné zaradiť do rovnakého zoznamu Bookmark List dvakrát.
• Do zoznamu Bookmark List nie je možné pridať skladbu, ak je akákoľvek skladba
.
v zozname zobrazená s

Pokračovanie 
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Zmena predvoleného zoznamu Bookmark List

1

Zatlačte a pridržte BACK.
Zobrazí sa Menu HOME.

2
3

Stláčaním /// zvoľte

4

(Settings) a stlačte .

Stláčaním / zvoľte “Default Bookmark” a stlačte .
Zobrazí sa zoznam zoznamov Bookmark List.
Stláčaním / zvoľte zoznam Bookmark List, ktorý chcete nastaviť
ako predvolený zoznam Bookmark List a stlačte .
Zvolený zoznam Bookmark List sa nastaví ako predvolený zoznam Bookmark
List pre skladby pridané tlačidlom .

Rada
• Z výroby je ako predvolený zoznam Bookmark List nastavený “B.mark List 1”.
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Odstránenie skladby zo zoznamu Bookmark List

1

Zobrazte zobrazenie Now Playing pri skladbe, ktorú chcete
odstrániť zo zoznamu Bookmark List.

2

Stlačte OPTION.
Zobrazí sa Menu Option.

3

Stláčaním / zvoľte “Remove Bookmark” a stlačte .
Zobrazí sa zobrazenie pre výber zoznamu Bookmark List.

4

Stláčaním / zvoľte Bookmark List a stlačte .
Zobrazí sa “Removed from Bookmark List 1.” a skladba sa odstráni zo
zoznamu Bookmark List. Keď odstránite poslednú skladbu zo zoznamu
Bookmark List, zobrazí sa zoznam Playlistov.

Rada
• Ak prehrávate skladbu zo zoznamu Bookmark List a potom zatlačíte a pridržíte ,
skladba sa zo zoznamu Bookmark list odstráni.
Poznámka

• Ak odstránite skladbu, ktorá je zaradená vo viacerých zoznamoch Bookmark List,
skladba sa odstráni len zo zoznamu Bookmark List zvoleného v kroku 3.

Pokračovanie 
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Odstránenie všetkých skladieb zo zoznamu Bookmark List
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1

Zatlačte a pridržte BACK.
Zobrazí sa Menu HOME.

2

Stláčaním /// zvoľte
Zobrazí sa zoznam Playlistov.

3

Stláčaním /// zvoľte zoznam Bookmark List, z ktorého chcete
odstrániť všetky skladby a stlačte .
Zobrazí sa zoznam skladieb.

4

Zvoľte hociktorú skladbu v zozname a stlačte .
Spustí sa prehrávanie zvoleného zoznamu Bookmark List a ikona zoznamu
Bookmark List zvoleného v kroku 3 sa podčiarkne.

5

Stlačte OPTION.
Zobrazí sa Menu Option.

6

Stláčaním / zvoľte “Clear Bookmark List” a stlačte .
Zobrazí sa zobrazenie žiadajúce potvrdenie.

7

Stláčaním / zvoľte “Yes” (áno) a stlačte .
Zo zvoleného zoznamu Bookmark List sa odstránia všetky skladby.
Ak zvolíte “No” (nie), zoznam Bookmark List sa nezmení a obnoví sa
zobrazenie Now Playing.

(Playlists) a stlačte .

Zmena poradia skladieb v zozname Bookmark List

1

Zatlačte a pridržte BACK.
Zobrazí sa Menu HOME.

2

Stláčaním /// zvoľte
Zobrazí sa zoznam Playlistov.

3

Stláčaním /// zvoľte zoznam Bookmark List, ktorého poradie
skladieb chcete zmeniť a stlačte .
Zobrazí sa zoznam skladieb.

4

Stlačte OPTION.
Zobrazí sa Menu Option.

5

Stláčaním / zvoľte “Re-order Songs” a stlačte .
Zobrazí sa zobrazenie pre zmenu poradia.

6

Stláčaním / zvoľte skladbu, ktorú chcete presunúť a stlačte .
Vedľa názvu zvolenej skladby sa zobrazí šípka ( ), potom sa zobrazí zobrazenie
pre výber cieľovej pozície.

7

Stláčaním / zvoľte novú pozíciu, kde chcete skladbu presunúť
a stlačte .
Skladba zvolená v kroku 6 sa premiestni na pozíciu zvolenú v kroku 7.
Poradie ostatných skladieb zmeníte opakovaním krokov 6 a 7.

8

Stlačte BACK.
Zobrazí sa zoznam skladieb.

(Playlists) a stlačte .

Poznámka

• V zozname Bookmark List nie je možné meniť poradie skladieb, ak je akákoľvek
skladba v zozname zobrazená s
.

Pokračovanie 
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Zmena ikony zoznamu Bookmark List
Môžete zvoliť ikony, ktoré sa zobrazujú, keď sa prehráva skladba pridaná
do zoznamu Bookmark List. Ikony umožnia okamžite zistiť, ktoré zoznamy
Bookmark List obsahujú konkrétnu skladbu.

1

Zatlačte a pridržte BACK.
Zobrazí sa Menu HOME.

2

Stláčaním /// zvoľte
Zobrazí sa zoznam Playlistov.

3

Stláčaním /// zvoľte zoznam Bookmark List, pre ktorý chcete
zmeniť ikonu a stlačte .
Zobrazí sa zoznam skladieb.

4

Stlačte OPTION.
Zobrazí sa Menu Option.

5

Stláčaním / zvoľte “Change Icon” (zmeniť ikonu) a stlačte .
Zobrazí sa zobrazenie pre výber ikony.

6

Stláčaním /// zvoľte ikonu a stlačte .
Ikona zoznamu Bookmark List sa zmení na zvolenú ikonu.

(Playlists) a stlačte .

 Rada
• Zoznam Bookmark List môžete tiež premenovať pomocou softvéru CONNECT Player.
Podrobnosti pozri v pomocníkovi CONNECT Player Help.
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Odstránenie skladby z prehrávača
Zaradením skladieb do koša Trash Bin ich môžete odstrániť z prehrávača
pri najbližšom pripojení prehrávača na softvér SonicStage alebo CONNECT
Player. Odstránenie skladieb z prehrávača ich neodstráni zo softvéru
SonicStage alebo CONNECT Player.
Do koša Trash Bin môžete pridať až 100 skladieb.

 Zatlačte a pridržte BACK.
Zobrazí sa Menu HOME.

 Stláčaním /// zvoľte

(Now Playing) a stlačte .
Zobrazí sa zobrazenie Now Playing.

 Stlačte OPTION.
Zobrazí sa Menu Option.

 Stláčaním / zvoľte “Add to Trash Bin” (zaradiť do koša)

a stlačte .
Skladba sa pridá do koša Trash Bin a zobrazí sa “Added to Trash Bin.”.
Skladba pridaná do koša Trash Bin je indikovaná ikonou Trash Bin ( ).
Skladby pridané do koša Trash Bin sa z prehrávača odstránia pri ďalšom
pripojení prehrávača na softvér SonicStage alebo CONNECT Player.

 Rada
• Skladbu môžete tiež pridať do koša Trash Bin jej zvolením zo zoznamu skladieb,
stlačením OPTION (zobrazí sa Menu Option) a následným zvolením “Add to Trash
Bin” z Menu Option.
Poznámka

• Po pridaní skladby do koša Trash a jej odstránení z prehrávača sa skladba automaticky
neprenesie do prehrávača pri najbližšom pripojení prehrávača na softvér SonicStage
alebo CONNECT Player. Podrobnosti o opätovnom prenose skladby do prehrávača
pozri v jednotlivých pomocníkoch Help.

Pokračovanie 
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Obnovenie skladby z koša Trash Bin

1

Zobrazte zobrazenie Now Playing pri skladbe, ktorú chcete
odstrániť z koša Trash Bin.

2

Stlačte OPTION.
Zobrazí sa Menu Option.

3

Stláčaním / zvoľte “Rescue” (Obnoviť) a stlačte .
Zobrazí sa “Rescued from Trash Bin.” a spustí sa prehrávanie ďalšej skladby
v zozname.

Poznámka

• “Rescue” sa nezobrazuje v Menu Option, s výnimkou prehrávania skladby pridanej
do koša Trash Bin.
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Obnovenie všetkých skladieb z koša Trash Bin
Z koša Trash Bin môžete obnoviť všetky skladby, len ak prehrávate Playlist
Trash Bin (keď sa v zozname skladieb zobrazí hocijaká skladba s ).

1

Zatlačte a pridržte BACK.
Zobrazí sa Menu HOME.

2

Stláčaním /// zvoľte
Zobrazí sa zoznam Playlistov.

3

Stláčaním /// zvoľte “Trash Bin” (kôš) a stlačte .
Zobrazí sa zoznam skladieb.

4

Stlačte .
Prehrávanie sa spustí a ikona Trash Bin ( ) bude podčiarknutá.

5

Stlačte OPTION.
Zobrazí sa Menu Option.

6

Stláčaním / zvoľte “Rescue All from Trash Bin” (obnoviť všetky
skladby z koša) a stlačte .
Zobrazí sa zobrazenie žiadajúce potvrdenie.

7

Stláčaním / zvoľte “Yes” (áno) a stlačte .
Zobrazí sa “All songs rescued.” a zoznam Playlistov.
Ak zvolíte “No” (nie), z koša Trash Bin sa neobnovia žiadne skladby a zobrazí
sa zobrazenie Now Playing.

(Playlists) a stlačte .
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Klasiﬁkácia skladieb
Skladby môžete klasifikovať 1 až 5 hviezdičkami ( ) a potom ich podľa
klasifikácie vyhľadávať ( str. 15).
K dispozícii sú dva typy klasifikácie: manuálna klasifikácia a automatická
klasifikácia vykonávaná softvérom SonicStage alebo CONNECT Player.

Manuálna klasiﬁkácia skladieb

1

Stlačte OPTION počas prehrávania skladby, ktorú chcete
klasifikovať.
Zobrazí sa Menu Option.

2

Stláčaním / zvoľte “✩ Rating” (klasifikácia) a stlačte .
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavenie.

3

Stlačením / posuňte kurzor na klasifikačnú hviezdičku (✩),
stláčaním / zvoľte požadovaný počet hviezdičiek a stlačte .
Zobrazí sa zobrazenie Now Playing.

Poznámky

• Po aplikovaní klasifikácie na skladbu ho môžete využiť na vyhľadávanie až pri
najbližšom pripojení prehrávača na softvér SonicStage alebo CONNECT Player.
• Ak prenesiete skladbu, ktorá nebola klasifikovaná v “ Rating” pomocou softvéru
” (manuálna
SonicStage, klasifikácia skladby v prehrávači sa zobrazí ako “
klasifikácia).
Stav klasifikácie “ Rating” skladby nie je možné obnoviť do stavu pred klasifikáciou
v prehrávači.

Automatická klasiﬁkácia skladby založená na klasiﬁkácii softvérom
SonicStage alebo CONNECT Player

1

Stlačte OPTION počas prehrávania skladby, ktorú chcete
klasifikovať.
Zobrazí sa Menu Option.

2

Stláčaním / zvoľte “✩ Rating” (klasifikácia) a stlačte .
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavenie.

3

Stláčaním / zvoľte “Auto” a stlačte .
Zobrazí sa klasifikácia skladby podľa softvéru SonicStage alebo CONNECT
Player a potom zobrazenie Now Playing.

 Rady
• Automatická klasifikácia je indikovaná prázdnymi hviezdičkami ( ). Manuálna
klasifikácia je indikovaná plnými hviezdičkami ( ).
• Automatickú klasifikáciu priraďuje softvér SonicStage alebo CONNECT Player podľa
histórie prehrávania skladieb a ďalších operácií v softvéri SonicStage alebo CONNECT
Player.
SK
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Používanie funkcie Artist Link

Vyhľadávanie interpretov produkujúcich
daný žáner (Artist Link)
Keď sa práve prehrávaná skladba považuje za referenčnú, môžete vyhľadať
interpretov a skladby v podobnom žánri. V zozname interpretov sa s posuvom
kurzora nahor/nadol prehrávajú ukážky skladieb podľa interpretov (Preview
Play), čo vám umožní vypočuť si vzorky ich hudobnej produkcie a vyhľadať
požadovanú hudbu.

 Prehrávajte skladbu od interpreta, ktorú budete považovať
za referenčnú pre vyhľadávanie (kľúčový interpret).

 Stlačte LINK.
Spustí sa vyhľadávanie. Po skončení vyhľadávania sa zobrazí zoznam
interpretov.

 Stláčaním / zvoľte interpreta a stlačte .
Zobrazí sa zoznam skladieb zvoleného interpreta.
Ak ponecháte názov ľubovoľného interpreta bez stlačenia , prehrávajú
sa ukážky skladieb interpreta.
Ak zvolíte “All Related Songs”, prehrávajú sa ukážky všetkých skladieb
všetkých interpretov v zozname interpretov. Stlačením  zobrazte
zobrazenie Now Playing pre danú skladbu.
Po zvolení “Increase search range” sa vyhľadávanie zopakuje, pričom
sa rozšíria kritériá pre žáner, takže je možné vyhľadať viac interpretov.

 Stláčaním /// zvoľte skladbu a stlačte .
Spustí sa prehrávanie zvolenej skladby a potom pokračuje prehrávanie
ďalších skladieb.
Pokračovanie 
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 Rady

• Ak zvolíte ľubovoľného interpreta v zozname interpretov a zatlačíte a pridržíte ,
prehrajú sa všetky skladby zvoleného interpreta.
• Ak stlačíte BACK, zobrazí sa predchádzajúce zobrazenie.
• Ak stlačíte LINK, keď je v kroku  alebo  zvolený názov interpreta alebo skladby
alebo kým je v kroku  zobrazené zobrazenie Now Playing, zobrazí sa zoznam
interpretov. Prehrávač spustí prehrávanie aktuálnej skladby od začiatku a po jej skončení
sa prehrávanie pozastaví.
• Keď zvolíte kľúčového interpreta, // nie sú funkčné, takže nie je možné prepínať
skladby ani vykonávať zrýchlený posuv.
• Ak sa nenájde žiadny interpret daného žánru, automaticky sa rozšíri vyhľadávací rozsah.
Aj keď sa zvýši rozsah vyhľadávania, ak nie sú dostupné žiadne skladby od iných
interpretov produkujúcich podobný žáner ako kľúčový interpret, alebo ak do prehrávača
neboli prenesené žiadne skladby od iných interpretov produkujúcich podobný žáner ako
kľúčový interpret, prípadne žiadne skladby neobsahujú informácie o skladbe, zobrazí sa
“Cannot find linked artists”.
Poznámky

• Vyhľadávacia funkcia Artist Link a kritériá používané na vyhľadanie iných interpretov
sa môžu následkom aktualizácie firmvéru prehrávača zmeniť.
• Keďže funkcia Artist Link vyhľadáva na základe informácií o skladbe, skladby bez
informácií o skladbe sa funkciou Artist Link nedajú vyhľadávať. Ak žiadna skladba
v prehrávači neobsahuje informácie o skladbe, funkcia Artist Link nebude fungovať.
Informácie o skladbe je možné získať automaticky z Internetu.
• Kým je zobrazené “Artist Link”, ovládacie prvky prehrávača nefungujú.
• Pri funkcii Artist Link sa viac vybíja akumulátor než pri väčšine iných činností
prehrávača (napr. pri prehrávaní).
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Zrušenie funkcie Artist Link

1

Stlačte BACK počas zobrazenia zoznamu interpretov.

Rozšírenie rozsahu vyhľadávania (Wide Range)

1

V kroku  v časti “Vyhľadávanie interpretov produkujúcich daný
žáner” ( str. 45) zvoľte “Increase search range” a stlačte .
Spustí sa vyhľadávanie.
Keď sa dokončí vyhľadávanie, zobrazí sa zoznam príslušných interpretov.
Ak zvolíte “All Related Songs”, prehrávajú sa ukážky všetkých skladieb
všetkých interpretov v zozname interpretov.
Ak zvolíte “Decrease search range”, zobrazí sa zoznam interpretov.
Ak prehrávač nedokáže vyhľadať žiadneho interpreta ani skladbu
zodpovedajúcu referenčnej skladbe, zobrazí sa “Cannot find linked artists”.
Zvoľte “Back” (späť) a stlačením  obnovte predchádzajúce zobrazenie.

2

Stláčaním / zvoľte interpreta a stlačte .
Zobrazí sa zoznam skladieb zvoleného interpreta.

3

Stláčaním / zvoľte skladbu a stlačte .
Spustí sa prehrávanie zvolenej skladby a potom pokračuje prehrávanie ďalších
skladieb v zozname.

 Rada
• Ak stlačíte LINK, keď je v kroku  zvolený kľúčový interpret, prehrávač
spustí vyhľadávanie v rozšírenej oblasti (Wide Range).
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Nastavenia

Úprava kvality zvuku
(6-pásmový ekvalizér)
Môžete upraviť nastavenie zvuku tak, aby bolo vhodné pre daný hudobný
žáner.

5-smerové
tlačidlo

Settings
(Nastavenia)

Tlačidlo BACK

Prispôsobenie kvality zvuku, aby zodpovedala danému typu
hudby
Môžete nastaviť požadovanú kvalitu zvuku prehrávača tak, aby zodpovedala
práve počúvanému žánru.

 Zatlačte a pridržte BACK.
Zobrazí sa Menu HOME.

 Stláčaním /// zvoľte

(Settings) a stlačte .
Zobrazí sa zoznam nastaviteľných volieb.

 Stláčaním / zvoľte “Sound” (zvuk) a stlačte .
Zobrazí sa zoznam nastavení zvukovej kvality.

 Stláčaním / zvoľte požadované nastavenie a stlačte .
Zvolené nastavenie zvuku sa aplikuje a zobrazí sa zobrazenie Settings.
Podrobnosti o jednotlivých nastaveniach zvuku pozri na  str. 49.
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Zoznam nastavení kvality zvuku
Nastavenia zvuku sa na displeji zobrazujú ako písmená v zátvorkách.
Nastavenie

Popis

Bez indikácie

Prehrávanie skladieb v štandardnej kvalite zvuku.
(Výrobné nastavenie)
Prehrávanie skladieb s výraznou dynamikou,
s výraznejším zvukom a plytčím rozsahom.
Prehrávanie skladieb so zvýraznením vokálov a dôrazom
na stredné pásmo.
Prehrávanie skladieb so živým zvukom, so zvýraznením
vysokých a nízkych tónov.
Prehrávanie skladieb so špeciálnym zafarbením zvuku,
s vyšším dôrazom na vysoké a nízke tóny v porovnaní
so stredným pásmom.
Užívateľsky nastaviteľné nastavenia zvuku, pri ktorých
môžete nastavovať jednotlivé frekvenčné pásma zvlášť.
Podrobnosti pozri na  str. 50.

Heavy (

)

Pop (

)

Jazz (

)

Unique (

Custom 1 (
Custom 2 (

)

)
)

Poznámky

• Ak je po zvýšení hlasitosti zvuk po nastavení skreslený, znížte hlasitosť.
• Ak pozorujete rozdiel v hlasitosti zvuku medzi nastavením “Custom1” alebo “Custom2”
a ostatnými nastaveniami zvuku, nastavte hlasitosť manuálne podľa potreby.
• Ak je nastavenie “Audio Output” nastavené na “Line Out” pre používanie externých
audio zariadení, nie je možné meniť nastavenie zvuku.

Pokračovanie 
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Prispôsobenie kvality zvuku (Custom)
Pomocou zobrazení na displeji prehrávača môžete vytvoriť vlastné nastavenia
kvality zvuku a uložiť ich pod predvoľby “Custom 1” alebo “Custom 2”.
Pre každé užívateľské nastavenie môžete individuálne nastaviť zvuk pre
6 frekvenčných pásiem zvlášť na akúkoľvek zo siedmych úrovní zvuku.

 Zatlačte a pridržte BACK.
Zobrazí sa Menu HOME.

 Stláčaním /// zvoľte

(Settings) a stlačte .
Zobrazí sa zoznam nastaviteľných volieb.

 Stláčaním / zvoľte “Sound” (zvuk) a stlačte .
Zobrazí sa zoznam nastavení zvukovej kvality.

 Stláčaním / zvoľte “Custom 1” alebo “Custom 2” a stlačte
.

Zobrazí sa zobrazenie pre nastavenie.

 Stláčaním / zvoľte frekvenčné pásmo a stláčaním /

zvoľte úroveň zvuku pre dané frekvenčné pásmo.
Pre každé zo 6 frekvenčných pásiem môžete zvoliť akúkoľvek zo 7 úrovní
zvuku.

 Stlačte .
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavenie (Settings).

Zrušenie užívateľského nastavovania zvuku

1
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Stlačte BACK.
Nastavenie sa zruší a obnoví sa predchádzajúce zobrazenie.

Obmedzenie úrovne hlasitosti
v slúchadlách
Môžete obmedziť maximálnu úroveň hlasitosti v slúchadlách, aby sa chránil
sluch a aby sa predišlo prenikaniu zvuku do okolia.

 Zatlačte a pridržte BACK.
Zobrazí sa Menu HOME.

 Stláčaním /// zvoľte

(Settings) a stlačte .
Zobrazí sa zoznam nastaviteľných volieb.

 Stláčaním / zvoľte “AVLS (Vol. Limit)” a stlačte .
 Stláčaním / zvoľte “On” (zap.) a stlačte .
AVLS* je aktívne a úroveň hlasitosti v slúchadlách je obmedzená.
* AVLS je skratka pre Automatic Volume Limiter System (Systém automatického
obmedzovania úrovne hlasitosti).

Zrušenie funkcie AVLS (Vol. Limit)

1

V kroku  zvoľte “Off”.
Hlasitosť v slúchadlách už nie je obmedzená a obnoví sa na nastavenú úroveň.
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Vypnutie zvukového signálu prehrávača
Zvukový signál (pípanie) môžete deaktivovať.

 Zatlačte a pridržte BACK.
Zobrazí sa Menu HOME.

 Stláčaním /// zvoľte

(Settings) a stlačte .
Zobrazí sa zoznam nastaviteľných volieb.

 Stláčaním / zvoľte “Beep” a stlačte .
 Stláčaním / zvoľte “Off” (vyp.) a stlačte .
Pípanie je deaktivované.

Zapnutie zvukového signálu

1
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V kroku  zvoľte “On”.
Pri operáciách s prehrávačom zaznieva pípnutie.

Pripojenie k iným zariadeniam
Po pripojení prehrávača k externým zariadeniam môžete skladby z prehrávača
počúvať cez stereo systém alebo ich môžete z prehrávača nahrať na MiniDisc
alebo kazetu. Podrobnosti o pripojení zariadení ako je prehrávač pozri
v návode na použitie dodávanom s pripájaným zariadením.

 Všetky prepájané zariadenia vypnite a potom ich pripojte
podľa popisu nižšie.
MiniDisc rekordér,
AV zosilňovač,
aktívne
reproduktory,
kazetový
magnetofón atď.

Ľavý (biely)

Do konektora  (slúchadlá)

Pravý (červený)
Prepojovací kábel
(minikonektor,
nedodávaný)

 Zatlačte a pridržte BACK.
Zobrazí sa Menu HOME.

 Stláčaním /// zvoľte

(Settings) a stlačte .
Zobrazí sa zoznam nastaviteľných volieb.

 Stláčaním / zvoľte “Audio Output” (zvukový výstup)
a stlačte .

 Stláčaním / zvoľte “Line Out” (linkový výstup) a stlačte .
Zvuk sa reprodukuje zariadením pripojeným k prehrávaču.

Poznámky

• Pred prehrávaním znížte hlasitosť na pripojenom zariadení. Inak sa môže zvuk
z reproduktorov zariadenia reprodukovať príliš hlasno a môže dôjsť k skresleniu zvuku
a aj k poškodeniu reproduktorov.
• Ak sú k prehrávaču pripojené dodávané slúchadlá, nenastavujte “Audio Output”
na “Line Out”. Ak nastavíte “Line Out”, nebude možné nastavovať hlasitosť a zvuk bude
skreslený a zašumený.
• Ak je “Audio Output” nastavené na “Line Out”, hlasitosť na prehrávači nie je možné
zmeniť a nastavenia vo voľbe “Sound” ( str. 48) sa neaplikujú na výstupný zvukový
signál z prehrávača.
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Nastavenie možností zobrazenia
Môžete nastaviť, kedy a ako dlho sa budú na displeji zobrazovať zobrazenia.

Nastavenie času zobrazovania
Môžete nastaviť čas, ako dlho sa bude zobrazovať zobrazenie Now Playing
počas prehrávania.

 Zatlačte a pridržte BACK.
Zobrazí sa Menu HOME.

 Stláčaním /// zvoľte

(Settings) a stlačte .
Zobrazí sa zoznam nastaviteľných volieb.

 Stláčaním / zvoľte “Display” (zobrazenie) a stlačte .
 Stláčaním / zvoľte “DisplayTime” (Čas zobrazenia) a stlačte
.

 Stláčaním / zvoľte čas zobrazenia a stlačte .
Ak počas prehrávania skladby nevykonáte žiadnu operáciu, zobrazí sa
šetrič, alebo sa zobrazenie vypne.
Šetrič sa zobrazí, ak je “Screensaver” nastavené na “Available”. Ak je
nastavenie “None”, zobrazenie sa vypne. Podrobnosti o šetričoch pozri
na  str. 56.

 Rady
• Zobrazenie sa zobrazuje počas rolovania v zozname.
• Výrobné nastavenie času zobrazenia je “30 sec”.
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Zobrazenie zobrazenia Now Playing pri každom prepnutí
skladby.
Zobrazenie Now Playing sa môže zobraziť automaticky pri každom prepnutí
skladby.

 Zatlačte a pridržte BACK.
Zobrazí sa Menu HOME.

 Stláčaním /// zvoľte

(Settings) a stlačte .
Zobrazí sa zoznam nastaviteľných volieb.

 Stláčaním / zvoľte “Display” (zobrazenie) a stlačte .
 Stláčaním / zvoľte “New Song Pop Up” a stlačte .
 Stláčaním / zvoľte “On” (zap.) a stlačte .
Zobrazenie Now Playing sa bude zobrazovať vždy pri každom prepnutí
na inú skladbu.

Poznámka

• Keď je “New Song Pop Up” nastavené na “On”, zobrazenie Now Playing sa tiež zobrazí pri
posuve v prehrávanej skladbe vzad alebo vpred pomocou voliteľného DO ( str. 107).

Nezobrazovanie zobrazenia Now Playing

1

V kroku  zvoľte “Off”.
Zobrazenie Now Playing sa nebude zobrazovať pri prepnutí na inú skladbu.
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Nastavenie šetriča
Šetrič môžu byť animácie, hodiny alebo kalendár. Prehrávač tiež môžete
používať bez šetriča.

 Zatlačte a pridržte BACK.
Zobrazí sa Menu HOME.

 Stláčaním /// zvoľte

(Settings) a stlačte .
Zobrazí sa zoznam nastaviteľných volieb.

 Stláčaním / zvoľte “Screensaver” (šetrič) a stlačte .
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavenie šetriča.

 Stláčaním / zvoľte “Available” (zapnutý) a stlačte .
Zobrazí sa zobrazenie pre výber šetriča.

 Stláčaním /// zvoľte želaný šetrič a stlačte .
Zvolený šetrič sa aplikuje a zobrazí sa zobrazenie Settings.

Nepoužívanie šetriča

1

V kroku  zvoľte “None”.
Šetrič sa nebude používať a znova sa zobrazí zobrazenie Setting.

 Rady
• Z nasledovnej web-stránky si môžete stiahnuť a následne pridať až štyri šetriče:
Spotrebitelia v USA navštívte: http://www.sony.com/walkmansupport/
Spotrebitelia v Kanade navštívte: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Spotrebitelia v Európe navštívte: http://www.sonydigital-link.com/DNA/
Spotrebitelia v Číne navštívte: http://service.sony.com.cn/KB/
Spotrebitelia v Taiwane navštívte: http://www.twsupport.css.ap.sony.com/
Spotrebitelia v Kórei navštívte: http://scs.sony.co.kr/walkman/
Spotrebitelia v ostatných krajinách navštívte: http://www.css.ap.sony.com/
• Právo na zmenu šetričov dostupných pre stiahnutie vyhradené.
Poznámka

• V závislosti od používania šetriča sa môže výdrž akumulátora značne líšiť.
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Nastavenie jasu displeja
Jas displeja je možné nastaviť v piatich úrovniach.

 Zatlačte a pridržte BACK.
Zobrazí sa Menu HOME.

 Stláčaním /// zvoľte

(Settings) a stlačte .
Zobrazí sa zoznam nastaviteľných volieb.

 Stláčaním / zvoľte “Brightness” (jas) a stlačte .
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavenie jasu.

 Stláčaním / zvoľte úroveň a stlačte .

57SK

Zobrazenie informácií o prehrávači
Môžete zobraziť také informácie, o prehrávači ako je typové označenie,
výrobné číslo, verzia firmvéru a celkový počet skladieb uložených
v prehrávači.

 Zatlačte a pridržte BACK.
Zobrazí sa Menu HOME.

 Stláčaním /// zvoľte

(Settings) a stlačte .
Zobrazí sa zoznam nastaviteľných volieb.

 Stláčaním / zvoľte “Unit Information” (informácie

o zariadení) a stlačte .
Zobrazí sa zoznam dostupných informácií o prehrávači.
Stláčaním / zobrazujete (rolujete) v zozname informácie o prehrávači.

Dostupné informácií o prehrávači
Voľba

Popis

Model

Zobrazenie typového označenia prehrávača.
(Výrobné nastavenie)
Zobrazenie výrobného čísla prehrávača potrebného pre
jeho registráciu.
Zobrazenie informácií o verzii firmvéru prehrávača.
Zobrazenie celkového počtu skladieb v prehrávači.

Serial number
Version
Total Songs
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Výber jazyka pre zobrazenie
Pre zobrazovanie hlásení a ponúk Menu prehrávača môžete zvoliť rôzne
jazyky.

 Zatlačte a pridržte BACK.
Zobrazí sa Menu HOME.

 Stláčaním /// zvoľte

(Settings) a stlačte .
Zobrazí sa zoznam nastaviteľných volieb.

 Stláčaním / zvoľte “Language” (Jazyk) a stlačte .
 Stláčaním / zvoľte jazyk a stlačte .
Podrobnosti o jednotlivých jazykových nastaveniach pozri v tabuľke
nižšie.

Nastavenia jazyka pre zobrazenie
Nastavenie

Popis

Hlásenia a ponuky Menu sa zobrazujú v japončine.
English

Hlásenia a ponuky Menu sa zobrazujú v angličtine.
(Výrobné nastavenie)

Français

Hlásenia a ponuky Menu sa zobrazujú vo francúzštine.

Deutsch

Hlásenia a ponuky Menu sa zobrazujú v nemčine.

Italiano

Hlásenia a ponuky Menu sa zobrazujú v taliančine.

Español

Hlásenia a ponuky Menu sa zobrazujú v španielčine.
Hlásenia a ponuky Menu sa zobrazujú v jednoduchej
čínštine.
Hlásenia a ponuky Menu sa zobrazujú v tradičnej
čínštine.
Hlásenia a ponuky Menu sa zobrazujú v kórejčine.
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Nastavenie hodín
Môžete nastaviť a zobraziť hodiny (aktuálny čas).
Čas môžete nastaviť zosynchronizovaním hodín prehrávača s hodinami PC,
keď sa prehrávač pripojí na softvér SonicStage alebo CONNECT Player, alebo
ho môžete nastaviť manuálne.

Synchronizácia hodín prehrávača s hodinami PC

 Zatlačte a pridržte BACK.
Zobrazí sa Menu HOME.

 Stláčaním /// zvoľte

(Settings) a stlačte .
Zobrazí sa zoznam nastaviteľných volieb.

 Stláčaním / zvoľte “Clock Setting” (nastavenie hodín)
a stlačte .
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavenie hodín.

 Stláčaním / zvoľte “Time Sync Set” a stlačte .
Zobrazí sa zobrazenie pre synchronizáciu hodín.

 Stláčaním / zvoľte “Synchronizing” (synchronizovať)

a stlačte .
Čas na hodinách sa nastaví podľa hodín PC, keď sa prehrávač pripojí
na softvér SonicStage alebo CONNECT Player.
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Manuálne nastavenie hodín

 Zatlačte a pridržte BACK.
Zobrazí sa Menu HOME.

 Stláčaním /// zvoľte

(Settings) a stlačte .
Zobrazí sa zoznam nastaviteľných volieb.

 Stláčaním / zvoľte “Clock Setting” (nastavenie hodín)
a stlačte .
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavenie hodín.

 Stláčaním / zvoľte “Time Sync Set” a stlačte .
Zobrazí sa zobrazenie pre synchronizáciu času.

 Stláčaním / zvoľte “Do not Synch” (nesynchronizovať)
a stlačte .
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavenie hodín.

 Stláčaním / zvoľte “Date-Time Set” (nastavenie dátumu
a času) a stlačte .
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavenie dátumu a času.

 Stláčaním / zvoľte nastavovanú hodnotu a stláčaním /
zvyšujte/znižujte hodnotu, potom stlačte .
Dátum a čas je nastavený, aplikuje sa a zobrazí sa zobrazenie
pre nastavenie hodín.

Poznámky

• Keď je “Time Sync Set” nastavené na “Synchronizing”, hodiny nie je možné nastaviť
manuálne.
• Odporúčame nastaviť “Time Sync Set” na “Synchronizing”, pretože hodiny môžu
mať odchýlku aj cca 120 sekúnd/mesiac, ak je “Time Sync Set” nastavené na “Do not
Synch”.
Ak hodiny nezobrazujú správny čas pri nastavení “Time Sync Set” na “Do not Synch”,
manuálne čas upravte.
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Nastavenie zobrazenia dátumu
Môžete zvoliť jeden z nasledovných režimov zobrazenia dátumu: “rok/mesiac/
deň”, “mesiac/deň/rok” alebo “deň/mesiac/rok”.

 Zatlačte a pridržte BACK.
Zobrazí sa Menu HOME.

 Stláčaním /// zvoľte

(Settings) a stlačte .
Zobrazí sa zoznam nastaviteľných volieb.

 Stláčaním / zvoľte “Clock Setting” (nastavenie hodín)
a stlačte .
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavenie hodín.

 Stláčaním / zvoľte “Date Disp Type” (formát zobrazenia
dátumu) a stlačte .
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavenie formátu zobrazenia dátumu.

 Stláčaním / zvoľte formát zobrazenia dátumu a stlačte .
Formát dátumu je možné zvoliť nasledovne.
– YYYY/MM/DD: Dátum sa zobrazuje vo formáte “rok/mesiac/deň”.
– MM/DD/YYYY: Dátum sa zobrazuje vo formáte “mesiac/deň/rok”.
– DD/MM/YYYY: Dátum sa zobrazuje vo formáte “deň/mesiac/rok”.

 Rada
• Podľa tu vykonaného nastavenia sa ako šetrič zobrazuje dátum (hodiny) alebo
zobrazenie pre nastavenie dátumu.
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Nastavenie zobrazenia času
Môžete zvoliť jeden z nasledovných režimov zobrazenia času: 12-hodinový
cyklus alebo 24-hodinový cyklus.

 Zatlačte a pridržte BACK.
Zobrazí sa Menu HOME.

 Stláčaním /// zvoľte

(Settings) a stlačte .
Zobrazí sa zoznam nastaviteľných volieb.

 Stláčaním / zvoľte “Clock Setting” (nastavenie hodín)
a stlačte .
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavenie hodín.

 Stláčaním / zvoľte “Time Disp Type” (formát zobrazenia
času) a stlačte .
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavenie formátu zobrazenia času.

 Stláčaním / zvoľte formát zobrazenia času a stlačte .
Formát zobrazenia času je nastavený, aplikuje sa a zobrazí sa zobrazenie
pre nastavenie hodín.

 Rada
• Podľa tu vykonaného nastavenia sa ako šetrič zobrazuje čas (hodiny, kalendár) alebo
zobrazenie pre nastavenie dátumu - času.
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Obnovenie výrobných nastavení
Nastavenia prehrávača môžete obnoviť na výrobné nastavenia. Pri resetovaní
prehrávača sa z prehrávača neodstránia prenesené skladby.

 Zatlačte a pridržte BACK.
Zobrazí sa Menu HOME.

 Stláčaním /// zvoľte

(Settings) a stlačte .
Zobrazí sa zoznam nastaviteľných volieb.

 Stláčaním / zvoľte “Reset all Settings” (obnoviť všetky
nastavenia) a stlačte .
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavenie.

 Stláčaním / zvoľte “Yes” (áno) a stlačte .
Zobrazí sa “Restored factory settings.” a zoznam nastaviteľných volieb.

Zrušenie obnovovania výrobných nastavení

1

V kroku  zvoľte “No” a stlačte .
Nastavenia prehrávača sa nezmenia a znova sa zobrazí zoznam nastaviteľných
volieb.

Poznámka

• Obnovenia výrobných nastavení nie je možné vykonať počas prehrávania skladieb.
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Formátovanie pevného disku
Vstavaný pevný disk prehrávača môžete formátovať. Pri formátovaní pevného
disku sa z disku odstránia všetky audio aj ostatné údaje. Pred formátovaním
všetky údaje dôkladne skontrolujte.

 Zatlačte a pridržte BACK.
Zobrazí sa Menu HOME.

 Stláčaním /// zvoľte

(Settings) a stlačte .
Zobrazí sa zoznam nastaviteľných volieb.

 Stláčaním / zvoľte “Initialize Disk” (formátovať disk)
a stlačte .
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavenie.

 Stláčaním / zvoľte “Yes” (áno) a stlačte .
Zobrazí sa zobrazenie žiadajúce potvrdenie.

 Stláčaním / zvoľte “Yes” (áno) a stlačte .
Zobrazí sa “Initialize Disk”.
Po dokončení formátovania sa zobrazí hlásenie “Hard disk initialization
complete.” a znova sa zobrazí zobrazenie pre nastavovanie.

Zrušenie formátovania pevného disku

1

V kroku  alebo  zvoľte “No” a stlačte .
Obsah pevného disku sa nezmení a znova sa zobrazí zobrazenie pre
nastavovanie.

Poznámky

• Neformátujte pevný disk prehrávača prostredníctvom PC.
• Formátovanie pevného disku nie je možné vykonať počas prehrávania skladieb.
• Formátovanie pevného disku obnoví výrobných nastavenia a odstráni všetky skladby
aj iné súbory z prehrávača.
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Pokročilejšie funkcie

Nabíjanie akumulátora pomocou
AC adaptéra
Akumulátor môžete nabíjať pripojením prehrávača k PC. Ak nie ste v dosahu
PC, môžete akumulátor nabíjať dodávaným AC adaptérom** z elektrickej siete
a USB káblom.

 Pripojte USB kábel a sieťovú šnúru v poradí  až .
USB kábel (dodávaný)
AC adaptér (dodávaný)**

 Do špeciálneho konektora
 Do USB konektora

 Do AC adaptéra
Sieťová šnúra
(dodávaná)**

 Do elektrickej
zásuvky

Nabíjanie trvá uvedené časy (pozri nižšie). Po dokončení nabíjania sa na
a kontrolka na USB kábli zhasne.
prehrávači rozsvieti
Séria NW-A1000: Akumulátor sa nabije na cca 80 % kapacitu za cca
1 hodinu*. Maximálne nabitie sa dokončí za cca 2 hodiny*.
Séria NW-A3000: Akumulátor sa nabije na cca 80 % kapacitu za cca
2 hodiny*. Maximálne nabitie sa dokončí za cca 3 hodiny*.
* Približný čas nabíjania úplne vybitého akumulátora pri izbovej teplote. Skutočný čas
nabíjania závisí od stavu a zostávajúcej kapacity akumulátora. Napríklad ak nabíjate
takmer maximálne nabitý akumulátor, nabíjanie bude trvať veľmi krátko. Ak akumulátor
nabíjate pri nízkej teplote, nabíjanie bude trvať dlhšie než pri izbovej teplote.
**Podľa krajiny alebo regiónu sa s prehrávačom nemusí dodávať AC adaptér a sieťová
šnúra. Používajte len určený AC adaptér (voliteľný).
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Kontrola stavu akumulátora
Zostávajúca kapacita akumulátora sa zobrazuje v pravom spodnom rohu
zobrazenia Now Playing a zobrazenia pre nastavenie atď. S klesaním čiernej
plochy indikátora stavu akumulátora sa akumulátor vybíja.










*

* Na displeji sa zobrazí “LOW BATTERY. Please Charge.” a zaznie pípanie.

Opakované nabíjanie akumulátora
Akumulátor prehrávača disponuje technológiou, ktorá nie je ovplyvnená
“pamäťovým efektom”. Nabíjanie nie celkom vybitého akumulátora neznižuje
jeho kapacitu.
Poznámky

• Keď chcete nabiť akumulátor, pripojte prehrávač do elektrickej siete cez dodávaný
AC adaptér** a USB kábel alebo voliteľný nabíjací podstavec.
• Akumulátor nabíjajte pri okolitej teplote v rozsahu 5°C až 35°C.
• Na displeji sa zobrazuje orientačný stav akumulátora. Napríklad jedno čierne políčko
neznamená, že zostávajúca kapacita akumulátora je presne 1/4.
• V závislosti od prevádzkových podmienok prehrávača sa môže presnosť indikátora stavu
akumulátora líšiť.
• Ak pripojíte prehrávač k AC adaptéru počas prehrávania skladby, prehrávanie sa
pozastaví a na displeji prehrávača sa zobrazí animácia a Menu HOME.
• Počet nabití akumulátora je cca 500. Skutočný počet nabití akumulátora závisí od
celkového stavu prehrávača a akumulátora.
** Podľa krajiny alebo regiónu sa s prehrávačom nemusí dodávať AC adaptér a sieťová
šnúra. Používajte len určený AC adaptér (voliteľný).
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Maximalizácia výdrže akumulátora
Pri dodržiavaní nasledovných jednoduchých odporúčaní môžete predĺžiť výdrž
akumulátora po jeho nabití.
Vypínajte zariadenie manuálne
Aj keď sa prehrávač po pár minútach v režime pozastavenia vypne
automaticky, ak ho po skončení používania vypnete manuálne môžete ušetriť
určitú kapacitu akumulátora.
Ak chcete prehrávač vypnúť, zatlačte a pridržte OPTION, alebo zvoľte “Shut
Down” z Menu Option.
Nastavte zobrazenie
Nastavenie “Display Time” na “15 sec”, nastavenie “New Song Pop Up”
na “Off” a nastavenie “Screensaver” na “None” viac šetrí akumulátor než iné
nastavenia.
Nastavte jas displeja
Nastavenie “Brightness” na nízku úroveň šetrí akumulátor pri zapnutom
zobrazení ( str. 57).
Vypnite nastavenie kvality zvuku
Nastavenie “Sound” na “None” šetrí akumulátor viac než iné nastavenia
kvality zvuku ( str. 48).
Kým je prehrávač pripojený k PC, zakážte prepínanie PC do úsporného režimu
Ak sa PC prepne do úsporného režimu, režimu spánku alebo dlhodobého
spánku, keď je k nemu pripojený prehrávač cez USB kábel, akumulátor
prehrávača sa nebude nabíjať. Prehrávač potom bude čerpať energiu
z akumulátora a bude ho vybíjať.
Poznámka

• Prehrávač nenechávajte dlhší čas pripojený k notebookom napájaným z akumulátora.
Prehrávač môže vybíjať akumulátor notebooku.
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Čo je formát a dátový tok?
Čo je formát?
Formát skladby znamená metódu použitú softvérom SonicStage alebo
CONNECT Player na uloženie audio informácie skladby pri importe skladieb
do softvéru SonicStage alebo CONNECT Player z Internetu alebo audio
CD diskov.
Najpoužívanejšie formáty sú MP3, WMA a ATRAC atď.

MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) je rozšírená technológia kompresie
zvuku vyvinutá pracovnou skupinou MPEG organizácie ISO (International
Organization for Standardization).
MP3 dokáže komprimovať audio súbory na cca 1/10 pôvodnej veľkosti
štandardných audio CD skladieb.
WMA: WMA (Windows Media Audio) je rozšírená technológia kompresie
zvuku vyvinutá spoločnosťou Microsoft Corporation. Formát WMA produkuje
rovnakú kvalitu zvuku ako formát MP3, avšak pri menších veľkostiach
súborov.
ATRAC: ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) je všeobecné
označenie pre formáty ATRAC3 a ATRAC3plus. ATRAC je technológia
kompresie zvuku, ktorá uspokojuje požiadavky na vysokokvalitný zvuk pri
vysokých mierach kompresie. ATRAC3 dokáže komprimovať audio súbory
na cca 1/10 pôvodnej veľkosti štandardných audio CD skladieb. ATRAC3plus
(dokonalejšia verzia ATAC3) dokáže komprimovať audio súbory na cca 1/20
pôvodnej veľkosti štandardných audio CD skladieb.
AAC: AAC (Advanced Audio Coding) je rozšírená technológia kompresie
zvuku vyvinutá pracovnou skupinou MPEG organizácie ISO (International
Organization for Standardization). Formát AAC produkuje rovnakú kvalitu
zvuku ako formát MP3, avšak pri menších veľkostiach súborov.
Čo je dátový tok?
Dátový tok znamená množstvo údajov prenesených za jednu sekundu.
Všeobecne väčší dátový tok umožní vyššiu kvalitu zvuku. Väčšie objemy pri
dátových tokoch však vyžadujú väčšie kapacity na uloženie údajov.
Pokračovanie 
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Aký je vzťah medzi dátovým tokom, kvalitou zvuku a kapacitou?
Všeobecne väčší dátový tok umožní vyššiu kvalitu zvuku. Väčšie objemy pri
dátových tokoch však vyžadujú väčšie kapacity na uloženie údajov. Takže
v takomto prípade uložíte do prehrávača menej skladieb.
Pri nižších dátových tokoch uložíte do prehrávača viacej skladieb, avšak
kvalita zvuku bude nižšia.
Podrobnosti o podporovaných formátoch zvuku a dátových tokoch pozri na
 str. 104.
Poznámka

• Ak prenesiete skladbu z CD disku do softvéru SonicStage alebo CONNECT Player
pri nižšom dátovom toku, nie je možné zvýšiť kvalitu zvuku zvolením vyššieho
dátového toku pri prenose skladby zo softvéru SonicStage alebo CONNECT Player
do prehrávača.
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Prehrávanie skladieb bez prestávok medzi
nimi
Ak importujete skladby do softvéru SonicStage alebo CONNECT Player
vo formáte ATRAC a prenesiete ich do prehrávača, môžete ich v prehrávači
prehrávať bez prestávok medzi nimi.
Napríklad album, ktorý obsahuje dlhé záznamy živých vystúpení bez prestávok
medzi skladbami je možné prehrať nepretržite bez prestávok medzi skladbami
importovanými do softvéru SonicStage alebo CONNECT Player vo formáte
ATRAC a následne prenesenými do prehrávača.
Poznámky

• Aby sa skladby prehrávali bez prestávok, musíte importovať všetky skladby do softvéru
SonicStage alebo CONNECT Player ako jeden album v rovnakom formáte ATRAC.
• Aj keď prehrávač prehrá skladby bez prestávok, pri prehrávaní skladieb vo formáte
ATRAC v softvéri CONNECT Player sa medzi skladby stále vkladajú prestávky.
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Prehrávanie audio súborov uložených
softvérom SonicStage alebo CONNECT
Player
V prehrávači môžete prehrávať skladby uložené softvérom SonicStage alebo
CONNECT Player, treba ich však importovať do softvéru.

Prehrávanie skladieb registrovaných v softvéri CONNECT
Player
Ak používate softvér SonicStage, v prehrávači môžete prehrávať skladby
uložené softvérom CONNECT Player, treba ich však importovať do softvéru
SonicStage. Podrobnosti o importovaní skladieb do softvéru SonicStage pozri
v pomocníkovi SonicStage Help.

Prehrávanie skladieb registrovaných v softvéri SonicStage
Ak používate softvér CONNECT Player, v prehrávači môžete prehrávať
skladby uložené softvérom SonicStage, treba ich však importovať do softvéru
CONNECT Player. Podrobnosti o importovaní skladieb do softvéru
CONNECT Player pozri v pomocníkovi CONNECT Player Help.
Poznámka

• Skladby zo softvéru SonicStage s príponou “.omg” (formát OpenMG) nie je možné
importovať do softvéru CONNECT Player. Aby sa tieto skladby mohli importovať
do softvéru CONNECT Player, skonvertujte ich do formátu s príponou “.oma” pomocou
konvertovacieho nástroja “SonicStage file conversion tool”. Podrobnosti pozri
v pomocníkovi CONNECT Player Help.
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Import informácií o skladbe do prehrávača
Keď importujete skladby z CD disku do softvéru SonicStage alebo CONNECT
Player, SonicStage alebo CONNECT Player automaticky bezplatne získava
informácia o skladbách (ako názov albumu, interpreta a skladby) od CD
databázovej služby (CDDB, The Gracenote CD DataBase) z Internetu.
Pri prenose skladieb do prehrávača sa prenesú aj tieto informácie.
Ak skladba obsahuje tieto informácie, môžete ich využívať na fungovanie
rôznych pokročilých vyhľadávacích funkcií prehrávača.
Poznámka

• Informácie o skladbách nemusia byť pre niektoré CD disky na Internete dostupné.
Pre skladby, ktoré v internetovej databáze nie sú dostupné môžete vytvoriť informácie
o skladbách manuálne v softvéri SonicStage alebo CONNECT Player. Podrobnosti
o editovaní informácií o skladbách pozri v pomocníkoch Help.
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Ukladanie iných než audio údajov
Údaje z pevného disku PC môžete prenášať na vstavaný pevný disk prehrávača
pomocou softvéru Windows Explorer.
Vstavaný pevný disk prehrávača sa vo Windows Explorer zobrazuje ako
externá vymeniteľná jednotka.
Poznámky

• Keď pracujete s pevným diskom prehrávača vo Windows Explorer, nepoužívajte softvér
SonicStage alebo CONNECT Player.
• Na prenos audio súborov do prehrávača, ktoré chcete prehrávať vždy používajte softvér
SonicStage alebo CONNECT Player. Audio súbory prenesené do prehrávača pomocou
Windows Explorera nie je možné prehrávať.
• Počas prenosu súborov medzi PC a prehrávačom neodpájajte USB kábel. Prenášané
dáta sa môžu poškodiť.
• Neformátujte pevný disk prehrávača prostredníctvom PC. Ak je potrebné formátovať
pevný disk prehrávača, naformátujte ho postupom zo  str. 65.
• Kapacita pevného disku prehrávača zobrazovaná vo Windows Exploreri je menšia než
skutočná veľkosť disku, pretože prehrávač pre kapacitu 1 GB používa hodnotu
1 000 000 000 bytov a OS Windows hodnotu 1 073 741 824.
Kapacita pevného disku prehrávača sa v prehrávači zobrazuje nasledovne.
NW-A1000: cca 5,6 GB (5 980 979 200 bytov)
NW-A1200: cca 7,29 GB (7 836 237 824 bytov)
NW-A3000: cca 18,2 GB (19 542 409 216 bytov)
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Aktualizácia ﬁrmvéru prehrávača
Aktualizácia firmvéru prehrávača umožní vybaviť prehrávač najnovšími
funkciami. Podrobnosti o najnovšom firmvéri a spôsobe jeho inštalácie pozri
na nasledovných web-stránkach:
Spotrebitelia v USA navštívte: http://www.sony.com/walkmansupport/
Spotrebitelia v Kanade navštívte: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Spotrebitelia v Európe navštívte: http://www.sonydigital-link.com/DNA/
Spotrebitelia v Číne navštívte: http://service.sony.com.cn/KB/
Spotrebitelia v Taiwane navštívte: http://www.twsupport.css.ap.sony.com/
Spotrebitelia v Kórei navštívte: http://scs.sony.co.kr/walkman/
Spotrebitelia v ostatných krajinách navštívte: http://www.css.ap.sony.com/

 Z web-stránky stiahnite do PC aktualizačný nástroj “Digital
Player Software Update tool”.

 Pripojte prehrávač k PC a spustite nástroj “Digital Player
Software Update tool”.

 Firmvér aktualizujte podľa zobrazovaných pokynov.
 Keď sa zobrazí hlásenie o dokončení kliknite na “Finish”.
Nástroj “Digital Player Software Update tool” sa ukončí automaticky
samočinne.

 Odpojte prehrávač od PC.
Prehrávač automaticky spustí aktualizáciu firmvéru.
Po dokončení aktualizácie sa prehrávač automaticky zapne.
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Riešenie problémov

Riešenie problémov
Ak zariadenie nefunguje štandardne, pokúste sa vyriešiť vzniknutý problém,
pomocou nižšie uvedených riešení.

1

Prehrávač resetujte stlačením tlačidla
RESET pomocou vhodného špicatého
predmetu.
Pri resetovaní prehrávača sa z prehrávača neodstránia
uložené skladby, ani sa nezmenia uložené nastavenia.
Neodstránia sa žiadne informácie.

2
3

Pozri problémy v tejto časti “Riešenie problémov”.
Pozri informácie o problémoch v pomocníkovi SonicStage alebo
CONNECT Player Help.

4

Pozri informácie na niektorej z špecializovaných web-stránok
( str. 98).

5

Ak sa nepodarilo problém odstrániť ani po vykonaní uvedeného,
kontaktujte predajcu Sony.

Napájanie
Problém

Príčina alebo riešenie

Kontrolka USB kábla sa
nerozsvieti.

 Konektory USB adaptéra sú znečistené. Vyčistite
ich jemnou, suchou handričkou.
 Prehrávač nie je pripojený k USB káblu. USB
kábel pripojte správne priamo do konektora tak,
aby bol konektor kábla úplne zasunutý. Kontrolka
USB kábla musí svietiť.

Prehrávač sa automaticky  Prehrávač sa vypne, ak ho pár minút ponecháte
vypne.
v režime pozastavenia. Stlačte ľubovoľné tlačidlo
okrem HOLD. Prehrávač sa zapne.
Výdrž akumulátora je
 Prevádzková teplota je nižšia než 5°C. Toto
krátka.
obmedzenie je spôsobené charakteristickými
vlastnosťami akumulátora. Nejde o poruchu.
Dlhší
čas ste prehrávač nepoužívali. Akumulátor

pravidelne nabíjajte a následne vybíjajte. Potom
bude kapacita maximálna.
 Akumulátor je potrebné vymeniť. Kontaktujte
vášho predajcu Sony.
 Akumulátor sa nabíjal krátko. Akumulátor
.
nabíjajte, kým sa nezobrazí
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Zvuk
Problém

Príčina alebo riešenie

Nepočuť žiadny zvuk.
Je počuť šum.

 Hlasitosť je nastavená na minimálnu úroveň.
Zvýšte hlasitosť (str. 8).
 Slúchadlá nie sú správne pripojené. Slúchadlá správne
zapojte do konektora  (slúchadlá) ( str. 8).
 Konektor slúchadiel je znečistený. Konektor
vyčistite jemnou suchou handričkou.
 Na pevnom disku nie sú uložené žiadne audio
súbory.

Hlasitosť sa nedá zvýšiť.

 “AVLS (Vol. Limit)” je nastavené na “On”.
Nastavte “Off” ( str. 51).

Pravý kanál v slúchadlách  Slúchadlá nie sú správne pripojené. Slúchadlá
nereprodukuje žiadny
správne zapojte do konektora  (slúchadlá)
zvuk.
( str. 8).
Úroveň hlasitosti nie je
 “Audio Output” je nastavené na “Line Out”.
možné nastaviť.
Nastavte hlasitosť ovládačom hlasitosti na
pripojenom zariadení, alebo nastavte “Audio
Output” na “Headphone” ( str. 53).
Ak používate prehrávač
 “Audio Output” je nastavené na “Headphone”.
s pripojeným stereo
Nastavte “Line Out” ( str. 53).
systémom, zvuk je
skreslený alebo zašumený.
Prevádzka/Prehrávanie
Problém

Príčina alebo riešenie

Ovládacie prvky sú
nefunkčné.

 Tlačidlá sú zablokované. Zatlačením a pridržaním
HOLD na pár sekúnd tlačidlá odblokujte ( str. 8).
 Stlačte ľubovoľné tlačidlo okrem HOLD.
 Po stlačení ľubovoľného tlačidla okrem HOLD, aby
sa prehrávač zapol po vypnutí s aktivovanou
funkciou HOLD, sa zobrazí hlásenie HOLD.
Zatlačte a pridržte tlačidlo HOLD, kým sa
nezobrazí hlásenie o deaktivovaní funkcie HOLD.
Ovládacie prvky budú aktívne.
 Vo vnútri zariadenia skondenzovala vlhkosť (ak ste
prehrávač preniesli z chladného miesta na teplé).
Ponechajte prehrávač mimo prevádzky niekoľko
hodín, kým sa vlhkosť neodparí.
 Kapacita akumulátora je na používanie prehrávača
nedostatočná. Nabite akumulátor (str. 66).
Pokračovanie 
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Prevádzka/Prehrávanie (pokračovanie)
Problém

Príčina alebo riešenie

Nie je možné zapnúť
funkciu HOLD.

 Funkciu HOLD nie je možné zapnúť, keď je
prehrávač vypnutý. Stlačením ľubovoľného tlačidla
okrem HOLD zapnite prehrávač a potom zatlačte
a pridržte tlačidlo HOLD. Zobrazí sa “HOLD On”
a prehrávač sa vypne s aktivovanou funkciou
HOLD. Ovládacie prvky budú zablokované.

Prehrávanie sa zrazu
zastaví.

 Kapacita akumulátora je na používanie prehrávača
nedostatočná. Nabite akumulátor (str. 66).
 Ak má prehrávač prehrávať audio skladbu, ktorú
nedokáže prehrať, prehrávanie sa zastaví
( str. 104). Stlačením  zvoľte inú skladbu.
 Prehrávač bol dlhý čas vystavený otrasom.
Eliminujte vibrácie a znova spustite prehrávanie.

V názve sa zobrazí “”.  Názov obsahuje znaky, ktoré zariadenie nedokáže
zobraziť. Pomocou dodávaného softvéru
SonicStage alebo CONNECT Player zmeňte názov
použitím vhodných (zobraziteľných) znakov.
Displej sa vypne.
 Stlačením ľubovoľného tlačidla displej zapnete.
Displej sa automaticky vypne, ak pri nastavení
“Display Time” na zvolený počet sekúnd
nevykonáte žiadnu operáciu a keď je “Screensaver”
nastavený na “No”.
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Prepojenie s PC/SonicStage, CONNECT Player
Problém

Príčina alebo riešenie

Softvér SonicStage alebo  OS nie je kompatibilný so softvérom SonicStage
CONNECT Player nie je
alebo CONNECT Player. Pozri súbory Readme.
možné nainštalovať.
 Nie sú zatvorené všetky okná s aplikáciami.
Ak spustíte inštaláciu, keď sú aktívne iné aplikácie,
môže dôjsť k poruche. Platí to najmä pri ponechaní
aktívnych programov, ktoré vyžadujú značné
množstvo systémových prostriedkov,
napr. antivírusové programy.
 Na pevnom disku PC nie je dostatok voľného
miesta. Je potrebné minimálne 200 MB voľného
miesta. Odstráňte nepotrebné súbory z PC.
 Ak sa neprihlásite ako “Administrator” (správca
PC), inštalácia softvéru SonicStage alebo
CONNECT Player môže zlyhať. Prihláste sa ako
“Administrator” (správca PC).
Lišta s priebehom na
 Inštalácia prebieha. Vyčkajte. Inštalácia môže trvať
monitore PC je statická.
30 minút alebo viac, závisí to od používaného OS
Kontrolka prístupu na PC
alebo CD mechaniky.
sa niekoľko minút
nerozsvietila.
Softvér SonicStage alebo  Zmenili ste systémové podmienky,
CONNECT Player sa
napr. aktualizáciou OS Windows atď.
nespustí.

Pokračovanie 
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Prepojenie s PC/SonicStage, CONNECT Player (pokračovanie)
Problém

Príčina alebo riešenie

Po pripojení prehrávača
k PC USB káblom sa
nezobrazí hlásenie
“Connecting”.

 USB kábel nie je správne pripojený. Odpojte USB
kábel a potom ho opäť správne zapojte tak, aby bol
konektor úplne zasunutý.
 Používate USB rozbočovač. Fungovanie pri použití
USB rozbočovača nie je zaručené. Pripojte USB
kábel priamo do PC.
 Vyčkajte na autorizáciu softvéru SonicStage alebo
CONNECT Player.
 V PC je spustená ďalšia aplikácia. Odpojte USB
kábel, chvíľu počkajte a znova ho zapojte.
Ak problém pretrváva, odpojte USB kábel,
reštartujte PC a znova USB kábel zapojte.
 Akumulátor je vybitý. Akumulátor nabite pomocou
AC adaptéra ( str. 66).
 Inštalácia softvéru SonicStage alebo CONNECT
Player zlyhala. Odpojte prehrávač od PC a znova
preinštalujte softvér z dodávaného CD-ROM disku
( “Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky”).
Po novej inštalácii softvéru SonicStage alebo
CONNECT Player budete môcť používať audio
údaje registrované skôr nainštalovaným softvérom.

PC po pripojení
nesprístupnil prehrávač.

 USB kábel nie je správne pripojený. Odpojte USB
kábel a potom ho opäť zapojte.
 Používate USB rozbočovač. Fungovanie pri použití
USB rozbočovača nie je zaručené. Pripojte USB
kábel priamo do PC.
 Inštalácia softvéru SonicStage alebo CONNECT
Player zlyhala. Odpojte prehrávač od PC a znova
preinštalujte softvér z dodávaného CD-ROM disku
( “Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky”).
Po novej inštalácii softvéru SonicStage alebo
CONNECT Player budete môcť používať audio
údaje registrované skôr nainštalovaným softvérom.
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Prepojenie s PC/SonicStage, CONNECT Player (pokračovanie)
Problém

Príčina alebo riešenie

Do prehrávača nie je
možné preniesť audio
súbory z PC.

 USB kábel nie je správne pripojený. Odpojte USB
kábel a potom ho opäť zapojte.
 Na pevnom disku prehrávača nie je dostatok voľného
miesta. Preneste všetky nepotrebné skladby do PC
a zvýšte tak voľné miesto ( str. 41).
 Na pevný disk prehrávača ste už preniesli viac než
65 535 skladieb alebo 8 192 Playlistov, prípadne sa
pokúšate preniesť Playlist obsahujúci viac než
999 skladieb.
 Skladby s limitovanou periódou prehrávania alebo
počtom prehrávaní sa z dôvodu ochrany pred
kopírovaním nemusia dať prenášať. Podrobnosti
o nastaveniach pre jednotlivé audio súbory vám
poskytne ich distributér.

Počet skladieb, ktoré je
ešte možné preniesť do
prehrávača je nízky.
(Dostupný čas pre
záznam je krátky.)

 Na pevnom disku prehrávača nie je dostatok voľného
miesta. Preneste všetky nepotrebné skladby do PC
a zvýšte tak voľné miesto ( str. 41).
 Na pevnom disku prehrávača sú uložené iné údaje,
než audio súbory. Premiestnite iné dáta než audio
údaje do PC a uvoľnite voľné miesto na disku.

Audio súbory nie je
 Cieľové umiestnenie pre prenos súborov z vášho
možné preniesť
prehrávača je v inom PC, než v PC, z ktorého ste
z prehrávača späť do PC.
súbory preniesli do prehrávača. Skladby je možné
preniesť len do toho istého PC, z ktorého ste
predtým skladby preniesli do vášho prehrávača.
 Audio súbor sa odstránil z PC použitého pri
prenose do prehrávača. Audio súbor nie je možné
preniesť späť do PC, ak sa súbor odstránil z PC
použitého pri prenose súboru do vášho prehrávača.
Po pripojení prehrávača
k PC je jeho prevádzka
nespoľahlivá.

 Používate USB rozbočovač alebo USB predlžovací
kábel. Fungovanie pri použití USB rozbočovača
alebo predlžovacieho kábla nie je zaručené. USB
kábel pripojte priamo do PC.
Pokračovanie 
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Ostatné:
Problém

Príčina alebo riešenie

Počas ovládania
prehrávača nezaznieva
zvukový signál.
Prehrávač sa zahrieva.

 “Beep” je nastavené na “Off”. Nastavte “On”
( str. 52).

Z vnútra prehrávača
počuť zvuk, alebo sa
prehrávač trasie.

 Prehrávač sa môže počas nabíjania akumulátora
zahrievať a krátko po nabití môže byť horúci.
Prehrávač sa môže zahrievať aj pri prenose veľkého
počtu skladieb. Je to bežný jav. Nejde o poruchu.
Určitý čas ponechajte prehrávač mimo prevádzky,
aby vychladol.
 Vstavaný pevný disk prehrávača počas prevádzky
vydáva prevádzkové zvuky (spustenie/zastavenie
prehrávania, čítanie/zápis) a prevádzkový pohyb je
zdrojom otrasov prehrávača. Je to bežný jav. Nejde
o poruchu.

Zobrazenie sa zapne vždy  “New Song Pop Up” je nastavené na “On”.
pri zmene skladby.
Nastavte “Off”.
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Prehrávač nie je
v stabilnej polohe.

 Prehrávač nie je v stabilnej polohe na pevnom
a rovnom povrchu napr. stôl. Prehrávač noste
v ruke, alebo držte prehrávač v dlani a dlaň oprite
o rovný plochý povrch.

Prehrávač nemá tlačidlo
pre zastavenie.

 Pri tomto prehrávači nie je rozdiel medzi
zastavením a pozastavením.

Nabíjanie sa dokončí
veľmi rýchlo.

 Ak nabíjate takmer nabitý akumulátor, maximálne
nabitie bude trvať krátky čas. Po dokončení
nabíjania sa na prehrávači rozsvieti
a kontrolka na USB kábli zhasne.

Chybové hlásenia
Ak sa na displeji zobrazí chybové hlásenie, pozri nižšie uvedený prehľad.
Hlásenie

Význam

Opatrenie

AVLS (vol. limit) is On.
Volume cannot be
increased.

Hlasitosť prekročila
 Nastavte “AVLS
maximálnu úroveň
(Vol. Limit)” na “Off”
stanovenú funkciou
( str. 51).
AVLS.
Battery too low to update Na aktualizáciu firmvéru  Maximálne nabite
firmware. Please charge. nie je dostatočná kapacita
akumulátor a potom
akumulátora.
aktualizujte firmvér.
Počet skladieb pridaných  Odstráňte nepotrebné
Cannot add more than
do zoznamu Bookmark
100 songs per list.
skladby zo zoznamu
List alebo koša Trash Bin
Bookmark List alebo
prekročil limit
koša Trash Bin
100 skladieb.
( str. 42).
Cannot add to a Bookmark Pokúšate sa pridať
 Spustite prehrávanie
skladbu do zoznamu
List currently playing.
skladby zo zoznamu
Bookmark List, keď je
žánrov alebo albumov
niektorá skladba
a potom ju pridajte do
v zozname zobrazená
zoznamu Bookmark
.
s
List.
Cannot change Date-time Pokúšate sa zmeniť
 Nastavte “Time Sync
nastavenie “Date-Time
setting when Time sync
Set” na “Do not
Set”, keď je “Time Sync
setting is “Synch with
Synch”.
Set” nastavené na
software”.
“Synchronizing”.
Pokúšate sa zmeniť
Cannot change sound
 Nastavte “Audio
nastavenie “Sound”, keď
settings when audio
Output” na
je “Audio Output”
output is Line Out.
“Headphone”
nastavené na “Line Out”.
( str. 53).
Pokúšate sa zmeniť
Cannot change volume
 Nastavte “Audio
when audio output is Line nastavenie hlasitosti
Output” na
prehrávača, keď je “Audio
Out.
“Headphone”
Output” nastavené na
( str. 53).
“Line Out”.

Pokračovanie 
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Hlásenie

Význam

Opatrenie

Cannot complete while
playing. Pause song then
try again.

Počas prehrávania sa
pokúšate zvoliť
nezvoliteľnú položku.

 Pozastavte prehrávanie
a zopakujte operáciu
znova.

Cannot edit song order in
a Bookmark List that is
playing.

Pokúšate sa zmeniť
poradie skladieb
v zozname Bookmark
List, keď je niektorá
skladba v zozname
zobrazená s
.

 Spustite prehrávanie
iného zoznamu
Bookmark List alebo
žánrov alebo albumov
a potom zmeňte poradie
skladieb.

Cannot play. Connect
compliant software and
update information.

Prehrávač neobsahuje
 Prehrávač pripojte na
žiadne informácie
softvér SonicStage
potrebné pre prehrávanie.
alebo CONNECT
Player, aby sa preniesli
informácie o skladbe
( “Prehľad pre rýchle
uvedenie do
prevádzky”).

Cannot play. Incompatible • Prehrávanie skladby
music file.
v prehrávači nie je
povolené.
• Prehrávate skladby
s limitovaným počtom
prehraní.
Skladba, ktorú sa
Cannot play. Music file
prehrávač pokúša
damaged. Connect
prehrávať je poškodená.
compliant software and
transfer again.
Cannot play. Playback
possible in [] hours.
( je počet hodín.)

Pokúšate sa prehrávať
skladbu pred povolenou
periódou prehrávania.

 Nie je možné prehrávať
skladby, ktorých
prehrávanie
v prehrávači nie je
povolené.
 Preneste audio údaje
do prehrávača znova
( “Prehľad pre rýchle
uvedenie do
prevádzky”).
 Skladby s limitovanou
periódou prehrávania sa
môžu prehrávať len
v rámci povolenej
periódy.

Cannot remove this song Pokúšate sa odstrániť
 Skladbu, ktorá nie je
since it is not bookmarked skladbu, ktorá nie je
zaregistrovaná do
zaregistrovaná do
in Bookmark List.
zoznamu Bookmark
zoznamu Bookmark List.
List, nie je možné
z neho odstrániť.
Compliant software must Prehrávač neobsahuje
 Prehrávač pripojte na
be connected to use this žiadne informácie
softvér SonicStage
potrebné pre funkciu
function.
alebo CONNECT
Artist Link.
Player, aby sa preniesli
informácie o skladbe.
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Hlásenie

Význam

Opatrenie

Hard Disk not properly
initialized. Re-Initialize
from Settings.

• Vstavaný pevný disk
 Znova naformátujte
prehrávača nie je správne pevný disk prehrávača
naformátovaný.
( str. 65).
• Pevný disk prehrávača
bol formátovaný cez OS
Windows s pripojeným
PC.
• Pevný disk prehrávača
nebol naformátovaný.
Funkcia HOLD je
HOLD.
 Odblokujte ovládacie
zapnutá, ovládacie prvky
prvky zatlačením
sú zablokované.
Keep pressing HOLD
a pridržaním tlačidla
button to unlock the
HOLD ( str. 8).
controls.
Funkciu HOLD je
možné vypnúť, len keď
je prehrávač zapnutý.
Pokúšate sa spustiť
Insufficient information.
 Preneste skladby do
prehrávanie z Menu
Connect compliant
prehrávača, spustite
HOME zvolením
software and transfer
prehrávanie
“Playlists”, “Play
information.
z prehrávača a potom
History” alebo “Favorite
pripojte prehrávač na
100”, pričom v prehrávači
softvér SonicStage
nie je žiadna skladba.
alebo CONNECT
Player znova.
Akumulátor prehrávača je  Nabite akumulátor
LOW BATTERY. Please
vybitý.
charge.
( str. 66).
Pri odpojení od PC nie je  Pripojte prehrávač k PC
No Database Found.
Please connect compliant v prehrávači žiadna
znova a potom ho
prenesená skladba,
software.
odpojte.
prípadne chýbajú
 Preneste audio údaje do
informácie.
prehrávača zo softvéru
SonicStage alebo
CONNECT Player
( “Prehľad pre rýchle
uvedenie do
prevádzky”).
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Hlásenie

No playable songs
included. Try again after
adding songs.

Význam

Opatrenie

V zozname položky, ktorú  Preneste audio údaje do
chcete prehrávať nie sú
prehrávača zo softvéru
žiadne skladby.
SonicStage alebo
CONNECT Player
( “Prehľad pre rýchle
uvedenie do
prevádzky”).
Pokúšate
sa
spustiť
No songs. Connect
 Preneste audio údaje do
prehrávanie z Menu
compliant software and
prehrávača znova
HOME zvolením
transfer songs.
( “Prehľad pre rýchle
“Intelligent Shuffle”,
uvedenie do
“Initial Search”, “Music
prevádzky”).
Library”, “Shuffle All”
alebo “Now Playing”,
pričom v prehrávači nie je
žiadna skladba.
Pokúšate sa prehrávať
No songs in Trash Bin.
 Zoznam Track Bin nie
zoznam Track Bin,
je možné prehrávať,
pričom v koši Trash Bin
keď v ňom nie sú
nie sú žiadne skladby.
žiadne skladby.
Please connect compliant Prehrávač je pripojený
 Prehrávač pripojte na
k PC so staršou verziou
software.
softvér SonicStage CP
softvéru SonicStage než
(SonicStage Ver.4.0)
SonicStage CP
alebo CONNECT
(SonicStage Ver.4.0).
Player.
Please play a song to use Stlačili ste tlačidlo LINK,  Keď stlačíte tlačidlo
pričom sa neprehráva
this function.
LINK, musí sa
žiadna skladba.
prehrávať nejaká
skladba.
Systémová chyba.
Sorry, there is a system
 Poznačte si číslo
error (No. []).
a kontaktujte
(V zátvorkách sa zobrazí
najbližšieho predajcu
číslo.)
Sony.
There are no songs.
Klasifikáciou “ Rating”  Oklasifikujte skladbu
Connect to compliant PC nie sú klasifikované
pomocou
software after Rating
žiadne skladby.
“ Rating” a potom
from Options menu on
prehrávač pripojte na
Now Playing screen.
softvér SonicStage
alebo CONNECT
Player.
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Hlásenie

Význam

Opatrenie

There are no songs in this
Bookmark List.
Add songs using Options
menu.

Pokúšate sa prehrávať
zoznam Bookmark List,
pričom v ňom nie sú
žiadne skladby.

 Nie je možné prehrávať
zoznam Bookmark List
bez skladieb. V
zozname Bookmark
List musí byť aspoň
jedna skladba.

There are no “[]”
transferred album.
(V zátvorkách sa zobrazí
“Most Recent”,
“2nd Recent” alebo
“3rd Recent”.)
This function is currently
unusable. Connect
compliant software and
transfer information to
use.
This song already added to
this Bookmark List.

V prenášanej sekcii, ktorú
ste zvolili pomocou
“Recent Transfers”, nie sú
vhodné albumy.

V databáze je chyba.

 Preneste skladby do
prehrávača, aby sa
znova vytvorila
databáza.

Skladba, ktorú sa
pokúšate pridať do
zoznamu Bookmark List
je už v tomto zozname.

 Skladbu nie je možné
pridať do rovnakého
zoznamu Bookmark
List dvakrát.

This song is already in the Skladba, ktorú sa
pokúšate pridať do
Trash Bin.
zoznamu Trash Bin je už
v tomto zozname.

 Skladbu nie je možné
pridať do rovnakého
zoznamu Trash Bin
dvakrát.

[] hours remaining on Povolenie na prehrávanie
license. Please connect to skladby uplynie za
compliant PC software to  hodín.
update.
( je počet
zostávajúcich hodín.)

 Prehrávač pripojte na
softvér SonicStage
alebo CONNECT
Player, aby sa
aktualizovala licencia.
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Odinštalovanie softvéru SonicStage alebo
CONNECT Player
Nižšie uvedeným postupom odinštalujete softvér z vášho PC.

Odinštalovanie softvéru SonicStage

 Kliknite na “Start”– “Control Panel”.1)
 Dvakrát kliknite na “Add/Remove Programs”.
 Kliknite na “SonicStage” v zozname “Currently Installed
Programs” a potom na “Change/Remove”.2)
Postupujte podľa zobrazených pokynov a reštartujte PC.
Odinštalovanie je úspešne ukončené po reštarte počítača.

1)

2)

“Settings” – “Control Panel” pri OS Windows 2000 Professional/ Windows Millennium
Edition/Windows 98 Second Edition.
“Change/Remove” v prípade OS Windows 2000 Professional/Windows Millennium
Edition//Windows 98 Second Edition.

Poznámka

• Ak inštalujete SonicStage, súčasne sa nainštaluje softvér OpenMG Secure Module.
Neodstraňujte softvér OpenMG Secure Module, keďže môže byť používaný iným
softvérom.
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Odinštalovanie softvéru CONNECT Player

 Kliknite na “Start”– “Control Panel”.1)
 Dvakrát kliknite na “Add/Remove Programs”.
 Kliknite na “CONNECT Player” v zozname “Currently Installed
Programs” a potom na “Change and Remove”.2)
Postupujte podľa zobrazených pokynov a reštartujte PC.
Odinštalovanie je úspešne ukončené po reštarte počítača.

1)
2)

“Settings” – “Control Panel” v prípade OS Windows 2000 Professional.
“Change/Remove” v prípade OS Windows 2000 Professional.

Poznámka

• Ak inštalujete CONNECT Player, súčasne sa nainštaluje softvér OpenMG Secure
Module. Neodstraňujte softvér OpenMG Secure Module, keďže môže byť používaný
iným softvérom.
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Ďalšie informácie

Záznam majiteľa
Typové označenie (Model No.) a výrobné číslo (Serial No.) sú vyznačené na
zadnej časti zariadenia. Výrobné číslo si poznačte do kolónky uvedenej nižšie.
Kedykoľvek budete kontaktovať predajcu Sony ohľadom tohto zariadenia,
informujte ho o uvedených číslach/označeniach.
Model No. __________________________
Serial No. __________________________
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.
Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených priestorov, ako je napr.
vstavaná skriňa alebo knižnica.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nezakrývajte ventilačné otvory zariadenia
novinami, obrusmi, závesmi atď. Na zariadenie neklaďte horiace sviečky.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom,
na zariadenie neklaďte nádoby naplnené kvapalinou (napr. vázy).

Informácia pre spotrebiteľov
INFORMÁCIA:
Správa federálnej komisie pre komunikácie (FCC-Federal Communication
Commision) Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje
požiadavkám, stanoveným pre digitálne zariadenia triedy B, v zhode s časťou
15 predpisov FCC. Tieto predpisy boli zavedené kvôli zabezpečeniu
dostatočnej a primeranej ochrany proti rušeniu pri inštaláciách zariadení
v obytných oblastiach. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať
výkon v oblasti rádiových frekvencií, a ak nie je inštalované v súlade
s príslušnými inštrukciami, môže spôsobovať rušenie a nežiadúce interferencie.
Nie je však možné zaručiť, že sa rušenie v špecifických prípadoch nevyskytne
aj pri správnej inštalácii. Ak zariadenie spôsobuje rušenie príjmu rozhlasového
a televízneho vysielania, čo je možné overiť zapnutím a vypnutím zariadenia,
užívateľ by sa mal pokúsiť odstrániť rušenie pomocou nasledujúcich opatrení:
– Zmeniť orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
– Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
– Zapojiť zariadenie do zásuvky v inom elektrickom obvode ako je zapojený
prijímač.
– Konzultovať problém so svojim predajcom, prípadne so skúseným rádio/TV
technikom.
Upozorňujeme vás, že akoukoľvek zmenou alebo zásahom do zariadenia, ktoré
nie sú výslovne uvedené v tomto návode na použitie, sa zbavujete práva na
prípadnú reklamáciu tohto zariadenia.
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Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa tohto zariadenia,
navštívte stránku:
Navštívte:
www.sony.com/walkmansupport
Kontakt:
Kontaktujte najbližšieho predajcu Sony alebo Zákaznícke informačné centrum
Sony
Model NW-A1000/A1200/A3000
Vyhlásenie o zhode

Obchodný názov:
Typové ozn.:
Zodp. spoločnosť:
Adresa:

Sony
NW-A1000/A1200/A3000
Sony Electronics Inc.
16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127 USA

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 predpisov FCC.
Prevádzka je podmienená splneniu dvoch podmienok:
(1) Zariadenie nemôže spôsobovať rušivé interferencie
a (2) zariadenie musí absorbovať všetky prijaté
interferencie, vrátane interferencií, ktoré môžu
spôsobiť neželanú prevádzku.
Pokračovanie 
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Upozornenie pre spotrebiteľov
RECYKLÁCIA LÍTIUM-IÓNOVÝCH (Li-Ion) AKUMULÁTOROV
Li-Ion akumulátory je možné recyklovať.
Odovzdaním spotrebovaných nabíjateľných akumulátorov
do najbližšieho zberného a recyklačného strediska
prispejete k ochrane životného prostredia.
Viac informácií o recyklovaní nabíjateľných akumulátorov nájdete na stránke:
http://www.rbrc.org/.
Upozornenie: Nemanipulujte s poškodenými alebo vytečenými Li-Ion
akumulátormi.

Nakladanie s odpadom z elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je
potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov značne napomáha pri
ochrane a zachovaní prírodných zdrojov. Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde
ste výrobok zakúpili.
Použiteľné príslušenstvo: Slúchadlá
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Bezpečnostné upozornenia
Bezpečnosť
• Nevkladajte žiadne predmety do konektora DC IN na prehrávači.
• Neskratujte kontakty na prehrávači kovovými predmetmi.
• Pri nabíjaní akumulátora alebo napájaní prehrávača z AC adaptéra používajte
len predpísaný AC adaptér a USB kábel. Inak sa môže akumulátor poškodiť,
vytiecť alebo prehriať sa. Následne môže vzniknúť požiar, úraz alebo
znečistenie. V niektorých krajinách nemusí byť AC adaptér s prehrávačom
dodávaný.
• V prípade vytečenia sa nedotýkajte akumulátora holými rukami.
Ak vnikne elektrolyt do prehrávača, kontaktujte predajcu Sony. Ak vnikne
elektrolyt do očí, nehýbte očami. Môžete oslepnúť. Oči vypláchnite studenou
vodou a ihneď kontaktujte lekára.
Ak elektrolyt znečistí odev, ihneď odev vyperte. Inak môže dôjsť k popáleniu
alebo úrazu. V takýchto prípadoch ihneď kontaktujte lekára.
• Nevkladajte žiadne predmety ani vodu do prehrávača. Ak tak vykonáte, môže
vzniknúť požiar alebo úraz.
V takomto prípade ihneď vypnite prehrávač, odpojte od neho USB kábel
a kontaktujte predajcu alebo autorizovaný servis Sony.
• Neklaďte ruky na AC adaptér alebo prehrávač, ak sú pod napätím. Inak môže
dôjsť k popáleniu alebo úrazu.
• Prehrávač nehádžte do ohňa.
• Prehrávač nerozoberajte ani neupravujte. Môže dôjsť k úrazu elektrickým
prúdom. Za účelom výmeny akumulátora, vnútornej kontroly alebo opráv
kontaktujte predajcu alebo autorizovaný servis Sony. Ak budete nefunkčný
prehrávač likvidovať, vyberte akumulátor podľa pokynov v “Návode
na použitie (PDF)”.
• Nedotýkajte sa AC adaptéra mokrými rukami. Môže dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom.
Pokračovanie 
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Umiestnenie
• Na zariadenie neklaďte ťažké predmety, ani naň silno netlačte. Môže
to zapríčiniť poruchu zariadenia alebo poškodenie.
• Zariadenie nepoužívajte na miestach vystavených priamemu intenzívnemu
svetlu, extrémnym teplotám, vlhkosti alebo otrasom.
• Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou, napr. v aute
zaparkovanom na slnku.
• Pri napájaní z AC adaptéra zariadenie do ničoho nezabaľujte. Prehriatie
zariadenia môže zapríčiniť jeho poruchu/poškodenie.
• Zariadenie nenechávajte na veľmi prašných miestach.
• Zariadenie nenechávajte na nestabilných povrchoch ani v naklonenej polohe.
• Ak prehrávač spôsobuje rušenie rozhlasového alebo TV vysielania, vypnite
ho a oddiaľte ho od rádia/TVP.
• Prehrávač disponuje interným pevným diskom. Pevný disk nepribližujte
k magnetom, veľkým reproduktorom alebo TVP. Pevný disk sa môže
poškodiť a môže dôjsť k strate dát.
• Pri používaní zariadenia dbajte na nasledovné, aby nedošlo k deformácii
zariadenia alebo jeho poruche.
– Nesadajte si, ak máte zariadenie v zadnom vrecku.

– Zariadenie nevkladajte do batoha s omotaným káblom slúchadiel/slúchadiel do uší
okolo zariadenia a nevystavujte batoh s vloženým zariadením silným nárazom.

Zahrievanie
Zariadenie sa počas nabíjania akumulátora alebo počas dlhej prevádzky
zahrieva.
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Slúchadlá
Bezpečnosť na cestách
Slúchadlá nepoužívajte počas bicyklovania, ani počas vedenia akéhokoľvek
motorového vozidla. Môže dôjsť k nehode, naviac je to v niektorých krajinách/
oblastiach protizákonné. Taktiež môže byť nebezpečné počúvanie hudby pri
vysokej hlasitosti počas chôdze, a to najmä pri prechode cez cestu. Mali by ste
vždy dbať na zvýšenú opatrnosť, alebo pri možných rizikových situáciách tieto
slúchadlá nepoužívať. Pri chôdzi s prehrávačom vždy sledujte situáciu
v doprave a na križovatkách.

Prevencia pred poškodením sluchu
Nepoužívajte slúchadlá pri vysokej úrovni hlasitosti. Lekári varujú pred
nepretržitým, hlasným a dlhotrvajúcim počúvaním. Ak budete počuť "pískanie
v ušiach", znížte hlasitosť alebo zariadenie vypnite.
Nezvyšujte náhle príliš hlasitosť (obzvlášť pri počúvaní cez slúchadlá).
Hlasitosť zvyšujte postupne. Takto nedôjde k poškodeniu sluchu.
Ohľaduplnosť
Počúvajte pri primeranej hlasitosti. Umožní vám to počuť aj vonkajšie zvuky
a zároveň byť ohľaduplný k ľuďom okolo vás.
Výstraha
Ak počas búrky používate prehrávač, okamžite zložte slúchadlá.
Ak máte pocit alergickej reakcie na dodávané slúchadlá, prestaňte ich používať
a kontaktujte lekára.
Pokračovanie 
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Čistenie
• Povrch zariadenia čistite jemnou handričkou (napr. handričkou na čistenie
okuliarov).
• Ak je prehrávač značne znečistený, čistite ho jemnou handričkou, mierne
navlhčenou vo vode alebo slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
• Nepoužívajte drsnú handričku, čistiaci prášok a rozpúšťadlá, akými sú lieh
alebo benzín. Môžete poškodiť povrchovú úpravu.
• Dávajte pozor, aby do otvorov v blízkosti konektorov nevnikla voda.
• Pravidelne čistite konektor slúchadiel.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa tohto zariadenia,
kontaktujte predajcu Sony.

Poznámky
• Nahrané záznamy je možné používať len pre osobné použitie. Verejná a iná
produkcia je podmienená súhlasom vlastníka autorských práv.
• Spoločnosť Sony nezodpovedá za neúplnosť záznamu/sťahovania, alebo
za poškodenie dát, zapríčinených problémami so zariadením alebo PC.
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Softvér
• Kopírovanie softvéru v celku alebo akýchkoľvek jeho súčastí a sprievodného
návodu na použitie alebo jeho požičiavanie tretím osobám bez písomného
povolenia vlastníka autorských práv je v rozpore so zákonom.
• Spoločnosť Sony nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek hmotné
poškodenia, finančné straty ani za reklamácie vznesené tretími stranami,
ktoré vzniknú používaním softvéru dodávaného s týmto zariadením.
• V prípade výskytu akýchkoľvek problémov so softvérom vyplývajúcich
z výrobných závad bude zodpovednosť spoločnosti Sony výhradne
obmedzená na výmenu chybného tovaru. Žiadne iné povinnosti spoločnosti
Sony nevznikajú.
• Softvér je určený len pre používanie spolu so špecifikovaným zariadením.
• Právo na zmeny softvéru za účelom aktualizácie vyhradené.
• Na poruchy zariadenia spôsobené používaním tohto zariadenia s iným než
dodávaným softvérom sa nevzťahujú záručné podmienky.
• Možnosť zobrazovania jazykov v softvéri SonicStage alebo CONNECT
Player závisí od inštalovaného OS v PC. Skontrolujte, či je inštalovaný
OS kompatibilný s jazykom, v ktorom chcete softvér používať.
– Nezaručujeme správne zobrazovanie všetkých jazykov v softvéri SonicStage alebo
CONNECT Player.
– Znaky vytvorené užívateľom a niektoré špeciálne znaky sa nemusia zobraziť.

• Tento návod predpokladá, že ovládate základné operácie v OS Windows.
Podrobnosti o používaní PC a OS pozri v príslušných návodoch na použitie.
Pokračovanie 
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Vzorky audio súborov
V prehrávači sú preinštalované vzorky audio súborov, aby ste ho mohli hneď
vyskúšať. Preinštalované vzorky audio súborov sú určené len na testovacie
počúvanie. Nie je ich možné preniesť do PC. Ak chcete tieto audio súbory
odstrániť, odstráňte ich pomocou softvéru SonicStage alebo CONNECT
Player.
V závislosti od krajiny zakúpenia nemusia byť v prehrávači preinštalované
žiadne vzorky audio súborov.
• Nahrané záznamy je možné používať len pre osobné použitie. Verejná
a iná produkcia je podmienená súhlasom vlastníka autorských práv.
• Spoločnosť Sony nezodpovedá za neúplnosť záznamu/sťahovania,
alebo za poškodenie dát, zapríčinených problémami so zariadením
alebo PC.
• V závislosti od typu textu a znakov sa text zobrazovaný v prehrávači
nemusí na displeji zariadenia zobraziť správne. Je to spôsobené:
– Vlastnosťami pripojeného prehrávača.
– Prehrávač nepracuje štandardne.
– Informácia ID3 TAG pre skladbu je zapísaná v jazyku alebo znakmi, ktoré
toto zariadenie nepodporuje.

Web-stránky pre podporu spotrebiteľov
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa tohto zariadenia,
navštívte nasledovné web-stránky.
Spotrebitelia v USA navštívte: http://www.sony.com/walkmansupport/
Spotrebitelia v Kanade navštívte: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Spotrebitelia v Európe navštívte: http://www.sonydigital-link.com/DNA/
Spotrebitelia v Číne navštívte: http://service.sony.com.cn/KB/
Spotrebitelia v Taiwane navštívte: http://www.twsupport.css.ap.sony.com/
Spotrebitelia v Kórei navštívte: http://scs.sony.co.kr/walkman/
Spotrebitelia v ostatných krajinách navštívte: http://www.css.ap.sony.com/
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Poznámky k znehodnoteniu nefunkčného
zariadenia
Prehrávač je vybavený vstavaným nabíjateľným Li-Ion akumulátorom. Pri
likvidácii nefunkčného prehrávača postupujte podľa príslušných predpisov.
Informácie o spôsobe likvidácie pre zariadenia série NW-A1000 pozri
na  str. 100.
Informácie o spôsobe likvidácie pre zariadenia série NW-A3000 pozri
na  str. 101.
Informujte sa o spôsobe likvidácie akumulátora podľa platných miestnych
predpisov a noriem. Kontaktujte miestne úrady.
Poznámky

• Zariadenie s výnimkou likvidácie nerozoberajte.
• Pri manipulácii s vnútornými kovovými časťami zariadenia postupujte opatrne. Dávajte
pozor obzvlášť pri ostrých hranách.

Pokračovanie 
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Vybratie vstavaného nabíjateľného akumulátora zo zariadení série NW-A1000

1

2

3

Zo zadnej strany prehrávača
zložte konektor pre popruh.
Prvok demontujte malou pinzetou.

4

Vyberte kryt z prehrávača.

5

Vyskrutkujte dve skrutky
z okrajov šasi akumulátora.

6

Odpojte konektor kábla
prepájajúceho akumulátor
s prehrávačom.

Posunutím zložte zadný kryt
prehrávača a podvihnite ho
v smere šípky podľa obrázka.

Vyskrutkujte dve skrutky
z okrajov šasi prehrávača.

Poznámka

• Na akumulátore ponechajte všetky
kovové časti a zlikvidujte ich spolu
s akumulátorom.
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Vybratie vstavaného nabíjateľného akumulátora zo zariadení série NW-A3000

1

2

3

Vyskrutkujte skrutku krytu
na zadnej strane prehrávača.
Prvok demontujte malou pinzetou.

4

Vyskrutkujte štyri skrutky
z okrajov šasi prehrávača.

5

Vyberte akumulátor
z prehrávača.

6

Odpojte konektor kábla
prepájajúceho akumulátor
s prehrávačom.

Vyskrutkujte dve skrutky pod
krytom.

Posunutím zložte zadný kryt
prehrávača a podvihnite ho
v smere šípky podľa obrázka.

Poznámka

• Na akumulátore ponechajte všetky
kovové časti a zlikvidujte ich spolu
s akumulátorom.
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Autorské práva
• SonicStage a logo SonicStage sú obchodné značky alebo ochranné známky
spoločnosti Sony Corporation.
• CONNECT Player a logo CONNECT Player sú obchodné značky alebo
ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.
• OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus a ich logá sú obchodné značky
spoločnosti Sony Corporation.
• “WALKMAN” a logo “WALKMAN” sú obchodné značky spoločnosti Sony
Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows NT a Windows Media sú obchodné značky
alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo
ostatných krajinách.
• Adobe a Adobe Reader sú obchodné značky alebo ochranné známky
spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/alebo ostatných krajinách.
• MPEG Layer-3 audio kódovacia technológia a patenty sú používané
v licencii spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
• IBM a PC/AT sú ochranné známky spoločnosti International Business
Machines Corporation.
• Macintosh je obchodná značka spoločnosti Apple Computer, Inc..
• Pentium je obchodná značka alebo ochranná známka spoločnosti Intel
Corporation.
• CD údaje a údaje týkajúce sa hudby sú od spoločnosti Gracenote, Inc.,
autorské práva © 2000-2003 Gracenote.
Gracenote CDDB® Client Software, autorské práva 2000-2004 Gracenote.
Tento produkt a služby môžu využívať jeden alebo viacero nasledovných
patentov USA: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132,
#6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593 a ďalšie platné alebo
prejednávané patenty. Dodávané služby a/alebo zariadenie vyrobené
v licencii spoločnosti Open Globe, Inc., patent USA 6,304,523. Gracenote
a CDDB sú ochranné známky spoločnosti Gracenote.
Logo a logotyp Gracenote a logo “Powered by Gracenote” sú obchodné
značky spoločnosti Gracenote.
• Všetky ochranné známky a obchodné značky sú obchodnými značkami alebo
ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov. V tomto návode nie sú
označenia TM a ® vždy uvádzané.
Program © 2005 Sony Corporation
Dokumentácia © 2005 Sony Corporation
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Technické údaje
Technológia audio kompresie
–
–
–
–
*
**

MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)
WMA (Window Media Audio)*
ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding)
AAC (Advanced Audio Coding)**
Skladby vo formáte WMA budú podporované po aktualizácii firmvéru prehrávača na verziu 2.00 a novšiu.
Skladby vo formáte AAC budú podporované po aktualizácii firmvéru prehrávača na verziu 3.00 a novšiu. Skladby
prenášajte pomocou softvéru SonicStage CP (SonicStage Ver.4.0) alebo novšej verzie.

Zobrazenie verzie firmvéru prehrávača pozri v časti “Zobrazenie informácií o prehrávači” na str. 58.
Aktualizáciu firmvéru prehrávača pozri v časti “Aktualizácia firmvéru prehrávača” na str. 75.

Maximálny počet skladieb a čas záznamu (cca)*
* Približné časy pri prenesených 4-minútových skladbách vo formáte ATRAC alebo MP3. Pri iných formátoch audio
súborov môžu byť časy odlišné ako pri formátoch ATRAC alebo MP3.

NW-A1000

NW-A1200

Dátový tok

Skladby

Čas

Skladby

48 kb/s

4 000

266 hodín, 40 minút

5 300

Čas
353 hodín, 20 minút

64 kb/s

3 000

200 hodín

3 900

260 hodín

96 kb/s

2 000

133 hodín, 20 minút

2 600

173 hodín, 20 minút

128 kb/s

1 500

100 hodín

1 900

126 hodín, 40 minút

132 kb/s

1 500

100 hodín

1 900

126 hodín, 40 minút

160 kb/s

1 200

80 hodín

1 500

100 hodín

192 kb/s

1 000

66 hodín, 40 minút

1 200

80 hodín

256 kb/s

750

50 hodín

900

60 hodín

320 kb/s

600

40 hodín

700

46 hodín, 40 minút

352 kb/s

550

36 hodín, 40 minút

650

43 hodín, 20 minút

Dátový tok

Skladby

Čas

48 kb/s

13 000

866 hodín, 40 minút

64 kb/s

10 000

666 hodín, 40 minút

96 kb/s

6 700

466 hodín, 40 minút

128 kb/s

5 000

333 hodín, 20 minút

132 kb/s

4 900

326 hodín, 40 minút

160 kb/s

4 000

266 hodín, 40 minút

192 kb/s

3 300

220 hodín

256 kb/s

2 500

166 hodín, 40 minút

320 kb/s

2 000

133 hodín, 20 minút

352 kb/s

1 800

120 hodín

NW-A3000

Pokračovanie 
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Podporované dátové toky
MP3: 32 až 320 kb/s (podpora variabilného dátového toku (VBR))
WMA: 48 až 192 kb/s (podpora variabilného dátového toku (VBR))
ATRAC: 48/64/66 (ATRAC3)*/96/105 (ATRAC3)*/128/132 (ATRAC3)/160/192/256/320/352** kb/s
* Pomocou softvéru SonicStage alebo CONNECT Player nie je možné nahrávať CD disky vo formáte ATRAC3
s dátovým tokom 66 alebo 105 kb/s.
** Pomocou softvéru CONNECT Player nie je možné nahrávať CD disky s dátovým tokom 352 kb/s.

AAC: 16 až 320 kb/s (podpora variabilného dátového toku (VBR))*
* Neštandardné alebo negarantované dátové toky sú podporované v závislosti od vzorkovacej frekvencie.

Vzorkovacie frekvencie
MP3, WMA, ATRAC: 44,1 kHz
AAC: 11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz

Frekvenčný rozsah
20 až 20 000 Hz (meranie jedného signálu počas prehrávania)

Odstup signál/šum (S/N)
Slúchadlá: 84 dB alebo viac
LINE OUT: 96 dB alebo viac

Výstup
Konektor  (slúchadlá)/LINE OUT*: Stereo minikonektor/195 mV (10 kOhm)
* Konektor sa používa pre slúchadlá aj pre linkový výstup (LINE OUT).

Prevádzková teplota
5 až 35ºC

Napájanie
DC IN 5 V zo vstavaného nabíjateľného akumulátora
AC adaptér: DC IN 5 V

Výdrž akumulátora (nepretržité prehrávanie)*
Formát ATRAC
(48 kb/s):

Formát ATRAC
(128 kb/s):

Formát MP3
(128 kb/s):

Formát WMA
(128 kb/s):

Formát AAC
(128 kb/s):

Séria
NW-A1000

Cca 20 hodín

Cca 17 hodín

Cca 17 hodín

Cca 16 hodín

Cca 12 hodín

Séria
NW-A3000

Cca 35 hodín

Cca 29 hodín

Cca 29 hodín

Cca 28 hodín

Cca 21 hodín

* Keď je “Display” nastavené na “15 sec”.

Rozmery (š/v/h)
Séria NW-A1000: Cca 55,0 × 88,1 × 18,7 mm (11,5 mm v najužšej časti)*
Séria NW-A3000: Cca 65,2 × 104,2 × 21,4 mm (13,5 mm v najužšej časti)*
* Bez prečnievajúcich častí.

Rozmery vrátane prečnievajúcich častí (š/v/h)
Séria NW-A1000: Cca 55,0 × 88,1 × 18,7 mm
Séria NW-A3000: Cca 65,2 × 104,2 × 21,4 mm

Hmotnosť
Séria NW-A1000 (Prehrávač): Cca 109 g
Séria NW-A3000 (Prehrávač): Cca 182 g
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Minimálne systémové požiadavky
Používanie prehrávača so softvérom SonicStage
• PC: IBM PC/AT alebo kompatibilný PC s preinštalovaným OS Windows.
Softvér SonicStage je kompatibilný s nasledovnými OS Windows.
- Windows 98 Second Edition,
- Windows Millennium Edition,
- Windows 2000 Professional (Service Pack 3 alebo novšia verzia),
- Windows XP Home Edition,
- Windows XP Professional,
- Windows XP Media Center Edition,
- Windows XP Media Center Edition 2004,
- Windows XP Media Center Edition 2005
Windows 95, Windows 98 Gold Edition, Windows NT, iné verzie (Server atď.) OS Windows2000
nemusia správne fungovať.
• CPU: Pentium III 450 MHz alebo výkonnejší.
• RAM: 128 MB alebo viac.
• Pevný disk: 200 MB alebo viac voľného miesta (odporúča sa 1,5 GB alebo viac).
V závislosti od verzie OS môže byť potrebné väčšie voľné miesto. Ďalšie miesto je potrebné na
ukladanie audio dát.
• Zobrazenie:
- Rozlíšenie monitora: 800 × 600 pixelov (alebo viac) (odporúča sa 1024 × 768)
- Farby: High Colour (16 bit) (alebo viac) (SonicStage nemusí fungovať správne pri nastavení farieb
na 256 alebo menej.)
• CD-ROM mechanika (podpora schopnosti prehrávania digitálnych audio CD diskov pomocou WDM)
Na tvorbu originálnych CD diskov alebo zálohovacích audio CD diskov je potrebná CD-R/RW
mechanika.
• Zvuková karta
• USB konektor
• Za účelom využívania databázy CD diskov (CDDB) je potrebné pripojenie na Internet.
• Za účelom využívania služby Electronic Music Distribution (EMD) je potrebné pripojenie na Internet
a musí byť nainštalovaný Internet Explorer 5.5 alebo novšia verzia.
Softvér nie je kompatibilný s nasledovnými OS:
- Iné OS než uvedené vyššie.
- PC vlastnej výroby a OS vlastnej výroby.
- Upgrade OS aktualizovaný zo štandardne inštalovaného OS.
- Multi-boot OS.
- Multimonitorové OS.
- Macintosh.

Pokračovanie 
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Používanie prehrávača so softvérom CONNECT Player
• PC: IBM PC/AT alebo kompatibilný PC s preinštalovaným OS Windows.
Softvér CONNECT Player je kompatibilný s nasledovnými OS Windows.
- Windows 2000 Professional (Service Pack 4 alebo novšia verzia),
- Windows XP Home Edition,
- Windows XP Professional,
- Windows XP Media Center Edition,
- Windows XP Media Center Edition 2004,
- Windows XP Media Center Edition 2005
• CPU: Pentium III 450 MHz alebo výkonnejší.
• RAM: 256 MB alebo viac (odporúča sa 512 MB alebo viac).
• Pevný disk: 200 MB alebo viac voľného miesta (odporúča sa 1,5 GB alebo viac)
V závislosti od verzie OS môže byť potrebného viac voľného miesta. Ďalšie miesto je potrebné na
ukladanie audio dát.
• Zobrazenie:
- Rozlíšenie monitora: 800 × 600 pixelov (alebo viac) (odporúča sa 1024 × 768)
- Farby: High Colour (16 bit) (alebo viac) (CONNECT Player nemusí fungovať správne pri nastavení
farieb na 256 alebo menej.)
• CD-ROM mechanika (podpora schopnosti prehrávania digitálnych audio CD diskov pomocou WDM)
Na tvorbu originálnych CD diskov alebo zálohovacích audio CD diskov je potrebná CD-R/RW
mechanika.
• Zvuková karta
• USB konektor
• Za účelom využívania databázy CD diskov (CDDB) je potrebné pripojenie na Internet.
• Za účelom využívania služby Electronic Music Distribution (EMD) je potrebné pripojenie na Internet
a musí byť nainštalovaný Internet Explorer 5.5 alebo novšia verzia.
Softvér nie je kompatibilný s nasledovnými OS:
- Iné OS než uvedené vyššie.
- PC vlastnej výroby a OS vlastnej výroby.
- Upgrade OS aktualizovaný zo štandardne inštalovaného OS.
- Multi-boot OS.
- Multimonitorové OS.
- Macintosh.
Právo na zmeny vyhradené.
USA a zahraničné patenty sú používané v licencii spoločnosti Dolby Laboratories.
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Voliteľné príslušenstvo
Pre prehrávač je dostupné nasledovné voliteľné príslušenstvo:
• Diaľkové ovládanie pre sériu NW-A1000/A3000
RM-NWS1
• Diaľkové ovládanie
RM-MC35ELK*
* Diaľkové ovládanie nemusí byť v niektorých krajinách dostupné.

• Nabíjací podstavec
BCR-NWU1
• Kožené puzdro
CKM-NWA1000 (pre sériu NW-A1000)
CKM-NWA3000 (pre sériu NW-A3000)
• Mäkké puzdro
CKS-NWA1000 (pre sériu NW-A1000)
CKS-NWA3000 (pre sériu NW-A3000)
• Priehľadné puzdro
CKH-NWA1000 (pre sériu NW-A1000)
CKH-NWA3000 (pre sériu NW-A3000)
• Dokovací podstavec s reproduktormi
SRS-NWM10
Vyššie uvedené príslušenstvo nemusí byť dostupné u vášho predajcu. Ohľadom
podrobnejších informácií o príslušenstve, ktoré je určené pre vašu krajinu,
sa obráťte na vášho predajcu Sony.
Poznámky

• Niektoré funkcie diaľkového ovládania (RM-MC35ELK) nemusia byť kompatibilné
s vaším modelom prehrávača. Po aktualizácii firmvéru prehrávača na verziu 3.00
a novšiu budú dostupné všetky funkcie prehrávača.
• Podrobnosti o ostatných typoch voliteľného príslušenstva pozri na web-stránkach.
Spotrebitelia v USA navštívte: http://www.sony.com/walkmansupport/
Spotrebitelia v Kanade navštívte: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Spotrebitelia v Európe navštívte: http://www.sonydigital-link.com/DNA/
Spotrebitelia v Číne navštívte: http://service.sony.com.cn/KB/
Spotrebitelia v Taiwane navštívte: http://www.twsupport.css.ap.sony.com/
Spotrebitelia v Kórei navštívte: http://scs.sony.co.kr/walkman/
Spotrebitelia v ostatných krajinách navštívte: http://www.css.ap.sony.com/
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Symboly
5-smerové tlačidlo .......................8, 9
(Custom 1) .............................49
(Custom 2) .............................49
(Heavy) ..................................49
(Jazz) ......................................49
(Pop) ......................................49
Klasifikácia ..............................44
(Opakovanie) ............................29
(Repeat 1 song) ......................29
(Shuffle) ................................29
(Shuffle&Repeat) .............29
(Unique) .................................49
A
Adobe Reader..................................4
Artist Link
(Previazanie interpretov) ...........45
Artist Link Shuffle ........................25
Audio Output (Audio výstup) .......53
AVLS (Vol. Limit)
(Obmedzenie úrovne hlasitosti) .51
B
B.mark List 1-5
(Zoznam záložiek 1-5)...............20
Beep ..............................................52
Bookmark List ..............................34
Odstránenie ......................................37
Odstrániť všetko ...............................38
Pridanie ............................................34
Zmena ikon ......................................40
Zmena poradia .................................39

C
Calendar (Kalendár) ......................56
Celkový počet skladieb .................58
CONNECT Player ....................4, 79
Custom (užívateľské nastavenie) .49, 50
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D
Dátový tok .....................................69
F
Favorite 100
(100 obľúbených) .................20, 21
Firmvér ..........................................75
Formát ...........................................69
H
Heavy ............................................49
Hodiny (Čas) ...........................56, 60
I
Informácie o prehrávači ................58
Informácie o skladbe .....................73
Initialize Disk
(Formátovanie disku) .................65
Initial Search (Vyhľadávanie podľa
prvého písmena) ........................18
Intelligent Shuffle (Inteligentné
náhodné prehrávanie) ................23
J
Jazz................................................49
K
Klasifikácia skladieb .....................44
Kvalita zvuku ................................48
L
Language (Jazyk) ..........................59
M
Menu HOME ..................................6
Music Library
(Hudobná knižnica) ...................11
My Favorite Shuffle
(Náhodne moje obľúbené) .........23

N
Nabitie akumulátora ......................66
Nastavenia .....................................48
AVLS (Vol. Limit)
(Obmedzenie úrovne hlasitosti) ...51
Beep (Zvukový signál) ....................52
Brightness (Jas)................................57
Display (Zobrazenie) .......................54
Kvalita zvuku ...................................48
Language (Jazyk) .............................59

Normal ..........................................29

O
Obnovenie výrobných nastavení ...64
Odinštalovanie softvéru SonicStage
alebo CONNECT Player ...........88
Odstránenie skladieb .....................41
P
Playlist ....................................19, 20
Prehrávanie ......................................19
Typy Playlistov ................................20

Playlists (Playlisty) .......................20
Play History (História prehrávania) .22
Play Mode (Režim prehrávania) . 28, 29
Pop ................................................49
Prepínač VOL+/- .............................8

R
Recent Transfers
(Naposledy prenesené) ..............17
Release Date (Dátum vydania) .....16
S
Screensaver (Šetrič) ......................56
Serial number ................................58
Špeciálny konektor....................8, 66
Shuffle All ((Náhodne všetky) ......27
Shuffle play ...................................23

T
Time Machine Shuffle
(Náhodne podľa času) ................26
Tlačidlo BACK .......................6, 8, 9
Tlačidlo HOLD .........................8, 78
Tlačidlo LINK...........................8, 45
Tlačidlo OPTION......................8, 31
Tlačidlo RESET ........................8, 76
Trash Bin (Kôš) .......................20, 41
Obnovenie ........................................42
Obnoviť všetko .................................43

U
Unique ...........................................49
V
Version (Verzia) ............................58
Vyhľadávanie skladieb ..................11
Podľa albumu ...................................12
Podľa interpreta ................................13
Podľa dátumu prehrávania ...............22
Podľa žánru ......................................14
Podľa úvodného písmena .................18
Podľa klasifikácie
.......................15
Podľa roku vydania ..........................16
Podľa názvu skladby ........................11
Z naposledy prenesených albumov ..17
Z Playlistov ......................................19

Vypínajte zariadenie manuálne .....68

W
Wide Range ...................................47
Windows Explorer ........................74
Z
Zobrazenie Now Playing...............30
Zostávajúca kapacita akumulátora ...67

My Favorite Shuffle
(Náhodne moje obľúbené) ............23
Shuffle All ((Náhodne všetky) .........27
Time Machine Shuffle
(Náhodne podľa času) ...................26

Softvér SonicStage ....................4, 79

109SK

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

