Čo dokáže prehrávač “WALKMAN”

Časti a ovládacie prvky

Počiatočné nastavenia

Inštalácia dodávaného softvéru
(Vrátane pomocníka Help)

Prehrávanie audio/video/obrazových súborov

Prehľad pre rýchle uvedenie
do prevádzky
Inštalácia dodávaného softvéru
Používanie prehrávača “WALKMAN”

Do prehrávača “WALKMAN” môžete pomocou PC prenášať audio súbory z CD disku
a tiež prenášať video a obrazové súbory.

1

Pomocou dodávaného USB kábla pripojte
“WALKMAN” k zapnutému PC a nabite
v prehrávači “WALKMAN” batériu.
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Zatlačením a pridržaním tlačidla  (Napájanie)
na prehrávači “WALKMAN” zapnite napájanie.

3

Klepnite na .

1

Pripojte prehrávač “WALKMAN” k zapnutému PC
pomocou dodávaného USB kábla. USB kábel
pripojte označením
nahor a overte správnosť
prepojenia.

Príjem rozhlasového vysielania v pásme FM
Cez dodávané slúchadlá môžete počúvať rozhlasové vysielanie v pásme FM.
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Používaním softvéru v tomto produkte vyjadrujete súhlas s podmienkami
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Používanie prehrávača “WALKMAN” po pripojení k iným
zariadeniam
Po pripojení prehrávača “WALKMAN” do domácej siete môžete prostredníctvom iného
zariadenia s certifikáciou DLNA prehrávať obsah uložený v prehrávači “WALKMAN”.
Video/obrazové/audio súbory uložené v prehrávači “WALKMAN” môžete prehrávať
na TVP po vzájomnom prepojení HDMI káblom.

Používanie Internetu

O návodoch na použitie
Okrem tohto Prehľadu pre rýchle uvedenie do prevádzky (Quick Start Guide)
sa s týmto modelom dodáva aj pomocník Help (dokument vo formáte HTML),
ktorý obsahuje podrobný návod na použitie.
Pre zobrazenie na displeji prehrávača “WALKMAN”:
Pozri “Používanie pomocníka Help v prehrávači “WALKMAN””.
Pre zobrazenie na monitore PC:
Pozri “Inštalácia dodávaného softvéru (Vrátane pomocníka Help)”.

Wi-Fi

 Tlačidlo (Menu)
 Tlačidlo (Domov)
 Tlačidlo (Späť)
 Konektor WM-PORT

 Podrobnosti o tejto funkcii alebo používaní pozri v pomocníkovi Help
(dokument vo formáte HTML).

Stavová lišta

Pripojenie USB kábla (dodávaný) alebo iného príslušenstva s podporou pre
WM-PORT (nedodávaný).

 Vstavaný mikrofón
 Vstavaná anténa

Rada

 Ak sa na displeji zobrazí [USB connected] (USB pripojené), klepnite
na [Turn on USB storage] (Zapnúť USB pamäťové zariadenie).
Ak sa uvedené zobrazenie nezobrazí, potiahnutím stavovej lišty vo vrchnej časti
displeja otvorte informačný panel a klepnite na [USB connected] (USB
pripojené).

 Konektor pre slúchadlá

 Otvor pre upevnenie popruhu
Po pripojení k Wi-Fi sieti si môžete prehliadať obsah Internetu a sťahovať aplikácie.

Rada

Antény pre Wi-Fi, Bluetooth a GPS sú vstavané.
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 Dotykový displej

Zvoľte želaný jazyk.
Klepnite na logo Android a začnite používať
“WALKMAN”.

Dotykom (klepnutím) na ikonu, položku, ovládacie tlačidlo atď. na displeji ovládate
prehrávač “WALKMAN”.

 Tlačidlo VOL (Hlasitosť) +/–

 Tlačidlo

(Logo Walkman)

Priame zobrazenie funkcie W.control (Ovládanie prehrávača Walkman).

Obsah balenia
Skontrolujte dodávané príslušenstvo v balení.
 “WALKMAN” (1)
 Slúchadlá (1)
 Násadky do uší pre slúchadlá (veľkosť S, L) (1)
 USB kábel (1)
 Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky (tento návod)
 Softvér
Vo vstavanej pamäti Flash prehrávača je uložený softvér a obsahuje nasledovné
položky. Podrobnosti o inštalácii pozri “Inštalácia dodávaného softvéru
(Vrátane pomocníka Help)”.
 Media Go
 Sprievodca používaním prehrávača WALKMAN (WALKMAN Guide)
Pomocník Help atď.

Operačný systém Windows
Overte, či je OS Windows XP (Service Pack 3 alebo novšia verzia),
Windows Vista* (Service Pack 2 alebo novšia verzia) alebo Windows 7*
(Service Pack 1 alebo novšia verzia).
* [Compatibility mode] (Režim kompatibility) pre Windows XP nie je podporovaný.

“WALKMAN” môžete sprístupniť z PC.

 HDMI konektor

2

 Reproduktor

Zvoľte “WALKMAN” z PC.
Kliknite na [Start] (Štart) – [Computer] (Počítač) alebo
[My Computer] (Tento počítač) – [WALKMAN].

 Tlačidlo RESET
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Stlačením tlačidla RESET pomocou vhodného špicatého predmetu resetujte
prehrávač “WALKMAN”.

Zobrazí sa sprievodca inštaláciou.
 Po spustení súboru [Setup.exe] sa súbor [Setup.exe] uložený
v priečinku [WALKMAN] v prehrávači “WALKMAN” skopíruje
do vášho PC a do PC sa nainštaluje Sprievodca používaním
prehrávača WALKMAN (WALKMAN Guide) a softvér Media Go.

 Tlačidlo  (Napájanie)
Zatlačenie a pridržanie: Zapnutie/vypnutie prehrávača.
Stlačenie: Zapnutie/vypnutie displeja.
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Podľa zobrazovaných pokynov nastavte Wi-Fi
pripojenie, účet Google a dátum/čas atď.

Dvakrát kliknite na [Setup.exe].
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Postupujte podľa zobrazovaných pokynov.
Po ukončení sprievodcu inštaláciou sa na pracovnej ploche PC
zobrazí ikona
(WALKMAN Guide). Pomocníka Help môžete
zobraziť dvojklikom na ikonu
(WALKMAN Guide) a kliknutím
na pomocníka Help.

Rada
 Wi-Fi pripojenie, účet Google je možné nastaviť aj neskôr.
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Spustite softvér Media Go.
Obsah z PC môžete prenášať do prehrávača “WALKMAN”.
Podrobnosti o prenose audio súborov atď. pozri v pomocníkovi Help.

Rada
 Sprievodcu WALKMAN Guide a softvér Media Go môžete spustiť z ponuky [Start]
(Štart) (zobrazenej po kliknutí na [Start] (Štart)).
 Dodávaný softvér môžete nainštalovať na iný PC uvedeným postupom, aj keď odstránite
súbor [Setup.exe] po naformátovaní vstavanej pamäte Flash prehrávača “WALKMAN”.
Skopírujte súbor [Setup.exe] a priečinok [Install] z priečinka [Backup] v PC
do prehrávača “WALKMAN”. Potom pripojte prehrávač “WALKMAN” k inému PC,
do ktorého chcete nainštalovať softvér a postupujte podľa predtým uvedených pokynov
od kroku 2.
Cesta k priečinku [Backup]:
C:\Program Files\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-Z1000\Backup
(V závislosti od operačného systému (OS) vo vašom PC sa môže zobraziť
[Program Files(x86)].)

Zapnutie/vypnutie prehrávača
“WALKMAN”

Domovská obrazovka (Home)
Domovská obrazovka sa zobrazí po klepnutí na tlačidlo

Riešenie problémov
(Domov).

Ak prehrávač “WALKMAN” nefunguje štandardne, pokúste sa vyriešiť vzniknutý
problém pomocou nižšie uvedených riešení.

1

Zatlačte
a pridržte.

V časti “Riešenie problémov” (Troubleshooting)
v pomocníkovi Help (dokument vo formáte HTML)
vyhľadajte problém a pokúste sa ho vyriešiť podľa
postupu uvádzaného pri riešení problému.
Podrobnosti o pripájaní k PC pozri v tabuľke ďalej.

2

Pripojte prehrávač “WALKMAN” k PC a nabite jeho batériu.
Po nabití batérie prehrávača sa môžu niektoré problémy odstrániť.

Zapnutie/vypnutie displeja

3

Ak určitý čas nevykonáte žiadnu operáciu, displej sa vypne.

1

Stlačte tlačidlo
 (Napájanie).

Stlačte.

 Apps (Aplikácie)
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 Odkaz na Video player (Video prehrávač)
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Spustenie Video prehrávača.

 Odkaz na Audio player (Audio prehrávač)

2

Potiahnite ikonu
prstom zľava
doprava.

 Original apps (Originálne aplikácie)
Zobrazenie aplikácií odporúčaných spoločnosťou Sony.

 Favorites (Obľúbené)

“WALKMAN” sa odblokuje
a zobrazí sa zobrazenie
domovskej obrazovky.
Ďalším stlačením tlačidla
displej vypnete.

Spustenie zobrazenia Favorites (Obľúbené).

Používanie pomocníka Help v prehrávači
“WALKMAN”
Spustite pomocníka Help nainštalovaného v prehrávači “WALKMAN”.
Pomocník Help určený pre zobrazenie na displeji prehrávača “WALKMAN”
sa poskytuje len v niektorých jazykoch.

Používanie dotykového displeja
Displej prehrávača “WALKMAN” je dotykový. “WALKMAN” môžete ovládať
gestami, ako je klepnutie, zatlačenie a rýchle potiahnutie prstom po displeji.
Podrobnosti pozri v pomocníkovi Help (dokument vo formáte HTML).

Klepnutie

Zatlačenie a pridržanie

1

Klepnite na [ Apps] (Aplikácie) – [ Browser]
(Prehliadač).

2
3

Klepnite na tlačidlo

4

(Menu).

Klepnite na [Bookmarks] (Záložky) – [Help guide]
(Pomocník Help).

Pozri informácie o problémoch v pomocníkovi Help pre
každý používaný softvér.
Pozri informácie na niektorej z podporných zákazníckych
web-stránok.
Informácie o podporných zákazníckych web-stránkach pozri
“Získanie najnovších informácií”.

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

Príznak (Problém)
“WALKMAN” sa
nerozpoznal ako USB
pamäťové zariadenie.

Príčina/Riešenie
 USB prepojenie nie je aktívne.
 Potiahnutím stavovej lišty vo vrchnej časti displeja



PC nerozpoznal

prehrávač “WALKMAN”
ani pri pripojení USB
káblom.


Zvoľte želaný jazyk.

Rada
 Pomocníka Help si môžete v želanom jazyku uložiť na záložku klepnutím na [More]
(Ďalšie) – [Add bookmark] (Pridať záložku) – [OK] po kroku 4.
 Pomocníka Help tiež môžete zobrazovať na monitore PC po nainštalovaní dodávaného
softvéru WALKMAN Guide do PC.

Rýchle potiahnutie

Potiahnutie



Poznámka

 Ak je “WALKMAN” pripojený k PC a je aktivované USB pamäťové zariadenie,
nie je možné používať pomocníka Help (dokument vo formáte HTML).
Potiahnutím stavovej lišty vo vrchnej časti displeja otvorte informačný panel
a klepnite na [Turn off USB storage] (Vypnúť USB pamäťové zariadenie).





Stiahnutie/Roztiahnutie




Príčina/Riešenie

otvorte informačný panel a klepnite na [USB
connected] (USB pripojené), potom na [Turn on
USB storage] (Zapnúť USB pamäťové zariadenie)
a na [OK].
Je aktivované ladenie cez USB zbernicu.
 Keď je aktivované ladenie cez USB zbernicu,
niektoré zariadenia alebo softvér nemusia
rozpoznať prehrávač “WALKMAN”. Klepnite
na tlačidlo (Menu) potom na [ Settings]
(Nastavenia) – [ Applications] (Aplikácie) –
[Development] (Vývoj) – [USB debugging]
(Ladenie cez USB zbernicu) a zrušte zaškrtnutie
políčka.
USB kábel nie je správne pripojený k USB konektoru
na vašom PC.
 Odpojte USB kábel a potom ho opäť zapojte.
 Používajte len dodávaný USB kábel.
Je aktivované ladenie cez USB zbernicu.
 Keď je aktivované ladenie cez USB zbernicu,
niektoré zariadenia alebo softvér nemusia
rozpoznať prehrávač “WALKMAN”. Klepnite
na tlačidlo (Menu) potom na [ Settings]
(Nastavenia) – [ Applications] (Aplikácie) –
[Development] (Vývoj) – [USB debugging]
(Ladenie cez USB zbernicu) a zrušte zaškrtnutie
políčka.
Používate USB hub (rozbočovač).
 PC nemusí rozpoznať prehrávač “WALKMAN”,
ak používate USB hub (rozbočovač).
Pripojte prehrávač “WALKMAN” priamo
k USB konektoru na vašom PC.
USB konektor na vašom PC pravdepodobne
nefunguje.
 Prehrávač “WALKMAN” pripojte k inému
USB konektoru na vašom PC.
Ak používate prehrávač “WALKMAN” prvýkrát,
alebo ak je slabá batéria, môže sa zobraziť indikátor
batérie a prehrávač “WALKMAN” sa nebude dať
používať. Nejde o poruchu. Vyčkajte 10 minút, až
potom sa pokúste vykonať dané operácie.
Určitý čas môže trvať autentifikácia softvéru.
Počkajte chvíľu.
Inštalácia softvéru zlyhala.
 Preinštalujte softvér pomocou inštalátora.
Importované dáta sa nezmenia.
Ak problém stále pretrváva aj po vykonaní uvedených
opatrení, stlačením tlačidla RESET resetujte
prehrávač “WALKMAN”.

USB kábel.

 Ak používate USB hub (rozbočovač) alebo

predlžovací USB kábel, prevádzka prehrávača
“WALKMAN” môže byť nespoľahlivá.
Pripojte prehrávač “WALKMAN” priamo
k USB konektoru na vašom PC.
Prehrávač “WALKMAN”  Prehrávač “WALKMAN” sa môže počas nabíjania
batérie zahrievať a krátko po jej nabití môže byť
sa zahrieva.
horúci. Prehrávač “WALKMAN” sa môže zahrievať
aj pri prenose veľkého objemu dát. Určitý čas
ponechajte prehrávač “WALKMAN” mimo
prevádzky, aby vychladol.

Inicializovanie (formátovanie) prehrávača
“WALKMAN”
Vstavanú pamäť Flash prehrávača “WALKMAN” môžete naformátovať.
Po naformátovaní pamäte sa z nej odstránia všetky súbory a všetky položky
v nastaveniach sa nastavia na výrobné nastavenia.
Poznámka

 Ak vykonáte túto funkciu, odstránia sa informácie o účte Google aj stiahnuté
aplikácie.
 Ak v kroku 2 klepnete na [Erase USB storage] (Odstrániť obsah USB
pamäťového zariadenia), prenesené audio/video/obrazové súbory
a pomocník Help (dokument vo formáte HTML) sa odstránia.
Pred formátovaním preneste (zálohujte) všetky potrebné súbory na pevný
disk (HDD) alebo do iného zariadenia.
 Vstavanú pamäť Flash neformátujte cez Windows Explorer.
Ak formátujete vstavanú pamäť Flash, formátujte ju prostredníctvom
prehrávača “WALKMAN”.

1

Klepnutím na tlačidlo
obrazovku.

2

Klepnite na tlačidlo (Menu) a potom na [ Settings]
(Nastavenia) – [ Privacy] (Súkromie) – [Factory data
reset] (Obnoviť výrobné nastavenia) – [Reset device]
(Reset zariadenia).

(Domov) zobrazte domovskú

Klepnutím na [Erase USB storage] (Odstrániť obsah USB pamäťového
zariadenia) a zaškrtnutím políčka odstránite prenesené audio, obrazové
súbory a pomocníka Help (dokument vo formáte HTML).

3

Bezpečnostné upozornenia

 Používate USB hub (rozbočovač) alebo predlžovací

Tlačidlo RESET

Pred resetovaním prehrávača “WALKMAN”
skontrolujte, či sa neprehráva hudba, video atď. Potom
môžete prehrávač “WALKMAN” bezpečne resetovať.
Zobrazenie aplikácií.

Zobrazí sa odomykacie
zobrazenie.

Stlačte RESET pomocou vhodného
špicatého predmetu atď.

Príznak (Problém)
Po pripojení prehrávača
“WALKMAN” k PC je
jeho prevádzka
nespoľahlivá.

Klepnite na [Erase everything] (Odstrániť všetko).
Po inicializácii (formátovaní) sa prehrávač “WALKMAN” automaticky
reštartuje.

Používanie slúchadiel
 Dlhodobé počúvanie hudby pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch.
 Kvôli vysokej hlasitosti počas počúvania nemusíte počuť okolité ruchy.
Z dôvodu bezpečnosti na cestách nepoužívajte zariadenie počas vedenia
vozidla alebo bicyklovania, kedy je nevyhnutné vnímať okolité ruchy.

Záznam majiteľa
Typové označenie (Model No.) a výrobné číslo (Serial No.) sú vyznačené na zadnej časti
zariadenia. Poznačte si ich do kolónky uvedenej nižšie. Kedykoľvek budete kontaktovať
predajcu Sony ohľadom tohto zariadenia, informujte ho o uvedených číslach/označeniach.
Model No. ________________________
Serial No. ________________________
Pri dlhodobom počúvaní hudby na osobnom audio prehrávači pri vysokej
hlasitosti môže dôjsť k poškodeniu sluchu.

Licencie a obchodné značky
Pozri pomocníka (dokument vo formáte HTML).

Nórsko
Toto zariadenie sa nesmie používať v okruhu 20 km od stredu oblasti
Ny-Alesund, Svalbard v Nórsku.

Získanie najnovších informácií
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy s týmto produktom, prípadne ak chcete
získať informácie o kompatibilných zariadeniach, navštívte nasledujúce web-stránky.
Spotrebitelia v USA:
http://www.sony.com/walkmansupport
Spotrebitelia v Kanade:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Spotrebitelia v Európe:
http://support.sony-europe.com/DNA
Spotrebitelia v Latinskej Amerike:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Spotrebitelia v ostatných krajinách:
http://www.sony-asia.com/support
Spotrebitelia, ktorí si kúpili zahraničné modely:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/

