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Po dokončení spárování se automaticky
vytvoří Bluetooth připojení.
Hudbu přehrávanou na přehrávači
„WALKMAN“ můžete poslouchat
prostřednictvím Bluetooth sluchátek.

2 Poslech hudby z vašeho přehrávače

Bluetooth audio zařízení je třeba před použitím
„spárovat“. Jakmile jsou Bluetooth audio zařízení
spárována, není nutno toto párování znovu opakovat.

1-(B)

Pokud se přehrávání nespustí ovládáním Bluetooth
audio zařízení, vyberte požadovaný hudební obsah
na přehrávači „WALKMAN“.

 Umístěte přehrávač „WALKMAN“
do vzdálenosti nejvýše 1 metru od Bluetooth
audio zařízení.

 Zapněte Bluetooth audio zařízení a nastavte
jej tak, aby bylo možné provést Bluetooth
připojení.

 Zapněte Bluetooth audio zařízení a nastavte
jej tak, aby bylo možné provést spárování.
Podrobné informace o nastavení Bluetooth
audio zařízení – viz návod k obsluze
příslušného Bluetooth audio zařízení.

 V hlavní nabídce přehrávače „WALKMAN“
vyberte [Bluetooth] (Bluetooth)
 [Connect to Audio Device]
(Připojit k audio zařízení).

Postup pro přehrávání hudby
přes Bluetooth připojení

1-(A)
Průvodce Bluetooth
připojením
CZ

Návod na Bluetooth
prepojenie
SK

První připojení k zařízení
přes Bluetooth

 Stisknutím libovolného tlačítka zapněte
přehrávač „WALKMAN“. Pokud se v horní části
displeje zobrazí indikátor
, posuňte
přepínač HOLD (Uzamknutí tlačítek).
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Vytištěno v České republice

Česky
Přehrávání hudby přes Bluetooth
připojení
Pro přehrávání hudby z Bluetooth audio
zařízení je třeba provést jeho registraci
(spárování) s přehrávačem „WALKMAN“.
Po vytvoření Bluetooth připojení budete moci
poslouchat hudbu. Postup pro spárování
s Bluetooth audio zařízením – viz návod
k obsluze příslušného zařízení.

1

Bluetooth připojení
1-(A)
1-(B)

2

První připojení k zařízení
přes Bluetooth
Připojení přes Bluetooth
k již spárovanému zařízení

Poslech hudby z vašeho
přehrávače „WALKMAN“

Připojení přes Bluetooth
k již spárovanému zařízení

 Vyberte požadované zařízení.
Zobrazí se obrazovka informující o procesu vytváření
připojení.

 V hlavní nabídce přehrávače „WALKMAN“
vyberte [Bluetooth] (Bluetooth)
 [Add Device (Pairing)] (Přidat zařízení
– spárování).
Zobrazí se obrazovka informující o procesu párování.
Vyberte požadované Bluetooth audio zařízení.

•
•

Zobrazení Bluetooth zařízení může chvíli trvat.
Pokud se zobrazí obrazovka pro zadání přístupového
kódu(*1), zadejte přístupový kód.

(*1) Přístupový kód pro všechny výrobky Sony je „0000“. „Přístupový kód“
může být rovněž nazýván „přístupový klíč“, „PIN kód“, „PIN číslo“
nebo „heslo“. Zjištění názvu zařízení nebo kódu – viz uživatelská
příručka.

 Tip
• Pokud je na přehrávači „WALKMAN“ vytvořeno
Bluetooth připojení, ale není přehrávána hudba,
bude pomalu blikat indikátor Bluetooth. Tento stav
bude na přehrávači „WALKMAN“ zachován asi jeden
den. Doba, po kterou se může přehrávač „WALKMAN“
nacházet v tomto stavu, závisí na připojeném zařízení.
• Připojení k Bluetooth audio zařízení můžete vytvořit
automaticky při zapnutí přehrávače „WALKMAN“.
V hlavní nabídce vyberte
[Settings] (Nastavení)
 [Bluetooth Settings] (Nastavení Bluetooth)
 [Autoconnect at Startup] (Automatické připojení
při zapnutí)  [Last Connected Device]
(Poslední připojené zařízení).

„WALKMAN“
 Spusťte přehrávání hudby na přehrávači
„WALKMAN“.
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Prehrávanie hudby pomocou Bluetooth
prepojenia

1-(A)

Návod na Bluetooth
prepojenie

Vytvorenie Bluetooth prepojenia
so zariadením prvýkrát

Bluetooth audio zariadenia musia pred používaním
byť najskôr navzájom “spárované”. Po vykonaní
spárovania nie je už potrebné opätovné spárovanie.
 Prehrávač “WALKMAN” a Bluetooth
zariadenie umiestnite najďalej 1 meter
od seba.
 Zapnite Bluetooth audio zariadenie
a nastavte ho pre spárovanie. Podrobnosti
o nastavovaní Bluetooth audio zariadenia
pozri v návode na použitie Bluetooth audio
zariadenia dodávanom so zariadením.
 Stlačením ľubovoľného tlačidla zapnite
prehrávač “WALKMAN”. Ak sa na displeji
zobrazí
, posuňte prepínač HOLD.
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Slovensky
Postup pri prehrávaní hudby
pomocou Bluetooth prepojenia
Ak chcete prehrávať hudbu prostredníctvom
Bluetooth audio zariadenia, je najskôr
potrebné Bluetooth audio zariadenie
a prehrávač “WALKMAN” navzájom
zaregistrovať (spárovať). Okamžite
po vytvorení Bluetooth prepojenia môžete
prehrávať hudbu. Podrobnosti o spárovaní
Bluetooth audio zariadenia sa dozviete
v návode na použitie zariadenia.

1

Bluetooth prepojenie

1-(A)
1-(B)

2

Vytvorenie Bluetooth prepojenia
so zariadením prvýkrát
Vytvorenie Bluetooth prepojenia
so spárovaným zariadením

Prehrávanie hudby na prehrávači
“WALKMAN”

Bluetooth prepojenie sa vytvorí
automaticky po dokončení spárovania.
Pomocou Bluetooth slúchadiel môžete
počúvať hudbu prehrávanú v prehrávači
“WALKMAN”.

Startup] (Automatické pripojenie po zapnutí)
 [Last Connected Device] (Naposledy
pripojené zariadenie).
2 Prehrávanie hudby na prehrávači
“WALKMAN”

1-(B)

 Spustite prehrávanie hudby na prehrávači
“WALKMAN.”

Vytvorenie Bluetooth
prepojenia so spárovaným
zariadením

 Zapnite Bluetooth audio zariadenie
a nastavte ho na Bluetooth prepojenie.
 V Menu Home (Hlavné Menu) prehrávača
“WALKMAN” zvoľte [Bluetooth] 
[Connect to Audio Device] (Pripojiť k audio
zariadeniu).
 Zvoľte požadované zariadenie.
Zobrazí sa zobrazenie informujúce o procese
prepájania.

 V Menu Home (Hlavné Menu) prehrávača
“WALKMAN” zvoľte [Bluetooth]  [Add
Device (Pairing)] (Pridať zariadenie
(spárovanie)).
Zobrazí sa zobrazenie informujúce o procese
spárovania. Zvoľte požadované Bluetooth audio
zariadenie.
 Kým sa Bluetooth zariadenie zobrazí môže určitý
čas trvať.
*1
 Ak sa zobrazí okno pre zadanie kódu ( ), tak
zadajte kód.
(*1) Kód pre všetky produkty spoločnosti Sony je “0000”.
Kód sa môže zobrazovať pod názvom “Passkey”, “Pass
code”, “PIN code”, “PIN number” alebo “Pass word”. Ak
sa chcete dozvedieť používaný názov alebo číslo, pozrite
si návod na použitie.

 Rada
Ak má prehrávač “WALKMAN” vytvorené
Bluetooth prepojenie a neprehráva sa hudba,
Bluetooth indikátor bliká pomaly. Prehrávač
“WALKMAN” zostane v takomto stave
približne jeden deň. Doba kedy prehrávač
“WALKMAN” zostane v tomto stave sa líši
v závislosti od prepojeného zariadenia.
Môžete
nastaviť, aby sa Bluetooth audio

zariadenie automaticky pripojilo po zapnutí
prehrávača “WALKMAN”. V nastaveniach
Menu Home zvoľte
[Settings]
(Nastavenia)  [Bluetooth Settings]
(Bluetooth nastavenia)  [Autoconnect at

Ak sa po spustení Bluetooth audio zariadenia
nezačne prehrávanie, zvoľte a spustite prehrávanie
audio obsahu na prehrávači “WALKMAN”.

