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Bruksanvisning
NWZ-B133 / B135 / B133F / B135F

Omhändertagande av gamla elektriska
och elektroniska produkter (Användbar
i den Europeiska Unionen och andra
Europeiska länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller
emballaget anger att produkten inte
får hanteras som hushållsavfall.
Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning
av el- och elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att produkten
hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter
som kan uppstå om produkten kasseras som
vanligt avfall. Återvinning av material hjälper
till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare
upplysningar om återvinning bör du kontakta
lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller
affären där du köpte varan.
Relevanta tillbehör: Hörlurar

Avfallsinstruktion rörande förbrukade
batterier (gäller i EU och andra
europiska länder med separata
insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet eller på
förpackningen betyder att batteriet
inte skall behandlas som vanligt
hushållsavfall.



Med att sörja för att dessa batterier blir kastade på
ett riktigt sätt kommer du att bidra till att skydda
miljön och människors hälsa från potentiella
negativa konsekvenser som annars kunnat blivit
orsakat av felaktig avfallshantering. Återvinning
av materialet vill bidra till att bevara naturens
resurser.
När det gäller produkter som av säkerhet,
prestanda eller dataintegritetsskäl kräver
permanent anslutning av ett inbyggt batteri,
bör detta batteri bytas av en auktoriserad
servicetekniker.
För att försäkra att batteriet blir behandlat korrekt
skall det levereras till återvinningsstation för
elektriska produkter när det är förbrukat.

Kundmeddelande: Följande information
gäller enbart för utrustning såld i länder
som tillämpar EU-direktiven
Den här produkten har tillverkats av Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo,
Japan. Auktoriserad representant för EMC
och produktsäkerhet är Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Tyskland. Se adresserna i de separata service- eller
garantidokumenten om du har frågor om service
eller garantin.

Meddelande till användare
• Det inspelade spåret är begränsat till privat bruk.
Vidare bruk av låten utanför denna begränsning
kräver tillstånd från upphovsrättsinnehavarna.
• Sony tar inget ansvar för ofullständig inspelning/
hämtning eller skadade filer som orsakas av
problem med spelaren eller datorn.
• Beroende på typerna av text och tecken kanske
texten som visas på spelaren inte visas korrekt
på enheten. Det beror på:
– Den anslutna spelarens kapacitet.
– Att spelaren inte fungerar normalt.
– Att innehållsinformation har skrivits på ett
språk eller med tecken som inte kan användas
med spelaren.

För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om
hur man tar bort batteriet på ett säkert sätt. Lämna
batteriet på en återvinningsstation för förbrukade
batterier.
För mer detaljerad information rörande korrekt
avfallshantering av denna produkt eller batterier,
vänligen kontakta ditt kommunkontor, din
avfallsstation eller din återförsäljare där du köpt
produkten.



Om exempelljudfiler
Spelaren har förinstallerade exempelljudfiler.
Om du vill ta bort dem ska du göra det med
Utforskaren i Windows.
Om du tar bort exempelljudfilerna kan du inte
återställa dem. Vi tillhandahåller inga
ersättningsfiler.

Om statisk elektricitet från
människokroppen
I sällsynta fall kanske du inte kan använda
spelaren på grund av stark, statisk elektricitet från
människokroppen. Om det händer ska lägga ifrån
dig spelaren i 30 till 60 sekunder. Sedan fungerar
spelaren normalt igen.
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Kom igång
Tack för att du har köpt NWZ-B133/B135/B133F/B135F*1.
Genom att överföra spår från din dator till spelaren kan du lyssna på dem vart du än går.
Du kan också lyssna på FM-radio (endast med NWZ-B133F/B135F) och göra
röstinspelningar med spelaren.

Medföljande tillbehör
Kontrollera att alla tillbehör finns med i paketet.
 Hörlurar (1)
 Bruksanvisning (den här handboken)*2 (1)
 Quick Start Guide*3 (1)

Om serienumret
Spelarens serienummer krävs vid kundregistreringen. Numret finns på baksidan av
spelaren.

Om att formatera spelaren
• Formatera inte det interna flashminnet med Utforskaren i Windows. Om du formaterar
det interna flashminnet ska du göra det på spelaren ( sidan 46).
• Bruksanvisningen (PDF-fil) är lagrad i spelarens interna flashminne. Om det interna
flashminnet formateras raderas alla filer, inklusive bruksanvisningen (PDF-fil).
Kontrollera filerna som är lagrade i minnet innan du formaterar det, och exportera alla
nödvändiga filer till datorns hårddisk eller någon annan enhet.
Om du formaterar spelarens interna flashminne av misstag kan du hämta
bruksanvisningen (PDF-fil) från supportwebbplaten ( sidan 47) och lagra den i
spelarens interna flashminne.

*1 Beroende på i vilket land eller i vilken region du har köpt spelaren kanske inte alla modeller är
tillgängliga.
*2 Beroende på i vilket land eller i vilken region du har köpt spelaren kanske bruksanvisningen endast
fås som en PDF-fil i spelarens minne (ingen tryckt handbok).
*3 Quick Start Guide medföljer inte om du får bruksanvisningen som en tryckt handbok.





Delar och reglage
Framsida

Baksida

Hörlurar

 REC/STOP-knapp ( sidorna 36, 39)

Startar/stoppar inspelning. Du kan spela in ljud
från mikrofonen eller från det aktuella FMprogrammet (endast NWZ-B133F/B135F).

 VOL +*1/–-knapp
Justerar volymen.

 BASS-knapp ( sidan 28)

Aktiverar basfunktionen som framhäver det
djupare tonområdet.

 *1-knapp ( sidorna 13, 19)

Sätter på och stänger av spelaren ( sidan 16).
Startar/pausar uppspelning av ett spår eller
pausar/återupptar inspelning. När en meny
visas på skärmen använder du den här knappen
för att välja en menypost.

 /-knapp ( sidorna 13, 23)
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Markerar ett spår, album, en artist, mapp eller
menypost. Du kan även hoppa till början av
spåret/albumet/artisten/mappen och spola
framåt eller spola bakåt.

 Effektbelysning

Ljus från lysdiod ( sidan 44). Ljusmönstret
varierar beroende på användningen.

 BACK/HOME*2-knapp ( sidan 13)

Återgår till föregående meny. Tryck och håll
knappen nertryckt så visas HOME-menyn.

 Skärm ( sidan 22)
 Mikrofon ( sidan 39)
  (Hörlurs-) uttag

När du ansluter hörlurar trycker du in
kontakten tills den klickar på plats. Om
hörlurarna inte är ordentligt anslutna kanske
ljudet inte låter som det ska.

*1 Det är taktila punkter. De underlättar
användningen.
*2 Funktioner med markeringen  nära knapparna
aktiveras om du trycker på dem. Funktioner med
nära knapparna aktiveras om
markeringen
du håller dem nertryckta.

 RESET-knapp ( sidan 47)

Spelaren återställs om du trycker på RESETknappen med en nål eller liknande.
Spelarens tidigare inställningar återaktiveras
när du sätter på spelaren efter det att du
återställt den.

 Hål för rem

 USB-skydd

Ta bort USB-skyddet och anslut spelarens
USB-kontakt till en USB-port på datorn.

Så här tar du bort USB-skyddet
Ta bort USB-skyddet som bilden visar.

Här kan du fästa en rem (säljs separat).

 HOLD-knapp

Du kan förhindra oavsiktliga knapptryck på
spelaren med HOLD-knappen.
Om du styr HOLD-knappen i pilens riktning
() låser du alla knappar. Om du trycker
på någon knapp när HOLD-funktionen är
aktiverad visas ”HOLD” och aktuell tid på
skärmen. (Tiden visas bara om klockan har
ställts in ( sidan 44).)
Om du för HOLD-knappen i motsatt
riktning avaktiveras HOLD-funktionen.

USB-kontakt
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HOME-meny
HOME-menyn visas när du trycker och håller ner BACK/HOME-knappen på spelaren.
HOME-menyn är utgångspunkten när du vill spela upp spår, lyssna på FM-radio*1, spela
upp inspelade ljudfiler och ändra inställningar.

HOME-meny

Så här använder du HOME-menyn
När en menypost visas på HOME-menyn markerar du posten med /-knappen
och bekräftar sedan genom att trycka på knappen .
Du kan återgå till den föregående menyn genom att trycka på BACK/HOME-knappen, och
du återgår till HOME-menyn om du trycker och håller knappen nertryckt.
Om du till exempel vill spela upp ett spår genom att välja
(Music Library) på HOMEmenyn ändras menyn enligt följande.

HOME-meny

Välj

(Music Library) och tryck på -knappen.

Music Library
Ikonerna visas på HOME-menyn och färgen på den markerade ikonen kastas om.
Voice

FM*1
Settings

Lista med spår (filer)

Spela upp/ta bort inspelade ljudfiler ( sidan 39).

Music Library Spela upp spår som överförts till spelaren ( sidan 19).
Spela upp FM-radio eller spela upp eller ta bort inspelade FM-program
( sidan 29).
Ställ in funktionsinställningar för musik, FM*1, röstinspelningar eller spelaren
( sidan 42).

Markera önskad mapp och tryck på -knappen.
Markera önskat spår (fil) och tryck på
-knappen. Uppspelningen börjar.

Skärmen Spelas nu
 Tryck på BACK/HOME-knappen.
 Tryck och håll ner BACK/HOME-knappen.

*1 endast NWZ-B133F/B135F
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Grundläggande funktioner
Obs

Se till att datorns operativsystem är Windows XP (Service Pack 2 eller senare) eller
Windows Vista (Service Pack 1) och att den installerade versionen av Windows Media
Player är 11 innan du ansluter spelaren till datorn.

Ladda batteriet

• Var försiktig så att du inte råkar stöta till eller belasta spelaren när den är ansluten till datorn. Den kan
skadas.

Om batteriindikatorn

Batteriikonen*1 på skärmen ( sidan 22) ändras enligt bilderna nedan. På  sidan 69 kan
du läsa mer om batteriets livslängd.
*1 Om inställningen ”USB Bus Powered” har satts på ”Low-Power 100mA” ( sidan 45) visas
batteriikonen.

Spelarens batteri laddas när spelaren är ansluten till en dator som är påslagen.
Ta bort USB-skyddet och anslut USB-kontakten till en USB-port på datorn.

bredvid

Grundläggande funktioner

Innan du ansluter spelaren

Batterikonen visar hur batterikapacitet minskar. Om ”LOW BATTERY” visas kan du inte
använda spelaren. Ladda i så fall batteriet genom att ansluta spelaren till en dator.
Obs
Om
du vill

USB-kontakt

När batteriindikatorn på skärmen visar:
är batteriet fulladdat.
När du använder spelaren för första gången eller om du inte har använt spelaren på länge
ska du ladda batteriet fullt tills
visas på skärmen. Läs mer om laddningstid och
batteriets livslängd på  sidan 69.
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• Ladda batteriet i en omgivningstemperatur mellan 5 ºC och 35 ºC .
• Batteriet kan laddas cirka 500 gånger innan det är förbrukat. Siffran varierar beroende på i vilka
förhållanden du använder spelaren.
• Batteriindikatorn på skärmen är bara ungefärlig. Till exempel motsvarar inte en svart del på
indikatorn exakt en fjärdedel av batteriets laddning.
• ”DATA ACCESS” visas på skärmen när spelaren ansluter till datorn. Bryt inte anslutningen så länge
”DATA ACCESS” visas. Då kan filen som överförs skadas.
• Knapparna på spelaren kan inte användas när den är ansluten till en dator.
• Vissa USB-enheter som är anslutna till datorn kan störa spelarens funktion.
• Vi garanterar inte att batteriet laddas om du använder en egenhändigt byggd dator eller en modifierad
dator.
• Om spelaren inte har använts under en längre tid och du ska ladda den kanske datorn inte känner
igen spelaren eller så visas inget på skärmen. Efter cirka 5 minuters laddning börjar den fungera som
den ska.

Fortsättning 
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Grundläggande funktioner (fortsättning)

Sätta på spelaren
Sätt på spelaren genom att trycka på -knappen. Spelaren återupptar den funktion den
utförde från den punkt då du senaste stängde av den.

Stänga av spelaren
Stäng av spelaren genom att trycka och hålla ner -knappen. ”POWER OFF” visas.
 Tips
• Om du inte gör något under en viss period när spelaren är i stoppläge släcks skärmen automatiskt och
spelaren går in i viloläge för att spara batterikraft. Om ingen operation förekommer under en viss tid
stängs spelaren av helt.

Överföra musik
Anslut spelaren till datorn och överför ljudfiler till spelaren.
 Tips
• Du kan även överföra ljudfiler med hjälp av Windows Media Player 11. Om du vill ha information om
hur den används eller om du vill ha support för Windows Media Player hänvisar vi dig till följande
webbplats:
http://support.microsoft.com/
• Du kan även överföra ljudfiler från Sony Hi-Fi-stereoanläggningar med USB-port. För information
om hur du överför ljudfiler till spelaren, se bruksanvisningen som medföljer enheten.

Obs
• Endast MP3/WMA-filer kan spelas upp på spelaren ( sidan 67).
• När spelaren är ansluten ska du inte slå på eller stänga av datorn eller Sony-stereoanläggningar. Om

datorn eller Sony-stereoanläggningar stängs av när data överförs till spelaren, kan dessa data skadas
eller så kan spelaren eller enheten förstöras.

1
2
3
16

Grundläggande funktioner

Sätta på och stänga av spelaren

Anslut spelarens USB-kontakt till datorn.
Sätt i USB-kontakten ordentligt.

Öppna [Den här datorn] - [WALKMAN] eller [Flyttbar disk] [Lagringsmedia] och välj sedan en mapp där du vill lagra ljudfilerna.
Datahierarkin kan variera beroende på datormiljön.

Dra och släpp filerna till vald mapp.

Fortsättning 
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Grundläggande funktioner (fortsättning)
Ta bort spår som överförts till spelaren

Obs
• Var försiktig så att du inte råkar stöta till eller belasta spelaren när den är ansluten till datorn. Den kan
skadas.
• Spelaren använder inte programvaran SonicStage (programvaran SonicStage, som är utvecklad av
Sony, hanterar musik på en dator eller överför musik till andra typer av spelare). Med den här spelaren
kan du överföra musik bara genom att dra och släppa. Du använder inte SonicStage.
• Bryt inte anslutningen medan filer överförs. Om du gör det kan filen som överförs skadas.
• Om spelarens anslutning bryts medan filer överförs finns kanske onödiga filer kvar på spelaren. I så
fall ska du överföra användbara filer tillbaka till datorn och formatera spelaren ( sidan 46).
• Vissa filer kanske inte spelas upp på spelaren på grund av upphovsrättsskydd.
• Spelaren kan visa upp till totalt 2 000 filer och mappar, och mappstrukturen kan ha upp till åtta
nivåer. Du kan överföra fler filer eller mappar till spelaren, men spelaren kan inte visa eller spela upp
filer, mappar eller nivåer som överskrider denna gräns.
• Datastrukturen kan skilja sig åt beroende på datormiljön.
• Det kan ta tid att starta spelaren eller att visa listan med filer/mappar om många filer eller mappar har
lagrats på spelaren.
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Spela musik
Du kan lyssna på spår som har överförts till spelaren. De överförda spåren lagras i ”Music
Library”.
/-knapp

BACK/HOME-knapp

Spela musik

Anslut spelaren till datorn och ta sedan bort alla onödiga ljudfiler med Utforskaren i
Windows.

Spela musik

-knapp

Obs
• Innan du spelar upp spår:
– Koppla loss spelaren från datorn.
– Lossa HOLD-funktionen ( sidan 11).
– Sätt på spelaren ( sidan 16).
– Kontrollera att batterikapaciteten inte är låg eller slut ( sidan 15). Om batteriet är lågt eller slut
måste du ladda upp det ( sidan 14).

Fortsättning 
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Spela musik (fortsättning)

Söka efter spår

 Tips

1
2

Tryck och håll ned BACK/HOME-knappen tills HOME-menyn visas.
Tryck på /-knappen för att välja
sedan på -knappen för att bekräfta.

(Music Library) och tryck

Följande lista visas.

•
•
•
•
•
•
•
•

”Now Playing”: Spela upp den fil som du senast lyssnade till.
”Folder”: Sök spår efter mapp.
”All Songs”: Sök spår efter spårnamn.
”Artist”: Sök spår efter artist.
”Album”: Sök spår efter album.
”Playlists”*1: Sök spår efter spellista.
”Genre”: Sök spår efter genre.
”Release Year”: Sök spår efter lanseringsår.

Obs

Spela musik

Du kan söka efter önskade spår på flera olika sätt, till exempel efter mapp, artist, album,
namn o.s.v.

• Du kan redigera och ändra spellistorna och informationen i ID3-taggarna med hjälp av Windows
Media Player 11. Om du vill ha information om hur Windows Media Player används eller om du vill
ha support hänvisar vi dig till följande webbplats:
http://support.microsoft.com/

• Endast spår med information i ID3-taggar kan klassificeras automatiskt av spelaren.
• Om ett spår inte har information om artist eller album står det ”Unknown”. Om spåret inte har något
namn bör du namnge det på datorn.
• Spelaren kan totalt visa upp till 2 000 filer och mappar, och mapparna kan ha upp till 8 nivåer. Du kan
överföra fler filer och mappar till spelaren, men spelaren kan inte visa eller spela upp filer, mappar
eller nivåer som överskrider denna gräns.
• Det tar tid att starta spelaren och att visa listan med filer/mappar när många filer eller mappar har
lagrats på spelaren.

Återgå till föregående meny
Tryck på BACK/HOME-knappen.

*1 Spellistor som skapas på en stereoanläggning kan inte överföras.
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3

Tryck på /-knappen för att markera en post och tryck sedan på
-knappen för att bekräfta.

4

Tryck på /-knappen för att markera ett spår och tryck sedan på
-knappen för att bekräfta.

Upprepa det här steget tills du hittar det spår som du söker.

Uppspelningen startas.
Fortsättning 
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Spela musik (fortsättning)
Skärm

Om övriga uppspelningsfunktioner

 Spårnamn/filnamn

 Nummer på aktuellt spår

 Uppspelningsintervall

 Uppspelningsläge

Visar namnet på spåret eller filen som spelas
upp just nu.
Visar uppspelningsintervallet.

 Uppspelningsförlopp

Visar hur långt uppspelningen har kommit.

 Uppspelningsstatus

Visar aktuellt uppspelningsläge
(: uppspelning, : paus,
 (): spola tillbaka (eller spola framåt),
 (): hoppa till början av nuvarande
(eller nästa) spår).

Om du vill

Knapp

Pausa ett spår

Tryck på -knappen.

Återuppta uppspelning

Tryck på -knappen när spåret har pausats.

Hoppa till början av det aktuella
(eller nästa) spår

Tryck på ()-knappen.

Spola bakåt (eller framåt) i det
aktuella spåret

Tryck och håll ner  ()-knappen under uppspelning
och släpp den vid önskad punkt.

Spela musik

När ett spår spelas upp

När ett spår spolas bakåt eller framåt

Visar numret på det spår som är valt eller
som spelas upp.
Visar ikonen för det aktuella
uppspelningsläget ( sidan 25). Om det
valda uppspelningsläget är ”Normal” visas
ingen ikon.

 Basfunktion/equalizerläge

Visar om basfunktionen ( sidan 28) är
aktiverad eller vilket equalizerläge som är
aktivt ( sidan 27).

Uppspelad tid

Hela spårets/filens längd

 Tips
• Spelaren har flera olika uppspelningslägen, till exempel slumpmässig och upprepad uppspelning
( sidan 25). Du kan också ändra ljudkvaliteten med equalizerinställningarna ( sidan 27) eller
basfunktionen ( sidan 28).

 Batteriindikator

Visar hur mycket som återstår av batteriets
kapacitet.

22

Fortsättning 
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Spela musik (fortsättning)
Lista över uppspelningslägen

Spelaren har flera olika uppspelningslägen, till exempel slumpmässig och upprepad
uppspelning.

Inställningspost/ikon

Beskrivning

”Normal”/Ingen ikon

När det aktuella spåret är slut spelas alla spår i mappen/på
albumet/med artisten en gång. (Standardinställning)

Upprepa alla/

När det aktuella spåret tar slut spelas alla spår i mappen/på
albumet/med artisten gång på gång.

1
2
3
4
5

Tryck och håll ned BACK/HOME-knappen tills HOME-menyn visas.
Tryck på /-knappen för att välja
-knappen för att bekräfta.

(Settings) och tryck sedan på

Tryck på /-knappen för att välja ”Music Settings” och tryck
sedan på -knappen för att bekräfta.

Upprepa ett spår/

1

Upprepa alla slumpmässigt/

Spela musik

Välja uppspelningsläge

Det aktuella spåret spelas upprepade gånger.
SHUF När det aktuella spåret tar slut spelas alla spår i mappen/på
albumet/med artisten upp i slumpmässig ordning.

Tryck på /-knappen för att välja ”Play Mode” och tryck sedan på
-knappen för att bekräfta.
Tryck på /-knappen för att välja önskat uppspelningsläge och
tryck sedan på -knappen för att bekräfta.

Återgå till föregående meny
Tryck på BACK/HOME-knappen.
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Spela musik (fortsättning)

Välja ljudkvalitet

Lista över equalizerinställningar
Beskrivning

”None”/Ingen ikon

Stänger av equalizern (standardinställning).

Du kan välja en ljudkvalitet som passar till ett spår o.s.v.

”Heavy”/

Framhäver höga och låga tonområden för ett mäktigare ljud.

1
2
3
4
5

”Pop”/

Framhäver ljud i mellanregistret. Idealiskt för sång.

”Jazz”/

Framhäver höga och låga tonområden för ett livligare ljud.

”Unique”/

Framhäver höga och låga tonområden så att även svaga ljud
hörs lätt.

”Custom”/

Ljudinställningar som kan anpassas av användaren.
Välj ”Edit” genom att trycka på /-knappen och
tryck sedan på -knappen så kan du redigera
ljudinställningen. Det gör du så här: Med
/-knappen väljer du band (5 band: 100 Hz till
10 kHz) och bekräftar med -knappen. Sedan klickar du
på /-knappen och väljer ljudnivå (7 nivåer: -3 till
+3) och bekräftar med -knappen. Upprepa det här steget
och ange ljudnivå för varje band.
Om du återgår till den föregående menyn med BACK/
HOME-knappen när du har valt ljudnivå sparas inte
inställningen. Kom ihåg att bekräfta med -knappen.

Tryck och håll ned BACK/HOME-knappen tills HOME-menyn visas.
Tryck på /-knappen för att välja
-knappen för att bekräfta.

(Settings) och tryck sedan på

Tryck på /-knappen för att välja ”Music Settings” och tryck
sedan på -knappen för att bekräfta.
Tryck på /-knappen för att välja ”Equalizer” och tryck sedan på
-knappen för att bekräfta.
Tryck på /-knappen för att välja önskad equalizerinställning och
tryck sedan på -knappen för att bekräfta.

Återgå till föregående meny
Tryck på BACK/HOME-knappen.

Spela musik

Inställningspost/ikon

Välja equalizerinställning

Obs
• Om du slår på basfunktionen när equalizerinställningen är aktiverad kommer equalizerinställningen
att avaktiveras tillfälligt. Equalizerinställningen kommer att återställas när basfunktionen avaktiveras.
• När basfunktionen är aktiverad kan du inte ändra equalizerinställningen.
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Lyssna på och spela in FM-radio (endast NWZ-B133F/B135F)

Spela musik (fortsättning)

Lyssna på FM-radio med manuell inställning

Du kan även framhäva det djupare tonområdet genom att trycka på BASS-knappen. Varje
gång du trycker på knappen aktiveras eller inaktiveras basfunktionen.

Se till att hörlurarna är anslutna till spelaren, annars kan inte spelaren ta emot FM-signaler.

 Tips
• På hög volym begränsas basfunktionens effekt för att skydda hörseln.

Obs
• Om du slår på basfunktionen när equalizerinställningen är aktiverad kommer equalizerinställningen
att avaktiveras tillfälligt. Equalizerinställningen kommer att återställas när basfunktionen avaktiveras.
• När Basfunktionen aktiveras tänds effektbelysningen ( sidan 44). Den tänds dock inte vid
FM-mottagning.

1
2
3

Tryck och håll ned BACK/HOME-knappen tills HOME-menyn visas.
Tryck på /-knappen för att välja
-knappen för att bekräfta.

(FM) och tryck sedan på

Kontrollera att ”Manual” är markerat och bekräfta sedan med
-knappen.
Spelaren går in i manuellt inställningsläge.

Frekvens

Snabbvalsnummer

Obs
• Snabbvalsnumret visas endast när den aktuella frekvensen är förinställd ( sidan 31).

28
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Aktivera basfunktionen

29

Lyssna på och spela in FM-radio (endast NWZ-B133F/B135F) (fortsättning)

4

Välj föregående (eller nästa) frekvens genom att trycka på /knappen.

Lyssna på FM-radio med förinställning
Förinställa önskade radiostationer

Frekvensen ändras med 0,1 MHz.
Knappar

Välja nästa frekvens

Tryck på -knappen.

Välja föregående frekvens

Tryck på -knappen.

Välja nästa station som kan tas emot

Tryck och håll ner -knappen.

Välja föregående station som kan tas Tryck och håll ner -knappen.
emot
 Tips
• Om du trycker och håller ner ()-knappen vid FM-mottagning hittas föregående (eller nästa)
radiostation. Om radiostationen kan tas emot accepteras signalen.
• Om du trycker på -knappen vid FM-mottagning pausar spelaren FM-mottagningen. Om du
trycker på -knappen igen återupptar spelaren FM-mottagningen.

Återgå till föregående meny
Tryck på BACK/HOME-knappen.

Förbättra mottagningen

Du kan automatiskt ställa in och lagra upp till 30 stationer (P01 till P30) i ditt område med
funktionen ”FM Auto Preset”.
När du använder FM-tunern för första gången eller när du kommer till ett nytt område
rekommenderar vi att du förinställer stationer med funktionen ”FM Auto Preset”.
Obs
• Om du använder funktionen ”FM Auto Preset” tas tidigare inställda stationer bort.

1
2
3
4

Tryck och håll ned BACK/HOME-knappen tills HOME-menyn visas.
Tryck på /-knappen för att välja
-knappen för att bekräfta.

(Settings) och tryck sedan på

Tryck på /-knappen för att välja ”FM Settings” och tryck sedan
på -knappen för att bekräfta.
Tryck på /-knappen för att välja ”FM Auto Preset” och tryck
sedan på -knappen för att bekräfta.

Hörlurssladden fungerar som antenn så dra ut den så långt som möjligt.

30
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Om du vill

31

Lyssna på och spela in FM-radio (endast NWZ-B133F/B135F) (fortsättning)

5

Välj ”OK” med /-knappen och bekräfta med -knappen.

Ställa in radiostationer manuellt

De radiostationer som kan tas emot ställs in ordnade från den lägsta till den högsta
frekvensen. ”COMPLETE” visas när förinställningen har slutförts och sedan tas
stationen med den lägsta inställda frekvensen emot.

1
2

• Om du trycker på -knappen vid FM-mottagning pausas FM-mottagningen på spelaren. Om du
trycker på -knappen igen återupptas FM-mottagningen.

Stoppa automatisk förinställning
Välj ”Cancel” i steg 5 och bekräfta genom att trycka på -knappen.

Återgå till föregående meny
Tryck på BACK/HOME-knappen.

32

3

Tryck på BACK/HOME-knappen så återgår du till FM-menyn tryck på
/-knappen för att välja ”Add Preset” och tryck sedan på
-knappen för att bekräfta.
Tryck på /-knappen för att välja det snabbvalsnummer som du
vill tilldela den aktuella frekvensen och tryck sedan på -knappen för
att bekräfta.
Om du väljer ett nummer som redan har tilldelats en annan frekvens visas ett
meddelande där du får bekräfta om du vill ersätta inställningen. Om du väljer ”OK”
och trycker på -knappen ersätts inställningen.

Fortsättning 
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 Tips

Välj önskad frekvens ( sidan 29, 35).
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Lyssna på och spela in FM-radio (endast NWZ-B133F/B135F) (fortsättning)
Ta bort en förinställd radiostation
Inled FM-mottagning ( sidan 29, 35).

3
4

Tryck på /-knappen för att välja det snabbvalsnummer som du
vill ta bort och tryck sedan på -knappen för att bekräfta.

Tryck på BACK/HOME-knappen om du vill återgå till FM-menyn, tryck på
/-knappen om du vill välja ”Delete Preset” och tryck sedan på
-knappen för att bekräfta.

Tryck på /-knappen för att välja ”OK” och tryck sedan på
-knappen för att bekräfta.
Den förinställda stationen tas bort.

Du kan inte välja någon radiostation om om inga stationer har förinställts. Ställ in stationer
med funktionen ”FM Auto Preset” ( sidan 31) eller ställ in stationerna manuellt
( sidan 33).

1
2
3

Tryck och håll ned BACK/HOME-knappen tills HOME-menyn visas.
Tryck på /-knappen för att välja
-knappen för att bekräfta.

(FM) och tryck sedan på

Tryck på /-knappen för att välja ”Preset” och tryck sedan på
-knappen för att bekräfta.
Spelaren går in i läget förinställd inställning.

Obs
• Du kan bara ställa in och ta bort stationer vid FM-mottagning.

Snabbvalsnummer

4
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Välj föregående (eller nästa) snabbvalsnummer genom att trycka på
/-knappen.
Fortsättning 

Lyssna på och spela in FM-radio (endast NWZ-B133F/B135F)

1
2

Välja radiostationer i läget förinställd inställning
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Lyssna på och spela in FM-radio (endast NWZ-B133F/B135F) (fortsättning)

Spela in FM-radio

Spela upp inspelade FM-radioprogram

1

1
2
3
4

Spelaren är redo att göra en inspelning.

Tryck på REC/STOP-knappen.
Inspelningen startas.

Tryck på REC/STOP-knappen när du vill avsluta inspelningen.
Inspelningen sparas som en fil med namnet FRnnnn*1.wav i mappen [Record] - [FM].
*1 Filnamn tilldelas automatiskt från ”FR0001.wav” till ”FR9999.wav”.

 Tips
• Du kan även spela in FM-radio genom att trycka snabbt på REC/STOP-knappen i steg 1, välja ”OK”
och bekräfta med -knappen.
• Inspelning i områden med dålig mottagning kan resultera i brus. Spela in i områden med bra
mottagning.
• Om du vill pausa en inspelning trycker du på -knappen. Tryck på den igen så återupptas
inspelningen.

Tryck och håll ned BACK/HOME-knappen tills HOME-menyn visas.
Tryck på /-knappen för att välja
-knappen för att bekräfta.

(FM) och tryck sedan på

Tryck på /-knappen för att välja ”Play Rec Data” och tryck sedan
på -knappen för att bekräfta.
Tryck på /-knappen för att välja det inspelade radioprogram
som du vill lyssna på och tryck sedan på -knappen för att bekräfta.

 Tips
• Om du vill lyssna på alla inspelade radioprogram väljer du ”Play All” i steg 4.

Återgå till föregående meny
Tryck på BACK/HOME-knappen.

Obs
• Om du ger filer i mappen [Record] nya namn på datorn eller om du importerar filer till datorn och
sedan för över dem till mappen [Record] igen kanske du inte kan spela upp dem på spelaren.
• Programmen och ljudfilerna som spelas in på spelaren kan spelas upp på spelaren eller på en dator.
• Du kan inte ändra bithastigheten för inspelning av FM-program. Endast ”High” kan användas.
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2
3

Tryck och håll ner REC/STOP-knappen medan du lyssnar på den station
som du vill spela in.
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Lyssna på och spela in röst

Lyssna på och spela in FM-radio (endast NWZ-B133F/B135F) (fortsättning)

Spela in ljud

Ta bort inspelade FM-radioprogram
Tryck och håll ned BACK/HOME-knappen tills HOME-menyn visas.
Tryck på /-knappen för att välja
-knappen för att bekräfta.

(FM) och tryck sedan på

Tryck på /-knappen för att välja ”Delete Rec Data” och tryck
sedan på -knappen för att bekräfta.
Tryck på /-knappen för att välja det radioprogram som du vill ta
bort och tryck sedan på -knappen för att bekräfta.
Tryck på /-knappen för att välja ”OK” och tryck sedan på
-knappen för att bekräfta.
Det valda radioprogrammet tas bort.

 Tips
• Om du vill ta bort alla inspelade radioprogram väljer du ”Delete All” i steg 4.
• Om du vill avbryta väljer du ”Cancel” i steg 5.

Du kan spela in ljud med mikrofonen på spelaren och du kan spela upp inspelade ljudfiler
med menyn ”Voice”. Det inspelade ljudet kodas i ADPCM-format.
Obs
• Du kan inte spela in ljud vid FM-mottagning (endast NWZ-B133F/B135F) eller i funktionen
”Setting”. Byt funktion till ”Voice” eller ”Music Library” om du vill spela in ljud.

1
2
3

Tryck och håll ner REC/STOP-knappen i funktionen ”Voice” eller ”Music
Library”.
Spelaren är redo att göra en inspelning.

Tryck på REC/STOP-knappen.
Inspelningen startas.

Tryck på REC/STOP-knappen när du vill avsluta inspelningen.
Inspelningen sparas som en fil med namnet VRnnnn*1.wav i mappen [Record] [Voice].

Lyssna på och spela in röst

1
2
3
4
5

*1 Filnamn tilldelas automatiskt från ”VR0001.wav” till ”VR9999.wav”.
 Tips

• Du kan även spela in ljud genom att snabbt trycka på REC/STOP-knappen i steg 1, välja ”OK” och
bekräfta med -knappen.
• Om du vill pausa inspelningen trycker du på -knappen. Tryck på den en gång till så återupptas
inspelningen.
• Du kan ändra bithastigheten för ljudfilen. Mer information hittar du under ”Rec Settings”
( sidan 43).
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Lyssna på och spela in röst (fortsättning)
Ta bort inspelade ljudfiler

Obs
• Om du ger filer i mappen [Record] nya namn på datorn eller om du importerar filer till datorn och
sedan överför dem till mappen [Record] igen kanske du inte kan spela upp dem på spelaren.
• Programmen och ljudfilerna som spelas in på spelaren kan spelas upp på spelaren eller på en dator.

1
2
3
4

Tryck och håll ned BACK/HOME-knappen tills HOME-menyn visas.
Tryck på /-knappen för att välja
-knappen för att bekräfta.

(Voice) och tryck sedan på

Tryck på /-knappen för att välja ”Play Rec Data” och tryck sedan
på -knappen för att bekräfta.
Tryck på /-knappen för att välja den inspelade ljudfilen som du
vill lyssna på och tryck sedan på -knappen för att bekräfta.

 Tips

Tryck och håll ned BACK/HOME-knappen tills HOME-menyn visas.
Tryck på /-knappen för att välja
-knappen för att bekräfta.

(Voice) och tryck sedan på

Tryck på /-knappen för att välja ”Delete Rec Data” och tryck
sedan på -knappen för att bekräfta.
Tryck på /-knappen för att välja den ljudfil som du vill ta bort
och tryck sedan på -knappen för att bekräfta.
Tryck på /-knappen för att välja ”OK” och tryck sedan på
-knappen för att bekräfta.
Den valda ljudfilen tas bort.

Lyssna på och spela in röst

Spela upp inspelade ljudfiler

1
2
3
4
5

 Tips
• Om du vill ta bort alla inspelade ljudfiler väljer du ”Delete All” i steg 4.
• Om du vill avbryta väljer du ”Cancel” i steg 5.

• Om du vill lyssna på alla inspelade ljudfiler väljer du ”Play All” i steg 4.

Återgå till föregående meny
Tryck på BACK/HOME-knappen.
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Inställningar

Ändra inställningarna

”FM Settings” (endast NWZ-B133F/B135F)

Du kan ändra de olika inställningarna med hjälp av menyn ”Settings”. Här beskrivs det
grundläggande sättet att ändra inställningar.

Beskrivning

”Scan Sensitivity”

Justerar känsligheten för att hitta stationer. Om spelaren inte hittar den
station du letar efter på grund av dålig mottagning ställer du in
alternativet till ”High”. Om mottagningen är för känslig och spelaren tar
emot signaler från oönskade stationer, ställer du in ”Low”. ”High” ställs in
som standard.

”FM Auto Preset”

Förinställer radiostationer automatiskt. Mer information hittar du under
”Förinställa önskade radiostationer” ( sidan 31).

Tryck och håll ned BACK/HOME-knappen tills HOME-menyn visas.
Tryck på /-knappen för att välja
-knappen för att bekräfta.

(Settings) och tryck sedan på

Tryck på /-knappen för att välja en post och tryck sedan på
-knappen för att bekräfta.
Upprepa steg 3 och ändra värdet, och bekräfta med -knappen varje
gång.

Återgå till föregående meny

”Rec Settings”
Inställning

Beskrivning

”Voice Record Codec”
(inställningar för
röstinspelning)

Välj en kvalitetsnivå för inspelning bland ”Low”, ”Mid” och ”High”.
Ju högre nivå, desto mer minne används för att spela in ljud. ”Mid” är
inställt som standard.

Inställningar

1
2
3
4

Inställning

Tryck på BACK/HOME-knappen.

”Music Settings”

42

Inställning

Beskrivning

”Play Mode”

Välj bland en mängd uppspelningslägen, bland annat slumpmässig och
upprepad uppspelning. Mer information hittar du under ”Välja
uppspelningsläge” ( sidan 24).

”Equalizer”

Välj en önskad ljudkvalitet efter musikgenre o.s.v. Mer information hittar
du under ”Välja ljudkvalitet” ( sidan 26).

Fortsättning 
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Inställningar (fortsättning)
”Common Settings”

Beskrivning

Beskrivning

”Contrast”

”Set Date-Time”

Justera datum och tid.
Använd /-knappen om du vill ställa in ett numeriskt värde.
Använd -knappen om du vill flytta det markerade skjutreglaget.

Justera skärmkontrasten.
Använd /-knappen och ställ in ett numeriskt värde.
Du kan justera skärmkontrasten (+7 till -7).

”USB Bus Powered”

”AVLS(Volume Limit)”

Sätt på eller stäng av ”AVLS(Volume Limit)” (automatisk
volymbegränsning). Med ”AVLS ON” begränsas den maximala volymen
så att personer i omgivningen inte störs samtidigt som lyssnaren har en
behaglig ljudnivå. ”AVLS OFF” är inställt som standard.

”Beep”

Sätt på eller stäng av pipljudet när knappar trycks ner.
Om du vill sätta på pipljudet väljer du ”Beep ON”.
Om du vill stänga av pipljudet väljer du ”Beep OFF”. ”Beep ON” är inställt
som standard.

Ställ in hastigheten för batteriladdning.
Med inställningen ”High-Power 500mA” laddas spelaren med 500
milliampere i sekunden. Spelaren laddas snabbt.
Med inställningen ”Low-Power 100mA” laddas spelaren med 100
milliampere i sekunden. Spelaren laddas långsammare men
dataöverföringen blir mer stabil.
”High-Power 500 mA” är inställt som standard.

”Power Save Mode”

Inställningar för energisparläge.
Med inställningen ”Save ON Normal” visas energisparskärmen när ingen
åtgärd utförs på cirka femton sekunder.
Med inställningen ”Save ON Super” blir skärmen tom när ingen åtgärd
har utförts på cirka femton sekunder. Den här inställningen förbrukar
minst batterikapacitet.
Med inställningen ”Save OFF” visas ikoner eller bokstäver hela tiden på
skärmen vid uppspelning eller FM-mottagning (endast NWZ-B133F/
B135F).
”Save ON Normal” är inställt som standard.

”LED”
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”Information”

Inställningar

Inställning

Inställning

Information som modellnamn, kapacitet på internt flashminne och version av fasta
program kan visas.
1: modellnamn
2: kapacitet på internt flashminne
3: versioninformation om spelarens fasta programvara

”Language”
Välj skärmspråk bland ”English”, ”Español,” ”Français”, ”Português”, ”Русский”, ”
”
” och ”
”.

”,

Sätt på och stäng av effektbelysningen.
Om du vill sätta på effektbelysningen väljer du ”LED ON”.
Om du vill stänga av effektbelysningen väljer du ”LED OFF”.
”LED ON” är inställt som standard.

Fortsättning 
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Felsökning

Inställningar (fortsättning)

Felsökning

”Initialize”
Beskrivning

”Reset All Settings”

Du kan återställa alla spelarens standardinställningar. Att du återställer
spelaren innebär inte att spår som du har överfört till spelaren tas bort.
Om du vill återställa alla inställningar bekräftar du genom att välja ”OK”.

”Format”

Du kan formatera det interna flashminnet på spelaren. Om minnet
formateras raderas alla filer och alla inställningar återställs till
standardvärdena. Kontrollera vilka filer som finns lagrade i minnet innan
du formaterar, och exportera i förväg alla nödvändiga filer till datorns
hårddisk eller någon annan enhet.
Om du vill formatera spelaren bekräftar du med ”OK”.

Om spelaren inte fungerar som den ska kan du försöka lösa problemet med följande steg.

1
2

Hitta symptomen på problemet i följande felsökningstabeller och pröva
motsvarande åtgärder.
Tryck på RESET-knappen med en nål eller liknande.
Om du trycker på RESET-knappen medan spelaren är igång kan lagrade filer och
inställningar på spelaren raderas.
När du sätter på spelaren sedan du har återställt den återaktiveras de tidigare inställda
posterna på spelaren.

Obs
• Om batterikapaciteten är låg kan du inte formatera spelaren. Ladda batteriet innan du formaterar.
• Formatera inte det interna minnet med Utforskaren i Windows.

Felsökning

Inställning

RESET-knapp

3
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Sök information om problemet på någon av webbplatserna.
Kunder i USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Kunder i Kanada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
Kunder i Latinamerika: http://www.sony-latin.com/index.crp
Kunder i andra länder/regioner: http://www.sony-asia.com/support
Kunder som har importerat modeller på egen hand:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Fortsättning 
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Felsökning (fortsättning)

4

Om åtgärderna i listan ovan inte löser problemet bör du kontakta
närmaste Sony-återförsäljare.

Orsak/lösning

Störande ljud hörs.

• En enhet som sänder radiosignaler, till exempel en mobiltelefon,
används i närheten av spelaren.
 Håll enheter som mobiltelefoner borta från spelaren när du
använder dem.
• Ljuddata är skadade.
 Ta bort ljudfilerna och överför dem igen. Stäng alla andra
program när du överför ljudfiler så undviker du att de skadas.

Knapparna fungerar inte.

• HOLD-knappen har styrts i pilens riktning ().
 Styr HOLD-knappen i pilens motsatta riktning ()
( sidan 11).
• Spelaren har imma på insidan.
 Vänta några timmar så att spelaren får torka ut.
• Batterikapaciteten är låg eller otillräcklig.
 Ladda batteriet genom att ansluta till datorn ( sidan 14).
 Tryck på RESET-knappen och återställ spelaren om den inte
reagerar även när batteriet har laddats ( sidan 47).

Uppspelningen stoppas inte.

• Med spelaren är det ingen skillnad på att stoppa och att pausa.
När du trycker på -knappen visas  och uppspelningen
pausas/stoppas.

Det tar tid att starta upp spelaren.

• Det kan ta tid att starta upp spelaren om många filer eller
mappar lagras på spelaren eller om ljuddata som överförts till
spelaren innehåller mycket information i ID3-taggar. Vänta tills
startanimeringen visas.

Funktion
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Symptom

Orsak/lösning

Det hörs inget ljud.

• Volymnivån är inställd på noll.
 Höj volymen ( sidan 10).
• Hörlurarna är inte ordentligt anslutna i uttaget.
 Anslut hörlurarna ordentligt ( sidan 10).
• Hörlurskontakten är smutsig.
 Rengör hörlurskontakten med en mjuk, torr trasa.
• Inga ljudfiler har lagrats i det interna flashminnet.
 Om ”NO DATA” visas måste du överföra ljudfiler från
datorn.

Spår kan inte spelas upp.

• Batteriet är slut.
 Ladda upp batteriet helt ( sidan 15).
 Tryck på RESET-knappen och återställ spelaren om den inte
reagerar även när batteriet har laddats ( sidan 47).
• Filinnehåll, till exempel ett abonnemang, har gått ut eller vars
begränsade uppspelningstid har löpt ut.
 En fil vars begränsade uppspelningstid har löpt ut kan inte
spelas upp. Uppdatera filen med din programvara.

Fortsättning 

Felsökning

Symptom
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Felsökning (fortsättning)
Funktion (fortsättning)
Symptom

Orsak/lösning

Du hittar inte överförda spår.

• Spelarens interna flashminne har formaterats med Utforskaren i
Windows.
 Formatera det interna flashminnet med hjälp av spelarens
meny ”Format” ( sidan 46).
• Spelarens anslutning till datorn bröts medan filer överfördes.
 Överför användbara filer tillbaka till datorn och formatera
sedan det interna flashminnet med spelarens meny ”Format”
( sidan 46).
• Hörlurskontakten är inte helt intryckt.
 Om hörlurarna inte är ordentligt anslutna återges inte ljudet
rätt. Tryck in hörlurskontakten i uttaget tills det klickar till
( sidan 10).

Uppspelningen slutar plötsligt.

• Batterikapaciteten är otillräcklig.
 Ladda batteriet genom att ansluta till datorn ( sidan 14).

Spelaren kan inte formatera.

• Batterikapaciteten är låg eller otillräcklig.
 Ladda batteriet genom att ansluta till datorn ( sidan 14).

Skärm
Symtom

Orsak/lösning

Namnet på ett spår visas inte
korrekt.

• Om spårets namn innehåller otillåtna tecken visas namnet utan
de otillåtna tecknen.
 Ge spåret ett nytt namn med rätt tecken på datorn.

Orsak/lösning

”Unknown” visas som namn.

• Spåret har inget namn.
 Välj spåret eller filen i listan ”Folder”.

Förvridna tecken visas.

• Fel språk har valts.
 Välj rätt språk i ”Language” ( sidan 45) och överför data till
spelaren igen.

Ström
Symtom

Orsak/lösning

Strömmen sätts inte på.

• HOLD-knappen har styrts i pilens riktning ().
 Styr HOLD-knappen i pilens motsatta riktning ()
( sidan 11).
• Om du trycker på -knappen direkt efter det att spelaren har
stängts av startar inte spelaren eftersom den håller på och
stänger ner. Vänta några sekunder och sätt på strömmen igen.
• Den återstående batterikapaciteten är otillräcklig.
 Ladda batteriet genom att ansluta till datorn ( sidan 14).
 Tryck på RESET-knappen och återställ spelaren om den inte
reagerar även när batteriet har laddats ( sidan 47).
• Ta bort onödiga filer.
 Ta bort onödiga filer tills filer och mappar är totalt 2 000 eller
mindre.
 Minst 20 MB ledigt utrymme krävs om spelaren ska fungera
normalt.
Om du vill kontrollera hur mycket ledigt utrymme som finns
ska du gå till [Den här datorn] – [WALKMAN] eller [Flyttbar
disk], högerklicka på [Lagringsenhet]*1 för att visa menyn,
välj [Egenskaper].

Felsökning

Det hörs inget från hörlurarnas
högra kanal. Eller den högra
kanalens ljud hörs på båda sidor i
hörlurarna.

Symtom

*1 Datahierarkin kan variera beroende på datormiljön.
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Fortsättning 
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Felsökning (fortsättning)
Ström (fortsättning)
Symtom

Orsak/lösning

Symtom

Orsak/lösning

Batteriet räcker inte länge.

• Driftstemperaturen är under 5 °C .
 Batteriets livslängd blir kortare på grund av batteriets
egenskaper. Det är inget fel.
• Batteriets laddningstid var inte lång nog.
visas.
 Ladda batteriet tills
• Genom att justera inställningarna eller hantera strömtillförseln
korrekt kan du spara batterikapacitet och använda spelaren
under länge tid ( sidan 44).
• Batteriet behöver bytas ut.
 Kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
• Upphovsrättsskyddat material spelas upp.
 När upphovsrättsskyddat material spelas upp kanske batteriets
livslängd förkortas.

”MEMORY FULL” visas fastän
den maximal inspelningstiden
inte har uppnåtts.

• Spelaren kan visa upp till totalt 999 filer och mappar. Även om
du kan överföra fler filer och mappar till spelaren kan spelaren
inte visa eller spela upp några filer, mappar eller nivåer som
överskrider denna gräns.
 Ta bort onödiga filer tills filer och mappar totalt är 999 eller
mindre.
 Exportera inspelade filer till en dator.

Spelaren kan inte ladda batteriet.

• Spelaren är inte ordentligt ansluten till en USB-port på datorn.
 Dra ut spelaren och anslut den sedan igen.
• Batteriet laddas i en omgivande temperatur som inte ligger inom
intervallet 5 °C och 35 °C.
 Ladda batteriet i en omgivande temperatur på mellan 5 °C och
35 °C.
• Datorn är inte påslagen.
 Sätt på datorn.
• Datorn går in i viloläge.
 Ta datorn ur viloläge.

Laddningen går mycket fort.

• Om batteriet nästan är fullt när uppladdningen inleds tar det
kort tid att nå full laddning.

Den återstående inspelningstiden • På grund av systembegränsningar kanske inte den återstående
förblir densamma fastän filer tas
inspelningstiden ökar om endast korta filer tas bort.
bort.
Jag kan inte spela in.

• Det lediga utrymmet i det interna flashminnet är inte tillräckligt.
 Ta bort onödiga filer.
 Exportera inspelade filer till en dator.
Hur mycket ledigt utrymme som krävs kan variera beroende
på bithastighet eller inspelningstid.
• Spelaren kan visa upp till totalt 999 filer och mappar. Även om
du kan överföra fler filer och mappar till spelaren kan spelaren
inte visa eller spela upp några filer, mappar eller nivåer som
överskrider denna gräns.
 Ta bort onödiga filer tills filer och mappar totalt är 999 eller
mindre.
 Exportera inspelade filer till en dator.
• Spelaren är ansluten till en dator.
 Dra ut spelarens anslutning till datorn.

Fortsättning 

Felsökning
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Inspelning
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Felsökning (fortsättning)
Inspelning (fortsättning)
Orsak/lösning

Det totala mängden inspelad tid
och den återstående tiden
motsvarar inte den maximala
inspelningstiden.

• När du spelar in många korta filer kanske de spelas in med
automatiskt införda tomrum mellan filerna på grund av
systembegränsningar. Detta gör att den totala inspelningstiden
ökar och att tiderna inte överensstämmer.

Inspelade filer kan inte tas bort.

• Filen eller mappen som inte kan tas bort har ställts in som
[Skrivskyddad] på en dator.
 Ta bort data med hjälp av Utforskaren i Windows.
• Batterikapaciteten är låg eller slut.
 Ladda batteriet fullt ( sidan 14).

Mappen tas inte bort fastän alla
inspelade filer har tagits bort.

• Det finns andra filer än de inspelade filerna i mappen.
 Öppna mappen med Utforskaren i Windows och ta bort alla
filer som inte är filer som spelats in med spelaren.

Anslutning till dator
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Symtom

Orsak/lösning

”CONNECTED USB” visas inte
när spelaren är ansluten till
datorn.

• Spelarens USB-kontakt är inte ordentligt ansluten till en USBport på datorn.
 Dra ut spelaren och anslut den sedan igen.
• En USB-hubb används.
 Anslut spelaren direkt till en USB-port eftersom anslutning
via USB-hubb inte alltid fungerar. En strömförsörjande USBhubb kan dock användas.
• Ett annat program körs på datorn.
 Koppla ur spelaren, vänta några minuter och återanslut den
sedan. Om problemet kvarstår får du koppla ur spelaren,
starta om datorn och sedan ansluta spelaren igen.

Symtom

Orsak/lösning

Datorn känner inte av spelaren
när den är ansluten till datorn.

• Spelarens USB-kontakt är inte ordentligt ansluten till en USBport på datorn.
 Dra ut spelaren och anslut den sedan igen.
• En USB-hubb används.
 Anslut spelaren direkt till en USB-port eftersom anslutning
via USB-hubb inte alltid fungerar. En strömförsörjande USBhubb kan dock användas.
• USB-porten på datorn kanske har något fel. Anslut spelarens
USB-kontakt till en annan USB-port på datorn.

Ljudfiler kan inte överföras till
spelaren från datorn.

• Överföringen kanske stoppas på grund av statisk elektricitet
o.s.v.
 Det händer för att skydda datainformation. Koppla ur
spelaren och anslut den sedan igen.
• Spelarens USB-kontakt är inte ordentligt ansluten till en USBport på datorn. Kontrollera att ”DATA ACCESS” eller
”CONNECTED USB” visas på skärmen.
 Dra ut spelaren och anslut den sedan igen.
• Det lediga utrymmet i det interna flashminnet är inte tillräckligt.
 Ta bort onödiga spår så ökar det lediga utrymmet.
• Det finns en eller flera onormala filer på spelaren.
 Överför nödvändiga filer tillbaka till datorn och formatera
spelaren ( sidan 46).
• En ljudfil är skadad.
 Ta bort ljudfilen och överför den sedan igen. Stäng alla andra
program när du överför ljudfiler så undviker du att filer
skadas.

Fortsättning 

Felsökning

Symtom
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Felsökning (fortsättning)
Annat

Symtom

Orsak/lösning

Symtom

Orsak/lösning

Endast ett litet antal spår kan
överföras till spelaren.

• Det lediga utrymmet i det interna flashminnet är inte tillräckligt.
 Ta bort onödiga spår så ökar det lediga utrymmet.
• Annan data än ljuddata har lagrats på det interna flashminnet.
 Flytta filer som som inte är ljudfiler till datorn så ökar du det
lediga utrymmet.

Det piper inte när du trycker på
spelarens knappar.

• ”Beep” är inställt på ”Beep OFF”.
 Ställ ”Beep” på ”Beep ON” ( sidan 44).

Spelaren blir varm.

• Spelaren kan bli varm när batteriet laddas och just efter
laddning. Spelaren blir också varm när ett stort antal filer
överförs. Det är normalt och inget du behöver oroa dig för. Lägg
ifrån dig spelaren en stund och låt den svalna.

Datum och tid har återställts.

• Om du lämnar spelaren med dött batteri ett tag återställs kanske
datum och tid.
 Det här är inget fel. Ladda batteriet tills
visas på skärmen
( sidan 14) och ställ in datum och tid igen ( sidan 44).

Spelaren blir instabil när den är
ansluten till datorn.

• En USB-hubb används.
 Anslut spelaren direkt till en USB-port eftersom anslutning
via USB-hubb inte alltid fungerar. En strömförsörjande USBhubb kan dock användas.

FM-tuner (endast NWZ-B133F/B135F)
Symtom

Orsak/lösning

Du hör inte FM-sändningarna så • Mottagningsfrekvensen är inte helt inställd.
bra.
 Välj frekvensen manuellt om du vill förbättra mottagningen
( sidan 29).
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Mottagningen är svag eller
ljudkvaliteten är dålig.

• Radiosignalen är svag.
 Lyssna på FM-sändningen nära ett fönster eftersom signalen
kan vara svag inuti byggnader eller fordon.
• Hörlurssladden är inte utdragen långt nog.
 Hörlurssladden fungerar som antenn. Dra ut hörlurssladden
så långt som möjligt.

FM-sändningen påverkas av
störningar.

• En enhet som sänder radiosignaler, till exempel en mobiltelefon,
används i närheten av spelaren.
 Håll enheter som mobiltelefoner borta från spelaren när du
använder dem.

Alla inställningar på spelaren har • Du flyttade, tog bort eller gav nya namn åt systemfilerna. Eller
återställts.
också formaterades det interna flashminnet på ett annat sätt än
med menyn ”Format” på spelaren.
 Om du gör någon av ovanstående åtgärder omstruktureras
systemet och alla inställningar på spelaren återställs när du
kopplar ur spelaren från datorn eller någon annan enhet.
Formatera det interna flashminnet med hjälp av spelarens
meny ”Format” ( sidan 46) om spelaren inte fungerar
normalt sedan du formaterat den på något annat sätt än med
menyn ”Format”.

Fortsättning 

Felsökning

Anslutning till dator (fortsättning)
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Felsökning (fortsättning)

Initialisera (formatera) spelaren
Det är viktigt att du formaterar det interna flashminnet med hjälp av spelarens
meny ”Settings” på nedanstående sätt. (Kontrollera innehållet innan du formaterar
eftersom all lagrad information raderas).

Betydelse

CANNOT EXCUTE

• Du försöker ställa in eller ta • Byt till funktionen ”FM” och ställ in eller
bort radiostationer när
ta bort radiostationer.
spelaren inte är i FM-läget. • Avaktivera basfunktionen och ändra sedan
• Du försöker ändra
equalizerinställningen.
equalizerinställningen när
basfunktionen är aktiverad.

CHARGING

Batteriet laddas.

Det här är inget fel. Vänta tills batteriet är
fulladdat. Du kan använda spelaren även om
batteriet inte är fulladdat.

DATA ACCESS

Använder det interna
flashminnet.

Det här meddelandet visas när det interna
flashminnet används. Vänta tills det är klart.

DRM ERROR

En icke auktoriserad
distributionsfil har
kopieringsskydd.

Överför den normala ljudfilen tillbaka till
datorn och formatera sedan det interna
flashminnet.

EXPIRED

Du försöker spela ett spår som Om spåret som inte kan spelas upp är
har begränsat giltighetsdatum onödigt kan du ta bort det från det interna
flashminnet.
eller begränsad
uppspelningstid.

1 Tryck och håll BACK/HOME-knappen nedtryckt tills HOME-menyn
visas.

2 Välj

(Settings) – ”Initialize” – ”Format” – ”OK” i denna ordning.

Markera posten med /-knappen och bekräfta sedan med
-knappen.
När du har markerat och bekräftat med ”OK” visas ”FORMATTING...” och
formateringen startar. När formateringen är klar visas ”COMPLETE”.

Meddelanden
Följ instruktionerna nedan om ett meddelande visas på skärmen.
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Meddelande

Betydelse

Lösning

AVLS (blinkar)

Volymnivån överstiger
gränsvärdet när
”AVLS(Volume Limit)” är
aktiverat.

Sänk volymen eller avaktivera ”AVLS(Volume
Limit)” ( sidan 44).

Lösning

Fortsättning 

Felsökning

Meddelande
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Felsökning (fortsättning)

Betydelse

Lösning

Betydelse

FILE ERROR

• Överför den normala ljudfilen tillbaka till
• Filen kan inte läsas.
• Filen är inte normal.
datorn och formatera sedan spelaren.
• Spelaren kan inte spela upp • Om spåret som inte kan spelas upp är
vissa filer eftersom formaten
onödigt kan du ta bort det från det interna
är inkompatibla.
flashminnet.
• Överföringen stördes.

FORMAT ERROR

Filsystem har skadats på grund Formatera det interna flashminnet med hjälp
av ogiltig formatering.
av spelarens meny ”Format” ( sidan 46).

HOLD

Spelaren kan inte hanteras
eftersom HOLD-knappen står
i HOLD-läget.

Styr HOLD-knappen i pilens motsatta
riktning så kan du hantera spelaren
( sidan 11).

MEMORY IS FULL
• Databasen kan inte skapas
• Ta bort onödiga filer.
Minst 20 MB ledigt utrymme krävs om
REMOVE CONTENT
eftersom spelarens minne är
spelaren ska fungera normalt.
fullt.
Du kan kontrollera hur stort det lediga
• Du försöker spela in FMutrymmet är genom att klicka på [Den här
radio (endast NWZ-B133F/
datorn], högerklicka på [WALKMAN]
B135F) eller ljud när totalt
eller [Flyttbar disk] och sedan öppna
2 000 filer och mappar har
fönstret [Egenskaper] genom att
lagrats på spelaren.
vänsterklicka.
• Du kan inte spela in mer än totalt 999 filer
och mappar. Anslut spelaren till datorn
och ta bort alla onödiga spår och filer.

LOW BATTERY

Batterikapaciteten är låg.

Ladda batteriet ( sidan 14).

NO DATA

MEMORY FULL

• Det lediga utrymmet på det • Anslut spelaren till datorn och ta bort alla
interna flashminnet är inte
onödiga spår så ökar du det lediga
utrymmet på spelaren.
tillräckligt.
• Du försöker spela in FM• Du kan inte spela in mer än totalt 999 filer
radio (endast NWZ-B133F/
och mappar. Anslut spelaren till datorn
B135F) eller ljud när totalt
och ta bort alla onödiga spår eller filer.
2 000 filer och mappar har
lagrats på spelaren.

Det finns inga ljudfiler i det
interna flashminnet.

NO ITEM

Det finns inga spår i den valda Överför ljudfiler.
posten.

READ ONLY

Du försöker ta bort spår som
är [Skrivskyddad].

Ta bort dessa data med Utforskaren i
Windows.

CONNECTED USB

Spelaren är ansluten till en
dator.

Det här är inget fel. Du kan inte använda
spelarens knappar när spelaren är ansluten
till en dator.

Överför ljudfiler.

Felsökning
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Lösning

Meddelande

Meddelande
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Övrig information

Försiktighetsåtgärder
Om säkerhet

Om placering
• Placera inte tunga föremål på spelaren eller utsätt den för kraftiga stötar. Det kan leda till fel eller
skador på spelaren.
• Använd aldrig spelaren där den utsätts för extrem belysning, extrema temperaturer, fukt eller
vibrationer. Spelaren kan missfärgas, deformeras eller skadas.
• Utsätt aldrig spelaren för höga temperaturer, t.ex. i en bil som står parkerad i solen eller direkt solljus.
• Lämna inte spelaren på mycket dammiga platser.
• Lämna inte spelaren på en ostadig yta eller i lutande läge.
• Stäng av spelaren och flytta den bort från radio- eller tv-apparater om spelaren stör radio- eller TVmottagningen.
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– Kom ihåg att inte sätta dig ned om spelaren ligger i
bakfickan.

– Kom ihåg att inte lägga spelaren i en väska med
hörlurarna/hörlurssladden lindad runt den och sedan
utsätta väskan för starka stötar.

Övrig information

• Kortslut inte spelarens kontakter med metallföremål.
• Ta inte på det laddningsbara batteriet om det läcker. Kontakta en Sonyåterförsäljare om batterivätska
har läckt ut eftersom batterivätska kan finnas kvar i spelaren. Gnugga inte ögonen om du får vätskan i
ögonen, det kan leda till blindhet. Skölj ögonen med rent vatten och kontakta en läkare.
Om du får vätska på kroppen eller kläderna ska du tvätta bort det omedelbart. Annars kan du få
brännskador eller andra skador. Kontakta en läkare om du får brännskador eller skadas på annat sätt
av batterivätskan.
• Spill inte vätska på spelaren eller för in föremål i den. Det kan leda till brand eller elstötar.
Om det inträffar ska du omedelbart stänga av spelaren och kontakta en Sony-återförsäljare eller ett
Sony servicecenter.
• Kasta inte spelaren i eld.
• Ta inte sönder eller modifiera spelaren. Om du gör det kan det leda till elektriska stötar. Kontakta
närmaste återförsäljare för Sony eller Sony servicecenter för att byta laddningsbara batterier, göra
invändiga kontroller eller reparationer.

• Kom ihåg att följa försiktighetsåtgärderna nedan för att
undvika att höljet deformeras eller att fel uppstår på spelaren
när den används.

• Utsätt inte spelaren för vatten. Spelaren är inte vattentät.
Kom ihåg att följa försiktighetsåtgärderna nedan.

– Var försiktig så att du inte tappar spelaren i en diskho eller
annan vattenfylld behållare.
– Använd inte spelaren i fuktiga miljöer eller dåligt väder,
som regn eller snö.
– Utsätt inte spelaren för väta.

Om du tar på spelaren med våta händer eller förvarar spelaren
i fuktiga klädesplagg kan spelaren bli våt vilket kan leda till fel.

• När du kopplar ur hörlurarna från spelaren ska du hålla i själva kontakten när du drar. Om du drar i
själva sladden kan det orsaka skador på hörlurssladden.

Fortsättning 
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Övrig information (fortsättning)
Om överhettning

Om LCD-skärmen

Värme kan bildas när spelaren laddas om den används under långa perioder.

• Tryck inte hårt på LCD-skärmen. LCD-panelen kan skadas.
• Om spelaren används på en kall plats kan skuggor uppstå. Detta är inget fel.
• Om spelaren används på en kall eller varm plats kan kontrasten påverkas.

Om hörlurarna
Om trafiksäkerhet

Undvik att lyssna med hörlurarna i situationer där hörseln inte bör begränsas.

Undvik hörselskador

Undvik att använda hörlurarna på hög volym. Hörselexperter avråder kontinuerlig, hög och lång
uppspelning. Om du upplever ringningar i öronen ska du sänka volymen eller avbryta användningen.
Höj inte volymen till max på en gång, särskilt inte när du använder hörlurar.
Höj volymen gradvis så att höga ljud inte skadar öronen.

Visa hänsyn

Varning

Om det åskar när du använder spelaren ska du omedelbart ta av dig hörlurarna.
Om du får en allergisk reaktion av de medföljande hörlurarna ska du sluta att använda dem på en gång
och kontakta läkare.

• När spelaren är ansluten ska du inte slå på eller stänga av USB-enheten. Om USB-enheten stängs av
när data överförs till spelaren, kan dessa data skadas eller så kan spelaren eller enheten förstöras.

Om rengöring
• Rengör spelarens hölje med en mjuk trasa, till exempel en rengöringsduk för glasögon.
• Om spelarens hölje blir mycket smutsigt kan du rengöra det med en mjuk trasa som du fuktar något i
vatten eller ett milt rengöringsmedel.
• Använd ingen typ av skrubbsvampar, skurpulver eller lösningsmedel som alkohol eller bensen
eftersom det kan skada höljets yta.
• Var försiktig så att vatten inte kommer in i spelaren i öppningen nära anslutningskontakten.
• Rengör hörlurskontakten regelbundet.
• Om du har några frågor eller problem med spelaren ska du kontakta närmaste Sony-återförsäljare.

Om användningen
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• När du använder en rem (säljs separat) ska du vara försiktig så att den inte fastnar i föremål. Var också
försiktig så att du inte svingar spelaren som då kan stöta i folk.
• Avstå från att använda spelaren enligt kabinpersonalens meddelanden vid start och landning i
flygplan.
• Observera att kondensation tillfälligt kan bildas om spelaren till exempel snabbt flyttas från en miljö
med låg temperatur till en miljö med hög temperatur eller om den används i ett rum med påslaget
värmeelement. Kondensation är ett fenomen där fukt i luften fastnar på ytor som metallpaneler o.s.v.
och sedan övergår till flytande form. Om kondensation bildas i spelaren ska du låta den vara avslagen
tills kondensationen försvinner. Om du använder spelaren när kondensationen är kvar kanske den
inte fungerar korrekt.

Fortsättning 

Övrig information

Ha volymen på en måttlig nivå. Då kan du höra ljud utifrån och du visar hänsyn till människorna
omkring dig.

Anslutning till USB-enheter
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Övrig information (fortsättning)
Om programvara

– Vi garanterar inte att alla språk kan visas ordentligt på den medföljande programvaran.
– Tecken som skapats av användaren och vissa specialtecken kanske inte visas.

• Förklaringarna i den här handboken förutsätter att du är bekant med de grundläggande funktionerna
i Windows.
Vi hänvisar till respektive instruktionsbok för mer information om hur du använder datorn och
operativsystemet.

Specifikationer
Ljudkomprimeringsteknik (möjliga bithastigheter och samplingsfrekvens*1)
• MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)
Kompatibel med 32 till 320 kbps variabel bithastighet, 32, 44,1, 48 kHz
• WMA (Windows Media Audio)
Kompatibel med 32 till 192 kbps variabel bithastighet, 44,1 kHz
*1 Samplingsfrekvensen kanske inte överensstämmer för alla avkodare.

Maximalt antal spår och maximal tid för inspelning (cirka)

De ungefärliga tiderna är baserade på ett överfört, fyra minuter långt spår i MP3-format.
Antal spår och tid i andra spelbara ljudfilsformat kan skilja sig från MP3-formatet.
NWZ-B133/B133F

NWZ-B135/B135F

Bithastighet

Spår

Tid

Spår

Tid

48 kbps

650

43 tim. 20 min.

1 320

88 tim. 00 min.

64 kbps

495

33 tim. 00 min.

1 000

66 tim. 40 min.

128 kbps

245

16 tim. 20 min.

500

33 tim. 20 min.

256 kbps

120

8 tim. 00 min.

250

16 tim. 40 min.

320 kbps

99

6 tim. 30 min.

200

13 tim. 20 min.

Om webbplatserna för kundsupport

Övrig information

• Upphovsrättslagar förbjuder hel eller delvis kopiering av programvaran och handboken som medföljer
den. Uthyrning av programvaran utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren är också förbjudet.
• Under inga omständigheter är SONY ansvarigt för någon ekonomiskt skada eller förlust av inkomster,
inklusive skadeståndskrav från tredje part, som uppkommer ur användning av den programvara som
medföljer spelaren.
• Om något problem uppstår med programvaran på grund av tillverkningsfel ersätter SONY den. Men
SONY har inget annat ansvar.
• Programvaran som medföljer spelaren kan inte användas med någon annan utrustning än sådan som
har utformats för detta.
• Observera att programvarans specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande
eftersom vi hela tiden försöker förbättra den.
• Om spelaren används med någon annan programvara än den medföljande täcks den inte av garantin.
• Huruvida språken på den medföljande programvaran kan visas beror på datorns operativsystem. För
bästa resultat bör du kontrollera att det installerade operativsystemet är kompatibelt med det språk
som du vill visa.

Om du har några frågor om eller problem med produkten, eller om du vill ha information om
kompatibla produkter kan du besöka följande webbplatser.
Kunder i USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Kunder i Kanada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
Kunder i Latinamerika: http://www.sony-latin.com/index.crp
Kunder i andra länder/regioner: http://www.sony-asia.com/support
Kunder som har importerat modeller på egen hand:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
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Övrig information (fortsättning)
Maximal inspelningstid (cirka)

Tiderna nedan har uppskattats utifrån förutsättningen att endast FM- (endast NWZ-B133F/B135F) eller
röst-ljudfiler lagras. Tiden kan variera beroende på i vilka förhållanden spelaren används.
NWZ-B133/B133F

NWZ-B135/B135F

Codec*1

Tid

Tid

Röstinspelning hög

11 tim. 50 min.

24 tim. 20 min.

Röstinspelning medel

23 tim. 40 min.

48 tim. 50 min.

Röstinspelning låg

47 tim. 30 min.

97 tim. 40 min.

FM-inspelning

5 tim. 50 min.

12 tim. 10 min.

Hörlurar: Stereo mini
Höghastighets-USB (USB 2.0-kompatibel)

Driftstemperatur
5 °C till 35 °C

Strömkälla
• Inbyggt 170 mA litiumjonbatteri
• USB-strömförsörjning (från en dator genom spelarens USB-kontakt)

Laddningstid

* Spelaren använder MS-ADPCM-codec för inspelning av ljud och FM-program.

USB-baserad laddning
Cirka 70 minuter

Kapacitet (Kapacitet som är tillgänglig för användaren)*1

Batteriets livstid (oavbruten uppspelning)*1 (cirka)

1

*1 Den tillgängliga lagringskapaciteten på spelaren kan variera.
En del av minnet används för datahantering. Dokument (PDF-fil): cirka 21 MB.

Utgång (hörlurar)

Frekvensområde:
20 till 20 000 Hz (när datafilen spelas, mätning på enkel signal)

FM-tuner (endast NWZ-B133F/B135F)

*1 Under kontinuerlig uppspelning i energisparläget ( sidan 44) ”Save ON Super”, när ”LED”
( sidan 44) är inställt på ”LED OFF” och ”Equalizer” och ”Bas” inte används. Batteriets faktiska
livslängd kan variera beroende på användningsvanor, omgivningen och batteritillståndet.
Spelarens status

NWZ-B133/B135/B133F/B135F

Uppspelning av MP3 128 kbps
16 timmar
Uppspelning av WMA 128 kbps 14 timmar
Mottagning av FM-sändning
6 timmar
(endast NWZ-B133F/B135F)

• Förinställning: 30 snabbval
• FM-frekvensområde*1: 87,5 till 108,0 MHz

Skärm

* Frekvensen ändras med 0,1 MHz.

Dimensioner (b/h/d, utskjutande delar räknas inte med)

1

IF (FM)
Stöds ej

Antenn

Hörlurssladd som antenn

Övrig information

NWZ-B133/B133F: 1 GB (Ungefärligt värde: mer än 889 MB = 932 773 888 byte)
NWZ-B135/B135F: 2 GB (Ungefärligt värde: mer än 1,77 GB = 1 903 001 600 byte)

68

Gränssnitt

3-raders LCD
89,5 × 25,0 × 15,0 mm

Dimensioner (b/h/d)
90,7 × 25,0 × 15,2 mm

Vikt

Cirka 29 g

Fortsättning 
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Övrig information (fortsättning)
Systemkrav

– Egenhändigt byggda datorer eller operativsystem
– En miljö som har uppgraderats från det av tillverkaren installerade operativsystemet
– Miljöer med flera operativsystem
– Miljöer med flera bildskärmar
– Macintosh

Utformning och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Register
Symboler
(Anpassad)............................................ 27
(Hård)...................................................... 27
(Jazz)........................................................ 27
(Pop)......................................................... 27
(Unik)...................................................... 27
(Upprepa alla).......................................... 25
1 (Upprepa 1 låt)...................................... 25
SHUF (Upprepa alla slumpmässigt)....... 25

A
ADPCM....................................................39, 68
Artist.........................................................20, 22
AVLS (Volume Limit)................................... 44

B
BACK/HOME-knapp.............................10, 13
BASS-knapp................................................... 10
Batteri.............................................................. 14
Beep (pipljud)................................................ 44
Bithastighet.................................................... 68

D

E
Effektbelysning.............................................. 10
Equalizer......................................................... 27

F
Felsökning...................................................... 47
FM.............................................................29, 43
FM Auto Preset.............................................. 31
Format (initialisera)..........................46, 50, 60
Förinställd inställning................................... 35

H
HOLD-knapp................................................. 11
HOME-meny................................................. 12
Hörlurar..........................................8, 10, 64, 68

I
Information.................................................... 45
Initialize (formatera).........................46, 50, 60
Inspelning.................................................36, 39

Övrig information

• Dator
IBM PC/AT eller kompatibel dator med ett av följande Windows-operativsystem förinstallerat:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 eller senare) / Windows XP Professional (Service Pack 2
eller senare) / Windows Vista Home Basic (Service Pack 1) / Windows Vista Home Premium (Service
Pack 1) / Windows Vista Business (Service Pack 1) / Windows Vista Ultimate (Service Pack 1)
Kan inte användas med ett 64-bitars operativsystem.
Kan inte användas med något annat operativsystem än de ovanstående.
• Processor: För Windows XP, Pentium III 300 MHz eller högre (för Windows Vista, Pentium III
800 MHz eller högre)
• Internminne: 64 MB eller mer (för Windows Vista: 512 MB eller mer)
• USB-port (Höghastighets-USB rekommenderas)
• Internet Explorer 6.0 eller senare samt Windows Media Player 11 måste vara installerat.
• Internetanslutning krävs om du vill använda EMD (elektronisk musikdistribution) eller om du vill
besöka webbplatsen.
Vi garanterar inte att alla datorer kan användas även om de uppfyller ovanstående systemkrav.
Spelaren kan inte användas i följande miljöer:

L
Language......................................................... 45
LED................................................................. 44
Ljudkvalitet..................................................... 26

Dator............................................................... 70
Datuminställning.....................................44, 45
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Övrig information (fortsättning)
M
Manuell inställning....................................... 29
Meddelanden................................................. 58
Mikrofon......................................................... 10
MP3.....................................................17, 67, 69
Music Library...........................................12, 20

P
Play Mode....................................................... 25
Power Save Mode........................................... 44

R

S
Serienummer.................................................... 9
Set Date-Time................................................ 44
Settings............................................................ 42
Skärm.............................................................. 22
Slumpmässigt................................................. 25
Spola bakåt..................................................... 23
Spola framåt................................................... 23
Ström............................................................... 16

72

U
Uppladdning.................................................. 14
Upprepning.................................................... 25
Uppspelning................................................... 19

V
Voice..........................................................12, 39
Voice Record Codec...................................... 43
Volym........................................................10, 64
VOL +/–-knapp............................................. 10

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

Å
Återstående batteri..................................15, 22

Ö
Överföring...................................................... 17

Licens- och varumärkesmeddelande
• ”WALKMAN” och ”WALKMAN”-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Sony
Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows Vista och Windows Media är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
• Adobe och Adobe Reader är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems
Incorporated i USA och/eller andra länder.
• MPEG Layer-3 ljudkodningstekniken och patenterna licensieras från Fraunhofer IIS och Thompson.
• IBM och PC/AT är registrerade varumärken som tillhör International Business Machines
Corporation.
• Macintosh är ett varumärke som tillhör Apple Inc.
• Pentium är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Intel Corporation.
• Alla andra varumärken och registrerade varumärken är varumärken eller registrerade varumärken
som tillhör respektive ägare. TM och ® har inte satts ut i den här bruksanvisningen.
Den här produkten är skyddad av särskilda intellektuella rättigheter av Microsoft Corporation.
Användning eller distribution av sådan teknik utanför produkten är inte tillåtet utan licens från
Microsoft eller ett auktoriserat dotterbolag till Microsoft.
Innehållsleverantörer använder tekniken för hantering av digitala rättigheter för Windows Media i
den här enheten (”WM-DRM”) för att skydda innehållet (”Säkert innehåll”) så att deras immateriella
rättigheter, inklusive copyright, inte missbrukas.
Enheten använder WM-DRM-program för att spela upp Säkert innehåll (”WM-DRM-program”). Om
WM-DRM-programmets säkerhet i enheten har påverkats, kan ägare av Säkert innehåll (”Ägare av
Säkert innehåll”) begära att Microsoft återkallar WM-DRM-programmets rätt att hämta nya licenser för
kopiering, visning och/eller uppspelning av Säkert innehåll. Återkallningen påverkar inte WM-DRMprogrammets förmåga att spela upp oskyddat innehåll. En lista över återkallade WM-DRM-program
sänds till enheten när du laddar ned en licens för Säkert innehåll över Internet eller via en dator.
Microsoft kan, i samband med en sådan licens, även sända återkallningslistor till din enhet på begäran
av Ägare av Säkert innehåll.
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Radio.........................................................29, 43
RESET (spelare)............................................. 47
Reset All Settings........................................... 46

T
Tidsinställning............................................... 44
Tillbehör........................................................... 8
Tuner.........................................................29, 43
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Övrig information (fortsättning)
• Information om Expat
Copyright ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd och Clark Cooper.
Copyright ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
Härmed ges tillåtelse till alla som erhållit en kopia av denna programvara och tillhörande
dokumentationsfiler (”Programvaran”), att, utan kostnad, hantera Programvaran utan begränsning,
inklusive rätt att använda, kopiera, modifiera, sammanföra, publicera, distribuera, underlicensiera
och/eller sälja kopior av Programvaran, och att tillåta personer som erhållit Programvaran att göra
detta, med hänsyn till följande villkor:
Ovanstående upphovsrättsmeddelande och tillåtelsemeddelandet ska medfölja alla kopior eller
betydande delar av Programvaran.
PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIG SKICK, UTAN NÅGRA GARANTIER,
INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET
FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER.
UPPHOVSMÄNNEN ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA SKALL UNDER INGA
OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR ANSPRÅK, SKADESTÅND ELLER ANDRA
SKYLDIGHETER, OAVSETT OM DET RÖR AVTALSBROTT, FÖRSEELSER ELLER NÅGOT
ANNAT, SOM UPPSTÅR UTIFRÅN ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER
ANVÄNDNINGEN ELLER HANTERING AV PROGRAMVARAN.
Program ©2008 Sony Corporation
Dokumentation ©2008 Sony Corporation
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