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Notă

 În funcţie de ţara/regiunea în care aţi achiziţionat playerul, este posibil ca unele modele
să nu fie disponibile.

Cuprins

Navigarea în Ghid de operare

Meniu
principal

Accesează cuprinsul
Găsiţi ceea ce căutaţi dintr-o listă cu subiecte din manual.

Accesează lista din meniul principal
Găsiţi ceea ce căutaţi dintr-o listă cu opţiuni din meniul playerului.

Accesează indexul
Găsiţi ceea ce căutaţi dintr-o listă de cuvinte cheie menţionate în manual.

 Sfat
 Puteţi accesa pagina indicată făcând clic pe un număr de pagină din cuprins sau din
index.
 Puteţi accesa pagina indicată făcând clic pe un indicator de referinţă de pagină (de
exemplu,  p. 5) de pe fiecare pagină.
 Pentru a căuta o pagină de referinţă după un cuvânt cheie, introduceţi cuvântul-cheie în
câmpul de localizare text din fereastra Adobe Reader.
 Este posibil ca procedurile de operare să fie diferite, în funcţie de versiunea Adobe
Reader de care dispuneţi.

Pentru modificarea machetei paginii
Butoanele din fereastra Adobe Reader permit selectarea modului în care sunt
afişate paginile.
Câmp text pentru localizarea textului

Continuu
Paginile sunt afişate într-o derulare
continuă, cu încadrarea lăţimii
paginii în fereastră. Când derulaţi,
paginile anterioare sau următoare se
derulează continuu în sus sau în jos.

Pagină unică
Paginile sunt afişate una câte una, cu
încadrarea paginii în fereastră. Când
derulaţi, afişajul comută la pagina
precedentă sau la pagina următoare.

Index

Pentru a utiliza butoanele din Ghid de operare
Faceţi clic pe butoanele situate în partea din dreapta-sus a paginilor acestui
manual pentru a accesa „Cuprins”, „Despre meniul principal” sau „Index”.
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Operaţii şi ecrane de bază

Cuprins

Componente şi comenzi
Faţă

Meniu
principal
Index

Căşti

 Buton REC/STOP
Porneşte/opreşte înregistrarea.
Puteţi înregistra sunete utilizând
microfonul încorporat al playerului
(p. 41).
De asemenea, puteţi înregistra
programul FM recepţionat la un
moment dat (numai modelul
NWZ-B152F/B153F) ( p. 37).
 Buton VOL +*1/–
Reglează volumul.
 Buton ZAP
Comută între redarea normală şi
redarea ZAPPIN ( p. 24).
De asemenea, puteţi modifica
intervalul de redare a clipurilor
muzicale în redarea ZAPPIN
( p. 25).

*1 Acestea sunt puncte tactile. Utilizaţi-le
pentru a facilita operaţiile cu butoane.
pe player este
*2 Funcţia marcată cu
activată dacă apăsaţi şi menţineţi apăsat
butonul corespunzător.

 Buton BASS/PLAY MODE*2
Activează funcţia Bass pentru
accentuarea gamei de sunete joase
( p. 29).
De asemenea, puteţi schimba modul
de redare ( p. 28).
 Buton *1
Porneşte/opreşte playerul ( p. 9).
Porneşte/trece pe pauză redarea
pieselor muzicale ( p. 21) sau trece
pe pauză/reia înregistrarea ( p. 37,
41).
La apariţia unui meniu pe ecran,
utilizaţi acest buton pentru a
confirma un element de meniu
( p. 12).
 Comutator rotativ
Rotiţi pentru a găsi începutul unei
piese muzicale sau derulaţi rapid
înainte/înapoi ( p. 21).
La apariţia unui meniu pe ecran,
rotiţi pentru a selecta un element de
meniu ( p. 12).
Continuare în pagina următoare 
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Faţă

Cuprins
Meniu
principal

Căşti

 Afişajul
Afişajul variază în funcţie de
aplicaţia activă la un moment dat
( p. 8, 10, 21, 33, 41, 45).

 Buton BACK/HOME
Revine la meniul anterior. Apăsaţi şi
menţineţi apăsat acest buton pentru
a afişa meniul principal ( p. 12).
 Dispozitiv de iluminat
Iluminat cu LED ( p. 47). Modelul
de iluminare variază în funcţie de
operaţie.
Continuare în pagina următoare 
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 Mufă  (Cască)
Pentru conectarea căştilor.
Introduceţi conectorul mufei până la
confirmarea sonoră a fixării. În cazul
în care căştile sunt conectate
incorect, sunetele transmise de
acestea vor fi afectate.



Operaţii şi ecrane de bază

Spate

Cuprins
Meniu
principal

 Orificiu pentru curea
Se utilizează pentru ataşarea unei
curele (comercializată separat).
 Buton RESET
Reiniţializează playerul la apăsarea
pe butonul RESET cu un ac mic, etc.
( p. 56).
La pornirea playerului după
reiniţializare, playerul reactivează
elementele setate anterior.
 Comutator HOLD
Puteţi proteja playerul împotriva
utilizării accidentale în timpul
transportului prin setarea
comutatorului HOLD.
Prin glisarea comutatorului HOLD
în direcţia săgeţii (), toate
butoanele operaţionale sunt
dezactivate. Dacă apăsaţi pe butoane
în timp ce funcţia de blocare este
activată, pe ecran apare [HOLD].
Dacă glisaţi comutatorul HOLD
către poziţia opusă, funcţia de
blocare este anulată.

 Capac pentru USB
La conectarea prin USB, scoateţi
capacul pentru USB.
Pentru scoaterea capacului pentru USB

Conector USB

Index

 MIC (Microfon)
Consultaţi  p. 41.



Operaţii şi ecrane de bază

Cuprins

Ecran de redare

012 SHUF BASS

Meniu
principal

Song 12
Folder 1

Index

 Titlu piesă/Indicaţie nume fişier
 Indicaţie interval de redare
 Bară de progres pentru redare
 Indicaţie de stare a redării
Afişează modul de redare curent.
: redare/: pauză
: derulare rapidă înapoi/
: derulare rapidă înainte
 Indicaţie număr piesă muzicală
curentă

 Indicaţie mod redare
Afişează pictograma modului de
redare curent ( p. 28). Dacă modul
de redare este setat la [Normal], nu
este afişată nicio pictogramă.
 Indicaţie de redare de tip ZAPPIN
Indică starea de redare ZAPPIN
( p. 23).
 Indicaţie funcţie Bass/mod
egalizator
Indică dacă este activată funcţia Bass
( p. 29) sau modul egalizator care
este activat ( p. 30).
 Indicaţie baterie rămasă



Operaţii şi ecrane de bază

Buton 

Cuprins

Pornirea şi oprirea playerului

Meniu
principal

 Sfat
 Dacă pe ecran apare [HOLD], glisaţi comutatorul HOLD în direcţia opusă săgeţii ()
pentru a anula funcţia de blocare.

Pentru a opri playerul
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul  pentru a opri playerul. Apare indicaţia
[POWER OFF].

 Sfat
 Dacă playerul nu este utilizat pentru o anumită perioadă de timp în modul oprire,
afişajul se stinge automat, pentru a economisi energia bateriei. Dacă playerul nu este
utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp, playerul se opreşte complet. În această
stare, energia consumată de la baterii este redusă.
 Playerul nu poate fi utilizat atunci când este conectat la un computer. Deconectaţi
playerul înainte de utilizare.

Index

Pentru a porni playerul
Apăsaţi pe butonul  pentru a porni playerul. Playerul îşi reia funcţionarea
din punctul de unde l-aţi oprit ultima dată.
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Operaţii şi ecrane de bază

Meniul principal

Meniu
principal

Tabelul următor prezintă elementele din meniul principal. Pentru detalii despre
lista cu elemente din fiecare meniu, consultaţi  p. 11.
Pentru detalii despre fiecare element de meniu, consultaţi pagina de referinţă
specificată.

Cuprins

Despre meniul principal

*1

Index

Music Library
Pictogramele apar în meniul principal şi culoarea pictogramei selectate este
inversată.

*1

*1

[Voice]

Redă/şterge un fişier sunet înregistrat ( p. 41).

[Music Library]

Redă piesele muzicale transferate în player ( p. 21).

[FM]

Redă emisiunile unui post de radio FM sau redă/şterge un
program FM înregistrat ( p. 33).

[Settings]

Setează funcţia pentru muzică, FM*1, înregistrarea vocii
sau setările playerului ( p. 45).

şi elementele aferente funcţiei [FM] apar numai modelul NWZ-B152F/B153F.

Continuare în pagina următoare 
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Operaţii şi ecrane de bază

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

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

*1 Numai modelul NWZ-B152F/B153F

Index

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

Meniu
principal

[Settings]

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

Cuprins

[Voice]...................................... 41
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Operaţii şi ecrane de bază

Buton 

Meniu
principal

Meniul principal este punctul de pornire al fiecărei aplicaţii, precum căutarea
pieselor muzicale, modificarea setărilor, etc.
Puteţi afişa meniul principal apăsând şi menţinând apăsat butonul BACK/
HOME al playerului.

Cuprins

Modul de utilizare a meniului principal

Index

Music Library
Buton BACK/HOME Comutator rotativ

Din meniul principal, puteţi selecta elementul dorit de pe ecran.
Rotiţi comutatorul rotativ în poziţia / pentru a selecta un element de
meniu şi apoi apăsaţi pe butonul *1 pentru a confirma.
*1 Acesta este un punct tactil. Utilizaţi-l pentru a facilita operaţiile cu butoane.

 /: Selectează un element de
meniu.
 Buton : Confirmă un element de
meniu.
În acest manual, instrucţiunile de operare din meniul principal sunt descrise ca
mai jos.
Exemplu: Din meniul principal, selectaţi [Music Library]  [Folder] 
folderul dorit  piesa muzicală dorită.
Operaţiile propriu-zise pentru exemplul de mai sus sunt prezentate mai jos.

 Apăsaţi şi menţineţi apăsat

butonul BACK/HOME până la
apariţia meniului principal.
Apare meniul principal.
Buton BACK/HOME

Continuare în pagina următoare 
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confirma.
Apare ecranul meniului Music
Library.

Music Library

 Rotiţi comutatorul rotativ în

Play All
Folder 1
Folder 2

 Rotiţi comutatorul rotativ în

Play All
Song 1
Song 2

poziţia  () pentru a
selecta folderul dorit şi apoi
apăsaţi pe butonul  pentru a
confirma.
Apare ecranul cu lista pieselor
muzicale din folderul selectat.
poziţia  () pentru a
selecta piesa muzicală dorită şi
apoi apăsaţi pe butonul 
pentru a confirma.
Apare ecranul de redare a muzicii şi
redarea începe.

Song 12
Folder 1
012 SHUF BASS

Pentru a reveni la meniul principal în timpul operării
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul BACK/HOME.
Pentru a reveni la ecranul anterior în timpul operării
Apăsaţi pe butonul BACK/HOME.

Index

Now Playing
Folder
All Songs

poziţia  () pentru a
selecta [Folder] şi apoi apăsaţi
pe butonul  pentru a
confirma.
Apare ecranul listei Folder.
 Puteţi derula lista rotind şi
menţinând comutatorul rotativ în
poziţia  ().

Meniu
principal

 Rotiţi comutatorul rotativ în

Cuprins

 Apăsaţi pe butonul  pentru a
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Primii paşi
Primii paşi

Bateria playerului se reîncarcă în timp ce playerul este conectat la un computer
aflat în funcţiune.

Cuprins

Încărcarea bateriei

Meniu
principal
Index

Scoateţi capacul pentru USB şi cuplaţi conectorul USB la un conector USB de
, încărcarea
la computer. Când indicaţia bateriei rămase de pe ecran este
s-a încheiat (durata de încărcare este de circa 70 de minute).
Când utilizaţi playerul pentru prima dată sau dacă nu aţi utilizat playerul
pentru mult timp, reîncărcaţi-l în totalitate (până la afişarea indicaţiei de
).
baterie

Despre indicatorul de baterie
Pictograma bateriei de pe ecran indică, aproximativ, puterea rămasă. Pe măsură
ce bateria se descarcă, pictograma afişează următoarele:
Dacă apare [LOW BATTERY], nu puteţi utiliza playerul. În acest caz, încărcaţi
bateria prin conectare la computer. Consultaţi  p. 78 în ceea ce priveşte
durata bateriei.

 Sfat
 La încărcarea unei baterii descărcate, dispozitivul de iluminat se aprinde intermitent în
sensul acelor de ceas şi pe ecran nu se afişează nimic.

Continuare în pagina următoare 
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Primii paşi
Notă

Cuprins
Meniu
principal
Index

 Dacă încărcaţi playerul după o perioadă îndelungată de neutilizare, computerul poate să
nu recunoască playerul sau este posibil ca pe ecran să nu se afişeze nimic. Încărcaţi
playerul timp de aproximativ 5 minute şi acesta începe să funcţioneze în mod
corespunzător.
 Încărcaţi bateria la o temperatură ambientală cuprinsă între 5 ºC şi 35 ºC. Dacă încercaţi
să încărcaţi bateria la o temperatură ambientală aflată în afara acestui interval, este
şi încărcarea nu se poate realiza.
posibil să apară pictograma
 Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi playerul timp de peste şase luni, încărcaţi bateria cel
puţin o dată în acest interval, pentru a menţine performanţele bateriei.
 Bateria poate fi reîncărcată de aproximativ 500 de ori înainte de a se uza complet. Acest
număr poate varia, în funcţie de condiţiile în care utilizaţi playerul.
 Este posibil ca unele dispozitive USB conectate la computer să afecteze funcţionarea
adecvată a playerului.
 Nu garantăm funcţionarea playerului cu un computer confecţionat/modificat artizanal.
 În cazul în care computerul trece la un mod de economisire a energiei, precum Repaus
sau Hibernare, chiar pe durata conexiunii USB, bateria playerului nu se încarcă. În
schimb, playerul continuă să absoarbă energie din baterie, descărcând-o.
 Nu lăsaţi playerul conectat pentru perioade prelungite de timp la un laptop care nu este
conectat la reţea, deoarece playerul poate descărca bateria computerului.
 Când playerul este conectat la un computer, nu porniţi computerul, nu îl reporniţi, nu îl
scoateţi din modul Repaus şi nu îl opriţi. Este posibil ca aceste operaţii să determine
funcţionarea defectuoasă a playerului. Deconectaţi playerul de la computer înainte de a
efectua aceste operaţii.
 Este posibil să se degaje căldură în timpul încărcării. Acest lucru nu reprezintă o
defecţiune.
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Primii paşi

Puteţi selecta dintr-o diversitate de limbi pentru afişarea meniurilor şi a
mesajelor la player.

Meniu
principal

Buton 

Cuprins

Selectarea limbii de afişare [Language]

Index

Buton BACK/HOME Comutator rotativ

 Din meniul principal, selectaţi
setarea de limbă dorită.

[Settings]  [Language] 

Limbă

Mesajele şi meniurile sunt afişate în

[English]

Engleză

[Español]

Spaniolă

[Français]

Franceză

[Português]

Portugheză

[Русский]

Rusă

[

]

Chineză simplificată

[

]

Chineză tradiţională

[

]

Coreeană
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Primii paşi

Data şi ora nu sunt setate în mod implicit. Setaţi data şi ora curentă conform
indicaţiilor de mai jos.

Meniu
principal

Buton 

Cuprins

Setarea datei şi a orei

Index

Buton BACK/HOME Comutator rotativ

 Din meniul principal, selectaţi

 [Set Date-Time].

[Settings]  [Common Settings]

 Rotiţi comutatorul rotativ pentru a selecta anul şi apoi apăsaţi pe

butonul  pentru a confirma.
 Se pot seta anul, luna, ziua, ora şi minutele. Repetaţi acest pas pentru a
seta fiecare element.

Pentru afişarea orei curente
În timp ce funcţia de blocare este activată, apăsaţi pe orice buton.
Notă

 Dacă lăsaţi playerul neutilizat pentru o vreme, cu bateria uzată, este posibil ca data şi ora
să se reiniţializeze.
 Dacă playerul nu este utilizat pentru o perioadă îndelungată, se recomandă restabilirea
setărilor pentru dată şi oră.
 Ceasul poate afişa ora cu o eroare care creşte până la 60 de secunde pe lună. În acest caz,
setaţi din nou ora curentă.
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Primii paşi

Meniu
principal
Index

Pentru a asculta muzică la player, trebuie să pregătiţi datele în computer. Puteţi
importa muzică de pe CD-uri audio sau de pe Internet, etc.
Pentru a importa date în computer, utilizaţi software adecvat, de exemplu,
Windows Media Player 11 sau 12. Pentru informaţii detaliate privind modul de
importare a datelor, consultaţi sistemul Ajutor (Help) al fiecărui software.
Pentru detalii privind formatele de fişier acceptate, consultaţi „Format de fişier
acceptat” ( p. 76).

Cuprins

Obţinerea fişierelor cu muzică

19

Primii paşi

Puteţi transfera date în mod direct utilizând procedeul de glisare şi fixare în
programul Windows Explorer din computer.

Notă

 Numai fişierele de tip MP3/WMA pot fi redate la player ( p. 76).
 Dacă porniţi sau reporniţi computerul în timp ce playerul este conectat la computer, este
posibil ca playerul să funcţioneze defectuos. În acest caz, apăsaţi pe butonul RESET al
playerului pentru a-l reiniţializa ( p. 56). Decuplaţi playerul de la computer înainte de
a porni sau de a reporni computerul.

 Cuplaţi conectorul USB al playerului la computer.
Introduceţi complet conectorul USB.

 Deschideţi [Computerul meu] sau [Computer] - [WALKMAN] -

[Storage Media], apoi selectaţi folderul în care doriţi să stocaţi
fişierele audio.
Este posibil ca ierarhia de date să difere în funcţie de mediul computerului.

 Glisaţi şi fixaţi fişierele în folderul selectat.
Continuare în pagina următoare 
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 Puteţi transfera muzică utilizând şi Windows Media Player 11 sau 12. Pentru detalii de
utilizare sau asistenţă privind Windows Media Player, consultaţi informaţiile despre
Windows Media Player din următorul site Web:
http://support.microsoft.com/

Meniu
principal

 Sfat

Cuprins

Transferarea fişierelor cu muzică
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Primii paşi
Notă

Cuprins
Meniu
principal
Index

 Aveţi grijă să nu aplicaţi accidental şocuri sau tensiuni asupra playerului, mai ales când
este conectat la computer. Playerul se poate deteriora.
 Nu deconectaţi playerul în timpul transferului fişierelor. Dacă procedaţi astfel, este
posibilă deteriorarea fişierului care se transferă.
 Dacă playerul este deconectat în timpul transferului fişierelor, este posibil ca în player să
rămână fişiere care nu sunt necesare. În acest caz, transferaţi fişierele utilizabile înapoi în
computer şi formataţi playerul ( p. 51).
 S-ar putea ca redarea unor fişiere la player să nu fie posibilă, din cauza protecţiei
legislaţiei privitoare la drepturile de autor.
 Pentru detalii privind capacitatea pentru fişiere şi foldere, consultaţi „Număr maxim de
fişiere sau foldere care pot fi înregistrate (Aprox.)” ( p. 77).
 Este posibil ca ierarhia de date să difere în funcţie de mediul computerului.
 Când în player sunt stocate numeroase fişiere sau foldere, este posibil ca pornirea
playerului sau afişarea listei cu fişiere/foldere să necesite timp.
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Redarea fişierelor cu muzică
Redarea fişierelor cu muzică

Buton 

Meniu
principal

Puteţi asculta piesele muzicale transferate în player. Piesele transferate sunt
stocate în [Music Library].
Pentru a reda muzică, selectaţi [Music Library] din meniul principal pentru
a afişa ecranul de redare a muzicii.

Cuprins

Redarea fişierelor cu muzică [Music Library]

Index

Music Library
Buton BACK/HOME Comutator rotativ

 Din meniul principal, selectaţi

[Music Library]  [Now Playing].

Ecranul de redare a muzicii apare şi redarea începe de la ultima piesă
ascultată.
 Pentru informaţii despre ecranul de redare, consultaţi „Ecran de redare”
( p. 8).
 Când selectaţi [Music Library], apare meniul de căutare. Puteţi selecta
metoda dorită de căutare pentru a afişa ecranul cu listă şi pentru a căuta
piesele muzicale. Pentru detalii, consultaţi „Căutarea pieselor muzicale”
( p. 26).
 Când playerul este oprit din starea de redare a unei piese muzicale, puteţi
începe redarea de la ultima piesă ascultată apăsând pe butonul .
Pentru (indicaţie de pe ecran)

Procedaţi astfel

A reda () / a face o pauză () Apăsaţi pe butonul .
A trece la începutul piesei
curente / următoare

Rotiţi comutatorul rotativ în poziţia /.

A derula rapid înapoi () /
înainte () piesa curentă

Rotiţi şi menţineţi comutatorul rotativ în poziţia
/ în timpul redării şi eliberaţi-l la punctul
dorit.
La derularea rapidă înapoi/înainte a unei piese

Song 12
01:23

03:38

012
Timp consumat

Durata totală a piesei/fişierului

Continuare în pagina următoare 
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Meniu
principal

 Puteţi comuta redarea piesei muzicale de la redare normală la redare ZAPPIN
( p. 23).
 Playerul oferă o diversitate de moduri de redare, inclusiv redarea aleatoare şi redarea
repetată a pieselor selectate ( p. 28).
 Puteţi accentua sunetele joase (funcţia Bass) ( p. 29). De asemenea, puteţi aduce
modificări calităţii sunetului prin selectarea egalizatorului ( p. 30).

Cuprins

 Sfat

Index
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ZAPPIN permite redarea secvenţială a unor fragmente de piese muzicale, pe o
durată prestabilită.

Index

Redare normală

Comută la ZAPPIN

Redare ZAPPIN

Fragmente de piese muzicale scurte, recognoscibile (circa 45 de secunde de la începutul piesei).
Intervalul de redare ZAPPIN pentru fragmentele de piese muzicale poate fi setat la [ZAPPIN
Short] sau [ZAPPIN Long].
Revine la redarea normală şi reîncepe redarea piesei
curente, de la început.

Redare normală

Meniu
principal

Ce este redarea ZAPPIN?

Cuprins

Redarea fişierelor cu muzică utilizând redarea
ZAPPIN
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Puteţi selecta redarea normală sau redarea ZAPPIN.

Cuprins

Comutarea la redarea ZAPPIN
Buton ZAP

Meniu
principal

pe butonul ZAP.

Se aude mesajul „Zappin in” şi începe redarea ZAPPIN.
Playerul redă fragmente de piese muzicale timp de circa 4 secunde
([ZAPPIN Short]) sau 15 secunde ([ZAPPIN Long]) fiecare.
 Când este selectată redarea ZAPPIN, pe ecran se afişează simbolul .
 Piesa muzicală este redată de la circa 45 de secunde de la început. Dacă
durata piesei este mai mică de 45 de secunde, aceasta va fi redată de la un
moment anterior încheierii piesei.

Pentru a trece la piesa anterioară/următoare sau pentru a reda în mod aleator în
cursul redării ZAPPIN
Puteţi trece la piesa anterioară/următoare sau puteţi reda piese în ordine
aleatoare.
Metoda de utilizare este similară cu aceea din cazul redării normale.
Pentru revenirea la redarea normală
Apăsaţi pe butonul ZAP în timpul redării ZAPPIN, când este afişat ecranul de
redare. La reluarea redării normale, se aude mesajul „Zappin out”.

Index

 În timpul redării normale şi al afişării ecranului de redare, apăsaţi
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Redarea fişierelor cu muzică

Buton 
Buton ZAP

Meniu
principal

Intervalul de redare pentru fragmentele de piese muzicale poate fi setat la
[ZAPPIN Short] sau [ZAPPIN Long].

Cuprins

Modificarea intervalului de redare a fragmentelor de piese muzicale la
redarea ZAPPIN

Index

Buton BACK/HOME Comutator rotativ

 În timpul redării ZAPPIN şi al afişării ecranului de redare, apăsaţi şi
menţineţi apăsat butonul ZAP.
Apare ecranul de setare.

 Rotiţi comutatorul rotativ pentru a selecta setarea dorită şi apoi
apăsaţi pe butonul  pentru a confirma.

 Sfat
 Puteţi selecta setarea dorită din meniul principal; selectaţi
Settings]  [ZAPPIN Range]  setarea dorită.

[Settings]  [Music

Lista setărilor [ZAPPIN Range]
Element setat

Descriere

[ZAPPIN Short]

Redă fragmente de piese muzicale având durata de circa
4 secunde fiecare. (Setare implicită)

[ZAPPIN Long]

Redă fragmente de piese muzicale având durata de circa
15 secunde fiecare.
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Puteţi căuta piesele muzicale dorite în diferite moduri, de exemplu, după folder,
interpret, numele albumului, etc.

Cuprins

Căutarea pieselor muzicale

Meniu
principal

Buton 

Index

Buton BACK/HOME Comutator rotativ

 Din meniul principal, selectaţi

[Music Library]  metoda dorită
de căutare  piesa muzicală dorită.
 Selectaţi elementele după cum urmează, până la apariţia unei liste cu
piese muzicale.

Metodă de căutare
Metodă

Descriere

[Now Playing]

Începe redarea ultimului fişier ascultat.

[Folder]

Se selectează un folder  o piesă muzicală.

[All Songs]

Se selectează o piesă muzicală din lista de piese.

[Artist]

Se selectează un interpret  un album  o piesă muzicală.

[Album]

Se selectează un album  o piesă muzicală.

[Playlists]

Se selectează o listă de redare  o piesă muzicală.

[Genre]

Se selectează un gen muzical  un album  o piesă muzicală.

[Release Year]

Se selectează un an de lansare  o piesă muzicală.

Pentru revenire la meniul anterior
Apăsaţi pe butonul BACK/HOME.
Continuare în pagina următoare 
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Notă

Index

 Playerul poate clasifica automat numai piesele muzicale cu informaţii înglobate în
etichete ID3.
 Dacă piesa muzicală nu dispune de informaţii privind interpretul sau albumul, apare
mesajul [Unknown]. Dacă piesa muzicală nu are un nume, atribuiţi-i un nume utilizând
computerul.
 Pentru detalii privind capacitatea pentru fişiere şi foldere, consultaţi „Număr maxim de
fişiere sau foldere care pot fi înregistrate (Aprox.)” ( p. 77).
 Când în player sunt stocate numeroase fişiere sau foldere, este posibil ca pornirea
playerului sau afişarea listei cu fişiere/foldere să necesite timp.

Meniu
principal

 Puteţi edita sau modifica informaţiile din etichetele ID3 şi lista de redare utilizând
Windows Media Player 11 sau 12. Pentru detalii de utilizare sau asistenţă privind
Windows Media Player, consultaţi informaţiile despre Windows Media Player din
următorul site Web:
http://support.microsoft.com/

Cuprins

 Sfat
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Playerul oferă o diversitate de moduri de redare, inclusiv redarea aleatoare şi
redarea repetată a pieselor selectate.

Cuprins

Schimbarea modului de redare [Play Mode]

Meniu
principal

Buton 
Buton BASS/PLAY MODE

Index

Buton BACK/HOME Comutator rotativ

 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul BASS/PLAY MODE în timpul
redării sau al pauzei.
Apare ecranul de setare.

 Rotiţi comutatorul rotativ pentru a selecta setarea dorită şi apoi
apăsaţi pe butonul  pentru a confirma.

 Sfat
 Puteţi selecta setarea dorită din meniul principal; selectaţi
Settings]  [Play Mode]  setarea dorită.

[Settings]  [Music

Lista setărilor [Play Mode]
Tip mod redare/Pictogramă

Descriere

[Normal]/Fără
pictograme

După încheierea piesei muzicale curente, toate piesele
muzicale aferente folderului/albumului/interpretului selectat
sunt redate o dată. (Setare implicită)

Se repetă toate/

După încheierea piesei muzicale curente, toate piesele
muzicale aferente folderului/albumului/interpretului selectat
sunt redate în mod repetat.

Repetare 1 piesă/

Piesa muzicală curentă este redată în mod repetat.

Se repetă toate aleator/

După încheierea piesei muzicale curente, toate piesele
muzicale aferente folderului/albumului/interpretului selectat
sunt redate în ordine aleatoare.
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Meniu
principal

Puteţi accentua gama de sunete joase (funcţia Bass) prin apăsarea pe butonul
BASS/PLAY MODE.
De asemenea, puteţi modifica parametrii de calitate a sunetului în funcţie de
genul muzical, etc. prin setarea egalizatorului.

Cuprins

Setarea calităţii sunetului

Activarea funcţiei Bass

Buton BASS/PLAY MODE

 Apăsaţi pe butonul BASS/PLAY MODE.
La fiecare apăsare pe butonul BASS/PLAY MODE, funcţia Bass este
activată sau dezactivată.
 Când funcţia Bass este activată, pictograma [BASS] este afişată pe ecran.

 Sfat
 La volum ridicat, efectul funcţiei Bass este limitat, pentru siguranţa auzului.
Notă

 Dacă activaţi funcţia Bass în timp ce setarea egalizatorului este activată, setarea
egalizatorului se va dezactiva. Setarea egalizatorului va fi reluată la dezactivarea funcţiei
Bass.
 Când funcţia Bass este activată, dispozitivul de iluminat se aprinde ( p. 6). Totuşi,
dispozitivul de iluminat nu se aprinde pe durata recepţiei posturilor FM ( p. 33) sau
când setarea [LED] are valoarea [LED OFF] ( p. 47).

Index

Puteţi accentua gama de sunete joase (funcţia Bass) şi prin apăsarea pe butonul
BASS/PLAY MODE.
Funcţia Bass este activată în mod implicit.
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Puteţi seta calitatea dorită a sunetului pentru fiecare piesă în funcţie de genul
muzical. etc.

Meniu
principal

Buton 

Cuprins

Modificarea calităţii sunetului [Equalizer]

 Din meniul principal, selectaţi

[Settings]  [Music Settings] 
[Equalizer]  setarea dorită a egalizatorului.

Lista setărilor [Equalizer]
Element setat/Pictogramă

Descriere

[None]/Fără pictograme

Dezactivează egalizatorul. (Setare implicită)

[Heavy]/

Accentuează sunetele joase şi înalte, pentru a obţine un sunet
puternic.

[Pop]/

Accentuează sunetele de frecvenţă medie; setare ideală pentru
voce.

[Jazz]/

Accentuează sunetele joase şi înalte, pentru a obţine un sunet
plin de viaţă.

[Unique]/

Accentuează sunetele joase şi înalte, pentru a permite audiţia
clară a sunetelor joase.

[Custom]/

Setări de sunet care pot fi particularizate de către utilizator.
Consultaţi  p. 31 pentru setare.

Notă

 Dacă activaţi funcţia Bass în timp ce setarea egalizatorului este activată, setarea
egalizatorului se va dezactiva. Setarea egalizatorului va fi reluată la dezactivarea funcţiei
Bass.
 În timp ce funcţia Bass este activată, modificarea setării egalizatorului nu este posibilă.
 Dacă setarea egalizatorului pe care o selectaţi provoacă distorsiuni, reduceţi volumul.

Continuare în pagina următoare 

Index

Buton BACK/HOME Comutator rotativ
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Buton 

Cuprins

Pentru a seta valori particularizate
Puteţi prestabili valoarea „egalizatorului” cu 5 benzi ca o setare [Custom].

Meniu
principal

 Din meniul principal, selectaţi

[Settings]  [Music Settings] 
[Equalizer]  [Edit] afişat sub [Custom].
Apare ecranul de setare.

 Rotiţi comutatorul rotativ pentru a selecta nivelul de sunet

(7 niveluri, de la -3 la +3) şi apăsaţi pe butonul  pentru a
confirma.
 Cele 5 benzi (de la 100 Hz la 10 kHz) pot fi setate. Repetaţi acest pas
pentru a seta nivelul de sunet al fiecărei benzi.

Index

Buton BACK/HOME Comutator rotativ
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Notă

Index

 Playerul în stare autonomă nu poate şterge piese muzicale dacă nu este conectat la un
computer.

Meniu
principal

Când ştergeţi piese muzicale din player, utilizaţi software-ul folosit la transferul
pieselor muzicale sau Windows Explorer.
Pentru detalii privind utilizarea software-ului, consultaţi sistemul Ajutor (Help)
al software-ului.

Cuprins

Ştergerea pieselor muzicale
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 Ascultarea/Înregistrarea emisiunilor posturilor de radio FM
(numai modelul NWZ-B152F/B153F)

Ascultarea/Înregistrarea emisiunilor posturilor de radio FM (numai modelul NWZ-B152F/B153F)

Pentru a asculta emisiunile unui post de radio FM, selectaţi
meniul principal pentru a afişa ecranul pentru radio FM.

[FM] din

Meniu
principal

Buton 

Buton BACK/HOME Comutator rotativ
Notă

 Firul căştii serveşte drept antenă, deci desfăşuraţi-l cât mai mult posibil.

Ascultarea posturilor de radio FM
[FM]  [Manual] sau [Preset].

Apare ecranul pentru radio FM.
 [Manual]: În modul acord manual, puteţi selecta posturile de radio după
frecvenţă.
 [Preset]: În modul acord prestabilit, puteţi selecta posturile de radio
după numărul prestabilit al postului.

 Selectaţi frecvenţa dorită sau numărul prestabilit al postului.
 Pentru detalii privind modul de utilizare a radioului FM, consultaţi
„Ecranul pentru radio FM” ( p. 34).

 Sfat
 Pentru a utiliza modul de acord prestabilit ([Preset]), trebuie mai întâi să înregistraţi
posturile prestabilite. Puteţi prestabili un post care poate fi recepţionat utilizând funcţia
[FM Auto Preset] ( p. 35) sau puteţi să prestabiliţi manual posturile care pot fi
recepţionate ( p. 36).

Index

FM

 Din meniul principal, selectaţi

Cuprins

Ascultarea posturilor de radio FM
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 Ascultarea/Înregistrarea emisiunilor posturilor de radio FM
(numai modelul NWZ-B152F/B153F)

Ecranul pentru radio FM în modul acord manual

BASS

Frecvenţă

Numărul prestabilit al postului*1

Operaţii în modul acord manual
Procedaţi astfel

Selectarea frecvenţei anterioare/ Rotiţi comutatorul rotativ în poziţia /.
următoare*1
Selectarea postului de radio care Rotiţi şi menţineţi comutatorul rotativ în poziţia
/.
poate fi recepţionat anterior/
următor*2
Trecerea pe pauză/reluarea
recepţiei FM

Apăsaţi pe butonul .

*1 Frecvenţa se modifică în paşi de 0,1 MHz.
*2 Dacă sensibilitatea este prea ridicată, modificaţi setarea [Scan Sensitivity] la [Low] ( p. 40).

Ecranul pentru radio FM în modul acord prestabilit

P01

90.0MHz
BASS

Numărul prestabilit al postului

 Sfat
 Pentru a utiliza modul de acord prestabilit ([Preset]), trebuie mai întâi să înregistraţi
posturile prestabilite. Puteţi prestabili un post care poate fi recepţionat utilizând funcţia
[FM Auto Preset] ( p. 35) sau puteţi să prestabiliţi manual posturile care pot fi
recepţionate ( p. 36).

Operaţii în modul acord prestabilit
Operaţie dorită

Procedaţi astfel

Selectarea numărului prestabilit Rotiţi comutatorul rotativ în poziţia /.
al postului anterior/următor
Trecerea pe pauză/reluarea
recepţiei FM

Apăsaţi pe butonul .

Index

*1 Numărul prestabilit al postului este afişat numai când frecvenţa curentă este prestabilită
( p. 36).

Operaţie dorită

Meniu
principal

090.0MHz P01

Cuprins

Ecranul pentru radio FM
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 Ascultarea/Înregistrarea emisiunilor posturilor de radio FM
(numai modelul NWZ-B152F/B153F)

 Din meniul principal, selectaţi

Posturile de radio care pot fi recepţionate vor fi prestabilite în ordinea
crescătoare a frecvenţei.
[COMPLETE] apare la finalizarea prestabilirii; apoi vor fi recepţionate
emisiunile primului post prestabilit.
 Selectaţi [Cancel] pentru a revoca prestabilirea automată.

 Sfat
 Dacă sensibilitatea ridicată determină playerul să recepţioneze numeroase posturi de
radio nedorite, modificaţi setarea [Scan Sensitivity] la [Low] ( p. 40).

Index

Auto Preset]  [OK].

[Settings]  [FM Settings]  [FM

Meniu
principal

Puteţi prestabili automat până la 30 de posturi de radio care pot fi recepţionate
din regiunea dvs., selectând [FM Auto Preset]. Când utilizaţi radioul FM
pentru prima dată sau când treceţi într-o regiune nouă, recomandăm să
efectuaţi prestabilirea posturilor de radio care pot fi recepţionate selectând [FM
Auto Preset].

Cuprins

Prestabilirea automată a posturilor de radio [FM Auto Preset]
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(numai modelul NWZ-B152F/B153F)

Puteţi prestabili posturi de radio pe care funcţia [FM Auto Preset] nu le poate
detecta ( p. 35).
dorită.

[FM]  [Manual]  frecvenţa

Meniu
principal

 Din meniul principal, selectaţi

Cuprins

Prestabilirea manuală a posturilor de radio

 Apăsaţi pe butonul BACK/HOME.
Frecvenţa selectată la pasul 1 este prestabilită la numărul prestabilit al
postului selectat.
 Dacă selectaţi un număr prestabilit de post care este deja atribuit unei
alte frecvenţe, apare un mesaj prin care se solicită confirmarea privind
înlocuirea setării. Selectarea opţiunii [OK] va determina înlocuirea
setării.

 Sfat
 Puteţi prestabili până la 30 de posturi.

Ştergerea posturilor de radio prestabilite

 Pe ecranul pentru radio FM, apăsaţi pe butonul BACK/HOME.
 Selectaţi [Delete Preset]  numărul prestabilit al postului pe care
intenţionaţi să-l ştergeţi  [OK].
Postul de radio prestabilit este şters.

Index

 Selectaţi [Add Preset]  numărul prestabilit al postului dorit.
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 Ascultarea/Înregistrarea emisiunilor posturilor de radio FM
(numai modelul NWZ-B152F/B153F)

Puteţi înregistra emisiunile unui post de radio FM la player şi puteţi reda
programele FM radio înregistrate.

Meniu
principal

Buton REC/STOP

Cuprins

Înregistrarea emisiunilor unui post de radio FM

Index

 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul REC/STOP în timp ce ascultaţi
postul pe care doriţi să-l înregistraţi.
Playerul intră în modul aşteptare pentru înregistrare.
 De asemenea, puteţi înregistra emisiunile unui post de radio FM prin
apăsarea pe butonul REC/STOP.
Apăsaţi pe butonul REC/STOP. Rotiţi comutatorul rotativ pentru a
selecta [OK], apoi apăsaţi pe butonul  pentru a confirma.

 Apăsaţi pe butonul REC/STOP.

Înregistrarea începe.
 Pentru a trece temporar înregistrarea pe pauză, apăsaţi pe butonul .
Apăsaţi din nou pe buton pentru a relua înregistrarea.

 Apăsaţi din nou pe butonul REC/STOP pentru a opri înregistrarea.
 Înregistrarea este salvată sub forma unui fişier cu numele [FRnnnn]*1 în
folderul [Record] - [FM].
*1 Numele de fişier sunt atribuite automat de la [FR0001] la [FR9999].

 Sfat
 Înregistrarea în zone cu recepţie slabă poate avea ca rezultat apariţia de paraziţi.
Înregistraţi într-o zonă cu recepţie mai puternică.
 Programele şi fişierele de sunet înregistrate de player pot fi redate la player ( p. 39) sau
la un computer.
Notă

 Dacă redenumiţi fişierele din folderul [Record] din computer sau introduceţi înapoi în
folderul [Record] fişiere care au fost importate în computer, nu le veţi mai putea reda la
player.
 Nu puteţi modifica rata de biţi pentru înregistrarea programelor FM. Este disponibilă
numai opţiunea [High].
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Buton 

Cuprins

Ştergerea programelor radio FM înregistrate

Meniu
principal

Buton BACK/HOME

Comutator rotativ

[FM]  [Delete Rec Data] 
programul radio FM înregistrat pe care intenţionaţi să-l ştergeţi 
[OK].
Programul radio FM selectat este şters.
 Selectaţi [Cancel] pentru a revoca ştergerea.
 Pentru a şterge toate programele radio FM înregistrate, selectaţi [Delete
All].

Index

 Din meniul principal, selectaţi
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Cuprins

Redarea programelor radio FM înregistrate
Buton 

Meniu
principal

Comutator rotativ

 Din meniul principal, selectaţi

[FM]  [Play Rec Data] 
programul radio FM înregistrat dorit.

Apare ecranul de redare şi începe redarea programului FM radio
înregistrat.
 Pentru informaţii despre ecranul de redare, consultaţi „Ecran de redare”
( p. 8).
 Pentru a asculta toate programele radio FM înregistrate, selectaţi [Play
All].

Index

Buton BACK/HOME
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 Ascultarea/Înregistrarea emisiunilor posturilor de radio FM
(numai modelul NWZ-B152F/B153F)

Pentru a modifica setările radio FM, selectaţi
principal, apoi selectaţi [FM Settings].

[Settings] din meniul

Cuprins

Modificarea setărilor FM

Meniu
principal

Buton 

Index

Buton BACK/HOME

Comutator rotativ

[Scan Sensitivity]

Când selectaţi posturi utilizând funcţia [FM Auto Preset] ( p. 35) sau modul
de acord manual ( p. 33), este posibil ca receptorul FM să recepţioneze
numeroase posturi de radio nedorite, deoarece sensibilitatea este prea ridicată.
În acest caz, setaţi recepţia la [Low]. [High] este setat în mod implicit.

 Din meniul principal, selectaţi
[Scan Sensitivity]  [Low].

[Settings]  [FM Settings] 

 Pentru a readuce sensibilitatea de recepţie la valoarea implicită, selectaţi
[High].
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Înregistrarea/Ascultarea vocii

Meniu
principal

Puteţi înregistra sunete utilizând microfonul încorporat al playerului şi puteţi
reda fişierele de sunet înregistrate. Sunetele înregistrate sunt codificate în
format ADPCM.
Când redaţi fişiere de sunet înregistrate, selectaţi [Voice] din meniul
principal ( p. 43).

Cuprins

Înregistrarea sunetelor

Buton REC/STOP

Index

Microfon
Notă

 Nu puteţi înregistra sunete pe durata recepţiei FM (numai modelul NWZ-B152F/B153F)
sau prin intermediul funcţiei [Settings]. Selectaţi
[Voice] sau [Music Library] din
meniul principal pentru a înregistra sunete.

 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul REC/STOP.

Playerul intră în modul aşteptare pentru înregistrare.
 De asemenea, puteţi înregistra sunete prin apăsarea pe butonul REC/STOP.
Apăsaţi pe butonul REC/STOP. Rotiţi comutatorul rotativ pentru a
selecta [OK], apoi apăsaţi pe butonul  pentru a confirma.

 Apăsaţi pe butonul REC/STOP.

Înregistrarea începe.
 Pentru a trece temporar înregistrarea pe pauză, apăsaţi pe butonul .
Apăsaţi din nou pe buton pentru a relua înregistrarea.

 Apăsaţi din nou pe butonul REC/STOP pentru a opri înregistrarea.

 Înregistrarea este salvată sub forma unui fişier cu numele [VRnnnn]*1 în
folderul [Record] - [Voice].
*1 Numele de fişier sunt atribuite automat de la [VR0001] la [VR9999].

 Sfat

 Programele şi fişierele de sunet înregistrate de player pot fi redate la player ( p. 43) sau
la un computer.
 Puteţi modifica rata de biţi a fişierului audio. Pentru detalii, consultaţi „Modificarea
setărilor de înregistrare” ( p. 44).
Notă

 Dacă redenumiţi fişierele din folderul [Record] din computer sau introduceţi înapoi în
folderul [Record] fişiere care au fost importate în computer, nu le veţi mai putea reda la player.
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Înregistrarea/Ascultarea vocii

Cuprins

Ştergerea fişierelor de sunet înregistrate
Buton 

Meniu
principal

Buton BACK/HOME

Comutator rotativ

[Voice]  [Delete Rec Data] 
fişierul de sunet înregistrat pe care intenţionaţi să-l ştergeţi  [OK].

Fişierul de sunet selectat va fi şters.
 Selectaţi [Cancel] pentru a revoca ştergerea.
 Pentru a şterge toate fişierele de sunet înregistrate, selectaţi [Delete All].

Index

 Din meniul principal, selectaţi
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Înregistrarea/Ascultarea vocii

Puteţi reda fişierele de sunet înregistrate de player.
Pentru a reda fişiere de sunet, selectaţi [Voice] din meniul principal.

Meniu
principal

Buton 

Cuprins

Redarea fişierelor de sunet înregistrate

Index

Buton BACK/HOME Comutator rotativ

 Din meniul principal, selectaţi
de sunet înregistrat dorit.

[Voice]  [Play Rec Data]  fişierul

Apare ecranul de redare şi începe redarea fişierului de sunet înregistrat.
 Pentru detalii privind ecranul de redare, consultaţi „Ecran de redare”
( p. 8).
 Pentru a asculta toate fişierele de sunet înregistrate, selectaţi [Play All].
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Înregistrarea/Ascultarea vocii

Pentru a modifica setările de înregistrare a vocii, selectaţi
meniul principal, apoi selectaţi [Rec Settings].

[Settings] din

Cuprins

Modificarea setărilor de înregistrare

Meniu
principal

Buton 

Index

Buton BACK/HOME

Comutator rotativ

[Voice Record Codec]

Puteţi selecta un nivel de calitate a înregistrării din [Low], [Mid] sau din
[High]. Cu cât nivelul este mai ridicat, cu atât playerul utilizează mai multă
memorie pentru înregistrarea sunetelor. [Mid] este setat în mod implicit.

 Din meniul principal, selectaţi

[Settings]  [Rec Settings] 
[Voice Record Codec]  [Low], [Mid] (setare implicită) sau [High].
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Setări
Setări

Pentru a modifica setările comune ale playerului, selectaţi
meniul principal, apoi selectaţi [Common Settings].

[Settings] din

Cuprins

Modificarea setărilor comune

Meniu
principal

Buton 

Index

Buton BACK/HOME

Comutator rotativ

[Set Date-Time]

Data şi ora nu sunt setate în mod implicit. Setaţi data şi ora curentă după cum
urmează.

 Din meniul principal, selectaţi

 [Set Date-Time].

[Settings]  [Common Settings]

 Rotiţi comutatorul rotativ pentru a selecta anul şi apoi apăsaţi pe

butonul  pentru a confirma.
 Se pot seta anul, luna, ziua, ora şi minutele. Repetaţi acest pas pentru a
seta fiecare element.

Pentru afişarea orei curente
În timp ce funcţia de blocare este activată, apăsaţi pe orice buton.
Notă

 Dacă lăsaţi playerul neutilizat pentru o vreme, cu bateria uzată, este posibil ca data şi ora
să se reiniţializeze.
 Dacă playerul nu este utilizat pentru o perioadă îndelungată, se recomandă restabilirea
setărilor pentru dată şi oră.
 Ceasul poate afişa ora cu o eroare care creşte până la 60 de secunde pe lună. În acest caz,
setaţi din nou ora curentă.
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Setări

 Din meniul principal, selectaţi

[Settings]  [Common Settings]
 [AVLS(Volume Limit)]  tipul de setare dorit.
Descriere

[AVLS ON]

Menţine volumul la un nivel moderat.

[AVLS OFF]

Redă sunetul la volumul original. (Setare implicită)

 Sfat
 Când [AVLS(Volume Limit)] este setat la [AVLS ON] şi nivelul volumului atinge limita
maximă, [AVLS] apare la apăsarea pe butonul VOL +. În această stare, mărirea
suplimentară a volumului nu mai este posibilă.

[Beep]

Puteţi activa sau dezactiva sunetele operaţionale ale playerului.

 Din meniul principal, selectaţi

 [Beep]  tipul de setare dorit.

[Settings]  [Common Settings]

Tip

Descriere

[Beep ON]

Produce sunete de tip bip. (Setare implicită)

[Beep OFF]

Nu produce sunete de tip bip.

Notă

 Semnalele sonore de eroare şi elementele de îndrumare rămân active indiferent de
setarea [Beep].

Index

Tip

Meniu
principal

Puteţi seta [AVLS(Volume Limit)] (sistem de limitare automată a volumului) în
vederea limitării volumului maxim, pentru a nu deranja publicul sau pentru a
nu-i atrage atenţia. Cu [AVLS(Volume Limit)], puteţi asculta muzică la un nivel
de volum confortabil.

Cuprins

[AVLS(Volume Limit)]
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Setări

 Din meniul principal, selectaţi

[Settings]  [Common Settings]
 [Power Save Mode]  tipul de setare dorit.
Descriere

[Save ON Normal]

Ecranul în modul de economisire a energiei apare pe afişaj
când nu se execută nicio operaţie timp de circa 15 secunde în
timpul redării sau al recepţiei posturilor FM*1. (Setare
implicită)

[Save ON Super]

Ecranul dispare când nu se execută nicio operaţie timp de
circa 15 secunde în timpul redării sau al recepţiei posturilor
FM*1. Această setare consumă o cantitate minimă de energie
de la baterie.

[Save OFF]

Pictograma/pictogramele sau litera/literele apare/apar
constant pe afişaj în timpul redării sau al recepţiei FM*1.

*1 Numai modelul NWZ-B152F/B153F

[LED]

Puteţi activa sau dezactiva dispozitivul de iluminat în jurul butonului .

 Din meniul principal, selectaţi

 [LED]  tipul de setare dorit.

[Settings]  [Common Settings]

Tip

Descriere

[LED ON]

Activează dispozitivul de iluminat. (Setare implicită)

[LED OFF]

Dezactivează dispozitivul de iluminat.

[Contrast]

Puteţi seta contrastul afişajului la unul dintre cele 15 niveluri.

 Din meniul principal, selectaţi

 [Contrast].

[Settings]  [Common Settings]

 Rotiţi comutatorul rotativ pentru a regla nivelul de contrast şi apoi
apăsaţi pe butonul  pentru a confirma.
Puteţi seta la unul dintre cele 15 niveluri. [0] este setat în mod implicit.

Index

Tip

Meniu
principal

Dacă nu utilizaţi playerul timp de circa 15 secunde în timpul redării sau al
recepţiei posturilor FM*1, ecranul va comuta la modul de economisire a
energiei. Puteţi modifica setările modului de economisire a energiei al
ecranului.

Cuprins

[Power Save Mode]
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Setări

Se pot afişa informaţii precum numele modelului, capacitatea memoriei şi
versiunea firmware-ului.

Cuprins

Afişarea informaţiilor despre player [Information]

Meniu
principal

Buton 

Index

Buton BACK/HOME

 Din meniul principal, selectaţi

Comutator rotativ

[Settings]  [Information].

1. numele modelului
2. capacitatea memoriei
3. informaţii privind versiunea firmware-ului playerului
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Setări

Puteţi selecta dintr-o diversitate de limbi pentru afişarea meniurilor şi a
mesajelor la player.

Cuprins

Selectarea limbii de afişare [Language]

Meniu
principal

Buton 

Index

Buton BACK/HOME

 Din meniul principal, selectaţi
setarea de limbă dorită.

Comutator rotativ

[Settings]  [Language] 

Limbă

Mesajele şi meniurile sunt afişate în

[English]

Engleză

[Español]

Spaniolă

[Français]

Franceză

[Português]

Portugheză

[Русский]

Rusă

[

]

Chineză simplificată

[

]

Chineză tradiţională

[

]

Coreeană
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Setări

Settings]

Buton 

Meniu
principal

Puteţi reiniţializa playerul la setările implicite. Reiniţializarea playerului nu
determină ştergerea pieselor muzicale transferate în player.

Cuprins

Reiniţializarea la setările din fabrică [Reset All

Index

Buton BACK/HOME

 Din meniul principal, selectaţi
All Settings]  [OK].

Comutator rotativ

[Settings]  [Initialize]  [Reset

Apare [COMPLETE] şi playerul este reiniţializat la setările implicite.
 Pentru a revoca operaţia, selectaţi [Cancel] pe ecranul de confirmare.
Notă

 Dacă data şi ora au fost deja setate la [Set Date-Time], acestea nu vor fi reiniţializate.

51

Setări

Meniu
principal

Puteţi formata memoria playerului. Dacă memoria este formatată, toate
pictogramele de acces rapid şi toate fişierele vor fi şterse şi toate valorile
setărilor vor fi readuse la parametrii impliciţi. Nu uitaţi să verificaţi fişierele
stocate în memorie înainte de formatare şi să exportaţi, în prealabil, toate
fişierele necesare pe hard disk-ul computerului sau pe un alt dispozitiv.

Cuprins

Formatarea memoriei [Format]

Buton 

Index

Buton BACK/HOME

Comutator rotativ

Notă

 Când nivelul de energie rămas în baterie este redus, formatarea memoriei playerului nu
este posibilă. Încărcaţi bateria înainte de formatare.
 Nu formataţi memoria utilizând Windows Explorer.
 După formatare, setaţi data şi ora ( p. 17, 45).

 Din meniul principal, selectaţi
[Format]  [OK].

[Settings]  [Initialize] 

Apare mesajul [FORMATTING...] şi formatarea începe.
La finalizarea formatării, apare mesajul [COMPLETE].
 Pentru a revoca operaţia, selectaţi [Cancel] pe ecranul de confirmare.
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Aspecte utile
Aspecte utile

Setări pentru o durată de viaţă prelungită a bateriei
Puteţi economisi energia bateriei prin înlocuirea valorilor implicite cu
elementele de tip „Setare pentru o durată de viaţă prelungită a bateriei”. Pentru
detalii privind durata de viaţă a bateriei în funcţie de setarea duratei de viaţă,
consultaţi „Durata de viaţă a bateriei (redare continuă)” ( p. 78).

Setări pentru ecran
Setări pentru efectul
de sunet
Setări pentru
dispozitivul de
iluminat

Setare

Setare implicită

[Power Save Mode]
( p. 47)
[Equalizer] ( p. 30)

[Save ON Normal] [Save ON Super]
[None]

[None]

[BASS] ( p. 29)

Activare

Dezactivare

[LED] ( p. 47)

[LED ON]

[LED OFF]

[Mid]

[Low]

Setări pentru calitatea [Voice Record Codec]
înregistrării
( p. 44)

Setare pentru o
durată de viaţă
prelungită a bateriei

Reglaţi formatul de date şi rata de biţi
Durata de redare va varia, deoarece încărcarea bateriei poate fi afectată de
formatul şi rata de biţi a pieselor muzicale redate.
Pentru detalii privind durata de încărcare şi durata de utilizare, consultaţi
 p. 78.

Index

Opriţi playerul manual
Dacă apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul , după apariţia mesajului
[POWER OFF], afişajul se stinge şi playerul este oprit.
În această stare, energia consumată de la baterii este redusă.

Meniu
principal

Prin reglarea setărilor sau prin gestionarea adecvată a sursei de alimentare cu
energie electrică, este posibilă economisirea energiei bateriei şi utilizarea
playerului pentru o perioadă mai îndelungată de timp.
Sfaturile următoare vor duce la creşterea duratei de viaţă a bateriei.

Cuprins

Despre durata de viaţă a bateriei
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Aspecte utile

MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) este o tehnologie comună de compresie
audio dezvoltată de către grupul de lucru MPEG din cadrul ISO (International
Organization for Standardization).
MP3 poate comprima fişierele audio la circa 1/10 din dimensiunea fişierelor
audio CD standard.
WMA: WMA (Windows Media Audio) este o tehnologie comună de compresie
audio dezvoltată de către Microsoft Corporation. Formatul WMA generează
sunete de aceeaşi calitate ca şi formatul MP3, cu o dimensiune mai redusă a
fişierului.
Ce este protecţia prin legislaţia privitoare la drepturile de autor?
Anumite fişiere cu muzică sau fişiere video, etc., pe care le achiziţionaţi de la
un site care oferă servicii de descărcare a fişierelor muzicale, etc., pot aplica
tehnologii de control al accesului, precum criptarea, pentru a limita utilizarea şi
duplicarea materialului, în conformitate cu legislaţia privitoare la drepturile de
autor.
Ce este rata de biţi?
Rata de biţi se referă la cantitatea de date utilizată pentru stocarea fiecărei
secunde de sunet, exprimată în kbps (kilobiţi pe secundă), de exemplu,
64 kbps. În general, ratele de biţi mai ridicate asigură o calitate mai bună a
sunetului, dar necesită un spaţiu de stocare mai mare pentru aceeaşi durată a
secvenţei audio.
Care este relaţia dintre rata de biţi, calitatea sunetului şi dimensiunea spaţiului de stocare?
În general, ratele de biţi mai ridicate asigură o calitate mai bună a sunetului, dar
necesită un spaţiu de stocare mai mare pentru aceeaşi durată a secvenţei audio,
deci puteţi stoca un număr mai redus de piese muzicale în player.
Ratele de biţi mai reduse permit stocarea unui număr mai mare de piese
muzicale, dar la o calitate mai redusă a sunetului.
Notă

 Dacă importaţi o piesă muzicală de pe CD în computer la o rată de biţi redusă, nu puteţi
îmbunătăţi calitatea sunetului piesei muzicale prin selectarea unei rate de biţi ridicate la
transferul piesei din computer în player.

Index

Formatul audio se referă la metoda utilizată pentru a importa datele audio de
pe Internet sau de pe CD-uri audio pe un computer şi apoi pentru salvarea
acestora sub formă de fişier audio.
Printre formatele comune se numără MP3 şi WMA, etc.

Meniu
principal

Ce este formatul audio?

Cuprins

Ce sunt formatul şi rata de biţi?
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Aspecte utile

Notă

Index

 Nu deconectaţi playerul în timp ce pe afişajul acestuia apare mesajul [DATA ACCESS] în
cursul transferului de date. Este posibilă deteriorarea datelor.
 Nu formataţi memoria playerului în Windows Explorer. Dacă formataţi accidental
playerul în Windows Explorer, efectuaţi din nou operaţia, de această dată la player
( p. 51).

Meniu
principal

Puteţi stoca datele din computer în memoria playerului, transferând datele din
computer în Windows Explorer. Dacă playerul este conectat la computer,
memoria apare în Windows Explorer cu menţiunea [WALKMAN].

Cuprins

Stocarea datelor
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Aspecte utile

 Descărcaţi programul de actualizare de pe site-ul web în computer.
actualizare.

 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a actualiza firmware-ul
playerului.
Actualizarea firmware-ului s-a încheiat.

 Sfat
 Informaţiile privind versiunea firmware-ului playerului pot fi afişate selectând
[Settings]  [Information] din meniul principal ( p. 48).

Index

 Conectaţi playerul la computer şi apoi porniţi programul de

Meniu
principal

Puteţi actualiza firmware-ul playerului. Instalarea celei mai recente versiuni a
firmware-ului playerului permite adăugarea de noi caracteristici la player.
Pentru detalii privind cele mai recente informaţii despre firmware şi modul de
instalare a acestuia, vizitaţi site-urile web de asistenţă pentru clienţi ( p. 74).

Cuprins

Efectuarea de upgrade la firmware-ul playerului
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Depanare
Depanare

Dacă playerul nu funcţionează conform aşteptărilor, încercaţi paşii următori
pentru a rezolva problema.

2

Conectaţi playerul la computer pentru a încărca bateria.
Este posibil să rezolvaţi unele probleme prin încărcarea bateriei.

3

Apăsaţi pe butonul RESET cu un ac mic, etc.
Dacă apăsaţi pe butonul RESET în timp ce operaţi playerul, este posibil ca
datele şi setările stocate în player să se şteargă. După reiniţializarea playerului,
apăsaţi pe butonul  pentru a porni playerul.
Buton RESET

4

Căutaţi informaţii despre problema respectivă în sistemul Ajutor (Help)
al fiecărui software.

5

Căutaţi informaţii despre problemă într-unul din site-urile web de
asistenţă pentru clienţi ( p. 74).

6

Dacă nu reuşiţi să rezolvaţi problema cu niciuna dintre metodele
enumerate mai sus, consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
Continuare în pagina următoare 

Index

Găsiţi simptomele problemei din următoarele tabele de depanare şi
încercaţi oricare acţiune de corecţie indicată.

Meniu
principal

1

Cuprins

Depanare
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Depanare

Se generează paraziţi.
 Un dispozitiv care emite semnale radio, precum un telefon mobil, este utilizat în
apropierea playerului.
 Când utilizaţi dispozitive precum telefoanele mobile, ţineţi-le la distanţă de
player.
din fişierele muzicale sunt deteriorate.
Datele

 Ştergeţi datele, apoi transferaţi din nou. Când transferaţi datele, închideţi toate
celelalte aplicaţii, pentru a evita deteriorarea fişierului.
căştii este murdară.
Fişa

 Curăţaţi fişa căştii cu o lavetă moale, uscată.
Butoanele nu funcţionează.
 Butonul HOLD este setat la direcţia săgeţii ().
 Glisaţi butonul HOLD în direcţia opusă săgeţii () ( p. 7).
 Playerul conţine condens provenit din umezeală.
 Aşteptaţi câteva ore pentru a permite playerului să se usuce.
Puterea
rămasă a bateriei este redusă sau insuficientă.

bateria prin conectare la computer ( p. 14).
Încărcaţi

playerul
nu reacţionează, chiar şi după încărcarea bateriei, apăsaţi pe
Dacă

butonul RESET pentru a reiniţializa playerul ( p. 56).
Redarea nu se opreşte.
 La player, nu există nicio diferenţă între oprire şi trecere pe pauză. La apăsarea pe
butonul , apare simbolul  şi redarea se opreşte/trece pe pauză.
Este nevoie de timp pentru pornirea playerului.
 Poate fi nevoie de timp pentru pornirea playerului dacă în player sunt stocate multe
fişiere sau foldere, respectiv dacă datele audio transferate playerului conţin o
cantitate mare de informaţii în etichetele ID3. Aşteptaţi până la apariţia animaţiei
de început.

Continuare în pagina următoare 

Index

Redarea pieselor muzicale nu este posibilă.
 Puterea bateriei s-a consumat.
 Încărcaţi bateria în totalitate ( p. 14).
 Dacă playerul nu reacţionează, chiar şi după încărcarea bateriei, apăsaţi pe
butonul RESET pentru a reiniţializa playerul ( p. 56).

Meniu
principal

Sunetul lipseşte.
 Nivelul volumului este setat la zero.
 Măriţi volumul ( p. 5).
 Mufa căştii nu este conectată corespunzător.
 Conectaţi mufa căştii în mod corespunzător ( p. 6).
 Fişa căştii este murdară.
 Curăţaţi fişa căştii cu o lavetă moale, uscată.
 Nu există fişiere audio stocate în memorie.
 Dacă apare mesajul [NO DATA], transferaţi fişiere muzicale din computer.

Cuprins

Operarea
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Depanare

Playerul nu poate fi formatat.
 Puterea rămasă a bateriei este redusă sau insuficientă.
 Încărcaţi bateria prin conectare la computer ( p. 14).
Playerul nu funcţionează.
 Spaţiul de memorie liberă este insuficient.
 Conectaţi playerul la computer şi ştergeţi toate piesele muzicale sau fişierele de
care nu aveţi nevoie, pentru a mări spaţiul disponibil în player.

Continuare în pagina următoare 

Index

Redarea s-a oprit brusc.
 Puterea rămasă a bateriei este insuficientă.
 Încărcaţi bateria prin conectare la computer ( p. 14).

Meniu
principal

Nu se aude niciun sunet de la canalul din dreapta al căştilor. Sau sunetul de la
canalul din dreapta se aude din ambele părţi ale căştilor.
 Mufa căştii nu este introdusă complet.
 În cazul în care căştile nu sunt corect conectate, sunetele nu vor fi redate corect.
Introduceţi căştile în mufă până când se aude un declic ( p. 6).

Cuprins

Piesele muzicale transferate nu pot fi găsite.
 Memoria playerului a fost formatată utilizând Windows Explorer.
 Formataţi memoria utilizând meniul [Format] al playerului ( p. 51).
 Playerul a fost deconectat de la computer în cursul transferului de fişiere.
 Transferaţi fişierele utilizabile înapoi în computer şi formataţi memoria utilizând
meniul [Format] al playerului ( p. 51).
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Depanare

Continuare în pagina următoare 

Index

Sunt afişate caractere deformate.
 S-a selectat o altă limbă decât cea corectă.
 Selectaţi limba corectă din [Language] ( p. 16, 49) şi apoi transferaţi din nou
datele la player.

Meniu
principal

Titlul unei piese muzicale nu este afişat corect.
 Dacă în titlu sunt incluse caractere neacceptate, titlul va fi afişat fără caracterele
neacceptate.
 Redenumiţi titlul în computer, utilizând caractere corespunzătoare.

Cuprins

Afişajul
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Depanare

Playerul nu poate încărca bateria.
 Playerul nu este cuplat în mod corespunzător la un conector USB al computerului.
 Deconectaţi playerul şi apoi reconectaţi-l.
Bateria
este încărcată la o temperatură ambientală care nu se încadrează în

intervalul 5 °C – 35 °C.
 La apariţia pictogramei , încărcarea bateriei este imposibilă. Încărcaţi bateria
la o temperatură ambientală cuprinsă între 5 ºC şi 35 ºC.
nu este pornit.
Computerul

 Porniţi computerul.
 Computerul se află în starea Repaus sau în starea Hibernare.
 Deconectaţi playerul de la computer şi apoi scoateţi computerul din starea
Repaus sau din starea Hibernare. Conectaţi din nou playerul la computer.
Încărcarea se încheie foarte repede.
 Dacă bateria este deja încărcată aproape complet la începutul încărcării, este necesar
un interval redus de timp pentru a se ajunge la nivelul maxim de încărcare.

Continuare în pagina următoare 

Index

Durata de viaţă a bateriei este redusă.
 Temperatura de funcţionare este mai mică de 5 °C.
 Durata de viaţă a bateriei se reduce, din cauza caracteristicilor bateriei.
Acest lucru nu reprezintă o defecţiune.
 Durata de încărcare a bateriei este insuficientă.
.
 Încărcaţi bateria până la apariţia simbolului
 Prin reglarea setărilor sau prin gestionarea adecvată a sursei de alimentare cu
energie electrică, este posibilă economisirea energiei bateriei şi utilizarea playerului
pentru o perioadă mai îndelungată de timp ( p. 52).
 Este necesară înlocuirea bateriei.
 Consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.

Meniu
principal

Nu se cuplează sursa de alimentare.
 Butonul HOLD este setat la direcţia săgeţii ().
 Glisaţi butonul HOLD în direcţia opusă săgeţii () ( p. 7).
 Dacă apăsaţi pe butonul  imediat după oprirea playerului, acesta nu porneşte,
din cauza procesului de oprire. Aşteptaţi câteva secunde, apoi cuplaţi sursa de
alimentare.
 Puterea rămasă a bateriei este insuficientă.
 Încărcaţi bateria prin conectare la computer ( p. 14). Dacă playerul nu
reacţionează, chiar şi după încărcarea bateriei, apăsaţi pe butonul RESET pentru
a reiniţializa playerul ( p. 56).
 Spaţiul de memorie liberă este insuficient.
 Pentru detalii privind capacitatea pentru fişiere şi foldere, consultaţi „Număr
maxim de fişiere sau foldere care pot fi înregistrate (Aprox.)” ( p. 77).
 Sunt necesari cel puţin 20 MO de spaţiu liber pentru o funcţionare normală.
Dacă doriţi să verificaţi spaţiul liber, deschideţi [Computerul meu] sau
[Computer] – [WALKMAN], faceţi clic cu butonul din dreapta pe [Storage
Media]*1 pentru a afişa meniul, apoi selectaţi [Proprietăţi].
*1 Este posibil ca ierarhia de date să difere în funcţie de mediul computerului.
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Totalul combinat dintre durata înregistrată şi durata rămasă nu este egal cu
durata maximă de înregistrare.
 Când înregistraţi numeroase fişiere de mici dimensiuni, acestea pot fi înregistrate
cu spaţii libere inserate automat între fişiere, din cauza restricţiilor de sistem.
Aceasta determină o creştere a duratei totale înregistrate şi are ca rezultat
nepotrivirea amintită.
Fişierele înregistrate nu pot fi şterse.
 Fişierul sau folderul care nu poate fi şters este setat ca fiind de tip doar în citire pe
un computer.
 Ştergeţi datele utilizând Windows Explorer.
Puterea
bateriei este redusă sau epuizată.

bateria în totalitate ( p. 14).
Încărcaţi

Folderul nu este şters chiar dacă fişierele înregistrate au fost şterse în totalitate.
 Folderul conţine fişiere altele decât cele înregistrate.
 Deschideţi folderul utilizând Windows Explorer şi ştergeţi toate fişierele care nu
au fost înregistrate cu ajutorul playerului.
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Playerul nu poate înregistra.
 Spaţiul de memorie liberă este insuficient.
 Ştergeţi fişierele de care nu aveţi nevoie.
 Exportaţi fişierele înregistrate într-un computer.
Spaţiul liber necesar poate varia, în funcţie de rata de biţi sau de durata de
înregistrare.
 S-a ajuns la numărul maxim de fişiere care pot fi înregistrate. Numărul maxim de
fişiere care pot fi înregistrate este de câte 999 de fişiere pentru programele radio FM
(numai modelul NWZ-B152F/B153F) şi respectiv pentru fişierele de sunet
înregistrate.
 Ştergeţi fişierele de care nu aveţi nevoie până când numărul programelor radio
FM înregistrate (numai modelul NWZ-B152F/B153F), respectiv al fişierelor de
sunet înregistrate coboară sub 999.
 Exportaţi fişierele înregistrate într-un computer.
 Playerul este conectat la un computer.
 Deconectaţi playerul de la computer.
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Durata rămasă de înregistrare rămâne aceeaşi, chiar dacă fişierele sunt şterse.
 Din cauza restricţiilor de sistem, este posibil ca durata de înregistrare rămasă să nu
se îmbunătăţească dacă se şterg numai fişiere scurte.
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În player poate fi transferat doar un număr redus de piese muzicale.
 Spaţiul de memorie liberă este insuficient.
 Ştergeţi piesele muzicale de care nu aveţi nevoie, pentru a mări cantitatea de
spaţiu liber.
 În memorie sunt stocate date de tip non-audio.
 Mutaţi fişierele non-audio în computer pentru a mări cantitatea de spaţiu liber.
Playerul devine instabil în timp ce este conectat la computer.
 Se utilizează un hub USB.
 Cuplaţi playerul direct la un conector USB, deoarece este posibil ca legătura
printr-un hub USB să nu fie funcţională. Totuşi, este posibilă utilizarea unui hub
USB care asigură alimentarea cu energie electrică.
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Nu se pot transfera fişiere audio de la computer către player.
 Este posibil ca transferul să fie oprit din cauza unor factori de influenţă precum
electricitatea statică, etc.
 Acest lucru are rolul de a proteja informaţiile datelor. Deconectaţi playerul şi apoi
reconectaţi-l.
 Conectorul USB al playerului nu este cuplat în mod corespunzător la un conector
USB al computerului. Asiguraţi-vă că pe afişaj apare mesajul [DATA ACCESS] sau
mesajul [CONNECTED USB].
 Deconectaţi playerul şi apoi reconectaţi-l.
 Spaţiul de memorie liberă este insuficient.
 Ştergeţi piesele muzicale de care nu aveţi nevoie, pentru a mări cantitatea de
spaţiu liber.
 Playerul conţine unul sau mai multe fişiere anormale.
 Transferaţi fişierele necesare înapoi în computer şi formataţi playerul ( p. 51).
 Un fişier audio este deteriorat.
 Ştergeţi fişierul audio, apoi transferaţi-l din nou. Când transferaţi fişierul audio,
închideţi toate celelalte aplicaţii, pentru a evita deteriorarea fişierului.
 Aţi încercat să transferaţi conţinut protejat prin legislaţia privitoare la drepturile de autor.
 Nu puteţi transfera conţinut protejat prin legislaţia privitoare la drepturile de
autor, deoarece playerul nu îl acceptă.
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Mesajul [CONNECTED USB] nu apare când playerul este conectat la computer.
 Conectorul USB al playerului nu este cuplat în mod corespunzător la un conector
USB al computerului.
 Deconectaţi playerul şi apoi reconectaţi-l.
 Se utilizează un hub USB.
 Cuplaţi playerul direct la un conector USB, deoarece este posibil ca legătura
printr-un hub USB să nu fie funcţională. Totuşi, este posibilă utilizarea unui hub
USB care asigură alimentarea cu energie electrică.
 O altă aplicaţie se execută la computer.
 Deconectaţi playerul, aşteptaţi câteva minute şi apoi reconectaţi-l. Dacă problema
persistă, deconectaţi playerul, reporniţi computerul şi apoi reconectaţi playerul.
 Este posibil să existe o problemă la conectorul USB al computerului. Cuplaţi
conectorul USB al playerului la un alt conector USB al computerului.
 Puterea rămasă a bateriei este insuficientă.
 Încărcaţi bateria conectând playerul la un computer aflat în funcţiune timp de
minimum 5 minute. La încărcarea unei baterii descărcate, dispozitivul de iluminat
se aprinde intermitent în sensul acelor de ceas şi pe ecran nu se afişează nimic.
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Emisiunile FM sunt afectate de interferenţe.
 Un dispozitiv care emite semnale radio, precum un telefon mobil, este utilizat în
apropierea playerului.
 Când utilizaţi dispozitive precum telefoanele mobile, ţineţi-le la distanţă de
player.
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Recepţia este slabă şi calitatea sunetului este deficitară.
 Semnalul radio este slab.
 Ascultaţi emisiunile FM în apropierea unei ferestre, deoarece este posibil ca
semnalul să fie slab în interiorul clădirilor sau al vehiculelor.
 Firul căştii este insuficient desfăşurat.
 Firul căştii funcţionează ca o antenă. Desfăşuraţi firul căştii la maximum.
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Emisiunile posturilor FM nu pot fi corect recepţionate.
 Frecvenţa de recepţie nu este complet acordată.
 Selectaţi manual frecvenţa pentru a îmbunătăţi recepţia ( p. 34).
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Data şi ora au fost reiniţializate.
 Dacă aţi lăsat playerul neutilizat pentru o vreme, cu bateria uzată, este posibil ca
data şi ora să se reiniţializeze.
 Acest lucru nu reprezintă o defecţiune. Încărcaţi bateria până când simbolul
apare pe ecran ( p. 14) şi setaţi din nou data şi ora ( p. 17, 45).
Toate setările playerului au fost reiniţializate.
 Aţi mutat, aţi şters sau aţi redenumit fişierele din sistem. Sau memoria playerului a
fost formatată fără a se utiliza meniul [Format] al playerului.
 Dacă efectuaţi oricare dintre operaţiile de mai sus, sistemul va fi restructurat şi
toate setările playerului vor fi reiniţializate la deconectarea playerului de la
computer sau de la alte dispozitive.
Dacă playerul nu funcţionează normal după formatarea playerului fără utilizarea
meniului [Format] al playerului, formataţi memoria utilizând meniul [Format] al
playerului ( p. 51).
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Playerul se încălzeşte.
 Playerul se poate încălzi în timpul încărcării bateriei, precum şi imediat după
încărcare. De asemenea, playerul se poate încălzi la transferul unui volum mare de
fişiere. Acest lucru este normal şi nu trebuie să reprezinte un motiv de îngrijorare.
Lăsaţi playerul deoparte pentru un timp, pentru a-i permite să se răcească.
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Nu se aude niciun sunet la operarea playerului.
 [Beep] este setat la [Beep OFF].
 Setaţi [Beep] la [Beep ON] ( p. 46).
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Urmaţi instrucţiunile de mai jos dacă apare un mesaj pe afişaj.

[CANNOT EXECUTE]
 Încercaţi să prestabiliţi/ştergeţi posturile de radio în timp ce funcţia FM nu este
activată la player.
 Comutaţi funcţia la [FM] şi apoi prestabiliţi/ştergeţi posturile de radio.
 Încercaţi să modificaţi setarea egalizatorului în timp ce funcţia Bass este activată.
 Dezactivaţi funcţia Bass şi apoi modificaţi setarea egalizatorului.
[CAN NOT CHARGE]
 Bateria este încărcată la o temperatură ambientală care nu se încadrează în
intervalul 5 °C – 35 °C.
 La apariţia pictogramei , încărcarea bateriei este imposibilă. Încărcaţi bateria
la o temperatură ambientală cuprinsă între 5 ºC şi 35 ºC.
[CHARGING]
 Bateria este în curs de încărcare.
 Aceasta nu reprezintă o eroare. Aşteptaţi ca bateria să se încarce complet. Totuşi,
puteţi utiliza playerul cu bateria neîncărcată la maximum.
[CONNECTED USB]
 Playerul este conectat la un computer.
 Aceasta nu reprezintă o eroare. Nu puteţi utiliza comenzile playerului când acesta
este conectat la un computer.
[DRM ERROR]
 Playerul nu poate reda fişierele audio care utilizează tehnologia digitală de
gestionare a drepturilor pentru Windows Media („WM-DRM”).
 Transferaţi fişierul audio normal înapoi în computer şi apoi formataţi memoria.
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[BOOT ERROR]
 Memoria nu a fost formatată în mod corespunzător.
 Memoria a fost formatată la un computer.
 Apăsaţi pe butonul ; apoi, apare mesajul [Format OK?]. Selectaţi [OK] şi
apăsaţi butonul  pentru a confirma.
Toate datele (piese muzicale, etc., inclusiv datele demonstrative instalate de
producător, utilitarul de instalare al pachetului software şi Ghid de operare) vor
fi şterse.
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[AVLS] (intermitent)
 Nivelul de volum depăşeşte valoarea nominală în timp ce funcţia [AVLS(Volume
Limit)] este activată.
 Reduceţi volumul sau dezactivaţi funcţia [AVLS(Volume Limit)] ( p. 46).
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[MEMORY FULL]
 Spaţiul de memorie liberă este insuficient.
 Încercaţi să înregistraţi un program radio FM (numai modelul NWZ-B152F/
B153F) când playerul conţine deja 999 de fişiere cu înregistrări din programe radio
FM.
 Încercaţi să înregistraţi sunete când playerul conţine deja 999 de fişiere de sunet
înregistrate.
 Conectaţi playerul la computer şi ştergeţi toate piesele muzicale sau fişierele de
care nu aveţi nevoie, pentru a mări spaţiul disponibil în player.
 Ştergeţi programele radio FM înregistrate care nu sunt necesare.
 Ştergeţi fişierele de sunet înregistrate care nu sunt necesare.
[NO DATA]
 Nu există fişiere audio în memorie.
 Transferaţi fişiere audio.
[NO ITEM]
 Nu există fişiere audio în elementul selectat.
 Transferaţi fişiere audio.
 Înregistraţi sunete.
 Înregistraţi emisiuni ale posturilor de radio FM (numai modelul NWZ-B152F/
B153F).
 Nu există niciun post de radio FM prestabilit (numai modelul NWZ-B152F/B153F).
 Prestabiliţi posturi de radio FM.
[READ ONLY]
 Încercaţi să ştergeţi piese muzicale care sunt de tip doar în citire.
 Ştergeţi datele utilizând Windows Explorer.
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[LOW BATTERY]
 Bateria este slabă.
 Încărcaţi bateria ( p. 14).
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[HOLD]
 Playerul nu poate fi utilizat, deoarece butonul HOLD este setat în poziţia de blocare.
 Pentru a utiliza playerul, glisaţi butonul HOLD în poziţie opusă ( p. 7).
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[FILE ERROR]
 Fişierul nu poate fi citit.
 Fişierul nu este normal.
 Playerul nu poate reda numite fişiere din cauza unor formate incompatibile.
 Transferul a fost întrerupt.
 Transferaţi fişierul audio normal înapoi în computer şi apoi formataţi playerul.
 Dacă piesa muzicală care nu poate fi redată nu este necesară, o puteţi şterge din
memorie.
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Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia, indică faptul că acest
produs nu trebuie tratat ca pe un deşeu menajer. El trebuie predat punctelor de
reciclare a echipamentelor electrice şi electronice. Asigurându-vă că acest
produs este dezafectat în mod corect, veţi ajuta la prevenirea posibilelor
consecinţe negative asupra mediului şi a sănătăţii umane, dacă produsul ar fi
fost dezafectat în mod necorespunzător. Reciclarea materialelor va ajuta la
conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să contactaţi primăria din oraşul dumneavoastră,
serviciul de salubritate local sau magazinul de unde aţi cumpărat produsul.
Accesorii aplicabile: Căşti
Continuare în pagina următoare 

Index

Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Se aplică pentru ţările
membre ale Uniunii Europene si pentru alte ţări europene cu sisteme de colectare
separată)
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Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii se aplică numai echipamentelor
vândute în ţările care respectă directivele UE
Producătorul acestui aparat este : Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat pentru compatibilitatea
electromagnetică si conformitatea electrosecurităţii produselor este : Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germania. Pentru
orice problemă de service sau de garanţie , vă rugăm să consultaţi documentele
de garanţie ce insoţesc aparatul.
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Acest simbol marcat pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că bateria acestui
produs nu trebuie considerată reziduu menajer.
Pe anumite tipuri de baterii, acestui simbol i se pot asocia simbolurile anumitor
substanţe chimice. Simbolurile pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) sunt
adăugate, daca bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate corect, veţi ajuta la prevenirea
consecinţelor negative pentru mediu şi pentru sănătatea umană, care, în caz
contrar, pot fi provocate de către manipularea şi eliminarea greşită a acestor
baterii. Reciclarea acestor materiale va ajuta la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care pentru siguranţa, performanţa sau integritatea datelor
necesită o conexiune permanentă cu bateria încorporată, aceasta trebuie
înlocuită numai de către personalul specializat din centrele de service. Pentru a
vă asigura că bateriile vor fi dezafectate corespunzător, predaţi produsulul la
sfârşitul duratei de funcţionare la centrele de colectare pentru deşeuri electrice
şi electronice.
Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să consultaţi secţiunea în care este
explicat modul neprimejdios de îndepărtare a bateriei din produs. Predaţi
bateria uzată la un centru de colectare şi reciclare a bateriilor.
Pentru mai multe detalii referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriei,
vă rugăm să contactaţi primaria, serviciul de preluare a deşeurilor sau
magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
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cu sisteme de colectare separate)
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Despre siguranţă
 Aveţi grijă să nu scurtcircuitaţi bornele playerului cu alte obiecte metalice.
 Nu atingeţi bateria reîncărcabilă cu mâinile goale dacă aceasta prezintă
scurgeri. Deoarece este posibil să rămână lichid de baterie în player,
consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony dacă bateria prezintă scurgeri.
Dacă lichidul vă pătrunde în ochi, nu vă frecaţi la ochi, deoarece acest lucru
poate provoca orbirea. Spălaţi-vă ochii cu apă curată şi consultaţi un medic.
De asemenea, dacă lichidul vă pătrunde în corp sau pe haine, spălaţi imediat
zona afectată de lichid. În caz contrar, se pot produce arsuri sau răniri. Dacă
vă răniţi sau vă ardeţi cu lichid de la baterie, consultaţi un medic.
 Nu turnaţi apă şi nu introduceţi obiecte străine în player. În caz contrar,
puteţi provoca incendii sau electrocutări.
În cazul apariţiei unei asemenea situaţii, opriţi imediat playerul, deconectaţi-l
şi consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony sau centru de service Sony.
 Nu aruncaţi playerul în foc.
 Nu demontaţi şi nu remodelaţi playerul. În caz contrar, se pot produce
electrocutări. Pentru schimbarea bateriilor reîncărcabile, verificări interne
sau reparaţii, consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony sau centru de
service Sony.
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 Nu expuneţi playerul la acţiunea apei. Playerul nu este impermeabil. Nu uitaţi
să respectaţi măsurile de precauţie de mai jos.
 Aveţi grijă să nu scăpaţi playerul într-o chiuvetă sau în alt recipient umplut cu apă.
 Nu utilizaţi playerul în locaţii cu umezeală sau în condiţii meteorologice nefavorabile,
de exemplu în condiţii de ploaie sau ninsoare.
 Nu umeziţi playerul.
Dacă atingeţi playerul cu mâinile ude sau îl introduceţi într-un articol de
îmbrăcăminte umed, este posibil ca playerul să se umezească, ceea ce poate provoca
funcţionarea defectuoasă a acestuia.

 Când deconectaţi căştile de la player, ţineţi de fişa căştii pentru a o deconecta.
Tragerea de firul căştii poate cauza deteriorarea firului căştii.
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 Aveţi grijă să nu introduceţi playerul într-o geantă cu cablul de căşti înfăşurat în jurul
său şi apoi să supuneţi geanta la un impact puternic.
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 Aveţi grijă să nu staţi jos atunci când playerul se află în buzunarul de la spate.
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La instalare
 Nu aşezaţi obiecte grele pe player şi nu aplicaţi asupra acestuia şocuri
puternice. Acesta se poate defecta sau deteriora.
 Nu utilizaţi niciodată playerul în locaţii unde va fi expus la valori extreme de
lumină, temperatură, umezeală sau vibraţii. Playerul se poate decolora,
deforma sau deteriora.
 Nu expuneţi niciodată playerul la temperaturi ridicate, de exemplu într-un
autovehicul parcat la soare sau în lumină solară directă.
 Nu lăsaţi playerul într-un loc expus la praf în exces.
 Nu lăsaţi playerul pe o suprafaţă instabilă sau într-o poziţie înclinată.
 Dacă playerul determină interferenţe la recepţia radio sau TV, opriţi playerul
şi îndepărtaţi-l de radio sau de televizor.
 Când utilizaţi playerul, amintiţi-vă să urmaţi măsurile de precauţie de mai
jos, pentru a evita îndoirea carcasei sau funcţionarea defectuoasă a playerului.
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Siguranţa rutieră
Evitaţi ascultarea la căşti în situaţiile în care auzul nu trebuie afectat.
Prevenirea deteriorării auzului
Evitaţi utilizarea căştilor la volum ridicat. Experţii în acustică nu recomandă
redarea continuă, la volum ridicat şi pe perioade îndelungate de timp. Dacă
auziţi un ţiuit în urechi, reduceţi volumul sau întrerupeţi utilizarea.
Nu creşteţi în mod brusc volumul, mai ales când utilizaţi căştile. Măriţi
volumul în mod treptat, astfel încât sunetele puternice să nu vă afecteze
urechile.
Consideraţia faţă de cei din jur
Menţineţi volumul la un nivel moderat. Aceasta vă va permite să auziţi sunetele
din exterior şi să daţi dovadă de consideraţie faţă de persoanele din jur.

Avertizare
Dacă se produc descărcări electrice în timp ce utilizaţi playerul, scoateţi
imediat căştile.
Dacă aveţi o reacţie alergică la căştile furnizate, opriţi imediat utilizarea
acestora şi contactaţi un medic.
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Despre acumularea de căldură
În timpul încărcării playerului, în acesta se poate acumula căldură dacă este
utilizat pentru o perioadă prelungită de timp.
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Informaţie privind electricitatea statică
În condiţii de aer deosebit de uscat, puteţi auzi un uşor ţiuit. Acesta este un
rezultat al electricităţii statice acumulate în corp şi nu reprezintă o funcţionare
defectuoasă a playerului.
Efectul poate fi redus la minimum prin purtarea de haine confecţionate din
materiale naturale.
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Despre curăţare
 Curăţaţi carcasa playerului cu o lavetă moale, de exemplu, o lavetă de
curăţare pentru ochelari.
 În cazul în care carcasa playerului devine foarte murdară, curăţaţi-o cu o
lavetă moale, uşor umezită cu apă sau într-o soluţie de detergent slab.
 Nu utilizaţi tampoane abrazive, pulbere de degresare sau solvent, de exemplu
alcool sau benzen, deoarece finisajul carcasei se poate deteriora.
 Aveţi grijă să nu permiteţi pătrunderea apei în player prin deschiderea de
lângă conector.
 Curăţaţi periodic fişa căştilor.
Dacă aveţi întrebări sau probleme referitoare la player, consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
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Despre ecranul LCD
 Nu apăsaţi puternic pe ecranul LCD. Este posibil să se producă apariţia unor
pete colorate sau deteriorarea panoului LCD.
 Dacă playerul este utilizat în locaţii reci, se poate produce fenomenul de
formare de imagini fantomă. Acest lucru nu indică o defecţiune.
 Dacă playerul este utilizat în locaţii reci sau calde, contrastul poate fi afectat.

Cuprins

Despre utilizare
 Când utilizaţi o curea (comercializată separat), evitaţi agăţarea acesteia de
obiectele pe lângă care treceţi. Mai mult, aveţi grijă să nu balansaţi playerul
ţinându-l de curea, pentru a nu lovi alte persoane.
 Abţineţi-vă să utilizaţi playerul, respectând indicaţiile personalului de zbor,
în timpul decolării sau aterizării cu o aeronavă.
 Reţineţi că este posibilă formarea de condens temporar în situaţii precum
aceea în care playerul este mutat rapid dintr-un mediu cu temperatură
scăzută într-un mediu cu temperatură ridicată sau este utilizat într-o cameră
în care tocmai a fost pornit un radiator. Condensul creează un fenomen prin
care umezeala din aer aderă la suprafeţe precum panourile metalice, etc., iar
apoi se transformă în lichid.
Dacă se formează condens în interiorul playerului, lăsaţi-l oprit până la
dispariţia condensului. Dacă utilizaţi playerul în prezenţa condensului, acesta
poate funcţiona defectuos.
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 Explicaţiile din acest manual pornesc de la premisa că sunteţi familiarizat cu
operaţiile de bază din Windows.
Pentru detalii privind utilizarea computerului şi a sistemului de operare,
consultaţi manualele respective.
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 Nu garantăm că este posibilă afişarea corespunzătoare a tuturor limbilor în softwareul furnizat.
 Caracterele create de utilizator şi unele caractere speciale nu vor fi afişate.
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Despre software
 Legislaţia privitoare la drepturile de autor interzice reproducerea totală sau
parţială a software-ului sau a manualului care îl însoţeşte, precum şi
închirierea software-ului fără permisiunea posesorului drepturilor de autor.
 În nicio situaţie Sony nu va fi responsabilă pentru niciun fel de daune
financiare sau pierdere de profituri, inclusiv pretenţii formulate de terţi, care
derivă din utilizarea software-ului furnizat cu acest player.
 Software-ul furnizat cu acest player nu poate fi utilizat cu alte echipamente
decât cele pentru care a fost specificat.
 Reţineţi că, datorită eforturilor permanente de îmbunătăţire a calităţii, este
posibil ca specificaţiile software-ului să se modifice fără preaviz.
 Utilizarea acestui player cu alt software decât cel furnizat nu este acoperită de
garanţie.
 Capacitatea de afişare a limbilor în software-ul furnizat va depinde de
sistemul de operare instalat pe computer. Pentru rezultate mai bune,
asiguraţi-vă că sistemul de operare instalat este compatibil cu limba pe care
doriţi să o afişaţi.
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În unele ţări/regiuni, unele date demonstrative nu sunt instalate.

 Capacitatea playerului conectat.
 Playerul nu funcţionează normal.
 Informaţiile de conţinut sunt scrise în limbi sau utilizând caractere care nu sunt
acceptate de player.

Despre site-ul web de asistenţă pentru clienţi
Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de produsele Sony sau doriţi
informaţii despre dispozitive şi componente compatibile cu produsele Sony,
vizitaţi următoarele site-uri web.
Pentru clienţii din Statele Unite: http://www.sony.com/walkmansupport
Pentru clienţii din Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Pentru clienţii din Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
Pentru clienţii din America Latină: http://www.sony-latin.com/index.crp
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni: http://www.sony-asia.com/support
Pentru clienţii care au achiziţionat modelele comercializate internaţional:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
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 Piesa muzicală înregistrată este limitată la uz privat. Utilizarea piesei
muzicale dincolo de această limită necesită permisiunea deţinătorilor
drepturilor de autor.
 Sony nu este responsabilă pentru înregistrări/descărcări incomplete sau
pentru deteriorarea datelor din cauza unor probleme ale playerului sau ale
computerului.
 În funcţie de tipul de text şi de caractere, este posibil ca textul afişat la
player să nu fie afişat corespunzător la dispozitiv. Aceasta se datorează
următoarelor motive:
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*1
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Despre datele demonstrative*1
În player sunt pre-instalate date demonstrative.
Dacă ştergeţi datele demonstrative, acestea nu pot fi restabilite şi nu se vor
furniza date de schimb.
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Program ©2010 Sony Corporation
Documentaţie ©2010 Sony Corporation
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 „WALKMAN” şi sigla „WALKMAN” sunt mărci comerciale înregistrate ale
Sony Corporation.
 ZAPPIN şi sigla sa sunt mărci comerciale ale Sony Corporation.
 Microsoft, Windows, Windows Vista şi Windows Media sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în
Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări.
 Adobe, Adobe Reader şi Adobe Flash Player sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale Adobe Systems Incorporated în Statele Unite ale
Americii şi/sau în alte ţări.
 Tehnologia de codificare audio şi brevetele MPEG Layer-3 sunt obţinute sub
licenţă de la Fraunhofer IIS şi Thomson.
 IBM şi PC/AT sunt mărci comerciale înregistrate ale International Business
Machines Corporation.
 Macintosh este marcă comercială a Apple Inc.
 Toate celelalte mărci comerciale şi mărci comerciale înregistrate sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deţinătorilor respectivi. În
acest manual, simbolurile TM şi ® nu sunt specificate.
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Informaţii privind licenţele şi mărcile comerciale
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Specificaţii
Format de fişier acceptat
Formate audio
(codec)

Format fişier media: format de fişier MP3 (MPEG-1
Layer3)
Extensie fişier: .mp3
Rată de biţi: 32 – 320 kbps (Acceptă rată de biţi variabilă
(VBR))
Frecvenţă de eşantionare*1: 32, 44,1, 48 kHz

WMA

Format fişier media: format de fişier ASF
Extensie fişier: .wma
Rată de biţi: 32 – 192 kbps (Acceptă rată de biţi variabilă
(VBR))
Frecvenţă de eşantionare*1: 44,1 kHz

*1 Este posibil ca frecvenţa de eşantionare să nu corespundă tuturor codificatoarelor.

Număr maxim de piese muzicale care pot fi înregistrate şi durata aferentă (Aprox.)
Duratele aproximative se bazează pe situaţia în care transferaţi sau înregistraţi numai
4 minute de piese muzicale în format MP3.
Alte numere de piese muzicale în format audio care poate fi redat şi alte durate pot diferi
de valorile pentru formatul MP3.
NWZ-B152/B152F

NWZ-B153/B153F

Rată de biţi

Număr

Durată

Număr

Durată

48 kbps

1.250

83 ore 20 minute

2.550

170 ore 00 minute

64 kbps

950

63 ore 20 minute

1.950

130 ore 00 minute

128 kbps

470

31 ore 20 minute

980

65 ore 20 minute

256 kbps

240

16 ore 00 minute

490

32 ore 40 minute

320 kbps

190

12 ore 40 minute

390

26 ore 00 minute

Continuare în pagina următoare 
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Muzică
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Durată maximă de înregistrare (Aprox.)

Codec*

Durată

Durată

Înregistrare voce calitate ridicată

23 ore 20 minute

47 ore 50 minute

Înregistrare voce calitate medie

46 ore 40 minute

95 ore 40 minute

Înregistrare voce calitate redusă

93 ore 20 minute

191 ore 20 minute

Înregistrare FM

11 ore 40 minute

23 ore 50 minute

* Playerul utilizează codecul MS-ADPCM pentru înregistrarea sunetelor şi a programelor FM.
1

Număr maxim de fişiere sau foldere care pot fi înregistrate (Aprox.)
 Fişiere: 2.640
 Foldere: 500

Capacitate (Capacitate disponibilă pentru utilizator)*1
NWZ-B152/B152F: 2 GO (Aprox. peste 1,73 GO = 1.853.587.456 octeţi)
NWZ-B153/B153F: 4 GO (Aprox. peste 3,54 GO = 3.798.007.808 octeţi)
*1

Capacitatea de stocare disponibilă a playerului poate varia.
O porţiune de memorie este utilizată pentru funcţiile de gestionare a datelor.

Ieşire (căşti)
Răspuns în frecvenţă
20 – 20.000 Hz (la redarea unui fişier de date, măsurare semnal singular)

Radio FM (numai modelul NWZ-B152F/B153F)
 Prestabilit
30 canale prestabilite
 Gamă de frecvenţe FM
de la 87,5 la 108,0 MHz
Frecvenţa se modifică cu 0,1 MHz.

IF (FM)
Neacceptat

Antenă
Antenă cu fir

Interfaţă
Cască: Mini-mufă stereo
Hi-Speed USB (compatibil cu USB 2.0)

Temperatură de funcţionare
5 °C – 35 °C

Continuare în pagina următoare 
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NWZ-B152/B152F
1

Cuprins

Duratele de mai jos sunt estimate pentru situaţia în care sunt stocate numai fişiere FM
(numai modelul NWZ-B152F/B153F) sau fişiere audio de tip voce. Durata poate fi diferită,
în funcţie de condiţiile în care este utilizat playerul.
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Sursa de alimentare
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 Baterie încorporată de 170 mAh, reîncărcabilă, cu ioni de litiu
 Alimentare USB (de la un computer printr-un conector USB al playerului)

Durata de încărcare
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Încărcare prin USB
Aprox. 70 de minute

Durata de viaţă a bateriei (redare continuă)
NWZ-B152/B153/B152F/B153F

Redare la MP3 128 kbps

Aproximativ 18 ore

Redare la WMA 128 kbps

Aproximativ 17 ore

Index

Starea playerului

La recepţia de emisiuni FM
Aproximativ 6 ore
(numai modelul NWZ-B152F/B153F)
Înregistrare FM
Aproximativ 3 ore
(numai modelul NWZ-B152F/B153F)
Înregistrare voce

Aproximativ 6 ore

Durata efectivă de viaţă a bateriei poate varia în funcţie de setări. Duratele estimate pentru
utilizarea bateriei, indicate mai sus, se bazează pe condiţii normale de utilizare cu „Setarea
de bază pentru măsurarea duratei de viaţă a bateriei (Setare pentru o durată de viaţă
prelungită a bateriei)”, aşa cum se arată în tabelul de mai jos. Reţineţi că, chiar dacă
playerul este oprit pentru o perioadă prelungită de timp, se consumă o cantitate redusă de
putere a bateriei. Durata de viaţă a bateriei poate varia în funcţie de setarea volumului,
condiţiile de utilizare şi temperatura ambientală.
Setare

Setare implicită

Setarea de bază pentru
măsurarea duratei de
viaţă a bateriei (Setare
pentru o durată de viaţă
prelungită a bateriei)

Setări pentru ecran

[Power Save Mode]*1 ( p. 47)

[Save ON
Normal]

[Save ON Super]

Setări pentru efectul
de sunet

[Equalizer]*2 ( p. 30)

[None]

[None]

[BASS]* ( p. 29)
[LED]*3 ( p. 47)

Activare

Dezactivare

[LED ON]

[LED OFF]

[Mid]

[Low]

Setări pentru
dispozitivul de
iluminat

3

Setări pentru calitatea [Voice Record Codec] ( p. 44)
înregistrării

*1 Când [Power Save Mode] este setat la [Save ON Normal], durata de viaţă a bateriei devine cu
aproximativ 30% mai scurtă decât [Save ON Super].
Când [Power Save Mode] este setat la [Save OFF], durata de viaţă a bateriei devine cu aproximativ 70%
mai scurtă decât [Save ON Super].
*2 Când [Equalizer] este setat la [Heavy], [Pop], [Jazz], [Unique] sau [Custom], durata de viaţă a bateriei
devine cu aproximativ 50% mai scurtă decât [None].
*3 Când opţiunea [BASS] este activată şi [LED] este setat la [LED ON], durata de viaţă a bateriei se reduce
cu aproximativ 50%.

Continuare în pagina următoare 
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Afişajul
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LCD cu 3 linii

Dimensiuni (L/h/l, piesele proeminente nu sunt incluse)
90,7 × 22 × 14,7 mm
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Dimensiuni (L/h/l)
90,9 × 23,3 × 15,2 mm

Masă

Index

Aprox. 28 g

Elemente furnizate
 Căşti (1)
 Quick Start Guide (1)
Următoarele foldere sunt stocate în folderul [Storage Media] al memoriei playerului.
Următoarele elemente (fişiere PDF şi comenzi rapide) sunt incluse în aceste foldere.
 Folderul [Operation Guide]*1
Conţine fişierele PDF din Ghid de operare.
 Folderul [Support]
Conţine pictograme de comenzi rapide pentru „Asistenţă pentru clienţi” şi „Înregistrare
clienţi” în folderele de ţară/regiune.
 Folderul [PC_Application_Software]
Conţine o pictogramă de acces rapid la site-ul de descărcare Windows Media Player 11.
Dacă utilizaţi Windows Media Player 10 sau o versiune anterioară pe computer,
descărcaţi Windows Media Player 11 de pe acest site Web.
*1 Fişierele PDF denumite [xxx_NWZB150.pdf] din acest folder reprezintă Ghid de operare. În locul
grupului de caractere „xxx” este afişat numele limbii. Alegeţi manualul care corespunde limbii
dumneavoastră.

Continuare în pagina următoare 
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Cerinţe de sistem (pentru player)

Designul şi specificaţiile sunt supuse modificărilor fără notificare prealabilă.

Index

Nu este acceptat de următoarele medii:
 Computere sau sisteme de operare artizanale
 Un mediu care reprezintă un upgrade al sistemului de operare original, instalat de
producător
 Mediu cu încărcare multiplă
 Mediu cu monitoare multiple
 Macintosh
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Nu garantăm funcţionarea pentru toate computerele, chiar dacă acestea îndeplinesc
cerinţele de sistem de mai sus.

Cuprins

 Computer
IBM PC/AT sau compatibil, având pre-instalate următoarele sisteme de operare
Windows*1:
 Windows XP Home Edition (Service Pack 2 sau o versiune ulterioară)
 Windows XP Professional (Service Pack 2 sau o versiune ulterioară)
 Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 sau o versiune ulterioară)
 Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 sau o versiune ulterioară)
 Windows Vista Business (Service Pack 1 sau o versiune ulterioară)
 Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 sau o versiune ulterioară)
 Windows 7 Home Basic
 Windows 7 Home Premium
 Windows 7 Professional
 Windows 7 Ultimate
Versiunea de sistem de operare pe 64 de biţi acceptată pentru Windows Vista &
Windows 7.
Nu este acceptat de alte sisteme de operare în afara celor de mai sus.
*1 Sunt excluse versiunile sistemelor de operare neacceptate de Microsoft.
 Procesor: 300 MHz sau superior (Pentru Windows Vista, 800 MHz sau superior. Pentru
Windows 7, 1 GHz sau superior)
 RAM: 128 MO sau superior (Pentru Windows Vista, 512 MO sau superior. Pentru
Windows 7, 1 GO (32 biţi) / 2 GO (64 biţi) sau superior)
 Conector USB (recomandat Hi-Speed USB)
 Internet Explorer 6.0 sau o versiune ulterioară, este necesară instalarea Windows Media
Player 11 sau 12.
 Pentru utilizarea Electronic Music Distribution (EMD) este necesară o conexiune
Internet de bandă largă sau vizitarea site-ului web.
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B
Bateria rămasă ............................ 8, 14
Baterie ........................................ 14, 78
[Beep] . ............................................. 46
Buton BACK/HOME ................. 6, 12
Buton BASS/PLAY MODE
. .............................................5, 28, 29
Buton REC/STOP . ...............5, 37, 41
Buton RESET .............................. 7, 56
Buton VOL +/– ................................. 5
Buton ZAP .................................. 5, 24
C
Calitatea sunetului . .................. 29, 30
Căşti .................................6, 71, 77, 79
Căutarea pieselor muzicale ........... 26
Computer ............................14, 62, 80
Comutator HOLD ............................ 7
Comutator rotativ . ........................... 5
Conector USB .......................7, 14, 19
[Contrast] ........................................ 47

E
Ecran de redare ................................. 8
Ecranul pentru radio FM .............. 34
Elemente furnizate ......................... 79
Energie ............................................... 9
[Equalizer] . ..................................... 30
Explorer ........................................... 19
F
[FM] ........................................... 10, 33
[FM Auto Preset] . .......................... 35
[Format] . ......................................... 51
Funcţia Bass ................................ 8, 29
I
[Information] .................................. 48
[Initialize] ........................................ 51
Înregistrare ................................ 37, 41
L
[Language] . ............................... 16, 49
[LED] ........................................... 6, 47
M
Meniul principal ............................. 10
Mesaje .............................................. 65
Microfon ...................................... 7, 41
MP3 ......................................19, 53, 76
[Music Library] . .................10, 12, 21
O
Orificiu pentru curea ....................... 7
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A
Acord prestabilit ............................. 33
Adobe Reader ................................... 2
ADPCM ..................................... 41, 77
Afişajul ..................................... 6, 8, 34
Aleator ............................................. 28
[Artist] ............................................. 26
[AVLS(Volume Limit)] .................. 46

D
Data şi ora ....................................... 17
Depanare ......................................... 56
Derulare rapidă înainte . ................ 21
Derulare rapidă înapoi . ................. 21
Dispozitiv de iluminat ..................... 6
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Simboluri
(Se repetă toate) . ...................... 28
(Repetare 1 piesă) ................... 28
(Se repetă toate aleator)
. ....................................................... 28
(Redare ZAPPIN) ................. 8, 24
[Custom] ................................. 30
[Heavy] .................................... 30
[Jazz] ........................................ 30
[Pop] . ....................................... 30
[Unique] .................................. 30
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Datele înregistrate .......................38, 42
Piese muzicale ....................................32

T
Transferul ........................................ 19
V
[Voice] . ...................................... 10, 41
[Voice Record Codec] . .................. 44
Volum . ...................................5, 46, 71
W
WMA ...................................19, 53, 76
Z
[ZAPPIN Range] ............................ 25

Index

S
[Scan Sensitivity] ............................ 40
[Set Date-Time] ........................ 17, 45
Setarea orei ................................ 17, 45
[Settings] ................................... 10, 45
Ştergere
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R
Radio ................................................ 33
Rata de biţi ...................................... 53
Redare ........................................ 21, 23
Redare date înregistrate ........... 39, 43
Redare ZAPPIN . ............................ 23
Reiniţializare player ....................... 56
Reîncărcare . .................................... 14
Repetare ........................................... 28
[Reset All Settings] . ....................... 50
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P
[Play Mode] . ................................... 28
[Power Save Mode] ........................ 47
Prestabilire manuală a posturilor
. ....................................................... 33

