Součásti a ovládací prvky

Stručný návod k obsluze
Instalace dodaného softwaru
Používání přehrávače „WALKMAN“

Poznámka
ˎˎPo zrušení zvukového signálu a varování můžete hlasitost zvýšit i nad
stanovenou úroveň.
ˎˎPo počátečním varování se zvukový signál s varováním opakují při nastavení
hlasitosti nad stanovenou úroveň po každých 20 hodinách; jestliže k tomu
dojde, změní se hlasitost automaticky na počáteční nastavení.
ˎˎNastavíte-li hlasitost za stanovenou mez a pak přehrávač Walkman vypnete,
vrátí se nastavení hlasitosti automaticky na stanovenou mez.

Počáteční nastavení

NWZ-F886/F887
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 Tip
ˎˎPřipojení Wi-Fi a účet Google můžete nastavit i později.

Instalace příručky a softwaru Content
Transfer (pro systém Mac)

Instalace softwaru WALKMAN Guide a
Media Go (pro systém Windows)
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Přehrávač Walkman připojte kabelem USB (součást
dodávky) ke spuštěnému počítači.
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V počítači vyberte v boční liště aplikace Finder
položku [WALKMAN] a otevřete složku [FOR_MAC].
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Poklepejte na ikonu instalačního programu
požadovaného softwaru:

1

Dodaným kabelem USB připojte přehrávač
Walkman ke spuštěnému počítači a
přehrávač Walkman nabijte.

Přehrávač Walkman připojte dodaným kabelem USB
ke spuštěnému počítači. Kabel USB zasuňte do zdířky
symbolem
směrem nahoru a ujistěte se, zda je
připojení v pořádku.

4

Přehrávač Walkman se zapne.

Informace o příručkách
Kromě tohoto stručného návodu k obsluze se tento model dodává
se zkrácenou a plnou verzí příručky, která obsahuje podrobnější pokyny
k obsluze.
Příručka (zkrácená verze):
Příručku (zkrácenou verzi) můžete pohlížet na obrazovce počítače.
Podrobné informace viz „Instalace softwaru WALKMAN Guide a Media Go
(pro systém Windows)“ nebo „Instalace příručky a softwaru Content
Transfer (pro systém Mac)“.
Příručka (plná verze):
Plná verze příručky je k dispozici na následující adrese URL. Pokud
příručku prohlížíte pomocí přehrávače Walkman, přečtěte si kapitolu
„Použití příručky v přehrávači „WALKMAN“.“
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzf880/h_ww/

Funkce redukce šumu je k dispozici pouze při použití dodaných sluchátek
nebo sluchátek s funkcí redukce šumu. Dodaná sluchátka se dodávají
výlučně s tímto přehrávačem Walkman.

 Obrazovka (dotyková obrazovka)

Přehrávač Walkman se ovládá dotykem (klepnutím) prstu na ikony,
položky atd. zobrazené na obrazovce.

 Vestavěný mikrofon
 Konektor sluchátek
 WM-PORT – konektor

Připojte kabel USB (součást dodávky) nebo jiné příslušenství podporující
rozhraní WM-PORT (není součástí dodávky).
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Informace o operačním systému
Zajistěte, aby byl v počítači nainstalován operační systém Windows XP*1
(Service Pack 3 nebo novější), Windows Vista*2 (Service Pack 2 nebo
novější), Windows 7*2 (Service Pack 1 nebo novější) nebo Windows 8.
*1 Kromě 64bitových verzí operačního systému.
*2 [Režim kompatibility] pro systém Windows XP není podporován.

U počítačů Mac se ujistěte, zda je nainstalován operační systém Mac OS
X v10.6 nebo novější.
Jiné než výše uvedené operační systémy nejsou podporovány
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 Otvor na řemínek
 Vestavěná anténa

V zařízení jsou vestavěné antény Wi-Fi, Bluetooth a GPS.

 Tip
ˎˎJestliže se na obrazovce zobrazí položka [USB connected], připojte
přehrávač Walkman klepnutím na položku [Turn on USB storage].
ˎˎPokud se nezobrazí následující obrazovka, přejeďte přes stavový řádek v
horní části obrazovky a na oznamovacím panelu klepněte na položku
[Turn on USB storage].

Stavový řádek

Zobrazí se obrazovka* výběru jazyka.
* Obrazovka výběru jazyka se nemusí zobrazit – záleží na místě, kde jste
přehrávač Walkman zakoupili.

Zvolte požadovaný jazyk, jenž bude použit
při zobrazení smlouvy s koncovým
uživatelem.
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Ujistěte se, zda jste podmínkám smlouvy s
koncovým uživatelem porozuměli a
klepněte na [Agree].

 VOL Tlačítko +/- (Hlasitost)
 Tlačítko 

Slouží k přechodu na další skladbu, další kapitolu videoklipu nebo scénu
o 5 minut později. Pokud tlačítko stisknete a přidržíte, skladby nebo videa
se přetáčejí rychle vpřed.

 Tip
ˎˎNež se pokusíte software z přehrávače Walkman odstranit, zálohujte si
v případě potřeby složku [FOR_MAC] zkopírováním do počítače Mac.

Po zobrazení obrazovky potvrzující
připojení USB klepnutím na tlačítko
obrazovku ukončete a přejděte k
počátečním nastavením.
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Zobrazí se obrazovka počátečního nastavení.
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Tato obrazovka se zobrazuje v angličtině.
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[Počítač] nebo [Tento počítač] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS].
otevřete [Průzkumník souborů]. V seznamu položky [Počítač]
vyberte položku [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS].
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 Tlačítko 

 Tip
ˎˎPo spuštění souboru [Setup.exe] se soubor [Setup.exe] uložený ve složce
[FOR_WINDOWS] v přehrávači Walkman zkopíruje jako záloha do
počítače a v počítači se nainstaluje software WALKMAN Guide a Media
Go.
ˎˎJestliže jste provedli změnu typu připojení USB na jiné nastavení než
režim MSC, změňte režim znovu zpět na MSC klepnutím na položku
[Connected as USB Storage] na oznamovacím panelu.
ˎˎPokud se soubor [Setup.exe] nespustí, zkopírujte soubor [Setup.exe] na
plochu počítače a poklepejte na něj.

 RESET – tlačítko

Stisknutím tlačítka RESET perem, kancelářskou sponkou či podobným
nástrojem můžete přehrávač Walkman resetovat.

Poznámka
ˎˎPokud stisknete a přibližně na 8 sekund přidržíte tlačítko , bude proveden
reset přehrávače Walkman.

Tato obrazovka se zobrazuje v angličtině.
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Zvolte požadovaný jazyk.
Klepněte na tlačítko  a můžete začít
přehrávač Walkman používat.

 Symbol

Dotkněte se tohoto symbolu zařízením Bluetooth vybaveným funkcí NFC.

 Reproduktor

Informace o ovládání hlasitosti (pouze
pro země uplatňující evropské
směrnice)
Zvukový signál (pípnutí)* s varováním [Check the volume level] slouží
ochraně vašeho sluchu, jestliže poprvé zvýšíte nastavení hlasitosti nad
stanovenou úroveň. Zvukový signál a varování můžete zrušit klepnutím
na tlačítko [OK] v dialogovém okně upozornění.
* Zvukový signál (pípnutí) nezazní při připojení zvukového zařízení Bluetooth.

Poklepejte na soubor [Setup.exe].
Zobrazí se průvodce instalací.

Slouží k přechodu na předchozí skladbu, předchozí kapitolu videoklipu
nebo scénu přehrávanou před 5 minutami. Pokud tlačítko stisknete a
přidržíte, skladby nebo videa se přetáčejí rychle zpět.

Stisknutí: Zapíná nebo vypíná obrazovku
Stisknutí a přidržení: Vypíná napájení.

V počítači postupujte následujícím způsobem.
ˎˎWindows 8: V části [Úvodní obrazovka] zvolte položku [Plocha] a

 Tlačítko 

  (Napájení) – tlačítko

ˎˎNyní máte přístup k přehrávači Walkman v počítači.
ˎˎWindows 7 nebo dřívější verze: Klepněte na tlačítko [Start] –

Klepněte na tlačítko .

Umožňuje přehrávání nebo pozastavení přehrávání hudebních skladeb
nebo videoklipů.

Tato obrazovka se zobrazuje v angličtině.
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Podle pokynů zobrazených na obrazovce
nastavte připojení Wi-Fi, účet Google,
datum, čas atd.

Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Po ukončení instalačního programu se na ploše počítače zobrazí alias
(zástupce) nainstalovaného softwaru (příručka nebo Content Transfer).

Poznámka
ˎˎJestliže se během nabíjení přehrávače
Walkman zobrazuje velký symbol baterie,
je zbývající kapacita k ovládání přehrávače
Walkman příliš nízká. Zhruba po 10
minutách nabíjení se přehrávač Walkman
automaticky zapne.

Poznámky k funkci redukce šumu

Instalace příručky: [Help_Guide_Installer_for_Mac]
Instalace softwaru Content Transfer: [ContentTransfer.pkg]
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Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Po ukončení průvodce instalací se na ploše počítače zobrazí zástupci
softwaru WALKMAN Guide a Media Go.
Součástí softwaru WALKMAN Guide je Příručka.

Zapnutí a vypnutí přehrávače
„WALKMAN“
Nebudete-li přehrávač Walkman další dobu používat, vypněte jej.

Používání dotykové obrazovky
Přehrávač Walkman je vybaven dotykovou obrazovkou. Přehrávač
Walkman tedy můžete obsluhovat gesty, například klepnutím, stisknutím
či přejetím přes obrazovku. Podrobné informace naleznete v příručce.

Klepnutí

Stisknutí a přidržení

1

Na výchozí obrazovce klepněte na položku
a potom klepněte na položku
[Příručka].

 Tip
ˎˎPříručka, která je součástí v softwaru WALKMAN Guide, nainstalovaná
v počítači je zkrácená verze.
ˎˎPlnou verzi příručky je možné prohlížet pomocí různých zařízení, jako je
například počítač, a je k dispozici na následující webové adrese nebo
prostřednictvím kódu QR.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzf880/h_ww/

Odstraňování problémů

Technické údaje

Nepracuje-li přehrávač Walkman správně, zkuste problém vyřešit
provedením následujících kroků.

Doba spouštění ze stavu vybití baterie
Přibližně 10 minut
Provozní teplota baterie
5 °C až 35 °C

1

Vyhledejte příznaky problému v části „Odstraňování
problémů“ příručky (dokument HTML) a vyzkoušejte
uvedená nápravná opatření.
Podrobnosti o připojení k počítači naleznete v níže uvedené tabulce.
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Přehrávač Walkman připojte k počítači a nabijte
akumulátor.
Některé problémy lze vyřešit nabitím akumulátoru.

1
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Stisknutím tlačítka  zapnete přehrávač
Walkman.
Stisknutím a přidržením tlačítka  jej
vypnete.

3
Přejetí

Přetáhnutí

Při vypínání přehrávače Walkman klepněte
na [Power off] – [OK].

Zapnutí a vypnutí obrazovky

4

Zkontrolujte informace o problému v nápovědě k
používanému softwaru.
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Vyhledejte si informace o problému na některém z
webových serverů zákaznické podpory.

Neprovedete-li po určitou dobu žádné operace, obrazovka se vypne.

Informace o webových serverech zákaznické podpory naleznete v
části „Nejnovější informace“.

Stiskněte tlačítko .
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Zobrazí se zamykací obrazovka.

Výchozí obrazovka

2

Tlačítko 

Před resetováním přehrávače Walkman
Tlačítko RESET
zkontrolujte, zda se právě nepřehrává žádná
skladba, video atd. Pak můžete přehrávač Walkman resetovat
bezpečně.

Stažení/roztažení

1

Stiskněte a přibližně na 8 sekund
přidržte tlačítko , nebo stiskněte
tlačítko RESET perem, kancelářskou
sponkou nebo podobným předmětem.

Výchozí obrazovku zobrazíte klepnutím na tlačítko

.

Nebudou-li výše uvedené postupy úspěšné, obraťte
se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.

Příznak

Příčina a náprava

Přehrávač Walkman
není v počítači
rozpoznán.

 Je-li zbývající kapacita baterie nízká, nabijte ji.
 Když používáte přehrávač Walkman poprvé

Přetáhněte symbol
zleva doprava.


Přehrávač Walkman se odemkne a
zobrazí se výchozí obrazovka.
Opětovným stisknutím tlačítka
obrazovku vypnete.






Tato obrazovka se
zobrazuje
v angličtině.

Tato obrazovka se zobrazuje
v angličtině.



 Pomůcka [Music player]
Slouží k přehrávání hudby.

 Zástupce aplikace



Umožňuje samostatné spuštění aplikace.

 Zástupce aplikace [Music player]

Přehrávejte hudební soubory přenesené softwarem Media Go nebo
přetáhnutím.

 Zástupce aplikace [Video player]

nebo jste jej dlouhou dobu nepoužívali, může
rozpoznání v počítači trvat několik minut.
Kontrolu, zda počítač rozpoznal přehrávač
Walkman po jeho připojení, proveďte asi
za 10 minut.
Zkontrolujte, zda je k počítači řádně připojen a
zabezpečen kabel USB.
Použijte dodaný kabel USB.
Připojení přehrávače Walkman pomocí
rozbočovače USB nemusí fungovat. Přehrávač
Walkman připojte přímo ke konektoru USB
na počítači.
Zkontrolujte, zda není připojení USB vypnuto.
Je-li přehrávač Walkman v režimu MSC,
přejeďte přes stavový řádek a na oznamovacím
panelu klepněte na položku [Turn on USB
storage], na položku [Turn on USB storage] a
pak klepněte na [ON].
Při aktivaci ladění prostřednictvím sběrnice USB
nemusí některá zařízení či software přehrávač
Walkman rozpoznat. Klepněte na tlačítko ,
poté na položku
[Settings] – [ Developer
options] – [USB debugging] a zrušte zaškrtnutí
políčka.
Nebudou-li výše uvedené postupy úspěšné,
stiskněte a přibližně na 8 sekund přidržte
tlačítko , nebo stisknutím tlačítka RESET
perem, kancelářskou sponkou či podobným
nástrojem můžete přehrávač Walkman
resetovat a poté znovu zopakovat pokus o
připojení USB.

 Aplikace

Po připojení k počítači  Přehrávač Walkman může být po připojení k
se přehrávač
rozbočovači USB nebo prodlužovacímu kabelu
Walkman začíná
USB nestabilní. Připojte přehrávač Walkman
chovat nestabilně.
přímo k portu USB počítače.

 Zástupce aplikace [Photo viewer]

Přehrávač Walkman
se zahřívá.

Přehrávání videosouborů s intuitivním ovládáním.
Zobrazí veškeré aplikace a pomůcky.
Slouží k zobrazení fotografií a prezentací.

 Zástupce funkce [FM radio]
Spustí rozhlasové vysílání FM.

Použití příručky v přehrávači
„WALKMAN“
Máte-li přístup k Internetu, můžete pomocí přehrávače „WALKMAN“
prohlížet plnou verzi příručky, která je k dispozici na webu.

 Přehrávač Walkman může být při nabíjení

akumulátoru a těsně po nabití zahřátý.
Přehrávač Walkman se také může dočasně
zahřát při přenosu velkého objemu dat. Položte
přehrávač Walkman na chvíli stranou a nechte
jej vychladnout.

Bezpečnostní opatření
Při prvním použití přehrávače Walkman musíte přijmout podmínky
smlouvy s koncovým uživatelem. Pokud si je chcete znovu přečíst
později, klepněte na
–
[Nastavení] – [ O zařízení] – [Právní
informace] – [Sony EULA].
Informace o zákonech a ochranných známkách
Google, Android a další značky jsou ochranné známky společnosti
Google Inc.
Robot Android vychází z díla vytvořeného a sdíleného společností
Google a je použit v souladu s podmínkami, které jsou popsány v licenci
Creative Commons 3.0 Attribution License.
Podrobnější informace o zákonech, předpisech a právech k ochranným
známkám viz „Důležité informace“, které obsahuje dodaný software. Pro
jejich přečtení nainstalujte dodaný software na počítač.
Informace o sluchátkách do uší
Koncovky sluchátek vám utěsní zvukovody. Dejte proto pozor na nebezpečí
poškození sluchu či ušních bubínků silným tlakem na koncovky sluchátek
nebo náhlým vytažením koncovek sluchátek z uší. Po použití si koncovky
sluchátek vytahujte z uší opatrně.

Nejnovější informace
Budete-li mít nějaké dotazy nebo problémy s tímto výrobkem nebo
jestliže budete potřebovat informace o zařízeních kompatibilních s tímto
produktem, navštivte následující webové stránky.
Pro zákazníky v USA:
http://www.sony.com/walkmansupport
Pro zákazníky v Kanadě:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Pro zákazníky v Latinské Americe:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Pro zákazníky v Evropě:
http://support.sony-europe.com/dna/wm/
Pro zákazníky v Asii, Oceánii a Africe:
Angličtina: http://www.sony-asia.com/support
Korejština: http://scs.sony.co.kr/walkman/
Zjednodušená čínština: http://service.sony.com.cn/KB/
Tradiční čínština: http://service.sony.com.tw/
Pro zákazníky, kteří si pořídili zahraniční modely:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/

