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Zkontrolujte položky balení.
ÿWalkman (1)
ÿKabel USB (1)
ÿStručný návod k obsluze (tato příručka)
Sluchátka a karta microSD nejsou součástí dodávky přehrávače Walkman.

Stručný návod k obsluze

Nabíjení baterie

NWZ-A15/A17

Baterie zařízení Walkman se nabíjí v době, kdy je zařízení Walkman
připojeno ke spuštěnému počítači.

Uživatelská příručka – instalace a
zobrazení
Nainstalujte „Uživatelskou příručku“ na počítač. Příručka obsahuje
základní obsluhu přehrávače Walkman, adresu URL webové stránky
zákaznické podpory a způsob přenosu obsahu, jako je hudba, na
přehrávač Walkman.

1

Připojte zařízení Walkman ke
spuštěnému počítači.

2

Otevřete následující složky a dvakrát
klikněte na spustitelný soubor v přehrávači
Walkman.

Nabíjení

ˎ Windows

7 nebo novější OS: [Start] – [Počítač] –
[WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer
(.exe)].
ˎ Windows 8: [úvodní obrazovka] – [Plocha] – [Průzkumník
souborů] – [Počítač] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] –
[Help_Guide_Installer(.exe)].
ˎ Windows 8.1: [Plocha] – [Průzkumník souborů] – [Tento
počítač] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_
Installer(.exe)].
ˎ Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR_MAC] – [Help_Guide_
Installer_for_mac].

Zhruba
4 hodiny

O příručkách

Plně nabito

Podrobné informace o přehrávači WALKMAN® viz Uživatelská
příručka na internetu.

Když se akumulátor plně nabije, odpojte přehrávač Walkman od počítače.

http://rd1.sony.net/help/dmp/nwza10/h_ww/

Poznámka

Prohlížení je sice zdarma, ale operátor si může
účtovat komunikační poplatky podle vaší smlouvy.

ˎAby nedošlo k degradaci akumulátoru, nabijte jej alespoň jednou za šest
měsíců nebo každoročně.

Základní informace o ovládání, adresu webových stránek zákaznické
podpory a důležité informace naleznete v části „Uživatelská příručka
– instalace a zobrazení“ v tomto dokumentu.
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3

Dokončete instalaci postupem podle
pokynů na obrazovce.

4

Uživatelskou příručku zobrazíte dvojím
kliknutím na zástupce či ikonu aliasu
vygenerovanou na počítači.
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Použití přehrávače Walkman
Tlačítko BACK/HOME
Tlačítko OPTION/PWR OFF
Přepínač HOLD

Jak používat nabídku Home

Součásti a ovládací prvky

Nabídka Home se objeví, když stisknete a přidržíte tlačítko BACK/HOME.
Nabídka Home je výchozím bodem pro přehrávání hudby, vyhledávání
skladeb, změnu nastavení atd.
V nabídce Home můžete zvolit požadovanou položku na displeji pomocí
5směrného tlačítka.

5směrné tlačítko
Tlačítko àê (přehrávání/
pozastavení/potvrzení)
Stiskněte a
přidržte tlačítko
BACK/HOME.

Tlačítka Ă/è/î/Ô

Zapnutí a vypnutí napájení

SensMe™
Channels

Zapnutí napájení

Playlists

Posuňte přepínač HOLD v opačném směru než ukazuje šipka a stiskněte
jakékoli tlačítko.

Music
Videos

Volba jazyka displeje

Photos

Jazyk displeje vyberte před přenášením obsahu.

1
2

V nabídce Home vyberte

FM Radio

Vyberte [Language Settings] (Nastavení jazyka) požadovaný jazyk.

Vypnutí napájení
Stiskněte a přidržte tlačítko OPTION/PWR OFF.

Podcasts
Bluetooth

[Settings] (Nastavení).

Bookmark

SD Card Settings

Settings

Go to song
playback screen

Uvedené obrázky a obrazovky slouží pouze jako reference a mohou se lišit od
skutečného výrobku či obrazovky.

ˎPři absenci obsluhy dojde k vypnutí obrazovky. Pro zapnutí obrazovky
stiskněte tlačítko BACK/HOME.
ˎPři dlouhodobější absenci obsluhy přehrávače Walkman dojde k jeho
automatickému vypnutí.

Připojte kabel USB (součást dodávky) nebo periferní zařízení (nejsou
součástí dodávky).

̘ Displej
̙ Tlačítko VOL (Hlasitost) +*1/–
Stisknutím tlačítka VOL + hlasitost zvýšíte a tlačítkem VOL – hlasitost
snížíte.

̚ Tlačítko OPTION/PWR OFF (Možnost/Vypnout)
Stisknutím zobrazte nabídku možností.
Pokud toto tlačítko stisknete a přidržíte, obrazovka se vypne a přehrávač
Walkman přejde do pohotovostního režimu.

̛ Přepínač HOLD
̜ Kontrolka přístupu
̝ Slot pro kartu microSD

Použijte pero nebo kancelářskou sponku apod.
*1 Disponuje hmatovými tečkami. Využijte je při ovládání tlačítek.

Tlačítka Ă/è

̖ Konektor sluchátek

Informace o ovládání hlasitosti (pouze pro země/
oblasti uplatňující evropské směrnice)
Alarm (zvuková signalizace) s varováním [Check the volume level] (Ověřte
nastavení hlasitosti) slouží k ochraně sluchu při prvním nastavení
hlasitosti na škodlivou úroveň. Zvukový signál a varování můžete zrušit
stisknutím libovolného tlačítka.

Poznámka
ˎPo zrušení zvukového signálu a varování můžete hlasitost zvýšit.
ˎPo úvodním varování je zvukový signál s varováním opakován každých
20 hodin při nastavení hlasitosti na úroveň, která je pro sluch škodlivá.
Jestliže k tomu dojde, hlasitost se automaticky ztlumí.
ˎVypnete-li přehrávač Walkman při nastavené úrovni hlasitosti, která je pro
sluch škodlivá, hlasitost se automaticky sníží na úroveň, která je pro sluch
bezpečná.

Informace o zákonech a ochranných známkách

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

1

Symptom a nápravné opatření
Přehrávač Walkman nemůže nabít baterii nebo není rozpoznán
v počítači.
ˎKabel USB (součást dodávky) není řádně připojen ke konektoru USB
počítače. Odpojte kabel USB a znovu jej připojte.
ˎPoužijte kabel USB, který je součástí dodávky.
ˎPři prvním použití přehrávače Walkman nebo po dlouhodobém
nepoužívání přehrávače Walkman může jeho rozpoznání počítačem
několik minut trvat. Ověřte, zda počítač rozpozná přehrávač Walkman
po jeho přibl. 10 minutovém připojení k počítači.
Přehrávač Walkman nefunguje nebo nelze zapnout napájení.
ˎPřehrávač Walkman nelze obsluhovat v době, kdy je připojen
k počítači. Odpojte přehrávač Walkman od počítače.

Bezpečnostní opatření

Řešení potíží

Zasuňte kartu microSD do aretované polohy.

̞ Kryt slotu
̟ Očko pro upevnění řemínku
̠ Integrovaná anténa Bluetooth
̡ Značka N
̢ Tlačítko RESET

Tlačítko àê (přehrávání/pozastavení/potvrzení)

Tlačítka î/Ô

¼Tip

̗ Konektor WM-PORT

̔ Tlačítko BACK/HOME
̕ 5směrné tlačítko*1

Vyhledejte příznaky potíží v části „Řešení potíží“
v Uživatelské příručce (dokument HTML) a
vyzkoušejte uvedená nápravná opatření.

2

Připojením přehrávače Walkman k počítači dobijte
baterii.

3

Propiskou či sponkou na spisy
atp. stiskněte tlačítko RESET.

Tlačítko RESET

Informace o zákonech, předpisech a právech k ochranným známkám najdete
v části „Důležité informace“ v dodaném softwaru. Abyste si je mohli přečíst, je
dodaný software nutné nainstalovat do počítače.

Design a technické údaje podléhají změnám bez upozornění.
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Stručný návod na obsluhu

Skontrolujte položky balenia.
ÿ Walkman (1)
ÿ Kábel USB (1)
ÿ Stručný návod na obsluhu (táto príručka)
Slúchadlá a karta microSD nie sú súčasťou dodávky prehrávača Walkman.

Nainštalujte „Používateľskú príručku“ na počítač. Príručka obsahuje základnú
obsluhu prehrávača Walkman, adresu URL webovej stránky zákazníckej podpory
a spôsob prenosu obsahu, ako je hudba, na prehrávač Walkman.

1

Pripojte zariadenie Walkman
k spustenému počítaču.

2

Otvorte nasledujúce priečinky a dvakrát kliknite
na spustiteľný súbor v prehrávači Walkman.

Nabíjanie akumulátora
Akumulátor zariadenia Walkman sa nabíja v čase, keď je zariadenie Walkman
pripojené k spustenému počítaču.

NWZ-A15/A17

Používateľská príručka – inštalácia
a zobrazenie

ˎ

Nabíjanie
ˎ

Zhruba
4 hodiny

O príručkách

ˎ

Keď sa akumulátor plne nabije, odpojte prehrávač Walkman od počítača.

http://rd1.sony.net/help/dmp/nwza10/h_ww/

Poznámka

Prezeranie je síce zadarmo, ale operátor si môže účtovať
komunikačné poplatky podľa vašej zmluvy.

Printed in Czech Republic

3

Dokončite inštaláciu postupom podľa pokynov
na obrazovke.

4

Používateľskú príručku zobrazíte dvojitým
kliknutím na zástupcu či ikonu aliasu
vygenerovanú na počítači.

ˎ Aby nedošlo k degradácii akumulátora, nabite ho aspoň raz za šesť mesiacov alebo
každoročne.

Základné informácie o ovládaní, adresu webových stránok zákazníckej
podpory a dôležité informácie nájdete v časti „Používateľská príručka –
inštalácia a zobrazenie“ v tomto dokumente.
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ˎ

Plne nabité

Podrobné informácie o prehrávači WALKMAN® pozrite v Používateľskej
príručke na internete.

Windows 7 alebo novší OS: [Štart] – [Počítač] – [WALKMAN] –
[FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer
(.exe)].
Windows 8: [úvodná obrazovka] – [Plocha] – [Prieskumník
súborov] – [Počítač] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_
Guide_Installer(.exe)].
Windows 8.1: [Plocha] – [Prieskumník súborov] – [Tento počítač]
– [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR_MAC] – [Help_Guide_
Installer_for_mac].
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Použitie prehrávača Walkman
Tlačidlo BACK/HOME
Tlačidlo OPTION/PWR OFF
Prepínač HOLD

Ako používať ponuku Home

Súčasti a ovládacie prvky

Ponuka Home sa objaví, keď stlačíte a pridržíte tlačidlo BACK/HOME. Ponuka
Home je východiskovým bodom na prehrávanie hudby, vyhľadávanie skladieb,
zmenu nastavenia atď.
V ponuke Home môžete zvoliť požadovanú položku na displeji pomocou
5-smerového tlačidla.

5-smerové tlačidlo
Tlačidlo àê (prehrávanie/
pozastavenie/potvrdenie)
Stlačte a pridržte
tlačidlo BACK/
HOME.

Tlačidlá Ă/è/î/Ô

Zapnutie a vypnutie napájania

SensMe™
Channels

Zapnutie napájania

FM Radio
Playlists

Posuňte prepínač HOLD v opačnom smere než ukazuje šípka a stlačte akékoľvek
tlačidlo.

Music
Videos

Voľba jazyka displeja

Photos

Podcasts

Jazyk displeja vyberte pred prenášaním obsahu.

1
2

V ponuke Home vyberte

Bluetooth

[Settings] (Nastavenia).

Bookmark

Vyberte [Language Settings] (Nastavenia jazyka) –
požadovaný jazyk.

Vypnutie napájania
Stlačte a pridržte tlačidlo OPTION/PWR OFF.

Settings

SD Card Settings
Go to song playback
screen

Uvedené obrázky a obrazovky slúžia iba ako referencia a môžu sa líšiť od skutočného
výrobku či obrazovky.

ˎ Pri absencii obsluhy dôjde k vypnutiu obrazovky. Na zapnutie obrazovky stlačte
tlačidlo BACK/HOME.
ˎ Pri dlhodobejšej absencii obsluhy prehrávača Walkman dôjde k jeho automatickému
vypnutiu.

Pripojte kábel USB (súčasť dodávky) alebo periférne zariadenie (nie sú súčasťou
dodávky).

̘ Displej
̙ Tlačidlo VOL (Hlasitosť) +*1/−

Informácie o ovládaní hlasitosti (iba pre krajiny/oblasti
uplatňujúce európske smernice)
Alarm (zvuková signalizácia) s varovaním [Check the volume level] (Overte
nastavenie hlasitosti) slúži na ochranu sluchu pri prvom nastavení hlasitosti na
škodlivú úroveň. Zvukový signál a varovanie môžete zrušiť stlačením
ľubovoľného tlačidla.

̚ Tlačidlo OPTION/PWR OFF (Možnosť/Vypnúť)

Poznámka

Stlačením zobrazte ponuku možností.
Ak toto tlačidlo stlačíte a pridržíte, obrazovka sa vypne a prehrávač Walkman
prejde do pohotovostného režimu.

ˎ Po zrušení zvukového signálu a varovania môžete hlasitosť zvýšiť.
ˎ Po úvodnom varovaní sa zvukový signál s varovaním opakuje každých 20 hodín pri
nastavení hlasitosti na úroveň, ktorá je pre sluch škodlivá. Ak k tomu dôjde, hlasitosť
sa automaticky stlmí.
ˎ Ak vypnete prehrávač Walkman pri nastavenej úrovni hlasitosti, ktorá je pre sluch
škodlivá, hlasitosť sa automaticky zníži na úroveň, ktorá je pre sluch bezpečná.

Zasuňte kartu microSD do aretovanej polohy.

̞ Kryt slotu
̟ Očko na upevnenie remienka
̠ Integrovaná anténa Bluetooth
̡ Značka N
̢ Tlačidlo RESET

Symptóm a nápravné opatrenie
Prehrávač Walkman nemôže nabiť akumulátor alebo nie je rozpoznaný
v počítači.
ˎ Kábel USB (súčasť dodávky) nie je riadne pripojený ku konektoru USB
počítača. Odpojte kábel USB a znovu ho pripojte.
ˎ Použite kábel USB, ktorý je súčasťou dodávky.
ˎ Pri prvom použití prehrávača Walkman alebo po dlhodobom nepoužívaní
prehrávača Walkman môže jeho rozpoznanie počítačom niekoľko minút trvať.
Overte, či počítač rozpozná prehrávač Walkman po jeho pribl. 10-minútovom
pripojení k počítaču.
Prehrávač Walkman nefunguje alebo nie je možné zapnúť napájanie.
ˎ Prehrávač Walkman nie je možné obsluhovať v čase, keď je pripojený

k počítaču. Odpojte prehrávač Walkman od počítača.

Bezpečnostné opatrenie

Riešenie problémov
Ak nepracuje prehrávač Walkman správne, skúste problém vyriešiť vykonaním
nasledujúcich krokov.

1

Vyhľadajte príznaky problémov v časti „Riešenie
problémov“ v Používateľskej príručke (dokument HTML)
a vyskúšajte uvedené nápravné opatrenia.

2

Pripojením prehrávača Walkman k počítaču dobite
akumulátor.

3

Guľôčkovým perom či sponkou na
spisy ap. stlačte tlačidlo RESET.

Použite pero alebo kancelársku sponku a pod.
*1 Disponuje hmatovými bodkami. Využite ich pri ovládaní tlačidiel.

Tlačidlá Ă/è

̖ Konektor slúchadiel

Stlačením tlačidla VOL+ hlasitosť zvýšite a tlačidlom VOL− hlasitosť znížite.

̛ Prepínač HOLD
̜ Kontrolka prístupu
̝ Slot na kartu microSD

Tlačidlo àê (prehrávanie/pozastavenie/potvrdenie)

Tlačidlá î/Ô

¼ Tip

̗ Konektor WM-PORT

̔ Tlačidlo BACK/HOME
̕ 5-smerové tlačidlo*1

Tlačidlo RESET

Informácie o zákonoch a ochranných známkach
Informácie o zákonoch, predpisoch a právach k ochranným známkam nájdete v časti
„Dôležité informácie“ v dodanom softvéri. Aby ste si ich mohli prečítať, je dodaný
softvér nutné nainštalovať do počítača.

Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám bez upozornenia.

