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Dodané příslušenství
Zkontrolujte příslušenství v balení.
 Sluchátka (1)
 CD-ROM* (1)
- Software SonicStage
- Návod k použití (soubor PDF)
 Quick Start Guide (1)
* Nepokoušejte se přehrávat tento disk CD-ROM v přehrávači zvukových
disků CD.

Informace o sériovém čísle
Sériové číslo přehrávače je vyžadováno při registraci zákazníka.
Číslo naleznete na štítku na zadní straně přehrávače. Štítek neodstraňujte.
Můžete rovněž zkontrolovat sériové číslo tohoto přehrávače. Více informací
naleznete na  str. 35.
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Domácí nabídka
Po stisknutí tlačítka přehrávače

/HOME můžete použít následující funkce.

Přední část
Tlačítko

/HOME

HOME

Tlačítko /HOME
Krátké stisknutí
Přepíná mezi ovládacími režimy
Skladba/Složka v režimu přehrávání a
zastavení.
Na obrazovce rádia FM* můžete
přepínat mezi ručními a
přednastavenými režimy ladění.

Stisknutí a přidržení

Zobrazí se obrazovka HOME a vy
budete moci použít následující funkci.

(ALL SONGS).............................. 11
(FM) * ...................................... 43
(PLAYLIST) ............................... 12

(MENU)

├ Play Mode ..................................16
├ Sports Timer ..............................18
├ Sort ..............................................19
├ Scan Sens* ..................................48
├ Mono/Auto* ..............................49
├ FM Auto Preset*........................44
├ Display Mode.............................21
├ Advanced Menu
│ ├ Sound
│ │ ├ Volume Mode ...................23
│ │ ├ Preset Custom ...................27
│ │ ├ AVLS ..................................29
│ │ ├ Beep ....................................30
│ │ └ D.Normalizer ....................28
│ ├ Date-Time
│ │ ├ Set Date-Time ...................31
│ │ ├ Date Disp Type .................33
│ │ └ Time Disp Type ................34
│ ├ Information ...........................35
│ ├ Initialize
│ │ ├ Reset All Setting ................36
│ │ └ Format ................................37
│ ├ USB Power .............................39
│ ├ Rotation ..................................40
│ └ Power Save .............................41
└ Equalizer.....................................26
(SEARCH)

├ Song ...........................................13
├ Artist ...........................................14
└ Album .........................................15
* Pouze NW-E002F/E003F/E005F
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Základní funkce – Součásti a ovládací prvky
Přední část
A

B

Sluchátka

HOME

C

 Tlačítko /
Vybere skladbu, album, interpreta
nebo položku nabídky. Můžete
rovněž přejít na začátek skladby,
alba nebo interpreta, rychle
převinout zpět nebo dopředu.
• Stisknutí () tlačítka:
přechod na začátek aktuální
(nebo následující) skladby,
alba nebo interpreta.
• Stisknutí a přidržení tlačítka
() během přehrávání
a uvolnění v požadovaném
okamžiku: rychlé převinutí
aktuální (nebo následující)
skladby zpět (nebo dopředu).
• Stisknutí a přidržení tlačítka
() v režimu zastavení:
přechod na začátek aktuální
(nebo následující) skladby,
alba nebo interpreta. Přidržíte-li
tlačítko déle, pokračujete
v přecházení po předcházejících
(nebo následujících) skladbách,
albech nebo interpretech.
 Tlačítko /HOME (Složka/HOME)
Stisknete-li toto tlačítko, když
je zvukový přehrávač v režimu
přehrávání nebo zastavení, můžete
přepínat mezi ovládacími režimy
Skladba/Složka. V ovládacím
režimu Skladba přehrávač přeskočí
na začátek skladby. V ovládacím
režimu Složka přehrávač přeskočí
na začátek alba nebo interpreta.

D E

Po přidržení tohoto tlačítka
se zobrazí obrazovka HOME.
*Na obrazovce rádia FM
(pouze NW-E002F/E003F/E005F),
lze přepínat mezi režimy
manuálního a přednastaveného
ladění.

 Obrazovka
Více informací o obrazovce a
ikonách naleznete na  str. 10.
 Tlačítko 
Spouští přehrávání skladby.
Při spuštění přehrávání se v levém
horním rohu zobrazí ikona .
Stisknete-li tlačítko  znovu,
zobrazí se  a přehrávání se zastaví.
Je-li na obrazovce zobrazena
nabídka, slouží toto tlačítko
k potvrzení vybrané položky
z nabídky.
Stisknete-li tlačítko 
bezprostředně po nákupu přehrávače
nebo po odpojení přehrávače od
počítače, přehrávání začne od první
skladby v přehrávači.
 Konektor sluchátek
Slouží k zapojení sluchátek.
Konektor připojte tak,
aby zapadl na své místo.
Nejsou-li sluchátka řádně zapojena,
nemusí zvuk znít správně.
Pokračování 
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Zadní část
F

G
HOLD

I

VOL

RESET

H

J

 Přepínač HOLD
Použitím funkce HOLD lze
přehrávač ochránit proti náhodnému
spuštění při přenášení.
Posunutím přepínače HOLD do
polohy HOLD deaktivujete všechna
ovládací tlačítka. Stisknete-li tlačítka,
pokud je aktivní funkce HOLD,
na obrazovce se zobrazí aktuální čas,
nápis „HOLD“ a ikona
(zbývající kapacita baterie).
Při posunutí přepínače HOLD
opačným směrem dojde k vypnutí
funkce HOLD.

 Kryt konektoru USB
Odstraňte kryt konektoru USB a
připojte konektor USB přímo ke
vstupu USB na počítači.

 Otvor pro řemínek
Slouží k připevnění řemínku.

 Tlačítko RESET
Obnoví výchozí nastavení
přehrávače ( str. 57).

Odstranění krytu konektoru USB
Odstraňte kryt konektoru USB podle
následujícího obrázku.
/Ho
me

Konektor USB

 Tlačítko hlasitosti VOL +/–
Slouží k nastavení hlasitosti.
Pokračování 
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Zobrazení
K

L

M

Song1

SHUF

N

 Indikátor Stavu pořadí (Sort)/
ikona
Zobrazí se současné pořadí skladeb
( (pořadí interpretů),
(pořadí alb) nebo (pořadí alb
podle interpretů)) a ikona .
V ovládacím režimu Skladba se zde
zobrazí ikona stavu pořadí a napravo
od ní ikona . V ovládacím režimu
Složka se zde zobrazí ikona a
napravo od ní ikona stavu pořadí.
 Zobrazení textu a graﬁky
Slouží k zobrazení názvu alba, jména
interpreta, názvu skladby, aktuálního
data a času, zpráv a nabídky.
Chcete-li přepnout režim zobrazení,
přejděte k nabídce „Display Mode“
( str. 21). Pokud zařízení chvíli
nepoužíváte, přepněte zobrazení
do úsporného režimu Power Save.
 Označení režimu přehrávání
(Play Mode)

Slouží k zobrazení ikony aktuálního
režimu přehrávání ( str. 17).
Pokud je režim přehrávání nastaven
na funkci „Normal“, nezobrazí se
žádná ikona.

O

 Zobrazení stavu přehrávání
Slouží k zobrazení současného
režimu přehrávání (: přehrávání,
: zastavení,  (): převíjení
zpět (dopředu),  ():
přechod na začátek aktuální
(nebo následující) skladby).
 Zobrazení zbývající kapacity
baterie
Slouží k zobrazení zbývající kapacity
baterie.

 Tip
• Více informací o obrazovce rádia FM
(pouze NW-E002F/E003F/E005F)
naleznete v části „Poslech rádia FM“
( str. 43).
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Přehrávání skladeb

Přehrávání skladeb (ALL SONGS)
Skladby v přehrávači se přehrávají.
Tlačítko /
Tlačítko

/HOME

HOME

Tlačítko 

 Přidržte tlačítko /HOME, dokud se nezobrazí obrazovka HOME.
 Stisknutím tlačítka / vyberte

(ALL SONGS) a potvrďte
stisknutím tlačítka .
Objeví se všechny skladby v přehrávači a přehrávání začne od poslední
skladby, kterou jste poslouchali. Pokud nepřehráváte žádnou skladbu,
přehrávání začne od začátku.
Pokračuje přehrávání skladeb podle pořadí až do poslední skladby
a potom skončí.

Přechod na začátek skladby
Stisknutím tlačítka () v režimu přehrávání nebo zastavení přehrávač
přejde na začátek aktuální (nebo následující) skladby.
Stisknutím tlačítka /HOME a následným stisknutím tlačítka ()
v režimu přehrávání nebo zastavení přehrávač přejde na začátek aktuálního
(nebo následujícího) alba nebo interpreta.

 Tipy
• Režim přehrávání lze v nabídce Play mode (Režim přehrávání) změnit na přehrávání v
náhodném pořadí, opakování skladeb atd. ( str. 16).
• Skladby se zobrazí v pořadí, které bylo nastaveno v nabídce Sort (Pořadí). ( str. 19).
Skladby se zobrazí v původním pořadí na albu.
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Přehrávání skladeb

Přehrávání Seznamů skladeb (PLAYLIST)
Lze přehrávat seznamy skladeb (Playlist) (Playlisty) vytvořené pomocí aplikace
SonicStage. Změníte-li název v aplikaci SonicStage, změněný název se zobrazí
v přehrávači. Více informací naleznete v Nápovědě k aplikaci SonicStage.
Tlačítko /
Tlačítko

/HOME

HOME

Tlačítko 

 Přidržte tlačítko /HOME, dokud se nezobrazí obrazovka HOME.
 Pomocí tlačítka / vyberte

(PLAYLIST) and potvrďte
stisknutím tlačítka .
Začne se přehrávat poslední skladba, kterou jste předtím poslouchali.
Nepřehráváte-li žádnou skladbu, začne se přehrávat první skladba
z prvního playlistu.
Pokračuje přehrávání skladeb podle pořadí až do poslední skladby
a potom skončí.

Přechod na začátek skladby
Stisknutím tlačítka () v režimu přehrávání nebo zastavení přehrávač
přejde na začátek aktuální (nebo následující) skladby.
Stisknutím tlačítka /HOME a následným stisknutím tačítka ()
v režimu přehrávání nebo zastavení přehrávač přeskočí na začátek současného
(nebo dalšího) playlistu.

 Tip
• Režim přehrávání lze v nabídce Play Mode (Režim přehrávání) změnit na přehrávání
v náhodném pořadí, opakování skladeb atd. ( str.16).
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Přehrávání skladeb

Vyhledávání skladeb (SEARCH)
Skladby lze vyhledávat podle „názvu skladby“, „jména interpreta“
nebo „názvu alba“.
Tlačítko /
Tlačítko

/HOME

HOME

Tlačítko 

Vyhledávání skladeb podle názvu skladby (Song)

 Přidržte tlačítko /HOME, dokud se nezobrazí obrazovka HOME.
 Pomocí tlačítka / vyberte funkci
stisknutím tlačítka .

(SEARCH) a potvrďte

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „Song>“ a potvrďte
stisknutím tlačítka .
Objeví se všechny skladby v přehrávači.

 Pomocí tlačítka / vyberte skladbu a potvrďte stisknutím
tlačítka .
Vybraná skladba se začne přehrávat. Pokračuje přehrávání skladeb
podle pořadí až do poslední skladby a potom skončí.

 Tip
• Režim opakovaného přehrávání nastavený nabídce Play Mode (Režim přehrávání)
( str. 16) se při použití funkce vyhledávání nezmění.

Pokračování 
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Přehrávání skladeb...Vyhledávání skladeb

Vyhledávání skladeb podle jména interpreta (Artist)

 Přidržte tlačítko /HOME, dokud se nezobrazí obrazovka HOME.
 Pomocí tlačítka / vyberte funkci
stisknutím tlačítka .

(SEARCH) a potvrďte

 Pomocí tlačítka / pro vyberte položku „Artist>“ a potvrďte
stisknutím tlačítka .
Zobrazí se seznamy interpretů.

 Pomocí tlačítka / vyberte požadovaného interpreta a
potvrďte stisknutím tlačítka .
Zobrazí se seznamy alb vybraného interpreta.

 Pomocí tlačítka / vyberte požadované album a potvrďte
stisknutím tlačítka .
Zobrazí se seznamy skladeb vybraného alba.

 Pomocí tlačítka / vyberte skladbu a potvrďte stisknutím

tlačítka .
Vybraná skladba se začne přehrávat. Pokračuje přehrávání skladeb podle
pořadí až do poslední skladby a potom skončí.

 Tip
• Režim opakovaného přehrávání nastavený v nabídce Play Mode (Režim přehrávání)
( str. 16) se při použití funkce vyhledávání nezmění.

Pokračování 
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Přehrávání skladeb...Vyhledávání skladeb

Vyhledávání skladeb podle alba (Album)

 Přidržte tlačítko /HOME, dokud se nezobrazí obrazovka HOME.
 Pomocí tlačítka / vyberte funkci
stisknutím tlačítka .

(SEARCH) a potvrďte

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „Album>“ a potvrďte
stisknutím tlačítka .
Zobrazí se seznamy alb.

 Pomocí tlačítka / vyberte požadované album a potvrďte
stisknutím tlačítka .
Zobrazí se seznamy skladeb vybraného alba.

 Pomocí tlačítka / vyberte skladbu a potvrďte stisknutím
tlačítka .
Vybraná skladba se začne přehrávat. Pokračuje přehrávání skladeb
podle pořadí až do poslední skladby a potom skončí.

 Tip
• Režim opakovaného přehrávání nastavený v nabídce Play Mode (Režim přehrávání)
( str. 16) se při použití funkce vyhledávání nezmění.

16

Přehrávání skladeb

Změna režimu přehrávání (Play Mode)
Přehrávač nabízí několik režimů opakovaného přehrávání, včetně režimu
přehrávání v náhodném pořadí a vybraného opakovaného přehrávání.
Tlačítko /
Tlačítko

/HOME

HOME

Tlačítko 

 Přidržte tlačítko /HOME, dokud se nezobrazí obrazovka HOME.
 Pomocí tlačítka / vyberte položku
stisknutím tlačítka .

(MENU) a potvrďte

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „Play Mode>“ a
potvrďte stisknutím tlačítka .

 Pomocí tlačítka / vyberte režim přehrávání ( str. 17) a
potvrďte stisknutím tlačítka .

Návrat na předchozí úroveň nabídky
Stiskněte tlačítko /HOME.
Pokračování 
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Přehrávání skladeb...Změna režimu přehrávání

Seznam režimů přehrávání
Typ režimu přehrávání/ikona

Popis

Normal (Normální)/
bez ikony

Všechny skladby od aktuální skladby jsou přehrány
jednou a potom přehrávání skončí.
Nastavení „Normal“ je výchozí.
Jsou přehrány všechny skladby alba (nebo umělce)*
včetně aktuální skladby a potom přehrávání skončí.
Všechny skladby od aktuální skladby dále jsou
přehrávány opakovaně.
Všechny skladby alba (nebo interpreta)* včetně
aktuální skladby jsou přehrávány opakovaně.

Folder (Složka)/
Repeat All (opakovat vše)/
Repeat Folder
(opakovat složku)/
Repeat 1 Song
(opakovat jednu skladbu)/
1
Repeat Shuffle All
(opakovat vše v náhodném
pořadí)/
SHUF
Repeat Shuffle Folder
(opakovat skladby ve složce
v náhodném pořadí)/
SHUF

Aktuální skladba je přehrávána opakovaně.
Je přehrána aktuální skladba a pak jsou přehrávány
všechny skladby v náhodném pořadí.
Je přehrána aktuální skladba a pak jsou přehrávány
všechny skladby alba (nebo interpreta)* včetně
aktuální skladby v náhodném pořadí.

* Nastavíte-li v nabídce Sort (Pořadí) „Album“ (Alb) nebo „Artist/Album“ (Interpret/alb)
( str. 19), je rozsah přehrávání album. Nastavíte-li v nabídce Sort (Pořadí) „Artist“
(Interpret), je rozsah přehrávání interpret.
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Přehrávání skladeb

Přehrávání skladeb po nastavenou dobu
(Sports Timer)
Přehrávač přehrává skladby po nastavenou dobu (mezi 1 až 99 minutami).
Výchozí nastavení přehrávače je na 10 minut.
Tlačítko /
Tlačítko

/HOME

HOME

Tlačítko 

 Přidržte tlačítko /HOME, dokud se nezobrazí obrazovka HOME.
 Pomocí tlačítka / vyberte položku
stisknutím tlačítka .

(MENU) a potvrďte

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „Sports Timer>“ a
potvrďte stisknutím tlačítka .
Objeví se obrazovka nastavení doby přehrávání.

 Pomocí tlačítka / vyberte dobu a potvrďte stisknutím

tlačítka .
Zobrazí se vybraná doba přehrávání a spustí se přehrávání podle režimu
nastaveného v Play Mode (režimu přehrávání) ( str. 16).
Během přehrávání skladby se zobrazuje zbývající doba.

Návrat na předchozí úroveň nabídky
Stiskněte tlačítko /HOME.
Návrat do normálního režimu přehrávání
Během přehrávání skladby nebo v režimu zastavení ve funkci Sports Timer
(Časomíra), proveďte kroky  až  a zvolte možnost „Off “.
Obnovení zbývajícího času
Během přehrávání skladby nebo v režimu zastavení ve funkci Sports Timer
(Časomíra), proveďte kroky  až  a zvolte možnost „Restart“.
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Nastavení

Změna pořadí skladeb (Sort)
Pořadí skladeb můžete nastavit podle pořadí jmen interpretů, pořadí názvů alb
nebo pořadí alb interpretů.
Tlačítko /
Tlačítko

/HOME

HOME

Tlačítko 

 Přidržte tlačítko /HOME, dokud se nezobrazí obrazovka HOME.
 Pomocí tlačítka / vyberte položku
stisknutím tlačítka .

(MENU) a potvrďte

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „Sort>“ a potvrďte
stisknutím tlačítka .

 Pomocí tlačítka / vyberte pořadí skladeb ( str. 20) a
potvrďte stisknutím tlačítka .

Song1

SHUF

Indikátor Stavu pořadí

Návrat na předchozí úroveň nabídky
Stiskněte tlačítko /HOME.
Pokračování 
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Nastavení...Změna pořadí skladeb

Seznam pořadí skladeb
Nastavení/ikona

Popis

Album (alb)
(pořadí podle alba)/

Skladby jsou uspořádány podle alb.
Na jednotlivých albech jsou skladby
uspořádány podle pořadí na albu.
V ovládacím režimu Složka přecházíte na
skladbu dalšího alba.
Nastavení „Album“ je výchozí.
Skladby jsou uspořádány podle interpretů.
Skladby téhož interpreta jsou seřazeny za sebou.
V ovládacím režimu Složka přecházíte na
skladbu dalšího interpreta.
Skladby jsou seřazeny podle alb jednotlivých
interpretů. Na jednotlivých albech jsou
skladby uspořádány podle pořadí na albu.
V ovládacím režimu Složka přecházíte
na skladbu dalšího alba.

Artist (interpret)
(pořadí podle interpreta)/
Artist/Album (interpret/alb)
(alba seřazená podle
interpretů)/
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Nastavení

Změna režimu zobrazení (Display Mode)
Můžete nastavit požadované zobrazení při přehrávání nebo při zastavení.
Tlačítko /
Tlačítko

/HOME

HOME

Tlačítko 

 Přidržte tlačítko /HOME, dokud se nezobrazí obrazovka HOME.
 Pomocí tlačítka / vyberte položku
stisknutím tlačítka .

(MENU) a potvrďte

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „Display Mode>“ a
potvrďte stisknutím tlačítka .

 Pomocí tlačítka / vyberte režim zobrazení ( str. 22) a
potvrďte stisknutím tlačítka .

Návrat na předchozí úroveň nabídky
Stiskněte tlačítko /HOME.
Pokračování 
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Nastavení...Změna režimu zobrazení

Seznam režimů zobrazení
• Basic (Základní): Zobrazuje se základní obrazovka. (Výchozí nastavení.)
• Property (Vlastnosti): Zobrazují se informace o skladbách.
Zobrazuje se číslo aktuální skladby (nebo číslo aktuálního alba/interpreta)/
celkový počet skladeb (nebo celkový počet alb/interpretů) rozsahu
přehrávání, uběhlý čas, kódování (typ komprimace), hodnota bit rate
a aktuální nastavení kvality zvuku (Equalizer).

0120 / 0200
ATRAC 256kbps

01:35
C

• Clock (Hodiny): Zobrazuje se den v týdnu, měsíc, den a aktuální čas.
Informace o nastavení času najdete v kapitole „Nastavení aktuálního času
(Set Date-Time)“ ( str. 31).
• Wind-bell (Zvonkohra): Zobrazují se animace.

 Tip
• Chcete-li, aby byla obrazovka stále zapnutá, vypněte šetření baterie ( str. 41).
Poznámka

• Je-li nastavení kvality zvuku (Equalizer) ( str. 26) „Off“, informace o tomto nastavení
se na obrazovce „Property“ nezobrazují.
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Nastavení

Nastavení hlasitosti pomocí funkce
přednastavených úrovní hlasitosti (Volume Mode)
Úroveň hlasitosti lze nastavit dvěma způsoby.
Manual (Manual Volume):
Pomocí tlačítka VOL +/– nastavte úroveň hlasitosti na hodnotu od 0 do
30.
Preset (Preset Volume):
Pomocí tlačítka VOL +/– vyberte jednu ze tří přednastavených úrovní
hlasitosti: „Low“ (Nízká), „Mid“ (Střední) nebo „Hi“ (Vysoká).
Tlačítko /
Tlačítko

/HOME

HOME

Tlačítko 

Nastavení úrovně hlasitosti v přednastaveném režimu (Preset)

 Přidržte tlačítko /HOME, dokud se nezobrazí obrazovka HOME.
 Pomocí tlačítka / vyberte položku
stisknutím tlačítka .

(MENU) a potvrďte

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „Advanced Menu>“ a
potvrďte stisknutím tlačítka .

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „Sound>“ a potvrďte
stisknutím tlačítka .

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „Volume Mode>“ a
potvrďte stisknutím tlačítka .

Pokračování 
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Nastavení...Nastavení hlasitosti pomocí funkce přednastavených úrovní hlasitosti

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „Preset“ a potvrďte
stisknutím tlačítka .
Nad a pod slovem „Low“ se objeví linky.

 Pomocí tlačítka / nastavte hlasitost pro všechny

přednastavené úrovně a potvrďte stisknutím tlačítka .
Přednastavené úrovně se objevují v pořadí „Low“, „Mid“ a „Hi“.
V tomto nastavení lze volit úroveň hlasitosti („Low“, „Mid“ nebo „Hi“)
pomocí tlačítka VOL +/–.

Návrat na předchozí úroveň nabídky
Stiskněte tlačítko /HOME.
Poznámka

• Je-li aktivní funkce AVLS ( str. 29), může být skutečná hlasitost nižší, než je
nastavení.
Zrušením funkce AVLS se vrátíte k přednastavené úrovni hlasitosti.

Pokračování 
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Nastavení...Nastavení hlasitosti pomocí funkce přednastavených úrovní hlasitosti

Přechod do manuálního režimu (Manual)

 Přidržte tlačítko /HOME, dokud se nezobrazí obrazovka HOME.
 Pomocí tlačítka / vyberte položku
stisknutím tlačítka .

(MENU) a potvrďte

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „Advanced Menu>“ a
potvrďte stisknutím tlačítka .

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „Sound>“ a potvrďte
stisknutím tlačítka .

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „Volume Mode>“ a
potvrďte stisknutím tlačítka .

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „Manual“ a potvrďte

stisknutím tlačítka .
V tomto nastavení lze volit úroveň hlasitosti (od 0 do 30) pomocí tlačítka
VOL +/–.

Návrat na předchozí úroveň nabídky
Stiskněte tlačítko /HOME.
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Nastavení

Přizpůsobení kvality zvuku (Equalizer)
Kvalitu zvuku lze přizpůsobit příslušnému žánru hudby.
Tlačítko /
Tlačítko

/HOME

HOME

Tlačítko 

 Přidržte tlačítko /HOME, dokud se nezobrazí obrazovka HOME.
 Pomocí tlačítka / vyberte položku
stisknutím tlačítka .

(MENU) a potvrďte

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „Equalizer>“ a potvrďte
stisknutím tlačítka .

 Pomocí tlačítka / zvolte požadované nastavení kvality
zvuku a potvrďte stisknutím tlačítka .

Návrat na předchozí úroveň nabídky
Stiskněte tlačítko /HOME.
Seznam nastavení kvality zvuku
Nastavení

Popis

Off (Vypnuto)
Heavy
Pop

Nastavení kvality zvuku není aktivní. (Výchozí nastavení.)
Jsou zdůrazněny vysoké a nízké rozsahy, silný zvuk.
Jsou zdůrazněny zvuky ve středním pásmu, ideální nastavení
pro hlas.
Jsou zdůrazněny vysoké a nízké rozsahy, živý zvuk.
Uživatelské nastavení zvuku. Informace o nastavení naleznete
na  str. 27.

Jazz
Custom

Poznámky

• Je-li zvuk při zvoleném nastavení kvality zkreslený, zvýšíte-li hlasitost, je nutné hlasitost
snížit.
• Je-li při vlastním nastavení uloženém jako „Custom“ hlasitost vyšší než při ostatních
nastaveních, je nutné přizpůsobit hlasitost manuálně.
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Nastavení

Zaznamenání požadované kvality zvuku
(Preset Custom)
Pro každé z pěti pásem lze nastavit sedm úrovní a požadovanou kvalitu
zaznamenat. Zaznamenané nastavení lze vybrat pod označením „Custom“ v
kapitole „Přizpůsobení kvality zvuku (Equalizer)“ ( str. 26).
Tlačítko /
Tlačítko

/HOME

HOME

Tlačítko 

 Přidržte tlačítko /HOME, dokud se nezobrazí obrazovka HOME.
 Pomocí tlačítka / vyberte položku
stisknutím tlačítka .

(MENU) a potvrďte

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „Advanced Menu>“ a
potvrďte stisknutím tlačítka .

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „Sound>“ a potvrďte
stisknutím tlačítka .

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „Preset Custom>“ a
potvrďte stisknutím tlačítka .
Nad a pod označením nejnižšího pásma se objeví linky.

 Pomocí tlačítka / nastavte úroveň pro každé z pásem a

potvrďte stisknutím tlačítka .
Pořadí nastavení kvality zvuku je od nejnižšího pásma (basy) po nejvyšší
pásmo (výšky).

Návrat na předchozí úroveň nabídky
Stiskněte tlačítko /HOME.
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Nastavení

Nastavení úrovně hlasitosti (Dynamic Normalizer)
Lze nastavit snížení rozdílů hlasitosti mezi skladbami. Posloucháte-li skladby
v náhodném pořadí, toto nastavení upraví hlasitosti skladeb tak, aby byl rozdíl
mezi úrovní záznamu skladeb minimální.
Tlačítko /
Tlačítko

/HOME

HOME

Tlačítko 

 Přidržte tlačítko /HOME, dokud se nezobrazí obrazovka HOME.
 Pomocí tlačítka / vyberte položku
stisknutím tlačítka .

(MENU) a potvrďte

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „Advanced Menu>“ a
potvrďte stisknutím tlačítka .

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „Sound>“ a potvrďte
stisknutím tlačítka .

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „D.Normalizer>“ a
potvrďte stisknutím tlačítka .

 Pomocí tlačítka / vyberte možnost „On“ a potvrďte
stisknutím tlačítka .

Vypnutí
Vyberte možnost „Off“ v kroku .
Návrat na předchozí úroveň nabídky
Stiskněte tlačítko /HOME.
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Nastavení

Omezení hlasitosti (AVLS)
Pomocí funkce AVLS (Automatic Volume Limiter System) můžete omezit
maximální úroveň hlasitosti, abyste zabránili poškození sluchu nebo rušení.
S funkcí AVLS můžete poslouchat hudbu na příjemné úrovni hlasitosti.
Tlačítko /
Tlačítko

/HOME

HOME

Tlačítko 

 Přidržte tlačítko /HOME, dokud se nezobrazí obrazovka HOME.
 Pomocí tlačítka / vyberte položku
stisknutím tlačítka .

(MENU) a potvrďte

 Pomocí tlačítka / to vyberte položku „Advanced Menu>“ a
potvrďte stisknutím tlačítka .

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „Sound>“ a potvrďte
stisknutím tlačítka .

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „AVLS>“ a potvrďte
stisknutím tlačítka .

 Pomocí tlačítka / vyberte možnost „On“ a potvrďte
stisknutím tlačítka .
Hlasitost bude udržována na přiměřené úrovni.

Vypnutí
Vyberte možnost „Off“ v kroku .
Návrat na předchozí úroveň nabídky
Stiskněte tlačítko /HOME.

 Tip
• Je-li funkce AVLS aktivní, objeví se při stisknutí tlačítka VOL +/– na obrazovce „AVLS“.
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Nastavení

Vypnutí zvukového signálu (Beep)
Zvukové signály přehrávače lze vypnout.
Tlačítko /
Tlačítko

/HOME

HOME

Tlačítko 

 Přidržte tlačítko /HOME, dokud se nezobrazí obrazovka HOME.
 Pomocí tlačítka / vyberte položku
stisknutím tlačítka .

(MENU) a potvrďte

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „Advanced Menu>“ a
potvrďte stisknutím tlačítka .

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „Sound>“ a potvrďte
stisknutím tlačítka .

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „Beep>“ a potvrďte
stisknutím tlačítka .

 Pomocí tlačítka / vyberte možnost „Oﬀ“ a potvrďte
stisknutím tlačítka .

Zapnutí zvukových signálů
Vyberte možnost „On“ v kroku .
Návrat na předchozí úroveň nabídky
Stiskněte tlačítko /HOME.
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Nastavení

Nastavení aktuálního času
(Set Date-Time)
Na přehrávači lze nastavit a zobrazit aktuální čas.
Tlačítko /
Tlačítko

/HOME

HOME

Tlačítko 

 Přidržte tlačítko /HOME, dokud se nezobrazí obrazovka HOME.
 Pomocí tlačítka / vyberte položku
stisknutím tlačítka .

(MENU) a potvrďte

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „Advanced Menu>“ a
potvrďte stisknutím tlačítka .

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „Date-Time>“ a
potvrďte stisknutím tlačítka .

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „Set Date-Time>“ a
potvrďte stisknutím tlačítka .
Nad a pod číslicovým označením roku se objeví linky.

 Pomocí tlačítka / proveďte nastavení roku a a potvrďte
stisknutím tlačítka .
Nad a pod číslicovým označením měsíce se objeví linky.

 Podobně jako v kroku  proveďte nastavení měsíce, dne,
hodin a minut.
Po nastavení času a data pomocí tlačítka / potvrďte nastavení
stisknutím tlačítka .
Pokračování 
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Nastavení...Nastavení aktuálního času

Návrat na předchozí úroveň nabídky
Stiskněte tlačítko /HOME.
Zobrazení aktuálního času
Postupujte podle jedné z níže popsaných možností.
• V nabídce „Display Mode“ nastavte položku „Hodiny“ ( str. 21).
• Je-li aktivní funkce HOLD, stiskněte kterékoli tlačítko ( str. 9).

 Tip
• Formát data lze vybrat v pořadí „měsíc/den“ nebo „den/měsíc“. Dále lze vybrat
zobrazení času ve formátu 12 nebo 24 hodin. Viz „Nastavení formátu data
(Date Disp Type)“ ( str. 33) a „Nastavení formátu času (Time Disp Type)“
( str. 34).
Poznámky

• Není-li přehrávač používán delší dobu, je nutné obnovit nastavení data a času.
• Není-li nastaven aktuální čas, zobrazuje se na obrazovce položka „Hodiny“ „--“ ( str.
22). Je-li aktivní funkce HOLD, neobjeví se v tomto případě po stisknutí tlačítek datum
a čas.
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Nastavení

Nastavení formátu data (Date Disp Type)
U zobrazení aktuálního času ( str. 31) lze zvolit formát data v pořadí
„měsíc/den“ nebo „den/měsíc“.
Tlačítko /
Tlačítko

/HOME

HOME

Tlačítko 

 Přidržte tlačítko /HOME, dokud se nezobrazí obrazovka HOME.
 Pomocí tlačítka / vyberte položku
stisknutím tlačítka .

(MENU) a potvrďte

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „Advanced Menu>“ a
potvrďte stisknutím tlačítka .

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „Date-Time>“ a
potvrďte stisknutím tlačítka .

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „Date Disp Type>“ a
potvrďte stisknutím tlačítka .

 Pomocí tlačítka / vyberte formát zobrazení data a
potvrďte stisknutím tlačítka .

mm/dd: Datum se zobrazí v pořadí „měsíc/den“. (Výchozí nastavení)
dd/mm: Datum se zobrazí v pořadí „den/měsíc“.

Návrat na předchozí úroveň nabídky
Stiskněte tlačítko /HOME.
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Nastavení

Nastavení formátu času (Time Disp Type)
U aktuálního času ( str. 31) lze zvolit zobrazení ve formátu 12 nebo 24
hodin. Výchozí nastavení je „24h“.
Tlačítko /
Tlačítko

/HOME

HOME

Tlačítko 

 Přidržte tlačítko /HOME, dokud se nezobrazí obrazovka HOME.
 Pomocí tlačítka / vyberte položku
stisknutím tlačítka .

(MENU) a potvrďte

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „Advanced Menu>“ a
potvrďte stisknutím tlačítka .

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „Date-Time>“ a
potvrďte stisknutím tlačítka .

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „Time Disp Type>“ a
potvrďte stisknutím tlačítka .

 Pomocí tlačítka / vyberte možnost „12h“ nebo „24h“ a
potvrďte stisknutím tlačítka .

Návrat na předchozí úroveň nabídky
Stiskněte tlačítko /HOME.
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Nastavení

Zobrazení informací o přehrávači (Information)
Lze zobrazit název výrobku, kapacitu vestavěné paměti flash, sériové číslo
a verzi firmware.
Tlačítko /
Tlačítko

/HOME

HOME

Tlačítko 

 Přidržte tlačítko /HOME, dokud se nezobrazí obrazovka HOME.
 Pomocí tlačítka / vyberte položku
stisknutím tlačítka .

(MENU) a potvrďte

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „Advanced Menu>“ a
potvrďte stisknutím tlačítka .

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „Information>“ a
potvrďte stisknutím tlačítka .
Pomocí tlačítka / zobrazte následující informace.
1: název výrobku
2: kapacita vestavěné paměti flash
3: sériové číslo
4: informace o verzi firmwaru přehrávače

 Přidržte tlačítko /HOME, dokud se nezobrazí obrazovka HOME.
Návrat na předchozí úroveň nabídky
Stiskněte tlačítko /HOME.
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Nastavení

Obnovení výrobních nastavení (Reset All Setting)
U přehrávače lze obnovit výrobní nastavení. Při obnovení výrobních nastavení
nedojde k vymazání skladeb, které byly do přehrávače přeneseny.
Tlačítko /
Tlačítko

/HOME

HOME

Tlačítko 
Poznámka

• Funkce je k dispozici pouze v režimu zastavení.

 Přidržte tlačítko /HOME, dokud se nezobrazí obrazovka HOME.
 Pomocí tlačítka / vyberte položku
stisknutím tlačítka .

(MENU) a potvrďte

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „Advanced Menu>“ a
potvrďte stisknutím tlačítka .

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „Initialize>“ a potvrďte
stisknutím tlačítka .

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „Reset All Setting>“ a
potvrďte stisknutím tlačítka .

 Pomocí tlačítka / vyberte možnost „Ok“ a potvrďte

stisknutím tlačítka .
Po obnovení výrobního nastavení se na obrazovce zobrazí „COMPLETE“.

Návrat na předchozí úroveň nabídky
Stiskněte tlačítko /HOME.
Zrušení obnoveného výrobního nastavení
Vyberte možnost „Cancel“ v kroku  a stiskněte tlačítko .
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Nastavení

Formátování paměti (Format)
Vestavěnou paměť flash v přehrávači lze zformátovat.
Při formátování paměti dojde k vymazání všech hudebních i ostatních dat.
Před formátováním zkontrolujte uložená data.
Tlačítko /
Tlačítko

/HOME

HOME

Tlačítko 
Poznámka

• Funkce je k dispozici pouze v režimu zastavení.

 Přidržte tlačítko /HOME, dokud se nezobrazí obrazovka HOME.
 Pomocí tlačítka / vyberte položku
stisknutím tlačítka .

(MENU) a potvrďte

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „Advanced Menu>“ a
potvrďte stisknutím tlačítka .

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „Initialize>“ a potvrďte
stisknutím tlačítka .

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „Format>“ a potvrďte
stisknutím tlačítka .

 Pomocí tlačítka / vyberte možnost „Ok“ a potvrďte

stisknutím tlačítka .
Na obrazovce se zobrazí „FORMATTING...“ a formátování je zahájeno.
Po dokončení formátování se na obrazovce zobrazí „COMPLETE“.
Pokračování 
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Nastavení...Formátování paměti

Návrat na předchozí úroveň nabídky
Stiskněte tlačítko /HOME.
Zrušení formátování
Vyberte možnost „Cancel“ v kroku  a potvrďte stisknutím tlačítka .
Poznámka

• Neformátujte vestavěnou paměť flash přehrávače v počítači.
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Změna nastavení připojení USB (USB Power)
Není-li napájení (USB Bus Powered) v závislosti na používání počítače
dostatečné, může dojít k neúplnému přenosu dat z počítače do přehrávače.
Přenos dat lze v tomto případě zlepšit změnou nastavení připojení USB
(USB Power) na „100mA“. Výchozí nastavení je „500mA“.
Tlačítko /
Tlačítko

/HOME

HOME

Tlačítko 
Poznámka

• Nastavení nelze provést, je-li přehrávač připojen do vstupu USB.

 Přidržte tlačítko /HOME, dokud se nezobrazí obrazovka HOME.
 Pomocí tlačítka / vyberte položku
stisknutím tlačítka .

(MENU) a potvrďte

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „Advanced Menu>“ a
potvrďte stisknutím tlačítka .

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „USB Power>“ a
potvrďte stisknutím tlačítka .

 Pomocí tlačítka / vyberte možnost „100mA“ nebo
„500mA“ a potvrďte stisknutím tlačítka .

Návrat na předchozí úroveň nabídky
Stiskněte tlačítko /HOME.

 Tipy
• Připojujete-li přehrávač k přenosnému počítači, doporučujeme připojit přenosný
počítač ke zdroji napájení.
• Je-li položka „USB Power“ nastavena na možnost „100mA“, bude doba dobíjení delší.
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Nastavení orientace zobrazení doleva/doprava
(Rotation)
Lze vybrat orientaci zobrazení.
Tlačítko /
Tlačítko

/HOME

HOME

Tlačítko 

 Přidržte tlačítko /HOME, dokud se nezobrazí obrazovka HOME.
 Pomocí tlačítka / vyberte položku
stisknutím tlačítka .

(MENU) a potvrďte

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „Advanced Menu>“ a
potvrďte stisknutím tlačítka .

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „Rotation>“ a potvrďte
stisknutím tlačítka .

 Pomocí tlačítka / vyberte možnost „R Hand“ nebo
„L Hand“ a potvrďte stisknutím tlačítka .
R Hand: Nastavíte zobrazení vlevo, přičemž tlačítka jsou vpravo.
(Výchozí nastavení.)
L Hand: Nastavíte zobrazení vpravo, přičemž tlačítka jsou vlevo.

Návrat na předchozí úroveň nabídky
Stiskněte tlačítko /HOME.

 Tip
• Změníte-li orientaci zobrazení, změní se rovněž funkce tlačítka /.
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Šetření baterie (Power Save)
Přehrávač lze přepnout do režimu Power Save, který automaticky vypne
obrazovku nebo zobrazí animaci, není-li přehrávač chvíli používán
(15 sekund).
Tlačítko /
Tlačítko

/HOME

HOME

Tlačítko 

 Přidržte tlačítko /HOME, dokud se nezobrazí obrazovka HOME.
 Pomocí tlačítka / vyberte položku
stisknutím tlačítka .

(MENU) a potvrďte

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „Advanced Menu>“ a
potvrďte stisknutím tlačítka .

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „Power Save>“ a
potvrďte stisknutím tlačítka .

 Pomocí tlačítka / vyberte režim šetření baterie ( str. 42)
a potvrďte stisknutím tlačítka .

Pokračování 
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Nastavení...Šetření baterie

Návrat na předchozí úroveň nabídky
Stiskněte tlačítko /HOME.
Seznam režimů šetření baterie
Nastavená položka

Popis

On-Normal (Zapnuto - normální) Při přehrávání skladby nebo přijímání
signálu FM se zobrazuje animace (zobrazení
Power Save) (pouze NW-E002F/E003F/
E005F). Režim „On-Normal“ je nastaven
jako výchozí.
On-Super (Zapnuto - super)
Na obrazovce se nezobrazuje nic.
Toto nastavení má nejnižší spotřebu.
Off (Vypnuto)
Obrazovka je neustále zapnutá.
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Poslech rádia FM (pouze NW-E002F/E003F/E005F)

Poslech rádia FM
Přehrávač umožňuje poslouchat rádio FM. Před použitím přehrávače nabijte
vestavěnou baterii ( str. 50) a zapojte sluchátka do konektoru sluchátek.

1 Přepnutí na rádio FM
Tlačítko /
Tlačítko

/HOME

HOME

Tlačítko 

 Přidržte tlačítko /HOME, dokud se nezobrazí obrazovka HOME.
 Pomocí tlačítka / vyberte položku
stisknutím tlačítka .
Zobrazí se obrazovka rádia FM.

(FM) a potvrďte

Obrazovka rádia FM*

FM

01

ST AND BY

Režim ladění

Číslo předvolby

90.0

MO NO SCAN

M Hz

Frekvence

* Zobrazená obrazovka rádia FM může být odlišná od vašeho modelu.
Pokračování 
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Poslech rádia FM (pouze NW-E002F/E003F/E005F)

Vypnutí rádia FM a návrat k přehrávači zvukových souborů
Přidržte tlačítko /HOME, dokud se nezobrazí obrazovka nabídky, a poté
vyberte v nabídce položku (ALL SONGS) nebo (PLAYLIST) a potvrďte
stisknutím tlačítka .
Krátkodobé snížení hlasitosti rádia FM
Po stisknutí tlačítka  není zvuk rádia FM vysílán. Rádio FM přejde do
režimu spánku a asi po 5 sekundách dojde k vypnutí obrazovky. Stisknutím
tlačítka  opět pustíte zvuk rádia FM.
Poznámka

• Po stisknutí tlačítka (), když je přehrávač v režimu spánku, dojde k volbě
předcházející (nebo následující) pozice nebo frekvence. Zvuk není v tomto případě
vysílán bez ohledu na použití tlačítka VOL +/–.

2 Automatické přednastavení rádiostanic (FM Auto Preset)
Pomocí funkce „FM Auto Preset“ (Automatické přednastavení stanic FM) lze
automaticky nastavit rádiostanice (až 30 stanic), které jsou v oblasti
zachytitelné. Tato funkce je vhodná, používáte-li rádio FM poprvé nebo
používáte-li přehrávač v jiné oblasti.
Poznámka

• Použitím funkce „FM Auto Preset“ dojde ke smazání již nastavených rádiostanic.
Tlačítko /
Tlačítko

/HOME

HOME

Tlačítko 

 Přidržte tlačítko /HOME, dokud se nezobrazí obrazovka HOME.
 Pomocí tlačítka / vyberte položku
stisknutím tlačítka .

(MENU) a potvrďte

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „FM Auto Preset>“ a
potvrďte stisknutím tlačítka .

Pokračování 
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Poslech rádia FM (pouze NW-E002F/E003F/E005F)

 Pomocí tlačítka / vyberte možnost „Ok“ a potvrďte

stisknutím tlačítka .
Zachytitelné rádiostanice budou přednastaveny v pořadí od nejnižší do
nejvyšší frekvence.
Po dokončení přednastavení se zobrazí na obrazovce hlášení
„COMPLETE“ a bude zahájen příjem první stanice.

Ukončení přednastavení
Vyberte možnost „Cancel“ v kroku  a stiskěte tlačítko .
Návrat na předchozí úroveň nabídky
Stiskněte tlačítko /HOME.
Příjem nechtěných stanic
Dochází-li k rušení nebo je příjem příliš citlivý, změňte nastavení příjmu
( str. 48) na hodnotu „Low“.

3 Volba rádiostanic
Rádiostanice lze volit dvěma způsoby (manuálním nebo přednastaveným
laděním).
Tlačítko /
Tlačítko

/HOME

HOME

Stisknutím tlačítka /HOME přejdete do režimu manuálního ladění.
Chcete-li změnit režim ladění z manuálního na přednastavené, stiskněte
opět tlačítko /HOME.
• Manuální ladění: V režimu manuálního ladění lze volit stanice podle
frekvence. Režim manuálního ladění je nastaven jako výchozí.
• Přednastavené ladění: V režimu přednastaveného ladění lze volit stanice
podle přednastavené pozice.
Pokračování 
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Poslech rádia FM (pouze NW-E002F/E003F/E005F)

Manuální ladění
Na obrazovce rádia FM se objeví symbol
v uvedeném pořadí zleva.

, frekvence a přednastavená pozice

K

Použití

Volba předcházející frekvence

Stiskněte tlačítko .

Volba následující frekvence

Stiskněte tlačítko .

Volba předcházející zachytitelné
rádiostanice*
Volba následující zachytitelné
rádiostanice*

Přidržte tlačítko .
Přidržte tlačítko .

* Přidržením tlačítka () během přijímání stanice FM zvolíte předcházející
(nebo následující) rádiostanici. Je-li rádiostanice zachytitelná, je příjem zahájen.
Dochází-li k rušení nebo je příjem příliš citlivý, změňte nastavení příjmu ( str. 48) na
hodnotu „Low“.
Přidržíte-li tlačítko () v režimu spánku, klesá (nebo narůstá) frekvence, avšak
předcházející (nebo následující) stanice není nalezena a zvuk není vysílán.

Přednastavené ladění
Na obrazovce rádia FM se objeví symbol
v uvedeném pořadí zleva.

, přednastavená pozice a frekvence

K

Použití

Volba předcházející přednastavené
pozice
Volba následující přednastavené
pozice

Stiskněte tlačítko .
Stiskněte tlačítko .

Poznámka

• Není-li přednastavena žádná stanice, nelze rádiostanice volit. Proveďte přednastavení
zachytitelných stanic pomocí funkce „FM Auto Preset“ ( str. 44).

 Zlepšení příjmu
• Kabel sluchátek slouží jako anténa, natáhněte jej do co největší délky.
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Poslech rádia FM (pouze NW-E002F/E003F/E005F)

Přednastavení požadovaných rádiostanic
Lze přednastavit rádiostanice, které funkce „FM Auto Preset“ nezaznamenala
( str. 44).
Tlačítko /
Tlačítko

/HOME

HOME

Tlačítko 

 Vyberte požadovanou frekvenci v režimu manuálního ladění
( str. 45).

 Přidržte tlačítko .

Dojde k přednastavení frekvence, která byla zvolena v kroku , a vlevo od
ní se zobrazí číslo přednastvené pozice.

 Tip
• Lze přednastavit až 30 stanic (P01 až P30).
Poznámka

• Přednastavené pozice jsou vždy seřazeny od nejnižší po nejvyšší frekvenci.

Smazání přednastavených rádiostanic

 Vyberte přednastavenou pozici požadované frekvence.
 Přidržte tlačítko .
 Pomocí tlačítka / vyberte možnost „Ok“ a potvrďte

stisknutím tlačítka .
Přednastavená rádiostanice bude smazána a objeví se následující stanice.

Zrušení smazání přednastavené rádiostanice
Vyberte možnost „Cancel“ v kroku  a stiskněte tlačítko .
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Poslech rádia FM (pouze NW-E002F/E003F/E005F)

Nastavení příjmu (Scan Sens)
Použijete-li funkce „FM Auto Preset“ ( str. 44) nebo „Manuální ladění“
( str. 45), může být přijímáno příliš mnoho nechtěných rádiostanic, protože
příjem je příliš citlivý. V takovém případě nastavte hodnotu „Low“. Hodnota
„High“ je výchozí.
Tlačítko /
Tlačítko

/HOME

HOME

Tlačítko 

 Přidržte tlačítko /HOME, dokud se nezobrazí obrazovka HOME.
 Pomocí tlačítka / vyberte položku
stisknutím tlačítka .

(MENU) a potvrďte

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „Scan Sens>“ a potvrďte
stisknutím tlačítka .

 Pomocí tlačítka / vyberte možnost „Low“ a potvrďte
stisknutím tlačítka .

Návrat k původnímu nastavení příjmu
Vyberte možnost „High“ v kroku .
Návrat na předchozí úroveň nabídky
Stiskněte tlačítko /HOME.
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Poslech rádia FM (pouze NW-E002F/E003F/E005F)

Přepínání reprodukce jedním kanálem/stereo
(Mono/Auto)
Vyskytuje-li se během příjmu signálu FM šum, použijte možnost „Mono“ pro
reprodukci jedním kanálem. Nastavíte-li možnost „Auto“, bude příjem
automaticky nastaven na stereo/jeden kanál podle kvality příjmu. Nastavení
„Auto“ je výchozí.
Tlačítko /
Tlačítko

/HOME

HOME

Tlačítko 

 Přidržte tlačítko /HOME, dokud se nezobrazí obrazovka HOME.
 Pomocí tlačítka / vyberte položku
stisknutím tlačítka .

(MENU) a potvrďte

 Pomocí tlačítka / vyberte položku „Mono/Auto>“ a
potvrďte stisknutím tlačítka .

 Pomocí tlačítka / vyberte možnost „Mono“ a potvrďte
stisknutím tlačítka .

Návrat k automatickému nastavení
Vyberte možnost „Auto“ v kroku .
Návrat na předchozí úroveň nabídky
Stiskněte tlačítko /HOME.
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Pokročilé funkce

Dobíjení přehrávače
Dobíjení přehrávače je možné, je-li přehrávač připojen k počítači
Zobrazuje-li se na displeji tento indikátor zbývající kapacity baterie:
je dobíjení dokončeno (doba dobíjení je přibl. 60 minut*).
Před prvním použitím přehrávač plně nabijte (až bude indikátor
zbývající kapacity baterie na displeji
).
*

,

Jedná se o přibližnou dobu dobíjení, je-li baterie vybitá a nastavení „USB Power“
( str. 39) je „500 mA“ při pokojové teplotě. Doba dobíjení se liší podle zbývající
kapacity baterie a stavu baterie. Je-li baterie dobíjena v prostředí s nízkou teplotou, bude
doba dobíjení delší. Doba dobíjení bude rovněž delší, pokud během dobíjení přenášíte
do přehrávače zvukové soubory.

Indikace zbývající kapacity baterie
Ikona baterie na displeji ( str. 10) se mění podle následujícího obrázku.
Viz  str. 75 - trvanlivost baterie.

Ubývající kapacita baterie je vyjádřena ikonou baterie. Objeví-li se upozornění
„LOW BATTERY“, nelze přehrávač použít k přehrávání. Připojte přehrávač
k počítači a proveďte dobití baterie.
Poznámky

• Baterii dobíjejte při okolní teplotě 5 až 35ºC.
• Když je přehrávač připojen k počítači, zobrazuje se upozornění „DATA ACCESS“.
Neodpojujte přehrávač, zobrazuje-li se upozornění „DATA ACCESS“, jinak může dojít
ke ztrátě přenášených dat.
• Některá zařízení USB připojená k počítači mohou negativně ovlivnit správný provoz
přehrávače.
• Je-li přehrávač připojen k počítači, nejsou ovládací tlačítka na přehrávači aktivní.
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Maximalizace životnosti baterie
Dodržením několika jednoduchých pokynů můžete prodloužit dobu
přehrávání na jedno dobití baterie.
Automatické vypnutí displeje
Nastavením vypnutí displeje, není-li přehrávač po určitou dobu používán
(přibl. 15 sekund), můžete šetřit kapacitu baterie.
Viz „Šetření baterie (Power Save)“ ( str. 41), kde najdete informace o
způsobu nastavení.
Úprava formátu skladeb a hodnoty bit rate
Doba přehrávání se liší, protože kapacita baterie může být ovlivněna formátem
a hodnotou bit rate přehrávaných zvukových souborů.
Plně nabitá baterie například umožňuje asi 27 hodin přehrávání skladeb
ve formátu ATRAC při 48 kb/s, ale pouze 19 hodin u skladeb ve formátu
WMA při 128 kb/s. Přesná doba přehrávání při plně nabité baterii se liší podle
provozních podmínek a prostředí, v němž je přehrávač používán.
Je-li přehrávač připojen k počítači, nenechávejte počítač přepnout do úsporného režimu.
Přepne-li počítač do úsporného režimu, např. režimu system suspend, spánku
nebo hibernace, přičemž přehrávač zůstane připojený přímo k počítači,
nedochází k nabíjení baterie přehrávače. Přehrávač je naopak dále napájen
baterií, čímž dochází k jejímu vybíjení.
Poznámka

• Nenechávejte přehrávač příliš dlouho připojený k přenosnému počítači, který není
připojen k síti. Přehrávač může vybít baterii počítače.
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Vysvětlení výrazů formát a bit rate?
Co je to formát?
Formát skladby označuje způsob, kterým aplikace SonicStage ukládá zvukové
informace při importu skladeb do aplikace SonicStage z Internetu nebo ze
zvukových disků CD.
Mezi obvyklé formáty patří MP3, WMA, ATRAC atd.

MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) je obvyklá technologie komprimace
zvukových informací vyvinutá pracovní skupinou MPEG organizace ISO
(International Organization for Standardization).
MP3 může zkomprimovat zvukové soubory až na 1/10 velikosti skladby na
standardním zvukovém disku CD.
WMA: WMA (Windows Media Audio) je obvyklá technologie komprimace
zvukových informací vyvinutá společností Microsoft Corporation. Formát
WMA dosahuje stejné zvukové kvality jako MP3 při menší velikosti souborů.
ATRAC: ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) je obecný termín
používaný pro formáty ATRAC3 a ATRAC3plus. ATRAC je technologie
komprimace zvukových informací, která uspokojuje požadavky na vysokou
zvukovou kvalitu i na vysoký poměr komprimace. ATRAC3 může
zkomprimovat zvukové soubory až na 1/10 velikosti skladby na standardním
zvukovém disku CD. ATRAC3plus, pokročilá verze formátu ATRAC3, může
zkomprimovat zvukové soubory až na 1/20 velikosti skladby na standardním
zvukovém disku CD.
Co je to bit rate?
Hodnota bit rate odkazuje na množství dat použitých pro uložení každé
sekundy zvukového záznamu. Obecně platí, že vyšší hodnota bit rate znamená
vyšší zvukovou kvalitu, avšak vyžaduje větší prostor na uložení zvukového
souboru stejné délky.
Jaký je vztah mezi hodnotou bit rate, zvukovou kvalitou a velikostí souboru?
Obecně platí, že vyšší hodnota bit rate znamená vyšší zvukovou kvalitu, avšak
vyžaduje větší prostor na uložení zvukového souboru stejné délky.
Do přehrávače tedy můžete uložit méně skladeb.
Nižší hodnota bit rate umožňuje uložení více skladeb, avšak při nižší zvukové
kvalitě.
Informace o podporovaných zvukových formátech a hodnotách bite rate
najdete na  str. 75.
Poznámka

• Importujete-li do aplikace SonicStage skladbu z disku CD s nízkou hodnotou bit
rate, nelze již zvukovou kvalitu této skladby zvýšit zvolením vyšší hodnoty bit rate při
přenášení skladby z aplikace SonicStage do přehrávače.
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Přehrávání skladeb bez pauz
Importujete-li skladby do aplikace SonicStage ve formátu ATRAC a přenesete
je do přehrávače, můžete je v přehrávači přehrávat plynule bez pauz mezi
skladbami.
Například album, které obsahuje dlouhou nahrávku živého koncertu bez pauz
mezi skladbami, lze přehrávat plynule bez pauz, jestliže jsou skadby
importovány do aplikace SonicStage ve formátu ATRAC a poté přeneseny do
přehrávače.
Poznámka

• Chcete-li přehrávat skladby bez pauz, musíte všechny skladby importovat do aplikace
SonicStage jako jedno album ve stejném formátu ATRAC.
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Import informací o skladbách do přehrávače
Importujete-li skladby z disku CD do aplikace SonicStage, aplikace SonicStage
automaticky získává informace o skladbách (název alba, jméno interpreta,
název skladby, apod.) z databáze CD (CDDB, the Gracenote CD DataBase) na
Internetu bez nutnosti platit poplatky. Při přenášení skladeb do přehrávače
jsou tyto informace přeneseny společně se skladbami.
Jsou-li ke zvukovým souborům připojené tyto informace, je možné využít
několik různých pokročilých způsobů vyhledávání v přehrávači.
Poznámka

• Informace o skladbách z některých disků CD nemusí být na Internetu dostupné.
Nejsou-li informace o skladbách k dispozici v internetové databázi, lze tyto informace
ručně zadat a upravit v aplikaci SonicStage. Informace o úpravě informací o skladbách
najdete v Nápovědě k aplikaci SonicStage.
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Uložení jiných než zvukových souborů
Data z počítače můžete uložit do vestavěné paměti flash v přehrávači pomocí
aplikace Průzkumník Windows. Je-li přehrávač připojen k počítači, vestavěná
paměť flash se v aplikaci Průzkumník Windows zobrazuje jako výměnná
paměťová jednotka.
Poznámky

• Nepoužívejte aplikaci SonicStage, pokud zrovna používáte aplikaci Průzkumník
Windows k přístupu k vestavěné paměti flash v přehrávači.
• K přenosu požadovaných zvukových souborů do přehrávače používejte vždy aplikaci
SonicStage. Zvukové soubory přenesené pomocí aplikace Průzkumník Windows nelze
v přehrávači přehrávat.
• Probíhá-li přenos dat, neodpojujte přehrávač od počítače, jinak může dojít k poškození
přenášených dat.
• Neformátujte vestavěnou paměť flash pomocí aplikace Průzkumník Windows.
Chcete-li zformátovat vestavěnou paměť flash, proveďte formátování pomocí volby
„Format“ v nabídce přehrávače ( str. 37).
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Aktualizace ﬁrmwaru přehrávače
Aktualizace firmwaru přehrávače umožňuje přidat nové funkce přehrávače.
Nainstalujte aktuální verzi firmwaru do přehrávače. Informace o aktuálním
firmwaru a jeho instalaci jsou k dispozici na následujících internetových
stránkách:

Zákazníci v USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Zákazníci v Kanadě: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Zákazníci v Evropě: http://www.support-nwwalkman.com
Zákazníci v Latinské Americe: http://www.sony-latin.com/pa/info/
Zákazníci v jiných zemích a oblastech: http://www.css.ap.sony.com
Pro zákazníky, kteří zakoupili zahraniční modely: http://www.sony.co.jp/overseas/support/

 Stáhněte si do počítače program „Digital Player Software Update
tool“ z internetové stránky.

 Připojte přehrávač k počítači a spusťte program „Digital Player
Software Update tool“.

 Proveďte aktualizaci ﬁrmwaru přehrávače podle pokynů na
obrazovce.

 Po zobrazení zprávy o provedení klepněte na tlačítko „Finish“
(Dokončit).
Program „Digital Player Software Update tool“ bude ukončen.
Aktualizace firmwaru je dokončena.
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Odstraňování problémů
Nepracuje-li přehrávač správně, zkuste provést následující kroky k odstranění
závady.

VOL

RESET

Proveďte reset přehrávače stisknutím tlačítka
RESET na zadní straně přehrávače pomocí
špendlíku apod.
Při resetu nedojde k vymazání skladeb a nastavení
uložených v přehrávači.

HOLD

1

Tlačítko RESET

2

Vyhledejte příznaky závady v následujících tabulkách s pokyny k
odstraňování problémů a proveďte uvedená nápravná opatření.

3
4

Přečtěte si informace o problému v Nápovědě k aplikaci SonicStage.

5

Vyhledejte informace o problému na některé z internetových stránek
technické podpory.
Pro zákazníky z USA je k dispozici stránka:
http://www.sony.com/walkmansupport
Pro zákazníky z Kanady je k dispozici stránka:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Pro zákazníky z Evropy je k dispozici stránka:
http://www.support-nwwalkman.com
Pro zákazníky z Latinské Ameriky je k dispozici stránka:
http://www.sony-latin.com/pa/info/
Pro zákazníky z jiných zemí a oblastí je k dispozici stránka:
http://www.css.ap.sony.com
Pro zákazníky, kteří zakoupili zahraniční modely, je k dispozici stránka:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Nejsou-li výše uvedené postupy úspěšné, obraťte se na nejbližšího
prodejce společnosti Sony.

Použití
Příznak

Příčina/náprava

Není slyšet zvuk.
Vzniká šum.

• Úroveň hlasitosti je nastavená na nulu.
 Zvyšte hlasitost ( str. 9).
• Konektor sluchátek není správně připojen.
 Zapojte správně konektor sluchátek ( str. 8).
• Zásuvka konektoru sluchátek je znečištěná.
 Očistěte zásuvku jemnou suchou tkaninou.
• Ve vestavěné paměti flash nejsou uloženy
zvukové soubory.
 Objevuje-li se zpráva „NO DATA“, převeďte
do přehrávače zvukové soubory z počítače.
Pokračování 
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Použití (pokračování)
Příznak

Příčina/náprava

Tlačítka nefungují.

• Přepínač HOLD je v poloze HOLD.
 Přesuňte přepínač HOLD do opačné (normální)
polohy ( str. 9).
• V přehrávači došlo ke kondenzaci vlhkosti.
 Počkejte několik hodin, než přehrávač vyschne.
• Zbývající kapacita baterie je nedostatečná.
 Nabijte baterii připojením k počítači ( str. 50).
Přenesené skladby
• Vestavěná paměť flash v přehrávači byl
nelze najít.
zformátována pomocí aplikace Průzkumník
Windows.
 Zformátujte vestavěnou paměť flash pomocí
nabídky „Format“ v přehrávači ( str. 37).
• Během přenosu dat došlo k odpojení přehrávače
od počítače.
 Přeneste použitelné soubory zpět do počítače
a zformátujte vestavěnou paměť flash pomocí
nabídky „Format“ v přehrávači ( str. 37).
Hlasitost není dostatečně • Je aktivována funkce AVLS.
vysoká.
 Zrušte funkci AVLS ( str. 29).
Levé ani pravé sluchátko • Konektor sluchátek není zcela zasunut.
nevydává žádný zvuk.
 Připojte sluchátka do zásuvky tak,
aby konektor zacvaknul ( str. 8).
Přehrávání se náhle
• Zbývající kapacita baterie je nedostatečná.
přerušilo.
 Nabijte baterii připojením k počítači ( str. 50).
Obrazovka
Příznak

Příčina/náprava

Název skladby se
zobrazuje jako „“.

• Název obsahuje znaky, které nelze zobrazit.
 Použijte dodávanou aplikaci SonicStage k
přejmenování skladby pomocí odpovídajících
znaků.
Pokračování 
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Nabíjení baterie
Příznak

Příčina/náprava

Životnost baterie je
krátká.

• Provozní teplota je nižší než 5 °C.
 Životnost baterie se zkracuje z důvodu
vlastností baterie. Nejedná se o závadu.
• Baterii je nutné vyměnit.
 Obraťte se na prodejce společnosti Sony.
• Doba nabíjení baterie není dostatečná.
 Nechte baterii nabíjet déle, je-li připojení USB
(USB Power) nastaveno na „100 mA“ ( str. 39).

Připojení k počítači/aplikace SonicStage
Příznak

Příčina/náprava

Nelze nainstalovat
software SonicStage.

• Operační systém v počítači není kompatibilní
se softwarem SonicStage.
 Přečtěte si informace o systémových
požadavcích ( str. 76).
• Nebyly ukončeny všechny aplikace systému
Windows.
 Zahájíte-li instalaci, když jsou spuštěny
jiné programy, může dojít k chybě. Platí to
zejména pro programy, které vyžadují značné
systémové zdroje, např. antivirový software.
• Na pevném disku počítače není dostatek
volného místa.
 Potřebujete 200 MB volného místa nebo více.
Vymažte z počítače nepotřebné soubory.
• Nejste přihlášeni jako „Administrator“ (Správce).
 Nejste-li přihlášeni jako „Administrator“
(Správce), nemusí být instalace aplikace
SonicStage úspěšná. Přihlaste se pomocí účtu
s právy uživatele „Administrator“ (Správce).
Indikátor průběhu na
• Instalace probíhá normálně. Počkejte. Instalace
obrazovce se nepohybuje. může trvat 30 i více minutes v závislosti na
Kontrolka přístupu na
systémovém prostředí.
počítači se několik minut
nerozsvítila.
Aplikaci SonicStage nelze • Změnilo se systémové prostředí v počítači, např.
spustit.
z důvodu aktualizace operačního systému Windows.
Pokračování 
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Připojení k počítači/aplikace SonicStage (pokračování)
Příznak

Příčina/náprava

Po připojení přehrávače k
počítači se nezobrazuje
zpráva „USB
CONNECT“.

• Konektor USB není správně zapojen do vstupu
USB na počítači.
 Odpojte přehrávač a znovu jej zapojte.
• Je použit rozbočovač USB.
 Připojení přehrávače pomocí rozbočovače
USB nemusí fungovat. Připojte přehrávač
přímo k počítači.
• Počkejte na ověření softwaru SonicStage.
• V počítači běží jiná aplikace.
 Odpojte přehrávač, počkejte několik minut
a znovu jej zapojte. Pokud problém trvá, odpojte
přehrávač, restartujte počítač a přehrávač znovu
připojte.
• Připojení USB přehrávače (USB Power)
je nastaveno na „500 mA“.
 Nastavte hodnotu „USB Power“ na „100 mA“
( str. 39).
• Instalace softwaru SonicStage neproběhla úspěšně.
 Odpojte přehrávač od počítače a software znovu
nainstalujte z dodaného disku CD-ROM
( „Quick Start Guide“). Skladby zaznamenané
pomocí předchozí instalace budou dostupné
i v nové instalaci aplikace SonicStage.
• Konektor USB není správně zapojen do vstupu
USB na počítači.
 Odpojte přehrávač a znovu jej zapojte.
• Je použit rozbočovač USB.
 Připojení přehrávače pomocí rozbočovače
USB nemusí fungovat. Připojte přehrávač
přímo k počítači.

Přehrávač není po
připojení k počítači
rozpoznán.

Pokračování 
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Připojení k počítači/aplikace SonicStage (pokračování)
Příznak

Příčina/náprava

Nelze přenést zvuková
data z počítače do
přehrávače.

• Konektor USB není správně zapojen do vstupu
USB na počítači.
 Odpojte přehrávač a znovu jej zapojte.
• Na vestavěné paměti flash není dostatek volného
místa.
 Chcete-li zvětšit volné místo, přeneste nechtěné
skladby z přehrávače zpět do počítače.
• Do vestavěné paměti flash jste již přenesli více než
65 535 skladeb, 8 192 playlistů nebo chcete přenést
playlist, který obsahuje více než 999 skladeb.
• Skladby s omezenou dobou přehrávání nebo
s omezeným počtem přehrávání nemohou být
přeneseny z důvodu omezení ze strany vlastníků
autorských práv. Informace o nastavení pro
jednotlivé zvukové soubory získáte od distributora.
• Na vestavěné paměti flash není dostatek volného
místa.
 Chcete-li zvětšit volné místo, přeneste nechtěné
skladby z přehrávače zpět do počítače.
• Ve vestavěné paměti flash jsou uložena jiná než
zvuková data.
 Chcete-li zvětšit volné místo, přeneste tato data
do počítače.
• Počítač, do kterého chcete skladby přenést, není
tentýž počítač, ze kterého byly skladby původně
přeneseny.
 Skladby lze přenést pouze do počítače, ze kterého
byly původně přeneseny do přehrávače.
• Zvuková data byla z počítače, který jste použili
k přenosu do přehrávače, smazána.
 Zvuková data nelze přenést zpět do počítače, bylali skladba z počítače, který byl k přenosu do
přehrávače použit, smazána.
• Je použit rozbočovač USB nebo prodlužovací
kabel USB.
 Připojení přehrávače pomocí rozbočovače
USB nebo prodlužovacího kabelu USB nemusí
fungovat. Připojte přehrávač přímo k počítači.

Do přehrávače lze
přenést pouze malé
množství skladeb.
(Dostupná doba
záznamu je krátká.)

Zvuková data nelze
přenést z přehrávače
zpět do počítače.

Přehrávač je během
připojení k počítači
nestabilní.

Pokračování 
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Rádio FM (pouze NW-E002F/E003F/E005F)
Příznak

Příčina/náprava

Vysílání FM není dobře
slyšitelné.

• Frekvence pro příjem není zcela naladěna.
 Zlepšete příjem ručním naladěním frekvence
( str. 45).
• Rozhlasový signál je slabý.
 Poslouchejte vysílání FM blízko oken. Uvnitř
budov nebo vozidel může být signál slabý.
• Kabel sluchátek není dostatečně natažený.
 Kabel sluchátek slouží jako anténa. Natáhněte
kabel sluchátek do co největší délky.
• Poblíž přehrávače je v provozu zařízení, které
vysílá rozhlasové signály, např. mobilní telefon.
 Mobilní telefony a podobná zařízení používejte
v dostatečné vzdálenosti od přehrávače.

Příjem je slabý a kvalita
zvuku špatná.

Vysílání FM je rušeno.

Ostatní
Příznak

Příčina/náprava

Při použití přehrávače
nezazní zvukový signál.

• Zvukový signál je nastaven na „Off“.
 V nabídce „Beep“ nastavte možnost „On“
( str. 30).
• Při nabíjení může dojít k mírnému zahřátí
přehrávače.

Přehrávač se zahřívá.
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Zprávy
Zobrazí-li se na obrazovce zpráva, postupujte podle uvedených pokynů.
Zpráva

Význam

Náprava

ACCESS

Nejedná se o chybovou
zprávu. Počkejte,
až zpráva zmizí.

AVLS (bliká)

Úroveň hlasitosti
překračuje nastavenou
hodnotu při aktivované
funkce AVLS.
• Přehrávač nemůže
přehrávat některé
soubory, jelikož jejich
formát není
kompatibilní.
• Přenos byl násilně
přerušen.

Tato zpráva se zobrazí
po odpojení přehrávače
od počítače nebo
po provedení resetu
přehrávače ( str. 57).
Snižte hlasitost nebo
vypněte funkci AVLS
( str. 29).

CANNOT PLAY

CHARGE ERROR
DATA ACCESS

DRM ERROR

EXPIRED

Problémem je
nestandardní zdroj
napájení.
Probíhá přístup k
vestavěné paměti flash.

Není-li skladba, kterou
nelze přehrát, potřebná,
lze ji z vestavěné paměti
flash vymazat. Informace
najdete v kapitole
„Vymazání neobvyklých
dat z vestavěné paměti
flash“ ( str. 66).
Použijte jiný počítač.

Počkejte, až bude přístup
dokončen. Tato zpráva se
zobrazuje, probíhá-li
manipulace s daty ve
vestavěné paměti flash.
Byl zjištěn neoprávněně
Přeneste běžný zvukový
šířený soubor s ochranou soubor zpět do počítače
autorských práv.
a potom zformátujte
přehrávač. Informace
najdete v kapitole
„Vymazání neobvyklých
dat z vestavěné paměti
flash“ ( str. 66).
Pokoušíte se přehrát
Není-li skladba, kterou
skladbu, která má
nelze přehrát, potřebná,
omezenou dobu
lze ji z vestavěné paměti
přehrávání.
flash vymazat. Informace
najdete v kapitole
„Vymazání neobvyklých
dat z vestavěné paměti
flash“ ( str. 66).
Pokračování 
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Zpráva

Význam

FILE ERROR

• Soubor nelze přečíst.
• Jedná se o nestandardní
soubor.

FORMAT ERROR

HOLD

LOW BATTERY
MEMORY ERROR

NO DATA

NO DATABASE

Náprava

Přeneste běžný zvukový
soubor zpět do počítače
a potom zformátujte
přehrávač. Informace
najdete v kapitole
„Vymazání neobvyklých
dat z vestavěné paměti
flash“ ( str. 66).
Vestavěná paměť flash
Zformátujte přehrávač
byla zformátována
pomocí nabídky
pomocí počítače.
„Format“. Informace
najdete v kapitole
„Vymazání neobvyklých
dat z vestavěné paměti
flash“ ( str. 66).
Přehrávač nelze ovládat, Chcete-li přehrávač
jelikož přepínač HOLD
ovládat, přesuňte
je nastaven do polohy
přepínač HOLD
HOLD.
do opačné (normální)
polohy ( str. 9).
Baterie je vybitá.
Baterii je nutné nabít
( str. 50).
Nastal problém
Zformátujte přehrávač
s vestavěnou pamětí flash. pomocí nabídky
„Format“. Informace
najdete v kapitole
„Vymazání neobvyklých
dat z vestavěné paměti
flash“ ( str. 66).
Zobrazuje-li se zpráva
dále, obraťte se na
nejbližšího prodejce
společnosti Sony.
Ve vestavěné paměti flash Nejsou-li ve vestavěné
nejsou žádné zvukové
paměti flash žádné
soubory.
zvukové soubory, přeneste
soubory pomocí aplikace
SonicStage.
Přehrávač je během
Přeneste běžný zvukový
přenášení souborů
soubor zpět do počítače
odpojen od počítače.
a potom zformátujte
přehrávač. Informace
najdete v kapitole
„Vymazání neobvyklých
dat z vestavěné paměti
flash“ ( str. 66).
Pokračování 
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Zpráva

Význam

Náprava

Ve zvolené položce se
Přeneste zvukové soubory
nenachází žádná skladba. pomocí aplikace
SonicStage.
Již je přednastaveno 30
Lze přednastavit
PRESET FULL
maximálně 30 rádiostanic.
(pouze NW-E002F/E003F/E005F) rádiostanic.
Chcete-li přednastavit
další stanice, vymažte
nejdříve nepotřebné
stanice ( str. 47).
Potom proveďte
přednastavení
požadovaných stanic.
Nastal problém
Obraťte se na nejbližšího
SYSTEM ERROR
s hardwarem.
prodejce společnosti
Sony.
Zpráva se zobrazí,
Připojte správně konektor
UPDATE ERROR
neproběhne-li aktualizace USB nebo dobijte zcela
firmwaru úspěšně nebo
baterii přehrávače.
dojde k přerušení připojení Zobrazuje-li se zpráva
USB.
dále, proveďte reset
přehrávače ( str. 57).
Přehrávač je připojen
Nejedná se o poruchu.
USB CONNECT
k počítači.
Přehrávač lze ovládat
pomocí aplikace
SonicStage, ale nelze
používat ovladače na
přehrávači.
NO ITEM

Pokračování 
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Vymazání neobvyklých dat z vestavěné paměti ﬂash
Zobrazí-li se zprávy „CANNOT PLAY“, „DRM ERROR“, „EXPIRED“,
„FILE ERROR“, „FORMAT ERROR“, „MEMORY ERROR“
nebo „NO DATABASE“, vyskytnul se problém s daty uloženými
na vestavěné paměti flash.
Vymažte data, která nelze přehrávat, následujícím způsobem.

1
2

Připojte přehrávač k počítači a spusťte aplikaci SonicStage.

3

Pokud problém přetrvává, přeneste všechna data bez problémů zpět
do počítače pomocí aplikace SonicStage, když je přehrávač připojen
k počítači.

4

Odpojte přehrávač od počítače a zformátujte vestavěnou paměť flash
pomocí nabídky „Format“ ( str. 37).

Pokud jste již nalezli problematická data, vymažte je pomocí
aplikace SonicStage.
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Odebrání aplikace SonicStage
Chcete-li odebrat dodávaný software z počítače, postupujte podle
uvedených pokynů.

 Klepněte na „Start“ – „Ovládací panely“.1)
 Poklepejte na ikonu „Přidat nebo odebrat programy“.
 Klepněte na položku „SonicStage X.X“ v seznamu „Aktuálně
nainstalované programy“ a potom klepněte na „Odebrat“.2)
Postupujte podle uvedených pokynů a restartujte počítač.
Po restartování počítače je odebrání hotovo.
1)

2)

„Nastavení“ – „Ovládací panely“ v případě systémů Windows 2000 Professional/
Windows Millennium Edition/Windows 98 Second Edition.
„Změnit nebo odebrat“ v případě systému Windows 2000 Professional,
„Přidat nebo odebrat“ v případě systémů Windows Millennium Edition/Windows 98
Second Edition.

Poznámka

• Při instalaci aplikace SonicStage je zároveň nainstalován modul OpenMG Secure
Module. Modul OpenMG Secure Module nemažte. Může být používán jiným
softwarem.

Použití Nápovědy k aplikaci SonicStage
Více informací o používání aplikace SonicStage k importu skladeb do počítače,
přenosu skladeb do přehrávače apod. naleznete v Nápovědě k aplikaci
SonicStage.

 Když je spuštěna aplikace SonicStage, klepněte na tlačítka
„Help“ – „SonicStage Help“.
Zobrazí se nápověda.

Poznámka

• V Nápovědě k aplikaci SonicStage je přehrávač označen jako „ATRAC Audio Device“.
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UPOZORNĚNÍ
Nevystavujte přístroj dešti ani vlhku, abyste snížili riziko vzniku nebezpečí požáru či
úrazu elektrickým proudem.
Nevestavujte spotřebič do stísněných prostor, např. do knihoven nebo
uzavřených skříněk.
Abyste snížili riziko vzniku požáru, nezakrývejte větrací otvory přístroje
novinami, ubrusy, závěsy apod. Na přístroj také nepokládejte zapálené svíčky.
Abyste snížili riziko nebezpečí vzniku požáru či úrazu elektrickým proudem,
nepokládejte na přístroj předměty naplněné kapalinami, například vázy.

Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v
Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by
s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s
běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do
sběrného místa, určeného k recyklaci elektronických výrobků a
zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na
životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným
nákladním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je
vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o
recyklaci tohoto výrobku kontaktujte, prosím, místní orgány státní správy,
místní firmuzabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste
výrobek zakoupili.
Odpovídající příslušenství: Sluchátka
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Bezpečnostní opatření
Bezpečnost
Ujistěte se, že nedojde ke zkratu mezi svorkami přehrávače a jinými kovovými
předměty.

Při instalaci
• Přehrávač nikdy nepoužívejte na místě, kde by byl vystaven extrémnímu
působení světla, tepla, vlhkosti nebo otřesům.
• Nevystavujte přehrávač vysokým teplotám, například na přímém slunci nebo
v automobilu zaparkovaném na slunci.

Narůst
Při delší době nabíjení může v přehrávači dojít k nárůstu teploty.

Sluchátka
Bezpečnost silničního provozu
Nepoužívejte sluchátka při řízení auta, jízdě na kole nebo při obsluze
motorových vozidel. Mohlo by to vést k dopravní nehodě a v mnoha zemích
je to dokonce v rozporu s předpisy. Nebezpečné je rovněž používání přehrávače
s nastavenou vysokou hlasitostí při chůzi, obzvláště na křižovatkách.
V nebezpečných situacích byste měli být mimořádně pozorní nebo byste měli
poslech přerušit.
Ochrana před poškozením sluchu
Nepoužívejte sluchátka s nastavenou příliš vysokou hlasitostí. Odborníci varují
před opakovaným a dlouhotrvajícím hlasitým poslechem. Pokud vám začne
zvonit v uších, snižte hlasitost nebo poslech přerušte.
Pokračování 
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Ohleduplnost k ostatním
Ponechte hlasitost na střední úrovni. Budete tak moci zaznamenat i vnější
zvuky a nebudete rušit okolí.
Varování
Nastane-li během použití přehrávače bouřka s blesky, okamžitě sejměte
sluchátka.

Použití
• Používáte-li řemínek, dávejte pozor, aby nedošlo k zachycení objektů,
kolem nichž procházíte.
• Nepoužívejte přehrávač v letadle.

Čištění
• Pouzdro přehrávače čistěte měkkým hadříkem, například čisticí tkaninou
na brýle.
• Pokud se pouzdro přehrávače zašpiní, vyčistěte ho měkkým hadříkem lehce
navlhčeným vodou nebo slabým roztokem čisticího prostředku.
• Nepoužívejte abrazivní utěrky, čisticí písky ani sloučeniny jako alkohol
či benzen, mohly by poškodit povrch pouzdra.
• Pravidelně čistěte sluchátkový konektor.
• Dbejte na to, aby se do přehrávače nedostala voda otvorem vedle konektoru.
S veškerými problémy a dotazy týkajícími se tohoto přehrávače se obracejte
na nejbližší zastoupení společnosti Sony.

Poznámky
• Kopírovaná hudba je určena pouze pro osobní potřebu. Využití hudby
nad tento rámec vyžaduje povolení držitelů autorských práv.
• Společnost Sony neodpovídá za neúplný záznam či stažení dat a za
poškození dat v důsledku problémů s přehrávačem nebo s počítačem.
Pokračování 
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Dodávaný software
• Zákony o autorských právech zakazují jakkoli reprodukovat software
a doprovodnou příručku jako celek i po částech, i pronajímat software
bez povolení držitele autorských práv.
• Společnost SONY nenese v žádném případě odpovědnost za jakékoliv
finanční škody či ušlý zisk, včetně nároků třetích stran, které by mohly
případně vzniknout následkem používání softwaru dodávaného
s přehrávačem.
• Pokud by došlo k problémům s tímto softwarem následkem výrobní chyby,
společnost SONY vadný výrobek vymění. Společnost SONY však nenese
žádnou další odpovědnost.
• Software poskytovaný s přehrávačem nemůže být používán s jiným zařízením
než s tím, pro něž je určen.
• Díky trvalé snaze o zlepšení kvality se mohou specifikace softwaru změnit
bez předchozího upozornění.
• Na použití přehrávače s jiným softwarem, než který je s přehrávačem
poskytován, se nevztahuje záruka.
• Možnost zobrazení jednotlivých jazyků v aplikaci SonicStage závisí na
operačním systému, který je nainstalován v počítači. Optimálních výsledků
dosáhnete, je-li nainstalovaný operační systém kompatibilní s požadovaným
jazykem.
– Nezaručujeme, že se v aplikaci SonicStage budou všechny jazyky zobrazovat
správně.
– Může se stát, že se znaky vytvořené uživatelem a některé speciální znaky
nezobrazí správně.
• Vysvětlení v této příručce předpokládají, že jste obeznámeni se základními
operacemi systému Windows.
Podrobnosti o používání počítače a operačního systému neleznete
v příslušných návodech.
Pokračování 
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Vzorky zvukových dat
Přehrávač obsahuje předinstalované vzorky zvukových dat, abyste ho mohli
ihned vyzkoušet. Jesliže chcete tato data vymazat, použijte aplikaci SonicStage.
• Kopírovaná hudba je určena pouze pro osobní potřebu. Využití hudby
nad tento rámec vyžaduje povolení držitelů autorských práv.
• Společnost Sony neodpovídá za neúplný záznam či stažení dat a za
poškození dat v důsledku problémů s přehrávačem nebo s počítačem.
• V závislosti na typu textu a znaků se může stát, že text zobrazovaný
přehrávači nebude v zařízení zobrazen správně. Možné důvody:
– Možnosti připojeného přehrávače.
– Přehrávač nefunguje správně.
– Informace ID3 TAG pro skladbu jsou zapsány pomocí jazyka nebo
znaků, které přehrávač nepodporuje.

Internetová stránka zákaznické podpory
Pokud máte nějaké otázky nebo problémy s výrobkem, použijte následující
internetové adresy.
Zákazníci v USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Zákazníci v Kanadě: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Zákazníci v Evropě: http://www.support-nwwalkman.com
Zákazníci v Latinské Americe: http://www.sony-latin.com/pa/info/
Zákazníci v jiných zemích a oblastech: http://www.css.ap.sony.com
Zákazníci, kteří zakoupili zahraniční modely:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
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Copyright
• SonicStage a logo SonicStage jsou ochranné známky nebo registrované
ochranné známky společnosti Sony Corporation.
• Software OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus a jejich loga jsou
ochranné známky společnosti Sony Corporation.
• „WALKMAN“ a „WALKMAN“ logo jsou registrované ochranné známky
společnosti Sony Corporation.
• Systémy Microsoft, Windows, Windows NT and Windows Media jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft
v USA a jiných zemích.
• Adobe and Adobe Reader jsou ochranné známky nebo registrované
ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a jiných
zemích.
• Technologie komprimace zvuku MPEG Layer-3 a patenty s licencí od
Fraunhofer IIS a Thomson.
• IBM a PC/AT jsou registrované ochranné známky společnosti
International Business Machines Corporation.
• Macintosh je obchodní známka společnosti Apple Computer, Inc..
• Pentium je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka
společnosti Intel.
• CD a hudební data z Gracenote, Inc., copyright © 2000-2004 Gracenote.
Gracenote CDDB® Client Software, copyright 2000-2004 Gracenote. Tento
produkt a služba smějí používat jeden nebo více následujících patentů USA:
#5 987 525; #6 061 680; #6 154 773, #6 161 132, #6 230 192, #6 230 207,
#6 240 459, #6 330 593 a jiné vydané patenty nebo patenty v řízení.
Poskytnuté služby a zařízení vyrobená s licencí pro Open Globe,Inc.
United States Patent 6 304 523. Gracenote a CDDB jsou registrované
ochranné známky společnosti Gracenote.
Logo a logotyp Gracenote a logo „Powered by Gracenote“ jsou ochranné
známky společnosti Gracenote.
• Všechny ostatní ochranné známky či registrované ochranné známky jsou
ochrannými známkami či registrovanými ochrannými známkami příslušných
vlastníků. V této příručce nejsou znaky TM a ® uvedeny.
Program ©2006 Sony Corporation
Dokumentace ©2006 Sony Corporation
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Technické údaje
Technologie komprese zvuku

– MPEG-1 Audio Layer-3 (MP3)
– Windows Media Audio (WMA)
– Adaptive Transform Acoustic Coding (ATRAC)

Maximální počet nahrávaných skadeb a času (přibližně)*
* Přenášení skladeb o délce čtyři minuty.

NW-E002F/E002

NW-E003F/E003

Hodnota bit rate Skladby
(přenosová
rychlost)

Čas

Skladby

Čas

48 kb/s

340

22 hod. 40 min.

685

45 hod. 00 min.

64 kb/s

255

17 hod. 00 min.

515

34 hod. 20 min.

96 kb/s

170

11 hod. 20 min.

345

23 hod. 00 min.

128 kb/s

125

8 hod. 20 min.

260

17 hod. 20 min.

132 kb/s

120

8 hod. 00 min.

250

16 hod. 40 min.

160 kb/s

100

6 hod. 40 min.

205

13 hod. 40 min.

192 kb/s

85

5 hod. 40 min.

170

11 hod. 20 min.

256 kb/s

64

4 hod. 10 min.

130

8 hod. 40 min.

320 kb/s

51

3 hod. 20 min.

100

6 hod. 40 min.

352 kb/s

46

3 hod. 00 min.

94

6 hod. 10 min.

NW-E005F/E005
Hodnota bit rate Skladby
(přenosová
rychlost)

Čas

48 kb/s

1 350

90 hod. 00 min.

64 kb/s

1 000

66 hod. 40 min.

96 kb/s

690

46 hod. 00 min.

128 kb/s

520

34 hod. 40 min.

132 kb/s

500

33 hod. 20 min.

160 kb/s

415

27 hod. 40 min.

192 kb/s

345

23 hod. 00 min.

256 kb/s

260

17 hod. 20 min.

320 kb/s

205

13 hod. 40 min.

352 kb/s

185

12 hod. 20 min.

Kapacita (využitelná kapacita pro uživatele)*

512 MB (přibližně 482 MB = 505 724 928 bajtů)
1 GB (přibližně 968 MB = 1 015 726 080 bajtů)
2 GB (přibližně 1,89 GB = 2 035 974 144 bajtů)
* Dostupná kapacita paměti přehrávače se může lišit.
Část paměti je využívána k funkcím správy dat.

Pokračování 
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Podporované hodnoty bit rate

MP3: 32 až 320 kb/s, kompatibilní s proměnnou hodnotou bit rate
WMA: 32 až 192 kb/s, kompatibilní s proměnnou hodnotou bit rate
ATRAC: 48/64/66 (ATRAC3)*/96/105 (ATRAC3)*/128/132 (ATRAC3)/160/192/256/320/352 kb/s
* Záznam CD ve formátu ATRAC3 při 66/105 kbps nelze pomocí softwaru SonicStage provést.

Kmitočet vzorkování*

MP3: 32, 44,1, 48 kHz
WMA: 44,1 kHz
ATRAC: 44,1 kHz

* Kmitočet vzorkování nemusí odpovídat všem kodérům.

Kmitočtová odezva

20 až 20 000 Hz (hodnota jednoho signálu)

Frekvenční rozsah FM (jen NW-E002F/E003F/E005F)
87,5 až 108,0 MHz

IF (FM)

375 kHz

Anténa

Anténa ve šňůře sluchátek

Rozhraní

Sluchátko: mini stereokonektor
Vysokorychlostní USB (USB 2.0)

Provozní teplota
5 °C až 35 °C

Zdroj

• Vestavěná dobíjecí baterie Li-ion.
• Zdroj napájení USB (z počítače prostřednictvím konektoru USB přehrávače)

Životnost baterie (nepřetržité přehrávání)*

ATRAC format: Přibližně 28 hodin (Přehrávání při 132 kb/s)
ATRAC format: Přibližně 25 hodin (Přehrávání při 128 kb/s)
ATRAC format: Přibližně 27 hodin (Přehrávání při 48 kb/s)
MP3 formát: Přibližně 27 hodin (Přehrávání při 128 kb/s)
WMA formát: Pžibližně 19 hodin (Přehrávání při 128 kb/s)
Příjem rádiových vln FM (jen NW-E002F/E003F/E005F): Přibližně 8 hodin
* Hodnoty platí pro nastavení šetření baterie „On-Super“ (Zapnuto - super) ( str. 41) a nastavení kvality zvuku
(Equalizer) „Off “ (Vypnuto) ( str. 26). Trvanlivost baterie se liší v závislosti na teplotě a použití.

Rozměr (v/š/h)

24,8 × 79,0 × 13,6 mm
(v/š/h, bez vyčnívajících částí)

Hmotnost

Přibližně 25 g

Pokračování 
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Minimální systémové požadavky (přehrávač a software SonicStage)

• Počítač: IBM PC/AT nebo kompatibilní počítač s těmito nainstalovanými operačními systémy
Windows:
– Windows 98 Second Edition
– Windows Millennium Edition
– Windows 2000 Professional (Service Pack 3 nebo novější)
– Windows XP Home Edition
– Windows XP Professional
– Windows XP Media Center Edition
– Windows XP Media Center Edition 2004
– Windows XP Media Center Edition 2005
Funkčnost se systémy Windows 95, Windows 98 Gold Edition, Windows NT a jinými verzemi systému
Windows 2000 (Server, etc.) není zaručena.
• Procesor: Pentium III 450 MHz nebo vyšší
• RAM: 128 MB nebo vyšší
• Pevný disk: 200 MB nebo více volného místa (doporučuje se 1,5 GB a více)
V závislosti na verzi operačního systému může být vyžadováno i více místa. K uchovávání
hudebních dat se vyžaduje další místo.
• Display:
– Rozlišení monitoru: 800 × 600 pixelů (nebo vyšší) (doporučené 1 024 × 768 nebo vyšší)
– Barvy: High Color (16 bitů) (nebo vyšší) (SonicStage nemusí pracovat správně při nastavení 256
nebo méně barev.)
• Jednotka CD-ROM (podporující přehrávání Digital Music CD při použití WDM)
K vytváření originálních CD a pro zálohování audio CD je nutná jednotka CD-R/RW.
• Zvuková karta
• Port USB
• Systém CD Data Base (Databáze CD) (CDDB) vyžaduje připojení k Internetu.
• Abyste mohli používat systém Electric Music Distribution (Elektronická distribuce hudby) (EMD),
potřebujete připojení k síti Internet a musíte mít nainstalovaný program Internet Explorer 5.5 nebo
vyšší.
• Tento software není podporován následujícími prostředími:
– Jiné než výše uvedené operační systémy
– Osobně sestavené počítače nebo operační systémy
– Prostředí, které je aktualizací původního operačního systému nainstalovaného výrobcem
– Prostředí s vícenásobným zaváděním
– Prostředí s více monitory
– Macintosh

Design a technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Patentové licence pro USA a další státy poskytla společnost Dolby Laboratories.
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Rejstřík

Symboly
(Album) ...................................... 20
(Interpret) ..................................... 20
(Interpret/Album) ..................... 20
(Složka) ........................................ 17
1 (Opakovat 1 skladbu) ............... 17
(Opakovat složku) ...................... 17
(Opakovat vše) ........................ 17
SHUF (opakovat vše v náhodném
pořadí) ........................................... 17
SHUF (opakovat skladby ve
složce v náhodném pořadí) ........ 17
A
Adobe Reader..................................... 3
Album ............................................... 15
ALL SONGS (Všechny skladby).... 11
ATRAC ....................................... 52, 74
AVLS (Omezení hlasitosti)............. 29
B
Baterie ......................................... 50, 51
Beep (Zvukový signál) .................... 30
D
D.Normalizer ................................... 28
Date-Time (Datum-čas) .....31, 33, 34
Date Disp Type (Typ zobr. času) ... 33
Dobíjení ............................................ 50
Dobíjení baterie ............................... 50
Dynamic Normalizer
(dynamická normalizace) ........... 28

F
FM ..................................................... 43
FM Auto Preset (Automatické
přednastavení stanic FM) ........... 44
Format (Formátování) .................... 37
Formát skladby ................................ 52
H
Hlasitost ..................................9, 23, 28
Hodiny ............................................. 22
I
Informace o skladbách .................... 54
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Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením
(platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený
systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem
po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem
z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného
k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte
negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být
ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním
materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje.
Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní
orgány státní správy, místní ﬁrmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo
prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.

