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NWZ-B133/B135/B133F/B135F
Průvodce pro rychlé uvedení do provozu
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Poznámky k návodu
•
•
•
•

Průvodce pro rychlé uvedení do provozu: Vysvětluje nastavení, povolení importu skladeb do počítače a jejich přenos do přehrávače.
Návod k obsluze (soubor PDF): Popisuje pokročilé funkce přehrávače a poskytuje informace o odstraňování problémů.
Odstraňování problémů: Popisuje příznaky, příčiny a nápravná opatření při výskytu problémů s přehrávačem.
Bezpečnostní pokyny: Popisuje důležité pokyny pro předcházení nehodám.

Zobrazení návodu k obsluze (soubor PDF)
1.
2.

Připojte přehrávač přímo k USB konektoru na vašem počítači.
Poklepejte na [Tento počítač] - [WALKMAN] nebo [Vyměnitelný disk] - [Médium pro ukládání]*1- [Návod k obsluze] - [xxx_NWZB130.pdf*2].

*1
*2

Uspořádání dat se může lišit v závislosti na specifikacích počítače.
Místo „xxx“ je uveden název jazyka. Zvolte návod k obsluze ve svém jazyce.

Poznámka
• V počítači je potřeba mít nainstalován program Adobe Reader nebo Acrobat Reader 5.0. Adobe Reader si můžete zdarma stáhnout z Internetu.

Dodávané příslušenství
Zkontrolujte dodané příslušenství.
 Sluchátka (1)
 Návod k obsluze (soubor PDF) (1)
 Průvodce pro rychlé uvedení do provozu (tento návod) (1)

Nabíjení baterie
Baterie přehrávače je nabíjena, pokud je přehrávač připojen k zapnutému počítači.
Přibližně 70 minut
Do

Nabíjení



Plně nabito

Části a ovládací prvky
Přední strana

Zadní strana

Sluchátka
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Tlačítko REC/STOP (Nahrávání/Zastavení)
Spuštění/zastavení nahrávání. Lze nahrávat zvuk z mikrofonu nebo z aktuálně přijímaného vysílání v pásmu FM (pouze model NWZ-B133F/B135F).
Tlačítko VOL +/– (Hlasitost +/-)















Tlačítko BASS (Hloubky)
Aktivuje funkci Bass pro zdůraznění dolního zvukového rozsahu.
 tlačítko
Zapnutí přehrávače. Stisknutím a podržením přehrávač vypnete.
Spuštění/pozastavení přehrávání skladby nebo pozastavení/obnovení nahrávání. Ve chvíli, kdy je na displeji zobrazena nabídka, používejte
toto tlačítko pro potvrzení vybrané položky nabídky.
/ tlačítko
Výběr skladby, alba, interpreta, složky nebo položky nabídky. Tímto způsobem můžete rovněž přeskočit na začátek skladby/alba/interpreta/
složky a aktivovat rychlé vyhledávání vpřed nebo vzad.
Osvětlení
Osvětlení pomocí LED. Vzor podsvícení se mění při každé operaci.
Tlačítko BACK/HOME (Zpět/hlavní nabídka)
Návrat do předchozí nabídky. Stiskněte a podržte toto tlačítko pro zobrazení nabídky HOME (Hlavní nabídka).
Displej
Mikrofon
Pro nahrávání zvuku prostřednictvím přehrávače.
 Zásuvka (Sluchátka)
Tlačítko RESET (Obnovení výchozího nastavení)
Po stisknutí tlačítka RESET (Obnovení výchozího nastavení) předmětem s ostrým hrotem (sponka atd.) se obnoví výchozí nastavení přehrávače.
Otvor pro řemínek
Přepínač HOLD (Uzamknutí tlačítek)
Krytka USB konektoru
Sundejte krytku USB konektoru a propojte USB konektor přehrávače s USB konektorem na vašem počítači.

Displej
Při přehrávání skladby










Indikace názvu titulu/souboru
Zobrazuje se titul skladby nebo název právě přehrávaného souboru.
Indikace rozsahu přehrávání
Zobrazuje se rozsah přehrávání.
Ukazatel průběhu přehrávání
Zobrazuje průběh přehrávání.
Indikace stavu přehrávání
Zobrazuje se aktuální režim přehrávání (: přehrávání, : pozastavení,  (): rychlé vyhledávání vzad (vpřed),
 (): přeskočení na začátek aktuální (nebo následující) skladby).
Indikátor čísla aktuální skladby
Zobrazuje se číslo aktuálně vybrané nebo přehrávané skladby.
Indikace režimu přehrávání
Zobrazení ikony aktuálního režimu přehrávání. Pokud je režim přehrávání nastaven na „Normal“ (Normální), nezobrazuje se žádná ikona.
Indikace funkce bass/ekvalizéru
Zobrazuje, zdali je aktivní funkce Bass nebo některý režim ekvalizéru.
Indikace zbývající kapacity akumulátoru
Zobrazení zbývající kapacity akumulátoru.
CZ
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Zapnutí a vypnutí přehrávače
Zapnutí přehrávače
Přehrávač zapněte stisknutím tlačítka . Přehrávač pokračuje v přehrávání od místa, kde byl naposledy vypnut.

Vypnutí přehrávače
Pro vypnutí přehrávače stiskněte a podržte tlačítko . Zobrazí se nápis „POWER OFF“.

Poznámka k nabídce HOME (Hlavní nabídka)
Hlavní nabídka se zobrazí po stisknutí a přidržení tlačítka BACK/HOME (Zpět/hlavní nabídka) na přehrávači. Nabídka HOME (Hlavní nabídka)
představuje výchozí místo pro přehrávání písniček, poslech rozhlasového vysílání v pásmu FM*1, přehrávání zaznamenaných zvukových souborů nebo pro
změnu nastavení. Podrobné informace - viz návod k obsluze (soubor PDF).
Při zobrazení položek nabídky v nabídce HOME (Hlavní nabídka) vyberte požadovanou položku stisknutím tlačítek / a pak stiskněte tlačítko 
pro potvrzení. Do předchozí nabídky se můžete vrátit stisknutím tlačítka BACK/HOME (Zpět/hlavní nabídka) a do nabídky HOME (Hlavní nabídka) jeho
stisknutím a podržením.
Hlavní nabídka*2

*2 Ikony se objeví v nabídce HOME (Hlavní nabídka) a barvy vybrané ikony jsou převráceny. Stisknutím tlačítek / můžete vybrat ikonu a výběr
potvrdit stisknutím tlačítka .
Voice (Hlas)

Přehrávání/smazání zaznamenaného zvukového souboru.

Hudební knihovna

Přehrávání všech skladeb přenesených do přehrávače.

FM*1

Poslech vysílání v pásmu FM nebo přehrávání či smazání nahraného programu z rozhlasového vysílání FM.

Nastavení

Nastavení hudebních funkcí, vysílání v pásmu FM*1, nahrávání hlasu nebo nastavení přehrávače.

*1 Pouze NWZ-B133F/B135F

Načítání dat
Abyste mohli poslouchat zvuková data v přehrávači, musíte je nejprve importovat do počítače z Internetu nebo z CD. Pro import audio souborů z CD
potřebujete vhodný software.

Přenos dat

1
2
3
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Připojte USB konektor přehrávače k počítači.
USB konektor zasuňte na doraz.
Otevřete [Tento počítač] - [WALKMAN] nebo [Vyměnitelný disk] - [Médium pro ukládání] a pak vyberte složku, kterou chcete použít
pro uložení zvukových souborů.
Uspořádání dat se může lišit v závislosti na specifikacích počítače.
Přetáhněte soubory do vybrané složky.

Soubory, které lze přenášet:
Hudba: MP3, WMA
Poznámka
• Ve chvíli, kdy probíhá přenos souborů, přehrávač neodpojujte. Pokud tak učiníte, dojde k poškození přenášeného souboru.

Přehrávání hudby

1
2
3

Podržte stisknuté tlačítko BACK/HOME (Zpět/Hlavní nabídka), dokud se nezobrazí nabídka HOME (Hlavní nabídka).

Stiskněte tlačítko / pro volbu položky
(Music Library) (Hudební knihovna) a pak stiskněte tlačítko  pro potvrzení.
Zobrazí se seznam „Folder“ (Složka) nebo „Artist“ (Interpret).
Stiskněte tlačítko / pro výběr požadované skladby a pak stiskněte tlačítko  pro potvrzení.
Spustí se přehrávání.

Smazání skladeb přenesených do přehrávače
Připojte přehrávač k počítači a pak smažte veškeré nepotřebné audiosoubory pomocí programu Průzkumník Windows.

Poznámka k formátování přehrávače
• Vestavěnou paměť neformátujte pomocí programu Průzkumník Windows. Chcete-li naformátovat vestavěnou flash paměť, proveďte to
v přehrávači. Podrobné informace - viz „Nastavení“ v návodu k obsluze (soubor PDF).
• Návod k obsluze (Operation Guide) (soubor ve formátu PDF) je uložen ve vestavěné paměti flash v přehrávači. Pokud bude vestavěná paměť flash
naformátována, dojde ke smazání všech souborů, včetně návodu k obsluze (Operation Guide) (ve formátu PDF). Z tohoto důvodu před
formátováním zkontrolujte soubory uložené v paměti a nezbytné soubory si uložte na pevný disk svého počítače nebo na jiné zařízení.
Pokud dojde k nechtěnému naformátování vestavěné paměti flash přehrávače, stáhněte si návod k obsluze (Operation Guide) (soubor ve formátu
PDF) z webové stránky uvedené v části „Pro aktuální informace“ a uložte jej do vestavěné paměti flash přehrávače.

Poslech FM rádia (pouze NWZ-B133F/B135F)
Přístroj umožňuje poslouchat rozhlasové vysílání v pásmu FM. Kabel sluchátek plní funkci antény. Používejte přehrávač s nataženým kabelem
sluchátek.

1
2

Podržte stisknuté tlačítko BACK/HOME (Zpět/Hlavní nabídka), dokud se nezobrazí nabídka HOME (Hlavní nabídka).

3
4

Stiskněte tlačítko / pro volbu položky „FM Settings” (Nastavení pásma FM) a pak stiskněte tlačítko  pro potvrzení.

Stiskněte tlačítko / pro volbu položky

(Nastavení) a pak stiskněte tlačítko  pro potvrzení.

Stiskněte tlačítko / pro volbu funkce „FM Auto Preset” (Automatické naladění FM stanic na předvolby) a pak stiskněte
tlačítko  pro potvrzení.

CZ
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Stiskněte tlačítko / pro volbu položky „OK” a pak stiskněte tlačítko  pro potvrzení.
Dostupné stanice budou uloženy na předvolby od nižší frekvence k vyšší.
Po dokončení ukládání na předvolby se zobrazí „COMPLETE“ (Hotovo) a je naladěna předvolba stanice s nejnižší frekvencí.
Stisknutím tlačítek / vyberte požadované číslo předvolby.

Tip
• Podrobné informace o ovládání FM rádia - viz „Poslech/Záznam FM rádia“ v návodu k obsluze (soubor PDF).

Bezpečnostní pokyny
Pokyny pro zákazníky: následující informace platí pouze pro zařízení prodávané v zemích, kde platí pravidla EU
Výrobcem tohoto výrobku je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japonsko. Autorizovaným zástupcem pro EMC a bezpečnost
výrobku je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V případě jakýchkoliv záležitostí týkajících se opravy nebo
záruky použijte prosím adresy uvedené v servisní nebo záruční dokumentaci.

Upozornění pro uživatele
• Použití nahrané hudby je omezeno pouze na soukromé účely. Použití hudby mimo toto omezení vyžaduje povolení držitelů autorských práv.
• Společnost Sony není zodpovědná za neúplné nahrání/stažení nebo poškození dat v důsledku problémů s přehrávačem nebo počítačem.
• V závislosti na typu textu a znaků se text zobrazovaný v přehrávači nemusí na zařízení zobrazovat správně. Je to dáno:
– Kapacitou připojeného přehrávače.
– Tím, že přehrávač nepracuje správně.
– Informace o obsahu je napsána v jazyce, který přehrávač nepodporuje.

Poznámky k licencím a ochranným známkám
• „WALKMAN“ a logo „WALKMAN“ jsou registrované obchodní značky společnosti Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows Vista a Windows Media jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation
v USA anebo jiných zemích.
• Adobe a Adobe Reader jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA anebo jiných zemích.
• Patentovaná technologie kódování zvukového záznamu MPEG Layer-3 je použita na základě licencí udělených společnostmi Fraunhofer IIS a Thomson.
• IBM a PC/AT jsou registrované obchodní značky společnosti International Business Machines Corporation.
• Macintosh je obchodní značka společnosti Apple Inc.
• Pentium je obchodní značka nebo registrovaná obchodní značka společnosti Intel Corporation.
• Všechny ostatní obchodní značky nebo registrované obchodní značky jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami svých
příslušných vlastníků. V tomto návodu k obsluze nejsou uváděny značky TM a R.
Tento výrobek je chráněn určitými právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti Microsoft Corporation. Použití nebo rozšiřování takové technologie bez
licence od společnosti Microsoft nebo autorizované pobočky společnosti Microsoft je zakázáno.
Dodavatelé obsahu používají technologii digitální správy práv pro aplikaci Windows Media obsaženou v tomto zařízení („WM-DRM“), aby byla ochráněna integrita
obsahu („zabezpečený obsah“) a aby jejich duševní vlastnictví, včetně autorských práv, nebylo zcizeno.
Toto zařízení používá pro přehrávání zabezpečeného obsahu software WM-DRM. Pokud dojde k narušení bezpečnosti softwaru WM-DRM v tomto zařízení, může
společnost Microsoft, na základě žádosti vlastníků zabezpečeného obsahu, zrušit práva softwaru WM-DRM k přístupu k novým licencím pro kopírování, zobrazování
anebo přehrávání zabezpečeného obsahu. Zrušení práv k softwaru WM-DRM nemění schopnost softwaru WM-DRM přehrávat nechráněný obsah. Seznam zrušených
práv k softwaru WM-DRM je odeslán na vaše zařízení, kdykoliv si stáhnete licenci pro zabezpečený obsah z Internetu nebo počítače. Společnost Microsoft může
v souladu s touto licencí také ukládat na vaše zařízení seznamy zrušených práv k softwaru WM-DRM jménem vlastníků zabezpečeného obsahu.
Program ©2008 Sony Corporation
Dokumentace ©2008 Sony Corporation
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Aktuální informace
Budete-li mít jakékoli otázky nebo problémy týkající se tohoto výrobku, nebo pokud budete požadovat informace o položkách, kompatibilních s tímto výrobkem,
navštivte následující webové stránky.
Pro zákazníky v USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Pro zákazníky v Kanadě: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Pro zákazníky v Evropě: http://support.sony-europe.com/DNA
Pro zákazníky v Latinské Americe: http://www.sony-latin.com/index.crp
Pro zákazníky v jiných zemích nebo oblastech: http://www.sony-asia.com/support
Pro zákazníky, kteří si zakoupili zámořské modely:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/

Upozornění pro používání s autorádiem
Při používání přehrávání s autorádiem, kompatibilním s USB, nezapomeňte dodržovat následující bezpečnostní pokyny.
• Motor automobilu nastartujte a zapněte autorádio kompatibilní s USB před připojením přehrávače.
• Abyste předešli poškození vysokou teplotou, neponechávejte přehrávač v automobilu.

Likvidace vyřazeného elektrického a elektronického zařízení (platí pro Evropskou unii a další evropské země se
samostatnými systémy sběru odpadu)
Tento symbol uvedený na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s daným výrobkem nelze zacházet jako s běžným domácím odpadem.
Výrobek je třeba odnést na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace tohoto elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním
správné likvidace výrobku můžete předejít možným negativním následkům na životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném
případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispěje k ochraně přírodních zdrojů. Se
žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obracejte na místní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo
na obchod, kde jste výrobek zakoupili.

CZ
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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.

