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Pozbycie się zużytego sprzętu
(stosowane w krajach Unii Europejskiej i
w pozostałych krajach europejskich
stosujących własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt
nie może być traktowany jako
odpad komunalny, lecz powinno się
go dostarczyć do odpowiedniego
punktu zbiórki sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, w
celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie
zużytego produktu zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego zagospodarowania
odpadów. Recykling materiałów pomoże w
ochronie środowiska naturalnego. W celu
uzyskania bardziej szczegółowych informacji
na temat recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania
odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony
został ten produkt.
Dostępne akcesoria: Słuchawki

Pozbywanie się zużytych baterii
(stosowane w krajach Unii Europejskiej i
w pozostałych krajach
europejskich mających
własne systemy zbiórki)

bateriami, możesz zapobiec potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi
odpadami. Recykling baterii pomoże chronić
środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu
na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub
integralność danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii
należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej. Aby mieć pewność,
że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie
zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do
odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych
zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się
z rozdziałem instrukcji obsługi produktu o
bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą baterię
należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki.

Informacje dla klientów: poniższe
informacje dotyczą wyłącznie urządzeń
sprzedawanych w krajach, w których
obowiązują dyrektywy Unii Europejskiej
Producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio,
Japonia. Autoryzowanym przedstawicielem do
spraw normy kompatybilności energetycznej
(EMC) oraz bezpieczeństwa produktu jest firma
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Niemcy. Aby uzyskać informacje
na temat dowolnych usług lub gwarancji, należy
zapoznać się z adresami podanymi w oddzielnych
dokumentach o usługach i gwarancji.

Informacje dla użytkowników
• Zapisany w urządzeniu utwór muzyczny jest
przeznaczony wyłącznie do prywatnego użytku.
Jego wykorzystywanie do innych celów wymaga
uzyskania zgody posiadaczy praw autorskich.
• Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności
za niekompletne nagranie/pobranie lub
uszkodzenie pliku spowodowane problemami z
odtwarzaczem lub komputerem.
• W zależności od rodzaju tekstu i znaków tekst
pokazywany na wyświetlaczu odtwarzacza może
nie być prawidłowo wyświetlany na urządzeniu.
Wynika to z następujących przyczyn:
– Ograniczone możliwości podłączonego
odtwarzacza.
– Nieprawidłowe działanie odtwarzacza.
– Zapisanie informacji o zawartości w języku
lub przy użyciu znaków nieobsługiwanych
przez odtwarzacz.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat zbiórki i recyklingu baterii
należy skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów
lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten
produkt.

Ten symbol na baterii lub na jej
opakowaniu oznacza, że bateria nie
może być traktowana jako odpad
komunalny. Odpowiednio gospodarując zużytymi





Przykładowe dane audio
W odtwarzaczu fabrycznie zapisane są
przykładowe dane audio. Można je usunąć za
pomocą programu Eksplorator Windows.
Po usunięciu przykładowych danych audio ich
odzyskanie nie jest możliwe. Nie mamy
możliwości dostarczenia danych zastępczych.

Elektryczność statyczna zgromadzona w
ludzkim ciele
W pewnych, mało prawdopodobnych sytuacjach,
odtwarzacz może nie działać z powodu znacznego
nagromadzenia elektryczności statycznej w
ciele użytkownika. W takim przypadku należy
odczekać około 30 sekund do jednej minuty.
Po tym czasie odtwarzacz powinien działać
normalnie.
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Czynności wstępne
Dziękujemy za zakup odtwarzacza NWZ-B133/B135/B133F/B135F*1.
Po przeniesieniu utworów muzycznych z komputera do odtwarzacza można ich słuchać w
dowolnym miejscu. Odtwarzacz umożliwia także słuchanie radia FM (tylko model NWZB133F/B135F) i nagrywanie głosu.

Akcesoria znajdujące się w zestawie
Prosimy o sprawdzenie akcesoriów znajdujących się w opakowaniu odtwarzacza.
 Słuchawki (1)
 Instrukcja obsługi (ta instrukcja)*2 (1)
 Quick Start Guide*3 (1)

Informacje na temat numeru seryjnego
Numer seryjny odtwarzacza jest wymagany do rejestracji. Numer znajduje się z tyłu
odtwarzacza.

Uwaga dotycząca formatowania odtwarzacza
• Wbudowanej pamięci flash nie należy formatować za pomocą Eksploratora Windows.
Jeśli tak się stanie, wbudowaną pamięć flash należy sformatować przy użyciu odtwarzacza
( strona 46).
• We wbudowanej pamięci flash odtwarzacza zapisana jest Instrukcja obsługi (plik PDF).
Jeśli wbudowana pamięć flash zostanie sformatowana, wszystkie pliki wraz z Instrukcją
obsługi (plik PDF) zostaną usunięte. Przed formatowaniem sprawdź pliki przechowywane
w pamięci i wyeksportuj te, które są potrzebne, na dysk twardy komputera lub innego
urządzenia.
Jeśli wbudowana pamięć flash odtwarzacza zostanie sformatowana przypadkowo, pobierz
Instrukcję obsługi (plik PDF) z witryny pomocy technicznej ( strona 47) i zapisz w
pamięci odtwarzacza.

*1 W zależności od kraju/regionu, w którym dokonano zakupu odtwarzacza, niektóre modele mogą być
niedostępne.
*2 W zależności od kraju/regionu, w którym dokonano zakupu odtwarzacza, Instrukcja obsługi może
być dostarczona wyłącznie w postaci pliku PDF zapisanego w pamięci odtwarzacza (bez wersji
drukowanej).
3
* Skrócona instrukcja Quick Start Guide nie jest dostarczana, jeśli Instrukcja obsługi jest dostępna w
wersji drukowanej.





Elementy i przyciski odtwarzacza
Przód

Tył

Słuchawki

 Przycisk REC/STOP ( strony 36, 39)

Umożliwia rozpoczęcie/zatrzymanie nagrywania.
Dźwięk można nagrywać z mikrofonu lub z
aktualnie odbieranego programu FM (tylko
model NWZ-B133F/B135F).

 Przycisk VOL +*1/–

Służy do regulacji głośności.

Wskaźnik złożony z diod LED ( strona
44). Sposób świecenia zależy od operacji.

 Przycisk BACK/HOME*2 ( strona 13)
Umożliwia powrót do poprzedniego menu.
Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje
wyświetlenie menu HOME.

 Przycisk BASS ( strona 28)

 Wyświetlacz ( strona 22)

 Przycisk * ( strony 13, 19)

 Gniazdo  (słuchawek)

Uaktywnia funkcję uwydatniania niskich tonów.
1

Umożliwia włączanie/wyłączanie odtwarzacza
( strona 16). Rozpoczyna/wstrzymuje
odtwarzanie utworu lub wstrzymuje/wznawia
nagrywanie. Gdy wyświetlane jest menu, za
pomocą tego przycisku można potwierdzić
daną pozycję menu.

 Przycisk / ( strony 13, 23)
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 Wyświetlenie mocy

Umożliwia wybór utworu, albumu, wykonawcy,
folderu lub pozycji menu. Ponadto pozwala
na przejście do początku utworu/albumu/
pierwszego utworu danego wykonawcy/folderu
oraz na przewijanie do przodu i do tyłu.

 Mikrofon ( strona 39)
Przy podłączaniu słuchawek należy wsunąć
wtyk tak, aby znalazł się na swoim miejscu.
W przypadku nieprawidłowego podłączenia
słuchawki mogą nie działać prawidłowo.

*1 Na przyciskach znajdują się punkty dotykowe.
Ułatwiają one korzystanie z przycisków.
*2 Funkcje oznaczone symbolem  znajdującym
się obok przycisku są uaktywniane przez jego
naciśnięcie. Funkcje oznaczone symbolem
znajdującym się obok przycisku
są uaktywniane przez jego naciśnięcie i
przytrzymanie.

 Przycisk RESET ( strona 47)

Wciśnięcie tego przycisku szpilką lub
podobnym przedmiotem powoduje
zresetowanie odtwarzacza.
Po włączeniu odtwarzacza przywrócone
zostają wówczas ustawienia fabryczne.

 Otwór na pasek

Służy do zamocowania paska (sprzedawanego
oddzielnie).

 Przełącznik HOLD

Przełącznik HOLD umożliwia zabezpieczenie
odtwarzacza przed przypadkowym
wciśnięciem przycisków.
Przesunięcie przełącznika HOLD w kierunku
wskazywanym strzałką () powoduje
zablokowanie wszystkich przycisków.
W przypadku naciśnięcia któregoś z
przycisków przy aktywnej funkcji HOLD na
wyświetlaczu pokazywany jest napis „HOLD”
i aktualna godzina. (Aktualna godzina jest
wyświetlana tylko wówczas, jeśli zegar jest
ustawiony ( strona 44)).

Przesunięcie przełącznika HOLD w
przeciwnym kierunku powoduje wyłączenie
funkcji HOLD.

 Nasadka złącza USB

Po zdjęciu nasadki złącza USB można
podłączyć złącze USB odtwarzacza do złącza
USB komputera.

Zdejmowanie nasadki złącza USB
Nasadkę złącza USB należy zdjąć w sposób
pokazany na poniższym rysunku.

Złącze USB
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Menu HOME
Menu HOME jest wyświetlane po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku BACK/HOME
odtwarzacza. Menu HOME jest punktem wyjścia do odtwarzania utworów, słuchania radia
FM*1, odtwarzania nagranych plików dźwiękowych i zmiany ustawień.

Menu HOME

Obsługa menu HOME
Gdy pozycje menu są wyświetlane w menu HOME, należy nacisnąć przycisk / w
celu wybrania danej pozycji, a następnie przycisk  w celu potwierdzenia.
Naciśnięcie przycisku BACK/HOME umożliwia powrót do poprzedniego menu, a jego
naciśnięcie i przytrzymanie — powrót do menu HOME.
Na przykład po wybraniu funkcji
(Music Library) w menu HOME w celu odtworzenia
utworu pozycje menu zmieniają się w następujący sposób:

Menu HOME

Wybierz opcję

Music Library
W menu HOME wyświetlane są ikony, a kolor wybranej ikony jest odwrócony.
Voice
Music Library
FM*1
Settings

Wybierz żądany folder i naciśnij przycisk .

Lista utworów (plików)

Odtwarzanie/usuwanie nagranych plików dźwiękowych ( strona 39).
Odtwarzanie utworów muzycznych przeniesionych do odtwarzacza
( strona 19).
Odbiór radia FM albo odtwarzanie lub usuwanie nagranego programu FM
( strona 29).
Określanie ustawień funkcji muzycznych, radia FM*1, nagrywania głosu lub
odtwarzacza ( strona 42).

(Music Library) i naciśnij przycisk .

Wybierz żądany utwór (plik) i naciśnij przycisk
. Rozpoczyna się odtwarzanie.

Ekran Now Playing
 Naciśnij przycisk BACK/HOME.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME.

*1 Tylko model NWZ-B133F/B135F
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Czynności podstawowe
Uwaga

Przed podłączeniem odtwarzacza do komputera należy upewnić się, że na komputerze
zainstalowany jest system operacyjny Windows XP (z dodatkiem Service Pack 2 lub
nowszym) lub Windows Vista (Service Pack 1) oraz program Windows Media Player 11.

Ładowanie akumulatora

Akumulator odtwarzacza jest ładowany po podłączeniu odtwarzacza do włączonego
komputera.
Po zdjęciu nasadki złącza USB należy podłączyć złącze USB odtwarzacza do portu USB
komputera.

• Należy uważać, aby przypadkowo nie uderzyć lub nie przycisnąć odtwarzacza, gdy jest podłączony do
komputera. Może to spowodować jego uszkodzenie.

Wskaźnik naładowania akumulatora

Ikona akumulatora*1 na wyświetlaczu ( strona 22) zmienia się, jak pokazano poniżej.
Szczegółowe informacje na temat czasu pracy akumulatora, patrz  strona 69.
*1 Jeśli ustawienie „USB Bus Powered” ma wartość „Low-Power 100mA” ( strona 45), obok ikony
akumulatora widnieje litera .

Czynności podstawowe

Przed podłączeniem odtwarzacza

Ikona akumulatora pokazuje ilość pozostałej energii akumulatora. Gdy wyświetlany jest
napis „LOW BATTERY”, korzystanie z odtwarzacza jest niemożliwe. Należy wówczas
naładować akumulator przez podłączenie odtwarzacza do komputera.
Uwagi

Do
Złącze USB

Gdy wskaźnik naładowania akumulatora na wyświetlaczu ma postać:
, ładowanie jest
zakończone.
Jeśli odtwarzacz jest używany po raz pierwszy lub po dłuższej przerwie, należy go ładować
dłużej, aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
. Szczegółowe informacje na temat
czasu ładowania i czasu pracy akumulatora, patrz  strona 69.
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• Ładowanie akumulatora powinno się odbywać w temperaturze otoczenia wynoszącej od 5ºC do 35ºC.
• Do momentu całkowitego zużycia akumulator można ładować około 500 razy. Liczba ta uzależniona
jest od warunków użytkowania odtwarzacza.
• Wskaźnik akumulatora na wyświetlaczu podaje jedynie informacje szacunkowe. Na przykład
widoczny jeden czarny segment wskaźnika nie musi oznaczać, że akumulator jest naładowany
dokładnie w jednej czwartej pojemności.
• Gdy odtwarzacz uzyskuje dostęp do komputera, na wyświetlaczu widnieje napis „DATA ACCESS”.
Nie należy odłączać odtwarzacza, gdy wyświetlany jest napis „DATA ACCESS”, gdyż może to
spowodować uszkodzenie przesyłanego pliku.
• Gdy odtwarzacz jest podłączony do komputera, żaden z jego przycisków sterujących nie działa.
• Niektóre urządzenia USB podłączone do komputera mogą zakłócać prawidłowe działanie odtwarzacza.
• Nie gwarantujemy prawidłowego ładowania akumulatora w przypadku podłączenia odtwarzacza do
komputerów samodzielnie składanych lub przerabianych.
• Podczas ładowania odtwarzacza nieużywanego przez dłuższy czas komputer może nie rozpoznać
odtwarzacza lub wyświetlacz odtwarzacza może być pusty. Odtwarzacz zaczyna funkcjonować
poprawnie po około 5 minutach ładowania.

Ciąg dalszy 
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Podstawowa obsługa (ciąg dalszy)

Włączanie odtwarzacza
W celu włączenia odtwarzacza należy nacisnąć przycisk . Odtwarzacz wznawia
działanie od stanu, w którym został wyłączony.

Wyłączanie odtwarzacza
W celu wyłączenia odtwarzacza należy nacisnąć i przytrzymać przycisk . Na
wyświetlaczu pojawi się napis „POWER OFF”.
 Wskazówka
• Jeśli w trybie zatrzymania przez określony czas nie zostanie wykonana żadna czynność, wyświetlacz
wyłącza się i odtwarzacz przechodzi do stanu gotowości w celu oszczędzenia energii akumulatora.
Jeżeli przez pewien czas nie zostanie wykonana żadna operacja, odtwarzacz zostanie całkowicie
wyłączony.

Przenoszenie plików muzycznych
Po podłączeniu odtwarzacza do komputera można przenieść do niego pliki audio.
 Wskazówki
• Pliki audio można także przenieść za pomocą programu Windows Media Player 11. Szczegółowe
informacje na temat użytkowania lub obsługi programu Windows Media Player można znaleźć na
stronie programu Windows Media Player w następującej witrynie sieci Web:
http://support.microsoft.com/
• Pliki audio można także przenosić z zestawów Hi-Fi firmy Sony wyposażonych w złącze USB.
Szczegółowe informacje na temat przenoszenia plików audio do odtwarzacza można znaleźć w
instrukcji obsługi danego urządzenia.

Uwagi
• W odtwarzaczu można odtwarzać tylko pliki MP3/WMA ( strona 67).
• Nie należy włączać ani wyłączać komputera lub zestawu Hi-Fi firmy Sony, podczas gdy odtwarzacz
jest podłączony. Ponadto, jeśli komputer lub zestaw Hi-Fi firmy Sony zostaną wyłączone podczas
przesyłania danych do odtwarzacza, dane, odtwarzacz lub urządzenie mogą ulec uszkodzeniu.

1
2
3
16

Czynności podstawowe

Włączanie i wyłączanie odtwarzacza

Podłącz złącze USB odtwarzacza do komputera.
Wsuń złącze USB do końca.

Kliknij kolejno ikony [Mój komputer] - [WALKMAN] lub [Dysk
wymienny] - [Nośnik pamięci], a następnie wybierz folder, w którym
chcesz zapisać pliki audio.
Hierarchia danych zależy od środowiska komputera.

Przenieś pliki do wybranego folderu.

Ciąg dalszy 
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Podstawowa obsługa (ciąg dalszy)
Usuwanie utworów muzycznych przeniesionych do odtwarzacza

Uwagi
• Należy uważać, aby przypadkowo nie uderzyć lub przycisnąć odtwarzacza, gdy jest on podłączony do
komputera. Może to spowodować jego uszkodzenie.
• Odtwarzacz nie korzysta z oprogramowania SonicStage (oprogramowanie SonicStage stworzone przez
firmę Sony służy do zarządzania plikami muzycznymi na komputerze oraz do ich przenoszenia do
odtwarzaczy innego typu). Przenoszenie plików muzycznych do niego odbywa się po prostu metodą
„przeciągnij i upuść”, bez korzystania z oprogramowania SonicStage.
• Nie należy odłączać odtwarzacza w trakcie przesyłania plików. Może to spowodować uszkodzenie
przesyłanego pliku.
• W przypadku odłączenia odtwarzacza w trakcie przesyłania plików mogą w nim pozostać zbędne
pliki. Należy wówczas przenieść potrzebne pliki z powrotem do komputera i sformatować pamięć
odtwarzacza ( strona 46).
• Odtwarzanie niektórych plików w odtwarzaczu może nie być możliwe z powodu zabezpieczenia przed
kopiowaniem.
• Odtwarzacz wyświetla maksymalnie 2 000 plików i folderów łącznie, do 8 poziomów folderów
zagnieżdżonych. Chociaż do odtwarzacza można przenieść więcej plików lub folderów, wyświetlanie
lub odtwarzanie plików, folderów lub poziomów powyżej takiego limitu jest niemożliwe.
• Hierarchia danych zależy od środowiska komputera.
• Przy dużej liczbie plików lub folderów zapisanych w odtwarzaczu jego uruchomienie lub wyświetlenie
listy plików/folderów może zajmować więcej czasu.
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Odtwarzanie muzyki
W odtwarzaczu można odtwarzać przeniesione utwory muzyczne. Przeniesione utwory są
przechowywane w folderze „Music Library”.
Przycisk /

Przycisk BACK/HOME

Odtwarzanie muzyki

Odtwarzacz należy podłączyć do komputera, a następnie usunąć wszelkie zbędne pliki
audio za pomocą Eksploratora Windows.

Odtwarzanie muzyki

Przycisk 

Uwaga
• Przed rozpoczęciem odtwarzania utworów:
– Odłącz odtwarzacz od komputera.
– Wyłącz funkcję HOLD ( strona 11).
– Włącz odtwarzacz ( strona 16).
– Sprawdź, czy akumulator nie jest rozładowany i ma wystarczająco dużo energii ( strona 15). Jeśli
akumulator ma mało energii lub jest całkowicie rozładowany, naładuj go ( strona 14).

Ciąg dalszy 
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Odtwarzanie muzyki (ciąg dalszy)

Wyszukiwanie utworów muzycznych

1
2

Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie wyświetlone
menu HOME.
Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję (Music Library), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Wyświetlona zostanie następująca lista:

•
•
•
•
•
•
•
•

„Now Playing”: odtworzenie ostatnio słuchanego utworu.
„Folder”: wyszukiwanie utworów według folderu.
„All Songs”: wyszukiwanie utworów według nazwy.
„Artist”: wyszukiwanie utworów według wykonawcy.
„Album”: wyszukiwanie utworów według albumu.
„Playlists”*1: wyszukiwanie utworów według listy odtwarzania.
„Genre”: wyszukiwanie utworów według gatunku muzycznego.
„Release Year”: wyszukiwanie utworów według roku wydania.

Uwagi
• Automatycznie klasyfikowane przez odtwarzacz są tylko utwory muzyczne posiadające znaczniki ID3.
• Jeśli utwór nie zawiera informacji o wykonawcy lub albumie, wyświetlany jest napis „Unknown”. Jeśli
utwór nie posiada nazwy, można ją utworzyć na komputerze.
• Odtwarzacz wyświetla maksymalnie 2 000 plików i folderów łącznie, do 8 poziomów folderów
zagnieżdżonych. Chociaż do odtwarzacza można przenieść więcej plików lub folderów, wyświetlanie
lub odtwarzanie plików, folderów lub poziomów powyżej takiego limitu jest niemożliwe.
• Przy dużej liczbie plików lub folderów zapisanych w odtwarzaczu jego uruchomienie lub wyświetlenie
listy plików/folderów może zajmować więcej czasu.

Odtwarzanie muzyki

Utwory można wyszukiwać na różne sposoby — według folderu, wykonawcy, nazwy
albumu itd.

 Wskazówka
• Za pomocą programu Windows Media Player 11 można edytować i zmieniać informacje zawarte w
znacznikach ID3. Szczegółowe informacje na temat użytkowania lub obsługi programu Windows
Media Player można znaleźć na stronie programu Windows Media Player w następującej witrynie
sieci Web:
http://support.microsoft.com/

Aby powrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk BACK/HOME.

*1 Nie można przenosić list odtwarzania utworzonych w zestawach Hi-Fi.
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3

Naciśnij przycisk /, aby wybrać pozycję, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.

4

Naciśnij przycisk /, aby wybrać utwór, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.

W celu znalezienia właściwego utworu powtórz tę czynność.

Rozpocznie się odtwarzanie.
Ciąg dalszy 
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Odtwarzanie muzyki (ciąg dalszy)
Wyświetlacz

Inne czynności związane z odtwarzaniem

 Tytuł utworu/nazwa pliku

 Numer bieżącego utworu

 Zakres odtwarzania

 Wskaźnik trybu odtwarzania

Wskazuje tytuł utworu lub nazwę pliku
aktualnie odtwarzanego.
Wskazuje zakres odtwarzania.

 Pasek postępu odtwarzania
Wskazuje postęp odtwarzania.

 Wskaźnik stanu odtwarzania

Określa bieżący stan odtwarzania (:
odtwarzanie, : wstrzymanie odtwarzania,
 (): przewijanie do tyłu (do przodu),
 (): przechodzenie do początku
bieżącego (lub następnego) utworu).

Aby

Użyj przycisku

Wstrzymać odtwarzanie utworu

Naciśnij przycisk .

Wznowić odtwarzanie

Naciśnij przycisk  w czasie wstrzymania odtwarzania
utworu.

Przejść do początku bieżącego
(następnego) utworu

Naciśnij przycisk ().

Przewinąć bieżący utwór do tyłu (do
przodu)

W trakcie odtwarzania naciśnij i przytrzymaj przycisk 
(), zwalniając go w odpowiednim momencie.
Podczas przewijania utworu do tyłu lub do przodu

Wskazuje numer aktualnie wybranego lub
odtwarzanego utworu.
Wyświetla ikonę bieżącego trybu odtwarzania
( strona 25). Jeśli ustawiony jest tryb
odtwarzania „Normal”, żadna ikona nie jest
wyświetlana.

 Wskaźnik funkcji uwydatniania
niskich tonów/trybu korektora

Wskazuje włączenie funkcji uwydatniania
niskich tonów ( strona 28) lub który tryb
korektora jest włączony ( strona 27).

 Wskaźnik naładowania akumulatora

Odtwarzanie muzyki

Podczas odtwarzania utworu

Czas, który upłynął

Cała długość utworu/pliku

 Wskazówka
• Odtwarzacz posiada różne tryby odtwarzania, w tym odtwarzanie w losowej kolejności i wielokrotne
odtwarzanie wybranego utworu ( strona 25). Ponadto istnieje możliwość zmiany jakości dźwięku
przy użyciu ustawień korektora ( strona 27) lub funkcji uwydatniania niskich tonów
( strona 28).

Określa stan naładowania akumulatora.
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Odtwarzanie muzyki (ciąg dalszy)
Lista trybów odtwarzania

Odtwarzacz posiada różne tryby odtwarzania, w tym odtwarzanie w losowej kolejności i
wielokrotne odtwarzanie wybranego utworu.

Ustawienie/ikona

Opis

„Normal”/brak ikony

Po zakończeniu bieżącego utworu wszystkie utwory dla
wybranego folderu/albumu/artysty będą odtwarzane
jednokrotnie (ustawienie domyślne).

Powtarzaj wszystkie/

Po zakończeniu bieżącego utworu wszystkie utwory dla
wybranego folderu/albumu/artysty będą cyklicznie
odtwarzane.

1
2
3
4
5

Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie wyświetlone
menu HOME.
Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.

(Settings), a następnie

Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Music Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Play Mode”, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.

Powtórz 1 utwór/

1

Powtarzaj mieszanie wszystkich/
SHUF

Bieżący utwór będzie powtarzany cyklicznie.

Odtwarzanie muzyki

Ustawianie trybu odtwarzania

Po zakończeniu bieżącego utworu wszystkie utwory dla
wybranego folderu/albumu/artysty będą odtwarzane w
kolejności losowej.

Naciśnij przycisk /, aby wybrać odpowiedni tryb odtwarzania, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.

Aby powrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk BACK/HOME.
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Odtwarzanie muzyki (ciąg dalszy)

Ustawianie jakości dźwięku

Lista ustawień korektora

Użytkownik może ustawić żądaną jakość dźwięku zgodną z utworem itd.

1
2
3
4
5

Opis

„None”/Brak ikony

Wyłącza korektor (ustawienie domyślne).

„Heavy”/

Podkreśla wysokie i niskie zakresy w celu wzmocnienia dźwięku.

„Pop”/

Podkreśla środkowy zakres dźwięków, idealny do śpiewania.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie wyświetlone
menu HOME.

„Jazz”/

Podkreśla wysokie i niskie zakresy w celu ożywienia dźwięku.

„Unique”/

Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.

Podkreśla wysokie i niskie zakresy, aby można było łatwo
usłyszeć nawet słabe dźwięki.

„Custom”/

Ustawienia dźwięku określane przez użytkownika.
W przypadku naciśnięcia przycisku / w celu
wybrania opcji „Edit”, a następnie naciśnięcia przycisku ,
można zmodyfikować ustawienia dźwięku. Aby
zmodyfikować ustawienia dźwięku, naciśnij przycisk
/ w celu wybrania pasma (5 pasm: od 100 Hz do
10 kHz), a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić
wybór. Następnie naciśnij przycisk /, aby wybrać
poziom dźwięku (7 poziomów: od -3 do +3), po czym
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór. Powtarzaj ten
krok w celu ustawienia poziomu dźwięku dla każdego pasma.
W przypadku powrotu do poprzedniego menu za pomocą
przycisku BACK/HOME po ustawieniu poziomu dźwięku,
zmienione ustawienie zostanie anulowane. Pamiętaj o
naciśnięciu przycisku  w celu potwierdzenia.

(Settings), a następnie

Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Music Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Equalizer”, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Naciśnij przycisk /, aby wybrać żądane ustawienie korektora, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.

Aby powrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk BACK/HOME.

Odtwarzanie muzyki

Ustawienie/Ikona

Określanie ustawienia korektora

Uwagi
• Po włączeniu funkcji Bas przy włączonym ustawieniu korektora, ustawienie korektora jest
tymczasowo wyłączane. Ustawienia korektora są przywracane po wyłączeniu funkcji Bas.
• Gdy funkcja basów jest aktywna, nie można zmienić ustawień korektora.
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Słuchanie/nagrywanie radia FM (tylko NWZ-B133F/B135F)

Odtwarzanie muzyki (ciąg dalszy)

Słuchanie radia FM w trybie Strojenie ręczne

Istnieje możliwość podkreślenia dolnego zakresu po naciśnięciu przycisku BASS.
Naciśnięcie funkcji uwydatniania niskich tonów włącza lub wyłącza tę funkcję.

Pamiętaj o podłączeniu słuchawek do odtwarzacza, w przeciwnym razie nie będzie on mógł
odbierać żadnych sygnałów FM.

 Wskazówka
• W przypadku dźwięku o wysokiej głośności działanie funkcji Bas jest ograniczone ze względów
bezpieczeństwa.

Uwagi
• Po włączeniu funkcji Bas przy włączonym ustawieniu korektora, ustawienie korektora jest
tymczasowo wyłączane. Ustawienia korektora są przywracane po wyłączeniu funkcji Bas.
• Po włączeniu funkcji uwydatniania niskich tonów zaczyna świecić wyświetlenie mocy ( str. 44).
Jednak nie świeci ono podczas odbioru stacji FM.

1
2
3

Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie wyświetlone
menu HOME.
Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.

(FM), a następnie

Sprawdź, czy wybrana jest opcja „Manual”, a następnie naciśnij przycisk
, aby potwierdzić wybór.
Odtwarzacz przejdzie w tryb strojenia ręcznego.

Częstotliwość

Numer ustawienia

Uwaga
• Zaprogramowana liczba jest wyświetlana tylko w przypadku wcześniejszego zaprogramowania
bieżącej częstotliwości ( strona 31).
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Słuchanie/nagrywanie audycji radia FM (tylko modele NWZ-B133F/B135F)

Uaktywnianie funkcji basów

29

Słuchanie/nagrywanie audycji radia FM (tylko modele NWZ-B133F/B135F) (ciąg dalszy)

4

Naciśnij przycisk /, aby wybrać poprzednią (lub następną)
częstotliwość.
Częstotliwość zmieni się o 0,1 MHz.

Słuchanie radia FM w trybie Strojenie
zaprogramowane

Użyj przycisku

Programowanie żądanych stacji nadawczych

Wybrać następną częstotliwość

Naciśnij przycisk .

Wybrać poprzednią częstotliwość

Naciśnij przycisk .

Wybrać następną nadawaną stację,
którą można odebrać

Naciśnij i przytrzymaj przycisk .

Istnieje możliwość zaprogramowania do 30 stacji (P01 do P30), które można odbierać na
danym obszarze, przy użyciu funkcji „FM Auto Preset”.
W przypadku pierwszego użycia tunera FM lub przeniesienia się w inne miejsce zaleca się
zaprogramowanie umożliwiających odbiór stacji za pomocą funkcji „FM Auto Preset”.

Wybrać poprzednią nadawaną
stację, którą można odebrać

Naciśnij i przytrzymaj przycisk .

 Wskazówki
• Naciskając i przytrzymując przycisk () podczas odbioru stacji w paśmie FM, można znaleźć
poprzednią (lub następną) stację. Jeśli stacja umożliwia odbiór, sygnał zostanie zaakceptowany.
• W przypadku naciśnięcia przycisku  podczas odbioru stacji w paśmie FM odtwarzacz wstrzyma
odbiór. W przypadku ponownego naciśnięcia przycisku  odtwarzacz wznowi odbiór stacji w
paśmie FM.

Aby powrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk BACK/HOME.

Aby poprawić odbiór

Uwaga
• Użycie funkcji „FM Auto Preset” spowoduje usunięcie wcześniej zaprogramowanych stacji.

1
2
3
4

Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie wyświetlone
menu HOME.
Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.

(Settings), a następnie

Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „FM Settings”, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „FM Auto Preset”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.

Przewód słuchawek służy za antenę, należy więc jak najbardziej go wydłużyć.
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Słuchanie/nagrywanie audycji radia FM (tylko modele NWZ-B133F/B135F)

Aby

31

Słuchanie/nagrywanie audycji radia FM (tylko modele NWZ-B133F/B135F) (ciąg dalszy)

5

Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „OK”, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.

 Wskazówka
• Naciśnięcie przycisku  podczas odbioru stacji w paśmie FM spowoduje wstrzymanie odbioru
przez odtwarzacz. W przypadku ponownego naciśnięcia przycisku  odtwarzacz wznowi odbiór
stacji w paśmie FM.

Aby zatrzymać automatyczne programowanie
W kroku 5 wybierz opcję „Cancel” i naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.

Aby powrócić do poprzedniego menu

1
2
3

Wybierz żądaną częstotliwość ( strony 29, 35).
Naciśnij przycisk BACK/HOME, aby powrócić do menu FM, naciśnij
przycisk /, aby wybrać opcję „Add Preset”, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Naciśnij przycisk /, aby wybrać numer programu, który ma zostać
przypisany do bieżącej częstotliwości, a następnie naciśnij przycisk ,
aby potwierdzić wybór.
W przypadku wybrania numeru programu, który już jest przypisany do innej
częstotliwości, zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o potwierdzenie zastąpienia
ustawienia. Wybranie opcji „OK” i naciśnięcie przycisku  spowoduje zastąpienie
ustawienia.

Naciśnij przycisk BACK/HOME.
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Słuchanie/nagrywanie audycji radia FM (tylko modele NWZ-B133F/B135F)

Stacje radiowe, których odbiór jest możliwy, zostaną zaprogramowane w kolejności od
niskiej do wysokiej częstotliwości. Po zakończeniu programowania zostanie
wyświetlony komunikat „COMPLETE”, a następnie zostanie włączony odbiór
zaprogramowanej stacji o najniższej częstotliwości.

Aby ręcznie zaprogramować stacje radiowe

33

Słuchanie/nagrywanie audycji radia FM (tylko modele NWZ-B133F/B135F) (ciąg dalszy)
Aby usunąć zaprogramowaną stację radiową
Włącz stację FM ( strony 29, 35).

3
4

Naciśnij przycisk /, aby wybrać numer programu do usunięcia, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.

Naciśnij przycisk BACK/HOME, aby wrócić do menu FM, naciśnij przycisk
/, aby wybrać opcję „Delete Preset”, a następnie naciśnij przycisk
, aby potwierdzić.

Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „OK”, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zaprogramowana stacja radiowa zostanie usunięta.

Uwaga

Nie można wybierać zaprogramowanych stacji, jeśli nie zostały one zaprogramowane.
Zaprogramuj umożliwiające odbiór stacje za pomocą funkcji „FM Auto Preset”
( strona 31) lub zaprogramuj stacje radiowe ręcznie ( strona 33).

1
2
3

Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie wyświetlone
menu HOME.
Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.

(FM), a następnie

Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Preset”, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Odtwarzacz przejdzie w tryb strojenia zaprogramowanego.

• Stacje można programować/usuwać tylko podczas odbioru w paśmie FM.

Numer ustawienia

4
34

Naciśnij przycisk /, aby wybrać poprzedni (lub następny) numer
programu.
Ciąg dalszy 
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1
2

Wybieranie stacji radiowych w trybie Strojenie
zaprogramowane

35

Słuchanie/nagrywanie audycji radia FM (tylko modele NWZ-B133F/B135F) (ciąg dalszy)

Odtwarzanie nagranych programów radiowych FM

1

1
2
3
4

2
3

Naciśnij i przytrzymaj przycisk REC/STOP podczas słuchania stacji do
nagrania.
Odtwarzacz będzie oczekiwał na nagranie.

Naciśnij przycisk REC/STOP.
Rozpocznie się nagrywanie.

Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk REC/STOP.
Nagranie zostanie zapisane jako plik o nazwie FRnnnn*1.wav w folderze [Record] - [FM].
*1 Nazwy plików są przypisywane automatycznie od FR0001.wav do FR9999.wav.

 Wskazówki
• Stację FM można również nagrać po krótkim naciśnięciu przycisku REC/STOP w kroku 1, wybraniu
opcji „OK” i naciśnięciu przycisku , aby potwierdzić wybór.
• Nagrywanie w obszarach ze słabym odbiorem może powodować szumy. Nagrywać należy w
obszarach z lepszym odbiorem.
• Aby wstrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk . Naciśnij go ponownie, aby wznowić nagrywanie.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie wyświetlone
menu HOME.
Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.

(FM), a następnie

Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Play Rec Data”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Naciśnij przycisk /, aby wybrać żądany nagrany program
radiowy FM, a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.

 Wskazówka
• Aby odsłuchać wszystkie nagrane programy radiowe FM, w kroku 4 wybierz opcję „Play All”.

Aby powrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk BACK/HOME.

Uwagi
• W przypadku zmiany nazw plików w folderze [Record] na komputerze lub umieszczeniu plików
zaimportowanych na komputer z powrotem do folderu [Record] można nie mieć możliwości ich
odtworzenia na odtwarzaczu.
• Programy i pliki dźwiękowe nagrane za pomocą odtwarzacza mogą być odtworzone w odtwarzaczu
lub na komputerze.
• Nie można zmienić szybkości transmisji danych w bitach na sekundę nagrywania programów FM.
Dostępna jest tylko wartość „High”.
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Słuchanie/nagrywanie audycji radia FM (tylko modele NWZ-B133F/B135F)

Nagrywanie audycji radiowych w paśmie FM
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Słuchanie/nagrywanie głosu

Słuchanie/nagrywanie audycji radia FM(tylko modele NWZ-B133F/B135F) (ciąg dalszy)

Nagrywanie dźwięku

Aby usunąć nagrane programy radiowe FM
Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME do chwili wyświetlenia menu
HOME.
Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.

(FM), a następnie

Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Delete Rec Data”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Naciśnij przycisk /, aby wybrać nagrany program radiowy FM do
usunięcia, a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „OK”, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Wybrany program radiowy FM zostanie usunięty.

 Wskazówki
• Aby usunąć wszystkie nagrane programy radiowe FM, w kroku 4 wybierz opcję „Delete All”.
• Aby zatrzymać usuwanie, w kroku 5 wybierz opcję „Cancel”.

Za pomocą menu „Voice” można nagrać dźwięk z mikrofonu odtwarzacza i odtworzyć
nagrane pliki dźwiękowe. Nagrane dźwięki zostaną zakodowane w formacie ADPCM.
Uwaga
• Nie można nagrywać dźwięków podczas odbierania radia FM (tylko NWZ-B133F/B135F) lub
korzystania z funkcji „Setting”. Aby nagrać dźwięk, należy zmienić funkcję na „Voice” lub „Music
Library”.

1
2
3

W funkcji „Voice” lub „Music Library” naciśnij i przytrzymaj przycisk REC/
STOP.
Odtwarzacz będzie oczekiwał na nagranie.

Naciśnij przycisk REC/STOP.
Rozpocznie się nagrywanie.

Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk REC/STOP.
Nagranie zostanie zapisane jako plik o nazwie VRnnnn*1.wav w folderze [Record] [Voice].

Słuchanie/nagrywanie głosu

1
2
3
4
5

*1 Nazwy plików są przypisywane automatycznie od „VR0001.wav” do „VR9999.wav”.
 Wskazówki

• Dźwięk można również nagrać po krótkim naciśnięciu przycisku REC/STOP w kroku 1, wybraniu
opcji „OK” i naciśnięciu przycisku , aby potwierdzić wybór.
• Aby wstrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk . Naciśnij go ponownie, aby wznowić nagrywanie.
• Istnieje możliwość zmiany szybkości transmisji danych w bitach na sekundę pliku dźwiękowego.
Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie „Rec Settings” ( strona 43).
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Słuchanie/nagrywanie głosu (ciąg dalszy)
Aby usunąć nagrane pliki dźwiękowe

Uwagi
• W przypadku zmiany nazw plików w folderze [Record] na komputerze lub umieszczeniu plików
zaimportowanych na komputer z powrotem do folderu [Record], można nie mieć możliwości ich
odtworzenia na odtwarzaczu.
• Programy i pliki dźwiękowe nagrane za pomocą odtwarzacza mogą być odtworzone w odtwarzaczu
lub na komputerze.

1
2
3
4

Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie wyświetlone
menu HOME.
Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.

(Voice), a następnie

Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Play Rec Data”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Naciśnij przycisk /, aby wybrać żądany nagrany plik dźwiękowy,
a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie wyświetlone
menu HOME.
Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.

(Voice), a następnie

Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Delete Rec Data”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Naciśnij przycisk /, aby wybrać nagrany plik dźwiękowy do
usunięcia, a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „OK”, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Wybrany plik dźwiękowy zostanie usunięty.

Słuchanie/nagrywanie głosu

Odtwarzanie nagranych plików dźwiękowych

1
2
3
4
5

 Wskazówki
• Aby usunąć wszystkie nagrane pliki dźwiękowe, w kroku 4 wybierz opcję „Delete All”.
• Aby zatrzymać usuwanie, w kroku 5 wybierz opcję „Cancel”.

 Wskazówka
• Aby odsłuchać wszystkie nagrane pliki dźwiękowe, w kroku 4 wybierz opcję „Play All”.

Aby powrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk BACK/HOME.
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Ustawienia

Zmiana ustawień

„FM Settings” (tylko NWZ-B133F/B135F)

Za pomocą menu „Settings” można zmienić różne ustawienia. Poniższa procedura opisuje
podstawowy sposób zmiany ustawień.

Opis

„Scan Sensitivity”

Regulacja czułości w celu znalezienia stacji nadawczych. Jeśli odtwarzacz
nie znajduje żądanej stacji nadawczej z powodu słabego odbioru, należy
wybrać ustawienie „High”. Jeśli czułość odbioru jest zbyt duża i
odtwarzacz odbiera sygnały z niepożądanych stacji, należy wybrać
ustawienie „Low”. Ustawieniem domyślnym jest opcja „High”.

„FM Auto Preset”

Automatycznie programuje możliwe do odebrania stacje radiowe.
Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie „Presetting Desired
Broadcast Stations” ( strona 31).

Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie wyświetlone
menu HOME.
Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.

(Settings), a następnie

Naciśnij przycisk /, aby wybrać żądany element, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Powtórz krok 3, aby zmienić jego wartość, a następnie za każdym razem
naciskaj przycisk , aby potwierdzić wybór.

Aby powrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk BACK/HOME.

„Rec Settings”
Ustawienie

Opis

„Voice Record Codec”
(ustawienia nagrywania
głosu)

Wybiera poziom jakości nagrywania: „Low”, „Mid” lub „High”.
Im wyższy poziom, tym więcej pamięci zużywa odtwarzacz na
nagrywanie dźwięku. Domyślnie jest wybrana opcja „Mid”.

Ustawienia

1
2
3
4

Ustawienie

„Music Settings”
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Ustawienie

Opis

„Play Mode”

Wybiera różne tryby odtwarzania włącznie z odtwarzaniem losowym i
odtwarzaniem cyklicznym. Szczegółowe informacje można znaleźć w
punkcie „Setting the Play Mode” ( strona 24).

„Equalizer”

Wybiera żądaną jakość dźwięku odpowiednio do gatunku muzyki itp.
Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie „Setting the Sound
Quality” ( strona 26).

Ciąg dalszy 
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Ustawienia (ciąg dalszy)
„Common Settings”

Opis

Opis

„Contrast”

„Set Date-Time”

Umożliwia zmianę daty i godziny.
Aby ustawić wartość numeryczną, użyj przycisku /.
Aby przenieść podświetlony suwak, użyj przycisku .

Umożliwia regulację kontrast ekranu.
Aby ustawić wartość numeryczną, użyj przycisku /.
Kontrast ekranu można ustawić w zakresie (+7 do -7).

„USB Bus Powered”

Ustawia szybkość ładowania akumulatora.
W przypadku ustawienia opcji „High-Power 500mA” odtwarzacz będzie
ładowany z szybkością 500 miliamperów na sekundę. Odtwarzacz
zostanie szybko naładowany.
W przypadku ustawienia opcji „Low-Power 100mA” odtwarzacz będzie
ładowany z szybkością 100 miliamperów na sekundę. Chociaż odtwarzacz
będzie ładowany wolniej, polepszy się stabilność przenoszenia danych.
Domyślnie ustawiona jest opcja „High-Power 500 mA”.

„AVLS(Volume Limit)”

Włącza lub wyłącza opcję „AVLS(Volume Limit)” (system
automatycznego ograniczania głośności). Opcja „AVLS ON” ogranicza
maksymalną głośność, aby nie niepokoić osób w pobliżu, jednocześnie
zapewniając wygodny poziom głośności odsłuchu. Domyślnie jest
ustawiona opcja „AVLS OFF”.

„Beep”

Włącza/wyłącza sygnał dźwiękowy w przypadku naciśnięcia przycisku.
Aby włączyć sygnał dźwiękowy, wybierz opcję „Beep ON”.
Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, wybierz opcję „Beep OFF”. Domyślnie
ustawiona jest opcja „Beep ON”.

„Information”

Określa ustawienie oszczędzania energii.
W przypadku ustawienia opcji „Save ON Normal” na wyświetlaczu
zostanie wyświetlony ekran oszczędzania energii, jeśli przez około
15 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja.
W przypadku ustawienia opcji „Save ON Super” ekran stanie się pusty,
jeśli przez około 15 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja. To
ustawienie zużywa najmniej energii akumulatora.
W przypadku ustawienia opcji „Save OFF” na wyświetlaczu stale
wyświetlane są ikony lub litery podczas odtwarzania lub odbioru stacji
radiowej FM (tylko NWZ-B133F/B135F).
Domyślnie jest ustawiona opcja „Save ON Normal”.

„Language”

„LED”

Można wyświetlić takie informacje, jak nazwa modelu, pojemność wbudowanej pamięci
flash i wersja oprogramowania układowego.
1: nazwa modelu
2: pojemność wbudowanej pamięci flash
3: informacje o wersji oprogramowania układowego odtwarzacza

Ustawienia

Ustawienie

„Power Save Mode”
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Ustawienie

Wybiera wyświetlany język spośród dostępnych: „English”, „Español”, „Français”, „Português”, „Русский”,
„
”, „
”i„
”.

Włącza/wyłącza wyświetlenie mocy.
Aby włączyć wyświetlenie mocy, ustaw opcję „LED ON”.
Aby wyłączyć wyświetlenie mocy, ustaw opcję „LED OFF”.
Domyślnie ustawiona jest opcja „LED ON”.

Ciąg dalszy 
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Ustawienia (ciąg dalszy)
„Initialize”
Ustawienie

Opis

„Reset All Settings”

Istnieje możliwość przywrócenia domyślnych ustawień odtwarzacza.
Przywrócenie ustawień nie spowoduje usunięcia utworów przeniesionych
na odtwarzacz.
Aby przywrócić wszystkie ustawienia, wybierz opcję „OK”, aby
potwierdzić wybór.

„Format”

Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
Jeśli odtwarzacz nie działa zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj wykonać poniższe kroki w
celu rozwiązania problemu.

1
2

Naciśnij przycisk RESET przy użyciu szpilki itp.
W przypadku naciśnięcia przycisku RESET w trakcie korzystania z odtwarzacza mogą
zostać usunięte zapisane pliki i ustawienia.
Po włączeniu odtwarzacza po jego ponownym uruchomieniu zostaną ponownie
uaktywnione wcześniej ustawione elementy.

Uwagi
• Nie można formatować odtwarzacza, gdy stan naładowania akumulatora jest niski. Naładuj
akumulator przed formatowaniem.
• Wbudowanej pamięci flash nie należy formatować za pomocą programu Windows Explorer.
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3

Przycisk RESET

Poszukaj informacji o problemie na jednej z internetowych witryn
pomocy technicznej.
Klienci z USA powinni odwiedzić witrynę pod adresem: http://www.sony.com/walkmansupport
Klienci z Kanady powinni odwiedzić witrynę pod adresem: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Klienci z Europy powinni odwiedzić witrynę pod adresem: http://support.sony-europe.com/DNA
Klienci z Ameryki Łacińskiej powinni odwiedzić witrynę pod adresem: http://www.sony-latin.com/index.crp
Klienci z innych krajów/regionów powinni odwiedzić witrynę pod adresem: http://www.sony-asia.com/support
Klienci, którzy kupili zagraniczne modele, powinni odwiedzić witrynę pod adresem:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Ciąg dalszy 

Rozwiązywanie problemów

Istnieje możliwość sformatowania wbudowanej pamięci flash
odtwarzacza. Jeśli pamięć zostanie sformatowana, zostaną skasowane
wszystkie pliki i wszystkie ustawienia powrócą do wartości domyślnych.
Przed formatowaniem należy wcześniej sprawdzić zapisane w pamięci
pliki i wyeksportować wszystkie potrzebne pliki na dysk komputera lub
inne urządzenie.
Jeśli chcesz sformatować odtwarzacz, wybierz opcję „OK”, aby potwierdzić
wybór.

Znajdź objawy problemu w poniższych tabelach rozwiązywania
problemów i spróbuj wszelkich podanych czynności naprawczych.
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Rozwiązywanie problemów (ciąg dalszy)

4

Jeśli podane powyżej sposoby nie umożliwiły rozwiązania problemu,
skonsultuj się z najbliższym przedstawicielem handlowym firmy Sony.

Przyczyna/Sposób rozwiązania problemu

Jest generowany szum.

• W pobliżu odtwarzacza jest używane urządzenie emitujące
sygnały radiowe, takie jak telefon komórkowy.
 Podczas korzystania z urządzeń takich jak telefony
komórkowe trzymaj je z dala od odtwarzacza.
• Dane dźwiękowe są uszkodzone.
 Usuń pliki dźwiękowe, a następnie ponownie je prześlij.
Podczas przesyłania plików dźwiękowych zamknij wszelkie
inne aplikacje, aby uniknąć uszkodzenia pliku.

Przyciski nie działają.

• Przełącznik HOLD jest przesunięty w kierunku, który wskazuje
strzałka ().
 Przesuń przełącznik HOLD w przeciwnym kierunku ()
( strona 11).
• W odtwarzaczu skondensowała się wilgoć.
 Poczekaj kilka godzin, aby umożliwić wyschnięcie
odtwarzacza.
• Akumulator jest bliski wyczerpania lub niewystarczająco
naładowany.
 Naładuj akumulator, podłączając odtwarzacz do komputera
( strona 14).
 Jeśli odtwarzacz nie zareaguje nawet po naładowaniu
akumulatora, naciśnij przycisk RESET, aby zresetować
odtwarzacz ( strona 47).
• W przypadku tego odtwarzacza nie ma różnicy między
zatrzymaniem a wstrzymaniem odtwarzania. Po naciśnięciu
przycisku  zostanie wyświetlony znak , a odtwarzanie
zostanie wstrzymane/zatrzymane.

Działanie
Objawy

Przyczyna/Sposób rozwiązania problemu

Brak dźwięku.

• Poziom głośności jest ustawiony na zero.
 Zwiększ głośność ( strona 10).
• Wtyk słuchawek nie jest poprawnie podłączony.
 Poprawnie podłącz wtyk słuchawek ( strona 10).
• Wtyk słuchawek jest brudny.
 Oczyść wtyk słuchawek miękką, suchą szmatką.
• We wbudowanej pamięci flash nie zostały zapisane żadne pliki
dźwiękowe.
 W przypadku wyświetlenia komunikatu „NO DATA”
przenieś pliki dźwiękowe z komputera.

Nie można odtwarzać utworów.
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• Akumulator jest rozładowany.
 Całkowicie naładuj akumulator ( strona 15).
 Jeśli odtwarzacz nie reaguje nawet po naładowaniu
akumulatora, naciśnij przycisk RESET, aby ponownie
uruchomić odtwarzacz( strona 47).
• Zawartość pliku, taka jak subskrypcja itp., jest poza
ograniczeniami czasowymi wygaśnięcia/odtwarzania.
 Nie można odtworzyć pliku, który jest poza ograniczeniem
czasowym wygaśnięcia/odtwarzania. Zaktualizuj plik za
pomocą posiadanego oprogramowania.

Nie można zatrzymać
odtwarzania.

Ciąg dalszy 

Rozwiązywanie problemów

Objawy
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Rozwiązywanie problemów (ciąg dalszy)
Działanie (ciąg dalszy)
Objawy

Przyczyna/Sposób rozwiązania problemu

Włączenie odtwarzacza trwa dość • Włączenie odtwarzacza może trwać chwilę, jeśli zapisanych jest
długo.
w nim wiele plików lub folderów lub jeśli dane audio przesłane
do odtwarzacza zawierają dużo znaczników ID3. Poczekaj, aż
zostanie wyświetlona animacja startowa.
Nie można znaleźć przesłanych
utworów.

Odtwarzanie zostało nagle
przerwane.

• Akumulator jest niewystarczająco naładowany.
 Naładuj akumulator, podłączając odtwarzacz do komputera ( strona 14).

Nie można sformatować
odtwarzacza.

• Akumulator jest bliski wyczerpania lub niewystarczająco naładowany.
 Naładuj akumulator, podłączając odtwarzacz do komputera ( strona 14).

Wyświetlacz
Objawy

Przyczyna/Sposób rozwiązania problemu

Tytuł utworu nie jest wyświetlany • Jeśli tytuł zawiera nieobsługiwane znaki, nie będą one wyświetlane.
poprawnie.
 Zmień nazwę pliku na komputerze, używając odpowiednich
znaków.
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Przyczyna/Sposób rozwiązania problemu

Zamiast tytułu wyświetlane jest
słowo „Unknown”.

• Utwór nie ma tytułu.
 Wybierz utwór lub plik z listy „Folder”.

Wyświetlane są nieprawidłowe
znaki.

• Wybrano niewłaściwy język.
 Wybierz właściwy język z menu „Language” ( strona 45), a
następnie ponownie prześlij dane do odtwarzacza.

Zasilanie
Objawy

Przyczyna/Sposób rozwiązania problemu

Nie można włączyć zasilania.

• Przełącznik HOLD jest przesunięty w kierunku, który wskazuje strzałka ().
 Przesuń przełącznik HOLD w przeciwnym kierunku () ( strona 11).
• Jeśli natychmiast po włączeniu odtwarzacza zostanie naciśnięty
przycisk , urządzenie nie włączy się, ponieważ zostanie
uruchomiony proces wyłączania. Poczekaj kilka sekund, a
następnie wyłącz zasilanie.
• Akumulator jest niewystarczająco naładowany.
 Naładuj akumulator, podłączając urządzenie do komputera ( strona 14).
 Jeśli odtwarzacz nie zareaguje nawet po naładowaniu
akumulatora, naciśnij przycisk RESET, aby zresetować
odtwarzacz ( strona 47).
• Usuń niepotrzebne pliki.
 Usuwaj niepotrzebne pliki, aż łączna liczba plików i folderów
wyniesie 2 000 lub mniej.
 Aby urządzenie działało poprawnie, potrzeba co najmniej 20 MB wolnej pamięci.
Aby sprawdzić wolne miejsce, otwórz kolejno elementy [Mój
komputer] i [WALKMAN] lub [Dysk wymienny], kliknij prawym
przyciskiem myszy element [Nośnik magazynowania]*1, aby
wyświetlić menu, a następnie wybierz polecenie [Właściwości].

Rozwiązywanie problemów

W prawym kanale słuchawek nie
jest odtwarzany dźwięk. Dźwięk,
który powinien być odtwarzany
przez prawy kanał słuchawek,
słychać w obu kanałach.

• Wbudowana pamięć flash odtwarzacza została sformatowana
przy użyciu Eksploratora Windows.
 Sformatuj wbudowaną pamięć flash przy użyciu menu
„Format” odtwarzacza ( strona 46).
• Odtwarzacz został odłączony od komputera podczas przesyłania plików.
 Prześlij nieuszkodzone pliki z powrotem do komputera i
sformatuj pamięć, korzystając z menu „Format” odtwarzacza
( strona 46).
• Wtyczka słuchawek nie jest w całości włożona do gniazda.
 Jeśli słuchawki nie są odpowiednio podłączone, dźwięk nie
będzie przenoszony na nie prawidłowo. Podłączając
słuchawki, wkładaj wtyczkę do gniazda, aż usłyszysz
kliknięcie ( strona 10).

Objawy

*1 Hierarchia danych może się różnić w zależności od środowiska
komputera.

Ciąg dalszy 

51

Rozwiązywanie problemów (ciąg dalszy)
Zasilanie (ciąg dalszy)
Objawy

Przyczyna/Sposób rozwiązania problemu

Objawy

Akumulator szybko się
rozładowuje.

• Temperatura, w której działa odtwarzacz, jest poniżej 5°C.
 Akumulator szybko rozładowuje się z powodu swojej
charakterystyki. To nie jest usterka.
• Akumulator był ładowany zbyt krótko.
.
 Ładuj akumulator do wyświetlenia ikony
• Odpowiednie dostosowanie ustawień i zarządzanie zasilaniem
umożliwiają oszczędzanie energii i używanie odtwarzacza przez
dłuższy czas ( strona 44).
• Należy wymienić akumulator.
 Skonsultuj się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.
• Odtwarzane są materiały chronione prawem autorskim.
 Kiedy odtwarzane są materiały chronione prawem autorskim,
akumulator może rozładowywać się szybciej.

• Odtwarzacz może wyświetlić do 999 plików i folderów łącznie.
Komunikat „MEMORY FULL”
Mimo że do odtwarzacza można przesłać więcej plików, nie
jest wyświetlany, mimo że nie
może on wyświetlić ani odtworzyć żadnych plików, folderów lub
został przekroczony maksymalny
poziomów ponad ten limit.
czas nagrywania.
 Usuwaj niepotrzebne pliki, aż łączna liczba plików i folderów
wyniesie 999 lub mniej.
 Wyeksportuj nagrane pliki do komputera.

Nie można naładować
akumulatora odtwarzacza.

• Odtwarzacz nie jest prawidłowo podłączony do portu USB w
komputerze.
 Odłącz odtwarzacz i podłącz go ponownie.
• Akumulator jest ładowany w temperaturze otoczenia spoza
zakresu 5°C–35°C.
 Ładuj akumulator w temperaturze otoczenia z zakresu 5°C–35°C.
• Komputer nie jest włączony.
 Włącz komputer.
• Komputer przechodzi w stan uśpienia lub hibernacji.
 Przełącz komputer ze stanu uśpienia lub hibernacji do
normalnego trybu pracy.

Ładowanie kończy się bardzo
szybko.

• Jeśli akumulator jest niemal w pełni naładowany, kiedy
rozpoczyna się ładowanie, aby naładować go do końca potrzeba
niewiele czasu.

Przyczyna/Sposób rozwiązania problemu

• Z powodu ograniczeń systemowych pozostały czas nagrań może
Czas nagrań pozostaje
niezmieniony nawet po usunięciu
nie zwiększyć się, jeśli usunięte zostały tylko krótkie pliki.
plików.
Nagrywanie jest niemożliwe.

• Brakuje miejsca we wbudowanej pamięci flash.
 Usuń niepotrzebne pliki.
 Wyeksportuj nagrane pliki do komputera.
Ilość potrzebnego miejsca w pamięci może różnić się w
zależności od szybkości transmisji danych w bitach na
sekundę lub czasu nagrania.
• Odtwarzacz może wyświetlić do 999 plików i folderów łącznie.
Mimo że do odtwarzacza można przesłać więcej plików, nie
może on wyświetlić ani odtworzyć żadnych plików, folderów lub
poziomów ponad ten limit.
 Usuwaj niepotrzebne pliki, aż łączna liczba plików i folderów
wyniesie 999 lub mniej.
 Wyeksportuj nagrane pliki do komputera.
• Odtwarzacz jest podłączony do komputera.
 Odłącz odtwarzacz od komputera.

Ciąg dalszy 
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Nagrywanie
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Przyczyna/Sposób rozwiązania problemu

Suma czasu nagrań i pozostałego • Z uwagi na ograniczenia systemu krótkie pliki mogą być
nagrywane z automatycznym zachowaniem odstępu między nimi.
czasu nie jest równa
Jeśli plików tych jest wiele, powoduje to zwiększenie łącznego
maksymalnemu czasowi
czasu nagrań, czego wynikiem jest powstanie niezgodności.
nagrywania.
Nie można usunąć nagranych
plików.

Nie można usunąć folderu, mimo • W folderze znajdują się pliki inne niż pliki nagrań.
że wszystkie pliki nagrań zostały
 Otwórz folder za pomocą Eksploratora Windows i usuń
usunięte.
wszystkie pliki inne niż nagrane przy użyciu odtwarzacza.

Połączenie z komputerem
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Objawy

Przyczyna/Sposób rozwiązania problemu

Komunikat „CONNECTED
USB” nie jest wyświetlany, kiedy
odtwarzacz jest podłączony do
komputera.

• Odtwarzacz nie jest prawidłowo podłączony do portu USB w
komputerze.
 Odłącz odtwarzacz i podłącz go ponownie.
• Używany jest koncentrator USB.
 Podłącz odtwarzacz bezpośrednio do portu USB, ponieważ
połączenie za pośrednictwem koncentratora USB może nie
działać. Można jednak używać koncentratora USB z zasilaniem.
• Na komputerze uruchomiona jest inna aplikacja.
 Odłącz odtwarzacz, zaczekaj kilka minut i podłącz go ponownie.
Jeśli problem będzie się utrzymywał, odłącz odtwarzacz,
uruchom komputer ponownie i podłącz odtwarzacz.

Przyczyna/Sposób rozwiązania problemu

Odtwarzacz nie jest wykrywany
przez komputer, kiedy jest do
niego podłączony.

• Odtwarzacz nie jest prawidłowo podłączony do portu USB w
komputerze.
 Odłącz odtwarzacz i podłącz go ponownie.
• Używany jest koncentrator USB.
 Podłącz odtwarzacz bezpośrednio do portu USB, ponieważ
połączenie za pośrednictwem koncentratora USB może nie
działać. Można jednak używać koncentratora USB z
zasilaniem.
• Problem może dotyczyć portu USB w komputerze. Podłącz
odtwarzacz do innego portu USB w komputerze.

Nie można przesłać plików audio • Przesyłanie mogło zostać zatrzymane z powodu czynników
takich jak wyładowania elektryczne itd.
z komputera do odtwarzacza.
 Dzieje się tak w celu ochrony danych. Odłącz odtwarzacz, a
następnie podłącz go ponownie.
• Odtwarzacz nie jest prawidłowo podłączony do portu USB w
komputerze. Upewnij się, że na wyświetlaczu widoczne są
komunikaty „DATA ACCESS” lub „CONNECTED USB”.
 Odłącz odtwarzacz i podłącz go ponownie.
• Brakuje miejsca we wbudowanej pamięci flash.
 Usuń niepotrzebne utwory, aby zwiększyć ilość wolnego
miejsca.
• W odtwarzaczu zapisane są nieprawidłowe pliki.
 Prześlij potrzebne pliki z powrotem do komputera i sformatuj
odtwarzacz ( strona 46).
• Plik audio jest uszkodzony.
 Usuń plik audio i prześlij go ponownie. Aby uniknąć
uszkodzenia pliku audio, przed przesyłaniem zamknij
wszystkie inne aplikacje.

Ciąg dalszy 

Rozwiązywanie problemów

• Właściwości pliku lub folderu, których nie można usunąć, są
ustawione w komputerze na [Tylko do odczytu].
 Usuń dane za pomocą Eksploratora Windows.
• Akumulator jest bliski wyczerpania lub rozładowany.
 Naładuj akumulator w pełni ( strona 14).

Objawy
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Objawy
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Objawy

Przyczyna/Sposób rozwiązania problemu

Do odtwarzacza można przesłać
niewiele utworów.

• Brakuje miejsca we wbudowanej pamięci flash.
 Usuń niepotrzebne utwory, aby zwiększyć ilość wolnego miejsca.
• We wbudowanej pamięci flash przechowywane są dane inne niż audio.
 Przenieś pliki inne niż pliki audio do komputera, aby
zwiększyć ilość wolnego miejsca.

Podczas używania odtwarzacza
nie słychać sygnałów
akustycznych.

• Opcja „Beep” jest ustawiona na „Beep OFF”.
 Zmień ustawienia opcji „Beep” na „Beep ON” ( strona 44).

Odtwarzacz nagrzewa się.

• Odtwarzacz może nagrzewać się podczas ładowania
akumulatora i utrzymywać wyższą temperaturę przez pewien
czas po naładowaniu. Odtwarzacz może nagrzać się także
podczas przesyłania dużej liczby plików. Jest to normalna
sytuacja i nie trzeba się tym martwić. Odłóż na chwilę
odtwarzacz, aby ostygł.

Data i godzina zostały
wyzerowane.

• Data i godzina mogły zostać wyzerowane, jeśli odtwarzacz nie
był przez pewien czas używany, a akumulator był rozładowany.
 Nie jest to usterka. Ładuj akumulator, aż na wyświetlaczu
pojawi się komunikat
( strona 14) i ponownie ustaw
datę i godzinę ( strona 44).

• Używany jest koncentrator USB.
Kiedy odtwarzacz jest
podłączony do komputera, działa
 Podłącz odtwarzacz bezpośrednio do portu USB, ponieważ
niestabilnie.
połączenie za pośrednictwem koncentratora USB może nie
działać. Można jednak używać koncentratora USB z
zasilaniem.

Tuner FM (tylko modele NWZ-B133F/B135F)
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Objawy

Przyczyna/Sposób rozwiązania problemu

Jakość dźwięku audycji FM nie
jest wystarczająca.

• Częstotliwość nie jest w pełni dostrojona.
 Wybierz częstotliwość ręcznie, aby poprawić odbiór ( strona 29).

Odbiór jest słaby, a jakość
dźwięku zła.

• Sygnał radiowy jest słaby.
 Słuchaj audycji radiowych FM blisko okna, ponieważ sygnał
wewnątrz budynków lub pojazdów może być słaby.
• Przewód słuchawek nie jest wystarczająco rozciągnięty.
 Przewód słuchawek pełni funkcję anteny. Rozciągnij przewód
słuchawek tak bardzo, jak to możliwe.

Na jakość audycji FM wpływają
zakłócenia.

• W pobliżu odtwarzacza jest używane urządzenie emitujące
sygnały radiowe, takie jak telefon komórkowy.
 Podczas korzystania z urządzeń takich jak telefony
komórkowe trzymaj je z dala od odtwarzacza.

Wszystkie ustawienia
• Pliki systemowe zostały przeniesione, usunięte lub zmieniono
odtwarzacza zostały zresetowane.
ich nazwę. Wbudowana pamięć flash odtwarzacza mogła
również zostać sformatowana inaczej niż za pomocą menu
„Format”.
 Jeśli wykonana zostanie jakakolwiek z powyższych czynności,
zmieni się struktura systemu i wszystkie ustawienia
odtwarzacza zostaną zresetowane po odłączeniu go od
komputera lub innych urządzeń.
Jeśli odtwarzacz nie działa prawidłowo po sformatowaniu w
inny sposób niż za pomocą menu „Format”, sformatuj
wbudowaną pamięć flash, korzystając z menu „Format”
odtwarzacza ( strona 46).

Ciąg dalszy 
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Uruchamianie (formatowanie) odtwarzacza
Wbudowaną pamięć flash należy formatować za pomocą menu „Settings”
odtwarzacza i zgodnie z poniższą procedurą. (Przed formatowaniem sprawdź
zawartość, ponieważ usunięte zostaną wszystkie dane).

Znaczenie

CANNOT EXCUTE

• Próbujesz ustawić/usunąć
• Zmień funkcję na „FM”, a następnie ustaw/
stacje, kiedy funkcja FM
usuń stacje radiowe.
odtwarzacza jest wyłączona. • Wyłącz funkcję Bas i zmień ustawienie
• Próbujesz zmienić
korektora.
ustawienie korektora, gdy
włączona jest funkcja Bas.

CHARGING

Akumulator jest ładowany.

To nie jest błąd. Poczekaj, aż akumulator
zostanie w pełni naładowany. Możesz jednak
używać odtwarzacza, kiedy akumulator nie
jest w pełni naładowany.

DATA ACCESS

Uzyskiwanie dostępu do
wbudowanej pamięci flash.

Komunikat ten pojawia się podczas próby
uzyskania dostępu do pamięci flash.
Poczekaj, aż operacja zostanie zakończona.

DRM ERROR

W związku z ochroną praw
autorskich wykryto
nieprawidłowy plik
rozpowszechniania.

Prześlij plik audio z powrotem do komputera,
a następnie sformatuj wbudowaną pamięć
flash.

EXPIRED

Próbujesz odtworzyć utwór z
ograniczeniem czasowym/
liczby odtworzeń.

Jeśli utwór, którego nie można odtworzyć, nie
jest potrzebny, można usunąć do z
wbudowanej pamięci flash.

1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu HOME.

2 Wybierz kolejno opcje
— „OK”.

(Settings) — „Initialize” — „Format”

Naciśnij przycisk /, aby wybrać pozycję, a następnie naciśnij przycisk
, aby potwierdzić wybór.
Po wybraniu opcji „OK” i potwierdzeniu zostanie wyświetlony komunikat
„FORMATTING…” i rozpocznie się formatowanie. Po zakończeniu
formatowania zostanie wyświetlony komunikat „COMPLETE”.

Komunikaty
Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.
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Komunikat

Znaczenie

Sposób rozwiązania problemu

AVLS (miga)

Poziom głośności został
przekroczony przy włączonej
funkcji „AVLS(Volume
Limit)”.

Zmniejsz głośność lub wyłącz funkcję
„AVLS(Volume Limit)” ( strona 44).

Sposób rozwiązania problemu
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Znaczenie

Sposób rozwiązania problemu

Komunikat

FILE ERROR

• Nie można odczytać pliku.
• Plik jest nieprawidłowy.
• Urządzenie nie może
odtworzyć niektórych
plików z uwagi na
niezgodność formatów.
• Przesyłanie plików zostało
przerwane.

• Prześlij prawidłowy plik z powrotem do
komputera i sformatuj odtwarzacz.
• Jeśli utwór, którego nie można odtworzyć,
nie jest potrzebny, można go usunąć z
wbudowanej pamięci flash.

FORMAT ERROR

System plików został
uszkodzony w wyniku
nieprawidłowego
formatowania.

Sformatuj wbudowaną pamięć flash przy
użyciu menu „Format” odtwarzacza
( strona 46).

HOLD

Z odtwarzacza nie można
korzystać, ponieważ
przełącznik HOLD znajduje
się w położeniu HOLD.

Aby używać odtwarzacza, przesuń
przełącznik HOLD do przeciwnego
położenia ( strona 11).

• Usuń niepotrzebne pliki.
MEMORY IS FULL
• Baza danych nie może
Aby urządzenie działało poprawnie,
REMOVE CONTENT
zostać utworzona, ponieważ
potrzeba co najmniej 20 MB wolnej
pamięć odtwarzacza jest
pamięci.
zapełniona.
Ilość wolnej pamięci można sprawdzić,
• Próbujesz nagrać audycję
klikając ikonę [Mój komputer], klikając
radia FM (tylko w modelach
prawym przyciskiem myszy ikonę
NWZ-B133F/B135F) lub
[WALKMAN] lub [Dysk wymienny], a
dźwięk, kiedy łączna liczba
następnie dwukrotnie klikając lewym
plików i folderów w
przyciskiem myszy opcję [Właściwości].
odtwarzaczu osiągnęła
• Nie można nagrać więcej plików i folderów
2 000.
łącznie niż 999. Podłącz odtwarzacz do
komputera i usuń niepotrzebne utwory lub
pliki.

Znaczenie

Sposób rozwiązania problemu

LOW BATTERY

Akumulator jest bliski
wyczerpania.

Naładuj akumulator ( strona 14).

MEMORY FULL

• We wbudowanej pamięci
flash brakuje miejsca.
• Próbujesz nagrać audycję
radiową FM (tylko w
modelach NWZ-B133F/
B135F) lub dźwięk, kiedy
łączna liczba plików i
folderów osiągnęła wartość
2 000.

• Podłącz odtwarzacz do komputera i usuń
niepotrzebne utwory, aby zwiększyć ilość
wolnego miejsca w odtwarzaczu.
• Nie można nagrać więcej niż 999 plików i
folderów łącznie. Podłącz odtwarzacz do
komputera i usuń niepotrzebne utwory lub
pliki.

NO DATA

We wbudowanej pamięci flash Prześlij pliki audio.
nie ma plików.

NO ITEM

Brak utworów pod wybraną
pozycją.

Prześlij pliki audio.

READ ONLY

Próbujesz usunąć utwory
[Tylko do odczytu].

Usuń dane za pomocą Eksploratora
Windows.

CONNECTED USB

Odtwarzacz jest podłączony
do komputera.

To nie jest błąd. Kiedy odtwarzacz jest
podłączony do komputera, nie można nim
sterować za pomocą przycisków.

Rozwiązywanie problemów
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Dodatkowe informacje

Środki ostrożności
Bezpieczeństwo

Instalacja
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• Na odtwarzacz nie wolno kłaść żadnych ciężkich przedmiotów ani narażać go na silne wstrząsy. Może
to spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie.
• Odtwarzacza nie wolno używać w miejscach, gdzie będzie on narażony na nadmierne
nasłonecznienie, temperaturę, wilgotność lub wibracje. Może to spowodować odbarwienie,
zdeformowanie lub zniszczenie odtwarzacza.
• Nie należy pozostawiać odtwarzacza w miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur,
np. w samochodzie zaparkowanym w nasłonecznionym miejscu lub w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
• Odtwarzacza nie wolno pozostawiać w miejscu narażonym na wzmożone działanie kurzu.
• Nie wolno pozostawiać odtwarzacza na niestabilnej powierzchni ani w pozycji pochyłej.
• Jeśli odtwarzacz powoduje zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, należy go wyłączyć i
odsunąć od radia lub telewizora.

– Należy pamiętać, aby nie siadać, mając odtwarzacz w
tylnej kieszeni.

– Należy pamiętać, aby nie wkładać do torby odtwarzacza
z owiniętym wokół niego przewodem słuchawek i aby
następnie nie narażać torby na silne wstrząsy.

Dodatkowe informacje

• Należy uważać, aby nie doszło do zwarcia zacisków odtwarzacza z innymi metalowymi przedmiotami.
• Nie wolno dotykać akumulatora gołymi rękami, jeżeli wycieka z niego elektrolit. Ponieważ ciecz z
akumulatora może pozostać w odtwarzaczu, w przypadku wycieku z akumulatora skontaktuj się
z najbliższym sprzedawcą produktów firmy Sony. Jeżeli płyn dostanie się do oczu, nie wolno ich
pocierać, ponieważ może to doprowadzić do utraty wzroku. Należy przemyć oczy czystą wodą i
skontaktować się z lekarzem.
Również w przypadku kontaktu płynu ze skórą lub ubraniem należy niezwłocznie go zmyć. W
przeciwnym wypadku płyn może spowodować rany lub oparzenia. W przypadku poparzenia lub
zranienia płynem z akumulatora należy skontaktować się z lekarzem.
• Na odtwarzacz nie wolno wylewać wody, ani kłaść na nim innych przedmiotów. Może to bowiem
doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem. Jeżeli to nastąpi, należy niezwłocznie wyłączyć
odtwarzacz i skontaktować się z najbliższym sprzedawcą produktów firmy Sony lub z Centrum
serwisowym Sony.
• Odtwarzacza nie wolno wrzucać do ognia.
• Odtwarzacza nie wolno rozkładać na części ani przerabiać. Może to bowiem doprowadzić do
porażenia prądem. W celu wymiany akumulatora, sprawdzenia wnętrza lub naprawy odtwarzacza
skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą produktów firmy Sony lub z Centrum serwisowym Sony.

• Podczas używania odtwarzacza należy przestrzegać
poniższych środków ostrożności, aby uniknąć wygięcia
obudowy lub spowodowania nieprawidłowej pracy
odtwarzacza.

• Nie należy narażać odtwarzacza na kontakt z wodą. Nie jest on
wodoszczelny.
Należy pamiętać o stosowaniu poniższych środków ostrożności.

– Należy uważać, aby nie upuścić odtwarzacza do zlewu lub
innego pojemnika z wodą.
– Nie należy używać odtwarzacza w wilgotnych miejscach
ani przy złej pogodzie, na przykład w czasie deszczu lub
śnieżycy.
– Nie wolno zamoczyć odtwarzacza.

Jeśli odtwarzacz zostanie dotknięty mokrymi rękami lub
umieszczony w wilgotnym ubraniu, może ulec zamoczeniu i w konsekwencji nieprawidłowo działać.

• Podczas odłączania słuchawek od odtwarzacza należy chwycić wtyk słuchawek, aby go wyjąć.
Ciągnięcie samego przewodu słuchawek może spowodować jego uszkodzenie.

Ciąg dalszy 
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Dodatkowe informacje (ciąg dalszy)
Nadmierne nagrzewanie
Długotrwałe korzystanie z odtwarzacza może powodować nadmierne nagrzewanie się
urządzenia podczas ładowania.

Słuchawki
Bezpieczeństwo na drodze

W sytuacjach, w których słuch nie może być ograniczony, należy unikać korzystania ze słuchawek.

Zapobieganie uszkodzeniom słuchu

Należy unikać korzystania ze słuchawek przy wysokim poziomie głośności. Laryngolodzy odradzają
ciągłe, głośne i długotrwałe słuchanie muzyki. W przypadku odczucia dzwonienia w uszach należy
zmniejszyć poziom głośności lub zaprzestać słuchania.
Nie wolno od razu ustawiać wysokiego poziomu głośności, szczególnie podczas używania słuchawek.
Głośność należy zwiększać stopniowo, co zapobiegnie bólowi uszu wywołanemu głośnym dźwiękiem.
Dźwięk należy odtwarzać na umiarkowanym poziomie. Pozwoli to usłyszeć dźwięki zewnętrzne i będzie
wyrazem poszanowania innych ludzi.

Ostrzeżenie

Podczas wyładowań atmosferycznych nie wolno mieć na głowie słuchawek.
Jeżeli dostarczone słuchawki powodują reakcję alergiczną, należy natychmiast zaprzestać ich używania i
skontaktować się z lekarzem.

Korzystanie
• Korzystając z paska (sprzedawanego oddzielnie), należy uważać, aby nie zaczepić nim o mijane
przedmioty. Należy też uważać, aby nie wymachiwać odtwarzaczem trzymanym za pasek i nie uderzać
innych ludzi.
• Nie należy korzystać z odtwarzacza w samolocie podczas startu i lądowania, stosownie do
komunikatów załogi.
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Ekran LCD
• Nie należy stosować dużej siły względem powierzchni ekranu LCD. Może on ulec uszkodzeniu.
• W przypadku korzystania z odtwarzacza w zimnych miejscach wokół obrazów mogą być widoczne
czarne pasy. Nie oznacza to usterki.
• Wysoka lub niska temperatura otoczenia może mieć wpływ na kontrast wyświetlacza.

Łączenie z urządzeniami USB
• Nie należy włączać lub wyłączać urządzenia, podczas gdy odtwarzacz jest podłączony. Ponadto, jeśli
urządzenie USB zostanie wyłączone podczas przesyłania danych do odtwarzacza, dane, odtwarzacz
lub urządzenie mogą ulec uszkodzeniu.

Czyszczenie
• Obudowę odtwarzacza należy czyścić miękką szmatką, taką jak ściereczka do czyszczenia okularów.
• W przypadku dużego zabrudzenia obudowy odtwarzacza należy wyczyścić ją miękką szmatką lekko
zwilżoną wodą lub delikatnym środkiem czyszczącym.
• Nie wolno używać żadnych materiałów lub proszków ściernych ani rozpuszczalników, takich jak
alkohol lub benzyna, ponieważ mogą one uszkodzić obudowę.
• Należy uważać, aby woda nie dostała się do wnętrza odtwarzacza przez otwór obok złącza.
• Należy okresowo czyścić wtyk słuchawek.
• W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących odtwarzacza należy skontaktować się
z najbliższym sprzedawcą produktów firmy Sony.

Ciąg dalszy 
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Troska o innych

• Na odtwarzaczu może na krótki czas skraplać się para wodna, na przykład gdy zostanie on szybko
przeniesiony z otoczenia o niskiej temperaturze do otoczenia o wysokiej temperaturze lub będzie
używany w pomieszczeniu, w którym właśnie włączono ogrzewanie. Skraplanie się pary wodnej to
zjawisko, w którym wilgoć z powietrza osadza się na powierzchniach, takich jak metalowe panele itp.,
a następnie przekształca się w ciecz. Jeśli para wodna skropli się wewnątrz odtwarzacza, nie należy
go włączać, dopóki nie wyschnie. Używanie odtwarzacza, w którym jest skroplona para wodna może
spowodować jego uszkodzenie.
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Dodatkowe informacje (ciąg dalszy)
Oprogramowanie

– Nie gwarantujemy prawidłowego wyświetlania tekstu we wszystkich językach w
dostarczonym oprogramowaniu.
– Znaki utworzone przez użytkownika i niektóre znaki specjalne mogą nie być wyświetlane.

• Przy opracowywaniu opisów zawartych w niniejszym podręczniku założono, że użytkownik zna
podstawy działania systemu Windows.
Szczegółowe informacje na temat korzystania z systemu operacyjnego znajdują się w odpowiednich podręcznikach.

Informacje na temat witryn obsługi klienta
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Jeśli masz pytania lub problemy dotyczące tego produktu albo jeśli chcesz uzyskać informacje na temat
zgodnych akcesoriów, odwiedź następujące witryny internetowe.
Klienci ze Stanów Zjednoczonych: http://www.sony.com/walkmansupport
Klienci z Kanady: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Klienci z Europy: http://support.sony-europe.com/DNA
Klienci z Ameryki Łacińskiej: http://www.sony-latin.com/index.crp
Klienci z innych krajów/regionów: http://www.sony-asia.com/support
Klienci, którzy zakupili modele międzynarodowe:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/

Dane techniczne
Technologia kompresji dźwięku (obsługiwane szybkości transmisji danych w bitach na
sekundę i częstotliwość próbkowania*1)
• MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)
32 do 320 kb/s, obsługuje zmienną szybkość transmisji danych w bitach na sekundę, 32, 44,1, 48 kHz
• WMA (Windows Media Audio)
32 do 192 kb/s, obsługuje zmienną szybkość transmisji danych w bitach na sekundę, 44, 1 kHz
*1 Częstotliwość próbkowania może nie być zgodna z wszystkimi koderami.

Maksymalna liczba utworów i czas zapisu (wartości przybliżone)

Przybliżony czas jest określany na podstawie 4-minutowych utworów w formacie MP3.
Liczba utworów i czas zapisu plików w innych formatach audio mogą być inne niż w przypadku plików
w formacie MP3.
NWZ-B133/B133F

NWZ-B135/B135F

Szybkość
transmisji

Utwory

Czas

Utwory

Czas

48 kb/s

650

43 godz. 20 min

1 320

88 godz. 00 min

64 kb/s

495

33 godz. 00 min

1 000

66 godz. 40 min

128 kb/s

245

16 godz. 20 min

500

33 godz. 20 min

256 kb/s

120

8 godz. 00 min

250

16 godz. 40 min

320 kb/s

99

6 godz. 30 min

200

13 godz. 20 min

Ciąg dalszy 
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• Na mocy praw autorskich zabronione jest kopiowanie oprogramowania lub dołączonego do niego podręcznika
w całości bądź w części, a także wypożyczanie oprogramowania bez zgody posiadacza praw autorskich.
• Firma SONY nie będzie ponosić odpowiedzialności finansowej, odpowiedzialności z tytułu utraty
przyszłych zysków czy roszczeń wnoszonych przez strony trzecie, a wynikających z użytkowania
oprogramowania dostarczanego z odtwarzaczem.
• Jeśli pojawią się problemy dotyczące oprogramowania i będące skutkiem wad produkcyjnych, firma SONY
wymieni to oprogramowanie. Firma SONY nie ponosi odpowiedzialności w żadnym innym zakresie.
• Oprogramowanie dostarczone z odtwarzaczem nie może być używane z innym sprzętem niż ten, dla
którego jest przeznaczone.
• W związku z ciągłymi pracami, których celem jest podniesienie jakości, specyfikacja oprogramowania
może zmienić się bez uprzedniego powiadomienia.
• Gwarancja nie obejmuje działania odtwarzacza z oprogramowaniem innym niż dostarczone.
• Możliwość wyświetlania wersji językowych dostarczonego oprogramowania zależy od systemu
operacyjnego zainstalowanego na komputerze. Aby uzyskać lepsze wyniki, należy upewnić się, że
zainstalowany system operacyjny jest zgodny z językiem, który użytkownik chce wyświetlić.
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Dodatkowe informacje (ciąg dalszy)
Maksymalny czas nagrań (wartość przybliżona)

Wartości podane poniżej są szacowane tylko dla zapisywanych w pamięci odtwarzacza plików audio
audycji radiowych FM (tylko modele NWZ-B133F/B135F) i głosu. Czas może być inny zależnie od
warunków używania odtwarzacza.

Funkcję anteny pełni przewód słuchawek

Interfejs

NWZ-B133/B133F

NWZ-B135/B135F

Słuchawki: Stereo mini
Port Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacją USB 2.0)

Kodek*1

Czas

Czas

Nagrywanie głosu wysokiej
jakości

11 godz. 50 min

24 godz. 20 min

5°C–35°C

Nagrywanie głosu średniej
jakości

23 godz. 40 min

48 godz. 50 min

Nagrywanie głosu niskiej
jakości

47 godz. 30 min

97 godz. 40 min

Nagrywanie sygnału z radia FM

5 godz. 50 min

12 godz. 10 min

Pojemność (pojemność pamięci dostępnej dla użytkownika)*1
NWZ-B133/B133F: 1 GB (ponad 889 MB = 932 773 888 B)
NWZ-B135/B135F: 2 GB (ponad 1,77 GB = 1 903 001 600 B)

* Pojemność dostępnej pamięci odtwarzacza może być różna.
Część pamięci jest wykorzystywana na potrzeby zarządzania danymi. Dokumenty (plik PDF): ok. 21 MB.
1

Wyjście (słuchawki)

Częstotliwość:
20 do 20 000 Hz (przy odtwarzaniu pliku danych, pomiar jednego sygnału)

Temperatura pracy
Zasilanie

• Wbudowany akumulator litowy (170 mA)
• Zasilanie przez USB (energia pobierana z komputera przez złącze USB odtwarzacza)

Czas ładowania

Ładowanie przez port USB
Ok. 70 minut

Czas pracy akumulatora (przy ciągłym odtwarzaniu)*1 (przybliżony)

*1 Podczas odtwarzania ciągłego w trybie oszczędzania energii ( strona 44) „Save ON Super”, gdy
opcja „LED” ( strona 44) jest ustawiona na „LED OFF”, opcje „Equalizer” i „Tony niskie” nie
są używane. Rzeczywista żywotność baterii może się różnić w zależności od sposobu korzystania,
warunków otoczenia i stanu akumulatora.
Stan odtwarzacza

Wyświetlacz

Tuner FM (tylko modele NWZ-B133F/B135F)

3-liniowy wyświetlacz LCD

• Ustawienia wstępne: 30 ustawień wstępnych
• Zakres częstotliwości FM*1: 87,5 do 108,0 MHz

89,5 × 25,0 × 15,0 mm

*1 Częstotliwość zmieni się o 0,1 MHz.

IF (FM)

Nieobsługiwane

NWZ-B133/B135/B133F/B135F

Odtwarzanie plików MP3 przy 128 kb/s
16 godzin
Odtwarzanie plików WMA przy 128 kb/s 14 godzin
Odbieranie audycji FM
6 godzin
(tylko modele NWZ-B133F/B135F)

Dodatkowe informacje

*1 Odtwarzacz wykorzystuje kodek MS-ADPCM do nagrywania dźwięku i audycji FM.
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Antena

Wymiary (szer. x wys. x głęb., bez wystających części)
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
90,7 × 25,0 × 15,2 mm

Waga

Ok. 29 g

Ciąg dalszy 
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Dodatkowe informacje (ciąg dalszy)
Wymagania systemowe

– systemy operacyjne i komputery skonstruowane samodzielnie;
– środowiska będące uaktualnieniem systemu oryginalnego, zainstalowanego przez
producenta;
– środowiska, w których zainstalowane są więcej niż dwa systemy operacyjne;
– środowiska, w których używanych jest kilka monitorów;
– systemy komputerowe Macintosh.

Projekt i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Indeks
Symbole
(Niestandardowe)................................. 27
(Mocne brzmienia)................................ 27
(Jazz)........................................................ 27
(Pop)......................................................... 27
(Unique).................................................. 27
(Powtórz wszystkie)................................ 25
1 (Powtórz 1).............................................25
SHUF (Powtórz wszystkie w kolejności
losowej)........................................................... 25

A
ADPCM....................................................39, 68
Akcesoria.......................................................... 8
Akumulator.................................................... 14
Artist.........................................................20, 22
AVLS (Volume Limit)................................... 44

B
BACK/HOME, przycisk.........................10, 13
BASS, przycisk............................................... 10
Beep (Beep sound)........................................ 44

E
Equalizer......................................................... 27
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F
FM.............................................................29, 43
FM Auto Preset.............................................. 31
Format (uruchamianie)....................46, 50, 60

G
Głośność...................................................10, 64

I
Information.................................................... 45
Initialize (formatowanie)..................46, 50, 60

J
Jakość dźwięku............................................... 26

K
Kolejność losowa........................................... 25
Komputer........................................................ 70

L
Language......................................................... 45
LED................................................................. 44

Ł

Dodatkowe informacje

• Komputer
IBM PC/AT lub komputer zgodny z jednym z następujących systemów Windows:
Windows XP Home Edition (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)/Windows XP Professional (z
dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)/Windows Vista Home Basic (Service Pack 1)/Windows Vista
Home Premium (Service Pack 1)/Windows Vista Business (Service Pack 1)/Windows Vista Ultimate
(Service Pack 1)
Wersje 64-bitowe systemów nie są obsługiwane.
Systemy inne niż wymienione powyżej nie są obsługiwane.
• Procesor: dla systemu Windows XP — Pentium III 300 MHz lub szybszy (dla systemu Windows
Vista — Pentium III 800 MHz lub szybszy)
• Pamięć RAM: 64 MB lub więcej (dla systemu Windows Vista — 512 MB lub więcej)
• Port USB (zalecany port Hi-Speed USB)
• Zainstalowane muszą być przeglądarka Internet Explorer 6.0 lub nowsza i program Windows Media
Player 11.
• Aby korzystać z funkcji Electronic Music Distribution (EMD) i odwiedzać witryny www, należy mieć
szerokopasmowy dostęp do Internetu.
Nie gwarantujemy, że odtwarzacz będzie działał ze wszystkimi komputerami, nawet jeśli spełniają one
powyższe wymagania systemowe.
Poniżej wymieniono nieobsługiwane środowiska:

Ładowanie...................................................... 14

M
Menu HOME................................................. 12
Mikrofon......................................................... 10
Ciąg dalszy 
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Dodatkowe informacje (ciąg dalszy)
MP3.....................................................17, 67, 69
Music Library...........................................12, 20

N
Nagrywanie..............................................36, 39
Numer seryjny................................................. 9

O
Odbiornik.................................................29, 43
Odtwarzanie................................................... 19

P

R
Radio.........................................................29, 43
RESET, przycisk (odtwarzacz)..................... 47
Reset All Settings........................................... 46
Rozwiązywanie problemów......................... 47

S
Stan naładowania akumulatora.............15, 22
Set Date-Time................................................ 44
Słuchawki.......................................8, 10, 64, 68
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T
Tryb odtwarzania.......................................... 25

U
Ustawienia...................................................... 42
Ustawienia daty........................................44, 45
Ustawianie czasu............................................ 44

V
Voice..........................................................12, 39
Voice Record Codec...................................... 43
VOL +/-, przycisk.......................................... 10

W
WMA........................................................67, 69
Wav............................................................36, 39
Wiadomości................................................... 58
Wyświetlacz.................................................... 22
Wyświetlenie mocy....................................... 10

Z
Zasilanie.......................................................... 16

Informacje o licencji i znakach towarowych
• „WALKMAN” i logo „WALKMAN” są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows Vista i Windows Media są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
• Adobe i Adobe Reader są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe
Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
• Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 oraz patenty na licencji firm Fraunhofer IIS i Thomson.
• IBM i PC/AT są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy International Business Machines
Corporation.
• Macintosh jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.
• Pentium jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Intel Corporation.
• Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszym podręczniku znaki TM i
® nie są wymieniane.
Ten produkt jest chroniony przez niektóre prawa własności intelektualnej firmy Microsoft Corporation.
Używanie lub rozpowszechnianie takiej technologii poza tym produktem bez licencji udzielonej przez
firmę Microsoft lub jej autoryzowane przedstawicielstwo jest zabronione.
Dostawcy zawartości korzystają z technologii zarządzania prawami cyfrowymi dla technologii Windows
Media zawartej w urządzeniu („WM-DRM”) w celu ochrony integralności tej zawartości („Bezpieczna treść”),
aby ich własność intelektualna, włącznie z prawami autorskimi, w tej zawartości nie została naruszona.
Urządzenie korzysta z oprogramowania WM-DRM do odtwarzania Bezpiecznej treści („Oprogramowanie
WM-DRM”). Jeżeli bezpieczeństwo Oprogramowania WM-DRM w tym urządzeniu zostanie naruszone,
właściciele Bezpiecznej treści („Właściciele bezpiecznej treści”) mogą poprosić firmę Microsoft o
unieważnienie prawa Oprogramowania WM-DRM do uzyskania nowych licencji na kopiowanie,
wyświetlanie i/lub odtwarzanie Bezpiecznej treści. Takie unieważnienie nie wpływa na możliwość
odtwarzania niechronionej zawartości przez Oprogramowanie WM-DRM. Lista unieważnionego
Oprogramowania WM-DRM jest wysyłana do urządzenia za każdym razem, gdy z Internetu lub
komputera PC pobierana jest licencja na Bezpieczną treść. Firma Microsoft może, w przypadku takiej
licencji, pobrać również listy unieważnień na urządzenie w imieniu Właścicieli bezpiecznej treści.
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Power Save Mode........................................... 44
Powtarzanie.................................................... 25
Przełącznik HOLD........................................ 11
Przesyłanie...................................................... 17
Przewinięcie do przodu................................ 23
Przewinięcie do tyłu...................................... 23

Strojenie ręczne.............................................. 29
Strojenie zaprogramowane........................... 35
Szybkość transmisji....................................... 68
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Dodatkowe informacje (ciąg dalszy)
• Informacje dotyczące oprogramowania Expat
Copyright ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd i Clark Cooper.
Copyright ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Zarządcy oprogramowania Expat.
Niniejszym udziela się nieodpłatnie zezwolenia dowolnej osobie, która uzyskała kopię tego
oprogramowania i powiązanych plików dokumentacji (Oprogramowanie), na rozpowszechnianie
Oprogramowania bez ograniczeń, włączając wszelkie prawa do używania, kopiowania,
modyfikowania, łączenia, publikowania, dystrybuowania, licencjonowania i/lub sprzedawania kopii
Oprogramowania oraz zezwalania na to osobom, które je otrzymały, pod następującymi warunkami:
Powyższe informacje o prawach autorskich oraz niniejsza informacja o uprawnieniach będą zawarte
we wszystkich kopiach lub istotnych częściach Oprogramowania.
OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE „JAKIE JEST” BEZ JAKICHKOLWIEK
GWARANCJI, JAWNYCH LUB DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE Z GWARANCJAMI
ZDOLNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB
NIENARUSZANIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.
W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY ANI WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE
PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB
INNE ZOBOWIĄZANIA NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY POWSTAŁY ONE W WYNIKU
CZYNU NIEDOZWOLONEGO, UMOWY LUB W INNY SPOSÓB, WYNIKAJĄCE
Z OPROGRAMOWANIA LUB ZWIĄZANE Z NIM, JEGO UŻYCIEM LUB INNYMI
CZYNNOŚCIAMI GO DOTYCZĄCYMI.
Program ©2008 Sony Corporation
Dokumentacja ©2008 Sony Corporation
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