PL
Pozbycie się Zużytego Sprzętu (Stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich mających własne systemy zbiórki)
Taki 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. Poprzez upewnię się, że dyspozycja
dotycząca produktu jest poprawna, zapobiega się potencjalnym negatywnym wpływom
na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego
postępowania. Recykling materiałów pomoże w ochronie naturalnych źródeł. W celu uzyskania
bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować
się z naszym lokalnym biurem, ze służbami oczyszczania miasta lub ze sklepem, w którym
zakupiony został ten produkt.

3-093-018-PL (1)
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Szybki start
NW-E013 / E015 / E016 / E013F / E015F / E016F
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Spis
Informacja o instrukcji
ˎ Posługiwanie się odtwarzaczem opisano w niniejszej instrukcji „Szybki start”, w „Instrukcji
obsługi” (w pliku PDF) oraz w pomocy elektronicznej do programu SonicStage (dostępnej
z menu „Help” programu SonicStage).

– Szybki start: zawiera opis podstawowych funkcji odtwarzacza, między innymi
importowania, przesyłania i odtwarzania utworów muzycznych.
– Instrukcja obsługi: zawiera opis zaawansowanych funkcji odtwarzacza i rozwiązania
ewentualnych problemów.
– Pomoc do programu SonicStage: zawiera informacje o posługiwaniu się programem
SonicStage.
– Rozwiązywanie problemów: Opis objawów, przyczyn i rozwiązań problemów
z odtwarzaczem.

Poznawanie zaawansowanych funkcji odtwarzacza
ˎ Zapoznaj się z Instrukcją obsługi (w pliku PDF). Aby wyświetlić Instrukcję obsługi:

– Kliknij kolejno na wariantach [Start] – [Wszystkie programy] – [SonicStage] –
[NW-E010 Series Operation Guide].
– W komputerze musi być zainstalowany program Adobe Acrobat Reader 5.0 lub nowszy
albo Adobe Reader.Program Adobe Reader można za darmo pobrać z Internetu.

Najświeższe informacje
W przypadku pytań lub problemów związanych z odtwarzaczem, prosimy o odwiedzanie
następujących stron www:
Klienci z USA: 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/pa/info/
Klienci z innych krajów i regionów: http://www.css.ap.sony.com
Nabywcy modeli przeznaczonych dla krajów zamorskich: http://www.sony.co.jp/overseas/
support/
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Uwaga dla klientów z krajów, w których
obowiązują Dyrektywy UE
Zgodnie z dyrektywą UE dotyczącą
bezpieczeństwa produktu, zgodności
elektromagnetycznej oraz emisji
radiowej, producentem tego
produktu jest Sony Corporation, 1-7-1 Konan,
Minato-ku, Tokio, Japonia. Przedstawicielem
producenta w Unii Europejskiej upoważnionym
do dokonania i potwierdzenia oceny zgodności
z wymaganiami zasadniczymi jest Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje
Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58.
W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami, których adresy
podano w osobnych dokumentach gwarancyjnych
lub serwisowych, albo z najbliższym sprzedawcą
produktów Sony.

Uwagi dla użytkowników

Ładunki sta

ˎ Nagraną muzykę można wykorzystywać tylko
do celów prywatnych. Wykorzystanie muzyki
do innych celów wymaga zgody posiadaczy
praw autorskich.
ˎ Sony nie będzie ponosić odpowiedzialności
za niepełne nagranie / pobranie muzyki
wynikające z problemów z odtwarzaczem lub
komputerem.
ˎ Języki, które można będzie wyświetlić
w dostarczonym oprogramowaniu, zależą
od systemu operacyjnego zainstalowanego
w komputerze. Dla uzyskania lepszych wyników
należy się upewnić, że zainstalowany system
operacyjny obsługuje języki, które mają być
wyświetlane.
– Nie gwarantuje się możliwości prawidłowego
wyświetlenia w programie SonicStage
każdego języka.
– Nie można wyświetlać znaków utworzonych
przez użytkownika ani niektórych znaków
specjalnych.
ˎ W zależności od rodzaju tekstu i znaków,
odtwarzacz może niewłaściwie wyświetlać
napisy. Wynika to z następujących powodów:
– możliwości podłączonego urządzenia,
– niewłaściwego działania odtwarzacza,
– użycia języka nieobsługiwanego przez
odtwarzacz lub nieobsługiwanych znaków.

W rzadkich p
nagromadzon
uniemożliwia
W takim przy
na 30 sekund
użycie odtwar

4
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Ładunki statyczne na ciele
W rzadkich przypadkach zdarza się, że
nagromadzone na ciele ładunki statyczne
uniemożliwiają posługiwanie się odtwarzaczem.
W takim przypadku należy pozostawić odtwarzacz
na 30 sekund do minuty. Pozwoli to na normalne
użycie odtwarzacza.

Kondensacja
Jeśli odtwarzacz zostanie przeniesiony z niskiej
temperatury do ciepłego miejsca lub jest używany
w pomieszczeniu, w którym chwilę wcześniej
został włączony grzejnik, może na nim wystąpić
zjawisko kondensacji.
Zjawisko to polega na osadzaniu się wilgoci
z powietrza na metalowych powierzchniach itp.
i na zamianie wilgoci w ciecz.
W razie wystąpienia kondensacji na odtwarzaczu,
należy pozostawić wyłączony odtwarzacz aż do
odparowania wilgoci. W przeciwnym razie może
dojść do awarii.

Próbka danych audio
W odtwarzaczu jest fabrycznie zainstalowana
próbka danych audio. Do usunięcia tych danych
audio należy użyć programu SonicStage.
Usuniętych próbnych danych nie można odzyskać.
Nie dostarczamy w zamian żadnych innych
danych.

5
010GB-QSG_PL.indd 5

4/14/07 4:49:33 PM

NW-E013 / E015 / E016 / E013F / E015F / E016F PL.3-093-018-PL(1)

Wprowadzenie
Dziękujemy za zakup odtwarzacza NW-E013/E015/E016/E013F/E015F/E016F*.
Przed rozpoczęciem użytkowania odtwarzacza trzeba zaimportować do komputera utwory
muzyczne, używając do tego programu SonicStage, a następnie przesłać te utwory do
odtwarzacza.
Po przesłaniu utworów do odtwarzacza będzie można ich słuchać w każdym miejscu.
W komputerze trzeba zainstalować wersję programu „SonicStage”, który znajduje się na
dostarczonym dysku CD-ROM.

Czynności
wstępne

Importowanie
muzyki

P
m

(Patrz strona 8)

(Patrz strona 12)

(

* Dostępność poszczególnych modeli odtwarzacza zależy od kraju / regionu.
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(Patrz strona 14)

(Patrz strona 16)
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Czynności wstępne

Dostarczane
wyposażenie

Ładow

Akumulator
komputera.
Zdejmij kap

Prosimy o sprawdzenie dostarczonego
wyposażenia.
ÿ Słuchawki (1 szt.)
ÿ CD-ROM*1 (1 szt.)
– Oprogramowanie SonicStage
– Instrukcja obsługi (w pliku PDF)
ÿ Instrukcja „Szybki start” (ta instrukcja)
(1 szt.)
ÿ Ulotka „Rozwiązywanie problemów”
(1 szt.)

Wtyk USB

*1 Nie próbować odtwarzać tego dysku
CD-ROM w odtwarzaczu CD audio.

Ładowanie
Przed pierw
należy całko
Ładowanie



Uwaga

ˎ Uważać, ab
Grozi to us

8
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Ładowanie akumulatora
Akumulator odtwarzacza jest ładowany po podłączeniu odtwarzacza do pracującego
komputera.
Zdejmij kapturek i podłącz wtyk USB do portu USB w komputerze.

Do gniazda

Wtyk USB

Ładowanie jest zakończone, gdy wskaźnik stanu akumulatora przyjmie wygląd
.
Przed pierwszym użyciem odtwarzacza, a także po dłuższej przerwie w jego użytkowaniu,
należy całkowicie naładować akumulator, tak aby na ekranie pojawił się wskaźnik
.
Ładowanie całkowicie wyładowanego akumulatora trwa mniej więcej 60 minut.



p



Uwaga
ˎ Uważać, aby przypadkowo nie uderzyć i nie nacisnąć odtwarzacza podłączonego do komputera.
Grozi to uszkodzeniami.
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Czynności wstępne (cd.)

W razie n

Instalacja oprogramowania SonicStage

Więcej infor
Instalację oprogramowania SonicStage należy przeprowadzić zgodnie z poniższą
procedurą.
Instalację programu SonicStage i Instrukcji obsługi (w pliku PDF) należy przeprowadzić
zgodnie z poniższą procedurą.
Jeśli oprogramowanie SonicStage jest już zainstalowane, zostanie zastąpione nową wersją.
Zachowane zostaną funkcje i dane muzyczne z poprzedniej wersji. Zaleca się wykonanie
zapasowej kopii nagrań przy użyciu programu SonicStage.

1
2
3
4

Włącz komputer i uruchom Windows.

Prosimy o sk

Zakończ pracę wszystkich uruchomionych programów.
Zakończ pracę wszystkich programów antywirusowych, gdyż mogą one zmniejszać
wydajność procesora.

Włóż do komputera dostarczony dysk CD-ROM.
Automatycznie uruchomi się kreator instalacji i pojawi się główne menu.

Zainstaluj program SonicStage i Instrukcję obsługi (plik PDF).
W głównym menu kliknij na wariancie [Install SonicStage], po czym wykonuj
wyświetlane polecenia.
W zależności od komputera, instalacja może zająć 20 do 30 minut. Jeśli pojawi się
odpowiednie polecenie, ponownie uruchom komputer.
Aby zainstalować Instrukcję obsługi (plik PDF)
Kliknij na wariancie [Install Hardware Operation Guide (PDF)], po czym wykonuj
wyświetlane polecenia.
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Jeśli probl

Zaloguj się jako administrator.

010GB-QSG_PL.indd 10

Odwiedź o

4/14/07 4:49:38 PM

W razie niepowodzenia instalacji
Więcej informacji podano w ulotce „Rozwiązywanie problemów”.

ą

owadzić

wą wersją.
ykonanie

Odwiedź odpowiednią witrynę www:
Klienci z USA: 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/pa/info/
Klienci z innych krajów i regionów: http://www.css.ap.sony.com
Nabywcy modeli przeznaczonych dla krajów zamorskich: http://www.sony.co.jp/overseas/
support/

Jeśli problem nie zostanie rozwiązany:
Prosimy o skontaktowanie się z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.

mniejszać

nuj
awi się

wykonuj
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Szcz

Importowanie muzyki
Zaimportuj dane audio do komputera przy użyciu programu SonicStage. Poniżej opisano
importowanie utworów z płyty CD.

3

1
2

4

Dwuk

Uruch
Przy p
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Włóż

Jeśli ko
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3

Przem
i klikn

4

Rozpo

Pojawi

Klikn

¼ Wskazó

ˎ Program S
– Importow
ATRAC
* Odtwa
kopiow
– Importow
– Zmienia

Uwaga

ˎ Przełączen
SonicStage
do odtwarz
SonicStage
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Szczegółów należy szukać w pomocy elektronicznej do
programu SonicStage.

j opisano

1
2

4

Dwukrotnie kliknij na ikonie

na pulpicie.

Uruchomi się program SonicStage.
Przy pierwszym uruchomieniu programu SonicStage pojawia się ekran wyboru
początkowych ustawień. Wykonuj wyświetlane polecenia.

Włóż płytę audio CD, z której chcesz zaimportować nagrania.
Jeśli komputer jest połączony z Internetem, można uzyskać informacje o płycie
(nazwy utworów, nazwy wykonawców itp.).

3

Przemieść wskaźnik myszy na wariant [Music Source] u góry ekranu
i kliknij na wariancie [Import a CD].

4

Rozpocznie się importowanie danych audio.

Pojawi się ekran importowania oraz lista utworów na płycie CD.

Kliknij na przycisku

z prawej strony ekranu.

¼ Wskazówka
ˎ Program SonicStage ma również wymienione poniżej dodatkowe funkcje.
– Importowanie plików audio pobranych z Internetu i zapisanych w komputerze (MP3, WMA*,
ATRAC lub AAC*).
* Odtwarzacz nie pozwala na odtwarzanie plików WMA / AAC, które są chronione przed
kopiowaniem.
– Importowanie z płyty CD tylko wybranych utworów.
– Zmienianie formatu i przepływności plików audio.

Uwaga
ˎ Przełączenie komputera w stan uśpienia / wstrzymania / hibernacji podczas pracy programu
SonicStage (nagrywania płyty CD, importowania danych audio lub przesyłania danych
do odtwarzacza) grozi utratą danych i niewłaściwym wznowieniem pracy przez program
SonicStage.

010GB-QSG_PL.indd 13
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Szcz

Przesyłanie muzyki
Podłącz odtwarzacz do komputera i prześlij dane audio do odtwarzacza.
Do przesyłania utworów (danych audio) do odtwarzacza należy używać programu
SonicStage. Odtwarzacz nie będzie pozwalał na odtwarzanie utworów przesłanych za
pomocą Eksploratora Windows.

4

3

5

1
2
3
4
5
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Uwaga

ˎ Uważać, ab
Grozi to us
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ˎ Można two
kolejności.

Do gniazda
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Szczegółów należy szukać w pomocy elektronicznej do
programu SonicStage.

mu
ch za

5

1
2
3
4
5

Dwukrotnie kliknij na ikonie

na pulpicie.

Uruchomi się program SonicStage.

Podłącz odtwarzacz bezpośrednio do portu USB w komputerze.
Zdejmij kapturek i podłącz odtwarzacz do komputera.

Przemieść wskaźnik myszy na wariant [Transfer] i z listy miejsc, w które
można przesyłać utwory, wybierz wariant [ATRAC Audio Device].
Wybierz plik(i) audio lub album(y), które chcesz przesłać.
Kliknij na przycisku

, aby rozpocząć przesyłanie.

Aby zatrzymać przesyłanie, kliknij na przycisku

.

Uwaga
ˎ Uważać, aby przypadkowo nie uderzyć i nie nacisnąć odtwarzacza podłączonego do komputera.
Grozi to uszkodzeniami.

¼ Wskazówki
ˎ Jeśli w programie SonicStage została zapisana okładka albumu, po przesłaniu do odtwarzacza
danych audio będzie można wyświetlić okładkę na odtwarzaczu. Szczegółów dotyczących
przypisywania okładek albumu należy szukać w pomocy elektronicznej do programu
SonicStage.
ˎ Można tworzyć i przesyłać playlisty, będące listami ulubionych utworów ułożonych w żądanej
kolejności. Playlisty należy przesyłać do odtwarzacza z programu SonicStage.

15
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Odtwarzanie muzyki
Można odtwarzać utwory przesłane do odtwarzacza z programu SonicStage.

¼ Wskazó

Przycisk àê

ˎ Odtwarzac
podano w
PDF).”
– Zmienian
– Wielokro
– Dopasow

Przełącznik HOLD

Włącza

Włączani

1
2

Aby włączyć

Upewnij się, że wyłączona jest funkcja HOLD odtwarzacza.
Aby wyłączyć funkcję HOLD, należy przesunąć przełącznik HOLD w kierunku
przeciwnym niż wskazywany przez strzałkę (Ù).

Naciśnij przycisk àê.
W momencie rozpoczęcia odtwarzania na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik à.
Ponowne naciśnięcie przycisku àê powoduje wyświetlenie wskaźnika ê
i włączenie pauzy w odtwarzaniu. Po kilku sekundach automatycznie pojawia się
komunikat „POWER OFF”, gaśnie wyświetlacz, a odtwarzacz przełącza się w tryb
uśpienia.

Wyłączan

Kiedy przyc
E015F/E016
automatyczn
wówczas ba

Kasow

Do kasowan
Szczegółów

16
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¼ Wskazówka
ˎ Odtwarzacz pozwala ponadto na użycie wymienionych poniżej funkcji. Więcej informacji
podano w podrozdziałach „Odtwarzanie utworów” i „Ustawienia” w Instrukcji obsługi (w pliku
PDF).”
– Zmienianie kolejności utworów
– Wielokrotne odtwarzanie utworów i odtwarzanie w przypadkowej kolejności
– Dopasowywanie brzmienia do własnych upodobań

Włączanie i wyłączanie odtwarzacza
Włączanie odtwarzacza
Aby włączyć odtwarzacz, naciśnij dowolny przycisk.

Wyłączanie odtwarzacza
Kiedy przyciskiem àê zatrzymasz odtwarzanie lub wyłączysz radio (tylko NW-E013F/
E015F/E016F), po kilku sekundach pojawi się komunikat „POWER OFF”, wyświetlacz
automatycznie się wyłączy, a odtwarzacz przejdzie w tryb uśpienia. Odtwarzacz pobiera
wówczas bardzo mało energii.

Kasowanie utworów
Do kasowania utworów z odtwarzacza należy używać programu SonicStage.
Szczegółów należy szukać w pomocy elektronicznej do programu SonicStage.
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Elementy
Przód

Ȯ Przyci

Rozpoczyna
W momenc
wyświetlacz
Ponowne na
powoduje w
i włączenie

ȯ Gniazd

Umożliwia p
Starannie po
podłączenie
niewłaściwe

Słuchawki

ȩ Otwór na pasek

ȭ Przycisk

Umożliwia przypięcie paska
(sprzedawanego oddzielnie).

Naciskając ten przycisk podczas odtwarzania utworu lub pauzy w odtwarzaniu
utworu można na przemian wybierać tryb
sterowania utworem i tryb folderu. W trybie
sterowania utworem odtwarzacz przechodzi
do początku utworu. W trybie folderu
odtwarzacz przechodzi do początku albumu
/ wykonawcy. Przytrzymanie tego przycisku
powoduje wyświetlenie menu HOME (H
strona 22).

Ȫ Przycisk RESET
Naciśnięcie przycisku RESET szpilką itp.
zeruje odtwarzacz.

ȫ Przycisk PLAY MODE/SOUND*1
Zmienia tryby odtwarzania. Przytrzymując
ten przycisk, można zmienić ustawienie
brzmienia.

/HOME*1

Ȭ Przycisk VOL +*2/–
Służy do regulacji głośności.

18
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Ȱ Wyświ
H strona 2

ȱ Przyci

Służy do wy
wykonawcy
Umożliwia t
utworu / alb
przechodzen
w następują

ˎ Naciskan
Przejście
następneg
wykonaw

odtwarzaaniu
ierać tryb
ru. W trybie
przechodzi
lderu
tku albumu
o przycisku
OME (H

Ȯ Przycisk àê*2
Rozpoczyna odtwarzanie utworu.
W momencie rozpoczęcia odtwarzania na
wyświetlaczu pojawia się wskaźnik à.
Ponowne naciśnięcie przycisku àê
powoduje wyświetlenie wskaźnika ê
i włączenie pauzy w odtwarzaniu.

ȯ Gniazdo słuchawek
Umożliwia podłączenie słuchawek.
Starannie podłącz słuchawki. Niedokładne
podłączenie może być przyczyną
niewłaściwego brzmienia.

Ȱ Wyświetlacz
H strona 21.

ˎ Przytrzymanie wciśniętego przycisku
Ã (Ñ) podczas odtwarzania
w trybie sterowania utworem
i puszczenie go w żądanym miejscu:
Szybkie przejście w tył (lub w przód)
bieżącego utworu.
Przytrzymanie
wciśniętego przycisku
ˎ
Ã (Ñ) bezpośrednio po
włączeniu trybu pauzy:
Przejście na początek obecnego (lub
następnego) utworu / albumu /
wykonawcy a po dłuższym przytrzymaniu
przechodzenie do poprzednich (lub
następnych) utworów / albumów /
wykonawców.

ȱ Przycisk Ã/Ñ
Służy do wybierania utworu, albumu,
wykonawcy lub wariantu w menu.
Umożliwia także przejście do początku
utworu / albumu / wykonawcy oraz szybkie
przechodzenie w przód / w tył utworu,
w następujący sposób:
ˎ Naciskanie przycisku Ã (Ñ):
Przejście na początek obecnego (lub
następnego) utworu / albumu /
wykonawcy.

010GB-QSG_PL.indd 19

*1 Funkcje oznaczone symbolem í obok
przycisku włącza się przez naciśnięcie
przycisku.
Funkcje oznaczone symbolem
obok
przycisku włącza się przez przytrzymanie
przycisku.
*2 W tych miejscach znajdują się występy.
Ułatwiają one obsługę.
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Elementy (cd.)

Tył

Wyświetl

Szczegółow
podano w In

ȴ Obraz
Ȳ Przełącznik HOLD

ȳ Kapturek wtyku USB

Funkcja HOLD zapobiega przypadkowemu
włączeniu jakiejś funkcji w przenoszonym
odtwarzaczu.
Po przesunięciu przełącznika HOLD
w kierunku wskazywanym przez strzałkę
(Ù) nie działają przyciski na odtwarzaczu.
Naciskanie przycisków przy włączonej
funkcji HOLD powoduje wyświetlenie
napisu „HOLD”. Przesunięcie przełącznika
HOLD w przeciwne położenie wyłącza
funkcję HOLD.

Zdejmij kapturek i podłącz wtyk USB
odtwarzacza do portu USB w komputerze.

Zdejmowanie kapturka
Sposób zdejmowania kapturka przedstawia
ilustracja.

Pokazuje ob
on zapisany
i przesłany d
Można wyb
obraz okład
Szczegółów
okładek albu
elektroniczn

ȵ Ikony
ȶ Pole te

ȷ Wskaź

Informuje o
(à: odtwar
przewijanie
przejście na
następnego)

Wtyk USB

20
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USB
mputerze.

rzedstawia

Wyświetlacz

Szczegółowe informacje o wyświetlaczu
podano w Instrukcji obsługi (w pliku PDF).

̣ Wskazanie czasu odtwarzania

ȴ Obraz okładki

ȹ Wskaźnik trybu odtwarzania

Pokazuje obraz okładki albumu (o ile został
on zapisany w programie SonicStage
i przesłany do odtwarzacza).
Można wybrać ustawienie, przy którym
obraz okładki nie będzie wyświetlany.
Szczegółów dotyczących przypisywania
okładek albumu należy szukać w pomocy
elektronicznej do programu SonicStage.

ȵ Ikony
ȶ Pole tekstu / grafiki
ȷ Wskaźnik stanu odtwarzania
Informuje o stanie odtwarzania
(à: odtwarzanie, ê: pauza, ù (ß):
przewijanie do tyłu (do przodu), Ã (Ñ):
przejście na początek obecnego (lub
następnego) utworu).

010GB-QSG_PL.indd 21

Wskazuje czas odtwarzania.
Wyświetlana ikona wskazuje bieżący tryb
odtwarzania. W trybie normalnym ikona
nie pojawia się.

Ⱥ Wskaźnik jakości dźwięku
Ikona informuje o wybranym ustawieniu
jakości dźwięku. Jeśli ustawienie nie zostało
wybrane, ikona nie pojawia się.

Ȼ Wskaźnik stanu akumulatora
Pokazuje stan naładowania akumulatora.
¼ Wskazówka
ˎZawartość wyświetlacza bez obrazu okładki
opisano w Instrukcji obsługi (w pliku PDF).

21
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Informacja o menu HOME
Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku
/HOME pojawia się menu HOME. Umożliwia
ono rozpoczęcie odtwarzania, wyszukiwanie utworów i zmienianie ustawień.

Menu HOME*

1

Użycie m

Aby wybrać
i potwierdź
Kiedy jest w
powoduje p
wyświetleni
Przykład: pr
(Settings) m

*1 Na wyświetlaczu pojawia się 5 spośród 7 ikon, z bieżącym wyborem na środku. Bieżący
wybór zależy od używanej funkcji. Aby wskazać ikonę, naciskaj przycisk Ã/Ñ.
Następnie potwierdź wybór przyciskiem àê.
Search

Wyszukiwanie utworów w odtwarzaczu.

Jacket Search

Wyszukiwanie utworów na podstawie obrazu okładki.

All Songs

Odtwarzanie wszystkich utworów przesłanych do odtwarzacza.

FM *2

Słuchanie radia UKF.

Playlist Select

Odtwarzanie utworów z playlisty.

Intelligent Shuffle

Odtwarzanie utworów w przypadkowej kolejności.

Settings

Wyświetlanie menu ustawień.

*2 Tylko NW-E013F/E015F/E016F
Informacje o posługiwaniu się funkcjami, wybieraniu ustawień i rozwiązywaniu
problemów podano w Instrukcji obsługi (w pliku PDF).
Rozwiązywanie problemów omówiono ponadto w ulotce „Rozwiązywanie problemów”.
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ɸNaciśnij
ɹPrzytrzy

Umożliwia

Użycie menu HOME
Aby wybrać wariant wyświetlany w menu HOME, wskaż go przyciskami Ã/Ñ
i potwierdź wybór przyciskiem àê.
Kiedy jest wyświetlana zawartość menu HOME, naciśnięcie przycisku
/HOME
powoduje powrót do poprzedniego menu. Przytrzymanie tego przycisku spowoduje
wyświetlenie menu HOME.
Przykład: przy zmienianiu kolejności utworów przez wybór z menu HOME wariantu
(Settings) menu zmienia się następująco:

ku. Bieżący
Ã/Ñ.

Wskaż wariant (Settings)
i naciśnij przycisk àê.
Wskaż wariant „Sort” i naciśnij
przycisk àê.

i.

twarzacza.
Wskaż wariant „Sort Genre” i naciśnij
przycisk àê.

ɸNaciśnij przycisk
/HOME.
ɹPrzytrzymaj wciśnięty przycisk

/HOME.

emów”.

23
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Słuchanie radia UKF (tylko NW-E013F/E015F/E016F)

2

Normalny (zaprogramowane stacje)






    


Przycisk



Pojawi



45"

Folder (strojenie ręczne)


Przyc
wybó



3

    

/HOME

Naciś

Odtwa
Wyśw


Przycisk Ã/ Ñ

1

Naciśnij przycisk
menu HOME.

4

/HOME i trzymaj go dotąd, aż pojawi się

NW-E013 / E015 / E016 / E013F / E015F / E016F PL.3-093-018-PL(1)

Aby na
częstot

¼ Wskazó

ˎSzczegółow
w Instrukcj
ˎPrzewód sł

24
010GB-QSG_PL.indd 24

Przyc
częst

4/14/07 4:49:52 PM

się

2

Przyciskami Ã/Ñ wskaż ikonę
wybór przyciskiem àê.

(FM), po czym potwierdź

Pojawi się ekran radia UKF.

1

 .)[

4 5 " / % # : 4$"/).0/0
Numer pamięci

3

Częstotliwość

Naciśnij przycisk

/HOME, aby wybrać tryb strojenia ręcznego.

Odtwarzacz przełączy się w tryb strojenia ręcznego.
Wyświetlacz podczas strojenia ręcznego




4





    

Przyciskiem Ã (Ñ) wybierz poprzednią (lub następną)
częstotliwość.
Aby nastawić następną częstotliwość, naciśnij na krótko przycisk Ñ, a poprzednią
częstotliwość – przycisk Ã.

¼ Wskazówki
ˎSzczegółowe informacje o korzystaniu z radia podano w podrozdziale „Słuchanie radia UKF”
w Instrukcji obsługi (w pliku PDF)
ˎPrzewód słuchawek pełni rolę anteny i dlatego należy go maksymalnie rozciągnąć.
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Prawa autorskie
ˎ SonicStage oraz logo SonicStage są znakami
handlowymi lub zastrzeżonymi znakami
handlowymi Sony Corporation.
ˎ OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus
i ich logo są znakami handlowymi Sony
Corporation.
ˎ „WALKMAN” i logo „WALKMAN” są
zastrzeżonymi znakami handlowymi Sony
Corporation.
ˎ Microsoft, Windows, Windows Vista
i Windows Media są znakami handlowymi lub
zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i / lub
innych krajach.
ˎ Adobe i Adobe Reader są znakami handlowymi
lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Adobe
System Incorporated w Stanach Zjednoczonych
i/lub innych krajach.
ˎ Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3
i patenty wykorzystane na licencji Fraunhofer IIS
i Thomson.
ˎ IBM i PC/AT są zastrzeżonymi znakami
handlowymi International Business Machines
Corporation.
ˎ Macintosh jest znakiem handlowym Apple Inc.
ˎ Pentium jest znakiem handlowym lub
zastrzeżonym znakiem handlowym Intel
Corporation.
ˎ Patenty Stanów Zjednoczonych i innych państw
licencjonowane od Dolby Laboratories.

ˎ Wszystkie inne znaki handlowe lub zastrzeżone
znaki handlowe są znakami handlowymi
lub zastrzeżonymi znakami handlowymi
odpowiednich posiadaczy. W instrukcji nie są
za każdym razem umieszczane symbole TM i ®.
Niniejszy produkt jest chroniony pewnymi
prawami własności intelektualnej Microsoft
Corporation. Wykorzystanie lub dystrybucja
takiej technologii poza tym produktem wymaga
uzyskania licencji Microsoft lub podmiotu
zależnego Microsoft.
Program ©2007 Sony Corporation
Dokumentacja ©2007 Sony Corporation
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Aby uniknąć
zaleceń:
ˎ Nie narażać
przestrzega
ˋ Uważać,
ˋ Nie używ
deszczu
ˋ Chronić
Dotykan
wilgotny
ˎ Nie siadać

ˎ Odłączając
grozi uszko

Dalszych zale

26
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b zastrzeżone
wymi
wymi
ukcji nie są
mbole TM i ®.

nymi
crosoft
trybucja
m wymaga
miotu

ion

Zalecenia eksploatacyjne
Aby uniknąć deformacji obudowy i awarii używanego odtwarzacza, należy przestrzegać następujących
zaleceń:
ˎ Nie narażać odtwarzacza na działanie wody ani wilgoci. Odtwarzacz nie jest wodoodporny. Należy
przestrzegać poniższych zaleceń:
ˋ Uważać, aby odtwarzacz nie wpadł do umywalki ani innego zbiornika z wodą.
ˋ Nie używać odtwarzacza w wilgotnych miejscach ani przy złej pogodzie, na przykład w czasie
deszczu lub śniegu.
ˋ Chronić odtwarzacz przed zamoczeniem.
Dotykanie odtwarzacza mokrymi rękami lub wkładanie go do
wilgotnych ubrań grozi zamoczeniem odtwarzacza i awarią.
ˎ Nie siadać z odtwarzaczem włożonym do tylnej kieszeni.

ˎ Odłączając od odtwarzacza słuchawki, należy chwytać za wtyk. Ciągnięcie za przewód słuchawek
grozi uszkodzeniem przewodu.
Dalszych zaleceń eksploatacyjnych należy szukać w Instrukcji obsługi (w pliku PDF).
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