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PrzenoÊny odtwarzacz na karty Memory Stick

Network Walkman
Instrukcja obs∏ugi

„WALKMAN” jest zastrze˝onym znakiem
handlowym Sony Corporation, który oznacza
produkty ze s∏uchawkam stereo.
jest znakiem handlowym
Sony Corporation.
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OSTRZE˚ENIE
Aby uniknàç ryzyka po˝aru lub pora˝enia
pràdem nie wystawiaç urzàdzenia na deszcz
i chroniç je przed wilgocià.
Nie instalowaç urzàdzenia w zabudowie, na
przyk∏ad na regale albo w szafce.
Aby uniknàç po˝aru, nie przykrywaç otworów
wentylacyjnych urzàdzenia gazetami, obrusami,
zas∏onami itp. Nie stawiaç na urzàdzeniu palàcych
si´ Êwiec.
Aby uniknàç ryzyka po˝aru lub pora˝enia
pràdem, nie stawiaç na urzàdzeniu przedmiotów
wype∏nionych p∏ynami, takich jak wazony.

Uwaga dotyczàca warunków pracy
JeÊli urzàdzenie pracuje w miejscu nara˝onym na
wyst´powanie ∏adunków statycznych albo zak∏óceƒ
elektrycznych, mo˝e dojÊç do zniekszta∏cenia informacji
dotyczàcych przesy∏ania utworu. W takim przypadku
niemo˝liwa b´dzie w∏aÊciwa autoryzacja przes∏ania
w komputerze.
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Uwagi dla
u˝ytkowników
Dostarczone oprogramowanie
• Przepisy o ochronie praw autorskich zabraniajà
powielania oprogramowania i towarzyszàcej mu
instrukcji – zarówno w cz´Êci jak i w ca∏oÊci – oraz
wypo˝yczania oprogramowania bez zezwolenia
posiadacza praw.
• SONY w ˝adnym przypadku nie b´dzie ponosiç
odpowiedzialnoÊci za ˝adne szkody finansowe albo
utrat´ zysków, w tym za roszczenia stron trzecich,
wynikajàce z u˝ycia oprogramowania dostarczonego
z tym odtwarzaczem.
• JeÊli wskutek wady produkcyjnej wystàpi jakiÊ problem z oprogramowaniem, SONY dokona jego
wymiany.
SONY nie b´dzie jednak ponosiç ˝adnej innej
odpowiedzialnoÊci.
• Dostarczonego z odtwarzaczem oprogramowania nie
mo˝na u˝ywaç z ˝adnym innym sprz´tem ni˝ ten, do
którego oprogramowanie jest przeznaczone.
• Zwracamy uwag´ na fakt, ˝e ciàg∏e prace nad poprawà
jakoÊci mogà spowodowaç zmian´ w∏aÊciwoÊci
oprogramowania.
• Wspó∏praca odtwarzacza z oprogramowaniem innym
ni˝ dostarczone nie jest obj´ta gwarancjà.

OpenMG i logo OpenMG sà znakami towarowymi Sony
Corporation.
SonicStage i logo SonicStage sà znakami towarowymi
Sony Corporation.
„MagicGate Memory Stick” jest znakiem towarowym
Sony Corporation.
„Memory Stick” i
Corporation.

sà znakami towarowymi Sony

„Memory Stick Duo” i
sà znakami
towarowymi Sony Corporation.
„MagicGate” i
sà znakami towarowymi
Sony Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus i ich logo sà znakami
towarowymi Sony Corporation.
Microsoft, Windows i Windows Media sà znakami
towarowymi lub zastrze˝onymi znakami towarowymi
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i / lub
innych krajach.
Patenty USA i inne na licencji Dolby Laboratories.
Wszystkie pozosta∏e znaki towarowe lub zastrze˝one
znaki towarowe sà znakami towarowymi lub
zastrze˝onymi znakami towarowymi odpowiednich
posiadaczy.
W instrukcji nie sà za ka˝dym razem zamieszczane
symbole TM i ®.

Program ©2001, 2002, 2003, 2004 Sony Corporation
Dokumentacja ©2004 Sony Corporation

W instrukcji opisano obs∏ug´ odtwarzacza
Network Walkman. Szczegó∏y dotyczàce
dostarczonego oprogramowania
(SonicStage) podano w instrukcji obs∏ugi
oprogramowania SonicStage.

3
01GB02REG-U2.p65

3

10/05/2004, 23:10

Spis treÊci
Wprowadzenie .................................... 6
Mo˝liwoÊci odtwarzacza Network
Walkman ................................... 6
Inne cechy ....................................... 7
Informacja o kartach „MagicGate
Memory Stick” ......................... 8
Wykorzystywanie karty „Memory
Stick” (wyposa˝enie dodatkowe)
w odtwarzaczu Network
Walkman ................................... 9
Krok 1: Sprawdzanie zawartoÊci
opakowania ................................. 10
Krok 2: ¸adowanie akumulatora ...... 11
Rozmieszczenie elementów
sterujàcych .................................. 13
Network Walkman ........................ 13
WyÊwietlacz .................................. 14

CzynnoÊci podstawowe
Przesy∏anie plików dêwi´kowych
z komputera do odtwarzacza
Network Walkman ..................... 15
Uwaga dotyczàca odtwarzania
utworów z ograniczeniem czasu
odtwarzania (limit czasu) ........ 18
Uwaga dotyczàca odtwarzania
utworów z ograniczeniem
liczby odtworzeƒ ..................... 18
Nagrywanie na odtwarzacz Network
Walkman – tylko NW-MS77DR 19
S∏uchanie muzyki z odtwarzacza
Network Walkman ..................... 22
Co to jest funkcja grupy? .............. 23
Inne funkcje .................................. 24
Od∏àczanie s∏uchawek
od odtwarzacza
Network Walkman .................. 25
Zak∏adanie os∏ony wtyku na
dostarczony przed∏u˝acz
przewodu s∏uchawkowego ...... 26

CzynnoÊci dodatkowe
Tryby odtwarzania ............................ 27
Zmienianie trybu wyÊwietlania ........ 28
Wybieranie trybu wyÊwietlania
grup ......................................... 29
WyÊwietlanie czasu do
wykorzystania na nagrania
– tylko NW-MS77DR ................ 19
Regulowanie tonów wysokich
i niskich (ustawienia cyfrowego
dêwi´ku) ..................................... 30
Wybieranie ustawienia dêwi´ku ... 30
Korygowanie dêwi´ku .................. 31
Blokowanie elementów sterujàcych
(HOLD) ...................................... 32
Zapis danych innych ni˝ pliki
dêwi´kowe .................................. 32

Zmienianie ustawieƒ
odtwarzacza Network
Walkman
Nastawianie zegara w odtwarzaczu
Network Walkman na podstawie
wskazaƒ zegara w komputerze ... 33
Regulowanie daty i godziny
(DATE-TIME) ........................... 34
Ograniczanie g∏oÊnoÊci (AVLS) ....... 35
Programowanie ustawieƒ g∏oÊnoÊci .. 35
Nastawianie zaprogramowanych
g∏oÊnoÊci ................................. 35
Wybieranie trybu r´cznego ........... 36
Wy∏àczanie sygnalizacji dêwi´kowej
(BEEP) ....................................... 37
Zmienianie ustawieƒ podÊwietlenia .. 37
Zmienianie ustawienia
synchronizowanego nagrywania
– tylko NW-MS77DR ................ 38
Zmienianie pr´dkoÊci transmisji
– tylko NW-MS77DR ................ 39
Edycja nazw utworów i grup
– tylko NW-MS77DR ................ 39

4
01GB02REG-U2.p65

4

10/05/2004, 23:10

Inne funkcje
Kasowanie pliku dêwi´kowego
(ERASE) ..................................... 41
Ponowne grupowanie utworów
(REGROUP) ............................... 42
¸adowanie akumulatora przez
interfejs USB (USB CHARGE) . 43
Formatowanie pami´ci (FORMAT) . 44

Inne informacje
Zalecenia eksploatacyjne .................. 45
Usuwanie wyeksploatowanego
odtwarzacza Network
Walkman ................................. 46
Rozwiàzywanie problemów ............. 47
Zerowanie odtwarzacza ................ 47
Co si´ sta∏o? .................................. 47
Komunikaty o b∏´dach .................. 52
Dane techniczne ................................ 55
S∏owniczek ....................................... 56
Lista menu ........................................ 58

5
01GB02REG-U2.p65

5

10/05/2004, 23:10

Wprowadzenie
Mo˝liwoÊci odtwarzacza Network Walkman
Najpierw trzeba zainstalowaç w komputerze oprogramowanie SonicStage. Odtwarzacz Network Walkman
pozwala na ∏atwe przenoszenie cyfrowych plików dêwi´kowych z komputera do wewn´trznej pami´ci
flash lub na kart´ „Memory Stick Duo” zgodnà z MagicGate (wyposa˝enie dodatkowe).

1 Zapisz pliki

Us∏ugi EMD (elektronicznej dystrybucji muzyki)

P∏yty
audio CD

Pliki dêwi´kowe
w formacie MP3,
WAV i Windows®

z cyfrowym
dêwi´kiem
w komputerze.
Pobierz najnowsze pliki
dêwi´kowe!
Zapisz ulubione utwory!

2 PrzeÊlij pliki do
odtwarzacza
Network
Walkman.

3 S∏uchaj muzyki

Po∏àczenie USB

z odtwarzacza
Network Walkman.
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Inne cechy
• Ma∏e wymiary i waga, odpornoÊç na przeskakiwanie dêwi´ku, odpornoÊç na zarysowania, por´cznoÊç.
• Oko∏o 44 godzin*1 ciàg∏ego odtwarzania przy zasilaniu z akumulatora niklowo-wodorkowego.
• Hybrydowa pami´ç: mo˝liwoÊç zapisu plików z cyfrowym dêwi´kiem w wewn´trznej pami´ci flash lub
na karcie „Memory Stick Duo” zgodnej z MagicGate (wyposa˝enie dodatkowe).
• NW-MS70D/77DR: wewn´trzna pami´ç flash 256 MB umo˝liwia nagrywanie przez ponad 11 godzin*2.
• NW-MS90D: wewn´trzna pami´ç flash 512 MB umo˝liwia nagrywanie przez ponad 23 godziny*2.
• Dostarczone oprogramowanie SonicStage umo˝liwiajàce przesy∏anie do komputera utworów nagranych
z u˝yciem podstawki do nagraƒ (NW-MS77DR) i nagrywanie utworów z p∏yt audio CD na dysk twardy
komputera w formacie ATRAC3plus (wysoka jakoÊç dêwi´ku, silna kompresja).
• Szybka transmisja danych za poÊrednictwem specjalnego przewodu USB i podstawki USB.
• PodÊwietlany ekran LCD: mo˝na wyÊwietlaç tytu∏y utworów i nazwiska wykonawców.
• Funkcja grupy: mo˝na wybieraç utwory, które majà byç odtwarzane jako „album”.
• Funkcja pami´ci masowej: oprócz plików dêwi´kowych mo˝na zapisywaç ró˝ne inne rodzaje danych.
• NW-MS77DR: nagrywanie utworów*3 z p∏yt audio CD itp. jest mo˝liwe przy u˝yciu samej podstawki
do nagraƒ, bez koniecznoÊci pod∏àczenia komputera.
*1 Zale˝nie od systemu zapisu danych. Podana wartoÊç dotyczy ciàg∏ego odtwarzania plików dêwi´kowych w formacie
ATRAC3.
*2 Zale˝nie od wybranej przy nagrywaniu pr´dkoÊci transmisji danych. Podana wartoÊç dotyczy nagrywania przy
pr´dkoÊci transmisji 48 kb/s w systemie ATRAC3plus.
*3 Mo˝liwoÊç nagrywania z pr´dkoÊcià 64 / 48 kb/s w formacie ATRAC3plus.

UWAGI:
• Nagranà muzyk´ mo˝na wykorzystywaç tylko do celów prywatnych. U˝ycie muzyki do innych celów wymaga
zgody posiadaczy praw autorskich.
• Sony nie b´dzie ponosiç odpowiedzialnoÊci za niepe∏ne nagranie / pobranie muzyki wynikajàce z problemów
z odtwarzaczem Network Walkman lub komputerem.
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Mo˝liwoÊci odtwarzacza Network Walkman (cd.)

Informacja o kartach „MagicGate Memory Stick”
Co to jest „Memory Stick”?
„Memory Stick” jest miniaturowym, przenoÊnym i uniwersalnym pó∏przewodnikowym noÊnikiem danych,
który pojemnoÊcià przewy˝sza dyskietk´. Karta „Memory Stick” jest przeznaczona specjalnie do wymiany
cyfrowych danych mi´dzy urzàdzeniami na karty „Memory Stick” i do wspó∏u˝ytkowania takich danych.
Poniewa˝ karty pami´ci „Memory Stick” sà wymienne, mogà równie˝ pe∏niç rol´ zewn´trznego noÊnika
danych.

WielkoÊci kart „Memory Stick”
Karty „Memory Stick” wyst´pujà w dwóch wersjach wielkoÊci: zwyk∏ej „Memory Stick” i miniaturowej
„Memory Stick Duo”. Po zainstalowaniu karty „Memory Stick Duo” w specjalnym adapterze mo˝na jej
u˝ywaç w urzàdzeniach na zwyk∏e karty „Memory Stick”. W odtwarzaczu Network Walkman nale˝y
u˝ywaç kart „Memory Stick Duo” (miniaturowej wersji kart „Memory Stick”).

Rodzaje kart „Memory Stick”
Istnieje pi´ç rodzajów karty „Memory Stick”: jedynym rodzajem obs∏ugiwanym przez odtwarzacz
Network Walkman sà karty „Memory Stick Duo” zgodne z MagicGate.*
1 „Memory Stick PRO”: Kart „Memory Stick PRO” mo˝na u˝ywaç w urzàdzeniach zgodnych
z „Memory Stick PRO”. Karty te sà wyposa˝one w technologi´ ochrony praw autorskich „MagicGate”.
2 „Memory Stick-R”: Danych raz zapisanych na kartach „Memory Stick-R” nie mo˝na zmieniaç. Ten
rodzaj kart jest przeznaczony do urzàdzeƒ na karty „Memory Stick-R”. Nie mo˝na na nich zapisywaç
danych obj´tych technologià ochrony praw autorskich „MagicGate”.
3 „Memory Stick”: Pozwalajà na zapis wszystkich rodzajów danych oprócz danych obj´tych technologià
ochrony praw autorskich „MagicGate”.
4 „MagicGate Memory Stick”: Karty „MagicGate Memory Stick” sà wyposa˝one w technologi´ ochrony
praw autorskich “MagicGate”.
5 „Memory Stick ROM”: „Memory Stick ROM” jest odmianà kart „Memory Stick” przeznaczonà tylko
do odczytu, w której dane sà zapisane fabrycznie. Nie mo˝na zast´powaç ani kasowaç danych z kart
„Memory Stick ROM”.
* Do odczytu i zapisu danych, które nie sà obj´te ochronà praw autorskich, mo˝na te˝ u˝ywaç kart „Memory Stick”.

Co to jest „MagicGate”?
„MagicGate” jest technologià ochrony praw autorskich stosowanà w kartach „MagicGate Memory Stick”
i wspó∏pracujàcych z nimi produktach, takich jak Network Walkman. Uwierzytelnianie gwarantuje, ˝e
chronione treÊci sà przesy∏ane tylko mi´dzy produktami na karty „MagicGate Memory Stick” a kartami
„MagicGate Memory Stick” i ˝e chronione treÊci sà nagrywane i przesy∏ane w zaszyfrowanej postaci, co
zapobiega ich nielegalnemu kopiowaniu albo odtwarzaniu.
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Wykorzystywanie karty „Memory Stick” (wyposa˝enie
dodatkowe) w odtwarzaczu Network Walkman
Przygotowywanie karty „Memory Stick Duo” zgodnej z MagicGate
Odtwarzacz Network Walkman nie jest dostarczany z kartà „Memory Stick”. Pomimo ˝e istnieje kilka
rodzajów kart „Memory Stick”, odtwarzacz wspó∏pracuje tylko z kartami „Memory Stick Duo” zgodnymi
z MagicGate.
Kupujàc kart´ „Memory Stick”, nale˝y wybraç model „Memory Stick Duo” zgodny z MagicGate, który
mo˝na poznaç po oznaczeniach
i
.

Uwaga
Odtwarzacz Network Walkman wspó∏pracuje z kartami „Memory Stick Duo” zgodnymi z MagicGate o pojemnoÊci do
128 MB.

Uwagi dotyczàce pos∏ugiwania si´ kartami „Memory Stick Duo”
• Nie wyjmowaç karty „Memory Stick Duo” w czasie odczytu lub zapisu danych.
• W nast´pujàcych przypadkach mo˝e dojÊç do uszkodzenia danych:
– po zdj´ciu odtwarzacza Network Walkman z podstawki USB lub po od∏àczeniu specjalnego przewodu
USB w czasie odczytu lub zapisu danych;
– JeÊli karta „Memory Stick” jest u˝ywana w miejscach nara˝onych na wyst´powanie ∏adunków
statycznych lub zak∏óceƒ elektrycznych.
• Zaleca si´ wykonywanie zapasowych kopii wa˝nych danych.

Uwagi o formatowaniu (inicjalizacji)
Karta „Memory Stick Duo” jest fabrycznie sformatowana w systemie plików FAT.
Do formatowania karty „Memory Stick” nale˝y u˝ywaç urzàdzeƒ zgodnych z kartami „Memory Stick”.
JeÊli karta „Memory Stick” zostanie sformatowana za pomocà Eksploratora Windows, pojawi si´
komunikat „FORMAT ERROR” (strona 52) i nie b´dzie mo˝na odtwarzaç z niej plików dêwi´kowych.
Kart´ „Memory Stick” mo˝na prawid∏owo sformatowaç w systemie Windows XP. Chcàc sformatowaç
kart´ „Memory Stick”, nale˝y post´powaç w jeden z poni˝szych sposobów:
• Wykonaj czynnoÊci opisane w podrozdziale „Formatowanie pami´ci” na stronie 44.
• Sformatuj kart´ przy pomocy dostarczonego programu SonicStage.
Szczegó∏owych informacji o formatowaniu za pomocà programu SonicStage nale˝y szukaç w pomocy
elektronicznej do programu SonicStage.

WyÊwietlanie zawartoÊci pami´ci w Eksploratorze Windows
U˝ywajàc dostarczonego przewodu USB, mo˝na pod∏àczyç odtwarzacz Network Walkman do komputera,
po czym wyÊwietliç w Eksploratorze Windows dane na zapisane karcie „Memory Stick” lub w wewn´trznej pami´ci flash jako dane z zewn´trznego nap´du (na przyk∏ad D:).
• Dane przes∏ane przez program SonicStage i dane o dêwi´ku nagrane bezpoÊrednio z cyfrowego /
analogowego urzàdzenia audio (tylko NW-MS77DR) b´dà zapisane w folderze „HIFI”. Nie
modyfikowaç danych zapisanych w folderze „HIFI” za pomocà Eksploratora Windows. Skopiowanie lub
modyfikacja danych w Eksploratorze Windows uniemo˝liwi ich odtworzenie w odtwarzaczu Network
Walkman.
• Mo˝na wyÊwietlaç dane zapisane przez inne urzàdzenia na karty „Memory Stick” (formaty JPEG,
MPEG itp.).
Informacji o pos∏ugiwaniu si´ danymi z folderów innych ni˝ „HIFI” nale˝y szukaç w instrukcji obs∏ugi
urzàdzenia u˝ytego do zapisu tych danych.
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Krok 1: Sprawdzanie zawartoÊci opakowania
Prosimy o sprawdzenie zawartoÊci opakowania.

• Zasilacz sieciowy (do dostarczonej podstawki
USB) (1 szt.)

NW-MS70D/MS77DR
NW-MS90D (model dla USA)

• Etui (1 szt.)

• Network Walkman (1 szt.)

• Pasek na szyj´ (1 szt.)
• Przed∏u˝acz przewodu s∏uchawek (1 szt.)
• Przewód optyczny (1 szt.)
(tylko NW-MS77DR)

• S∏uchawki (1 szt.)

• CD-ROM (1 szt.)
• Instrukcja obs∏ugi (1 szt.)
• Instrukcja obs∏ugi oprogramowania SonicStage
(1 szt.)
NW-MS90D (model dla krajów innych ni˝ USA)
• Network Walkman (1 szt.)
• S∏uchawki (1 szt.)
• Gàbki (wielkoÊç S, L) (1 szt.)

Dla nabywców odtwarzacza NW-MS90D
(model dla krajów innych ni˝ USA)
OSTRZE˚ENIE
Dostarczone s∏uchawki majà konstrukcj´ „close-up”,
dzi´ki czemu zapewniajà mocne dêwi´ki basowe. Nie
u˝ywaç s∏uchawek podczas kierowania pojazdami.
• Nie u˝ywaç s∏uchawek podczas kierowania
pojazdem silnikowym i jazdy na rowerze.
• Potencjalnie niebezpieczne mo˝e byç tak˝e nastawianie du˝ej g∏oÊnoÊci w s∏uchawkach podczas
chodzenia, zw∏aszcza na przejÊciach dla pieszych.
Nale˝y wtedy zachowaç szczególnà ostro˝noÊç lub
zrezygnowaç z u˝ycia s∏uchawek.

Gàbki (wielkoÊç S)
Gàbki (wielkoÊç L)

NW-MS70D/MS90D

Przy noszeniu s∏uchawek mogà byç s∏yszalne zak∏ócenia wynikajàce z ocierania si´ przewodu o ubranie.
Nie Êwiadczy to o uszkodzeniu.

• Podstawka USB (1 szt.)

Informacja o numerze seryjnym
Numer seryjny urzàdzenia jest potrzebny przy
rejestracji klienta. Numer ten znajduje si´ na
etykiecie po wewn´trznej stronie os∏ony gniazda
„Memory Stick”.
NW-MS77DR
• Podstawka USB do nagraƒ (1 szt.)

W celu otwarcia os∏ony i sprawdzenia numeru
nale˝y nacisnàç przycisk wyjmowania karty
„Memory Stick”.

Przycisk
wyjmowania karty
„Memory Stick”

• Specjalny przewód USB (1 szt.)

Gniazdo
„Memory
Stick”

Numer seryjny
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01GB04CHE-U2.p65

10

10/05/2004, 23:10

Krok 2: ¸adowanie akumulatora
Przed u˝yciem odtwarzacza Network Walkman nale˝y na∏adowaç wewn´trzny akumulator.
Pod∏àcz zasilacz sieciowy, jak pokazano na ilustracji. Kiedy odtwarzacz Network Walkman znajduje si´
na podstawce USB lub podstawce USB do nagraƒ, nie dzia∏ajà na nim przyciski sterujàce.

1

Pod∏àcz zasilacz sieciowy.
Pod∏àcz wtyk zasilajàcy zasilacza sieciowego do gniazda DC IN podstawki USB lub podstawki USB
do nagraƒ. W∏àcz wtyczk´ zasilacza do gniazdka sieciowego.

NW-MS70D/MS90D

do gniazdka
sieciowego
Zasilacz sieciowy
do gniazda DC IN

NW-MS77DR

do gniazdka
sieciowego
Zasilacz sieciowy

do gniazda DC IN
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Krok 2: ¸adowanie akumulatora (cd.)

2

UmieÊç odtwarzacz Network Walkman na dostarczonej podstawce USB lub podstawce
USB do nagraƒ.
Uwaga
Odtwarzacz Network Walkman nale˝y nak∏adaç w kierunku wskazywanym przez strza∏ki na ilustracjach:

NW-MS70D/MS90D

Z∏àcze
podstawki USB
Lampka CHARGE

Lampka dost´pu

Podstawka USB

NW-MS77DR

Z∏àcze
podstawki
USB

Podstawka
USB
do nagraƒ

Lampka dost´pu

Lampka CHARGE
Zapali si´ lampka CHARGE na podstawce
USB lub podstawce USB do nagraƒ i zacznie
si´ ∏adowanie, które trwa oko∏o 90 minut*.
Po zakoƒczeniu ∏adowania lampka
CHARGE gaÊnie.
Zalecamy, aby akumulator by∏ ∏adowany bez
przerwy przez co najmniej 30 minut.
Odtwarzacz Network Walkman potrzebuje
15 minut na sprawdzenie stanu akumulatora
i zabezpieczenie go przed w∏àczeniem
funkcji szybkiego ∏adowania.
* Podane wartoÊci dotyczà ∏adowania wy∏adowanego akumulatora w temperaturze otoczenia od
5ºC do 35ºC. ¸adowanie nie do koƒca wyczerpanego akumulatora trwa krócej. W niskiej
temperaturze czas ∏adowania wyd∏u˝y si´.

Trwa∏oÊç akumulatora (praca ciàg∏a)
Format ATRAC3: oko∏o 44 godzin
Format ATRAC3plus: oko∏o 36 godzin

Wskazanie pozosta∏ego czasu pracy
akumulatora
Ikona akumulatora na wyÊwietlaczu (strona 14) zmienia
si´ nast´pujàco:

Akumulator
jest s∏aby

Stan akumulatora nie
pozwala na
odtwarzanie
muzyki

Uwaga
• Zaleca si´, aby temperatura otoczenia w czasie
∏adowania wynosi∏a od 5ºC do 35ºC.
• W czasie ∏adowania nie mo˝na odtwarzaç.
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Trzeba
na∏adowaç
akumulator

Rozmieszczenie elementów sterujàcych
Szczegó∏y mo˝na znaleêç na stronach, których numery podano w nawiasach.

Network Walkman
Przód

Ty∏

1 Regulator VOL (+/–) (strona 23, 35)

6 WyÊwietlacz (strona 14, 27, 52 do 54)
Szczegó∏y dotyczàce zawartoÊci
wyÊwietlacza i ikon podano na stronie 14.

2 Gniazdo s∏uchawek (strona 25)
3 Os∏ona wtyku (strona 25 do 26)
4 Przycisk SOUND/AVLS
(strona 30, 35)

7 Prze∏àcznik wahad∏owy
(strona 24, 27 do 44)
8 Przycisk odtwarzania / zatrzymywania
(strona 23 do 24, 27 do 44)

5 Przycisk wyjmowania karty „Memory Stick”
(strona 15, 19, 24)

9 Przycisk RESET (strona 47)
0 Z∏àcze do podstawki USB (strona 12, 17, 21)
qa Prze∏àcznik HOLD (blokowania elementów
sterujàcych) (strona 32)
qs Przycisk MENU (strona 27 do 44, 58)
Naciskajàc przycisk MENU na pewien czas,
mo˝na wybraç tryb wyÊwietlania czasu.
qd Lampka dost´pu (strona 17)
qf Gniazdo „Memory Stick” (strona 15, 19, 24)

13
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Rozmieszczenie elementów sterujàcych (cd.)

WyÊwietlacz

1 WyÊwietlacz informacji tekstowych /
graficznych (strona 27)
Wskazuje numer utworu, nazw´ utworu,
bie˝àcà dat´ i godzin´ (strona 28 do 34),
komunikat o b∏´dzie (strona 18, 52 do 54)
i warianty w menu.
Naciskajàc przycisk MENU, mo˝na
prze∏àczaç tryb wyÊwietlania. Szczegó∏y
podano w podrozdziale „Zmienianie trybu
wyÊwietlania” na stronie 28.
Szczegó∏y dotyczàce trybu wyÊwietlania
w czasie nagrywania podano w podrozdziale
„Nagrywanie na odtwarzacz Network
Walkman” na stronach 19 do 21.

3 Wskazanie AVLS (strona 35)
Pojawia si´, gdy uaktywnia si´ funkcja
AVLS.
4 Wskaênik ustawienia cyfrowego dêwi´ku
(strona 30 do 31)
WyÊwietlane jest obecne ustawienie dêwi´ku.
5 Wskaênik „Memory Stick” (strona 15, 19)
Ta ikona pojawia si´, gdy do gniazda jest
w∏o˝ona karta „Memory Stick” (wyposa˝enie
dodatkowe).
6 Wskaênik stanu akumulatora (strona 12)

2 Wskazanie trybu odtwarzania (strona 27)

Informuje o stanie na∏adowania akumulatora.

WyÊwietlany jest bie˝àcy tryb odtwarzania.

14
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CzynnoÊci podstawowe

Przesy∏anie plików audio z komputera
do odtwarzacza Network Walkman

1

Z dostarczonego dysku CD-ROM zainstaluj w komputerze oprogramowanie SonicStage.
CzynnoÊç 1 nale˝y wykonaç tylko raz, przed pierwszym pod∏àczeniem odtwarzacza Network Walkman do
komputera.
Szczegó∏ów nale˝y szukaç w „Instrukcji obs∏ugi programu SonicStage”.

2

CzynnoÊci podstawowe

Uwaga
Zanim odtwarzacz Network Walkman zostanie pod∏àczony do komputera, nale˝y zainstalowaç
w komputerze oprogramowanie SonicStage znajdujàce si´ na dostarczonym dysku CD-ROM. JeÊli
w komputerze jest ju˝ zainstalowany program SonicStage, trzeba zainstalowaç oprogramowanie
SonicStage dostarczone z odtwarzaczem, a dopiero potem pod∏àczyç odtwarzacz do komputera.

Zaimportuj pliki dêwi´kowe do programu SonicStage.
Szczegó∏ów nale˝y szukaç w „Instrukcji obs∏ugi programu SonicStage”.

3

Przygotuj urzàdzenie, do którego chcesz przes∏aç dane.
W∏ó˝ kart´ „Memory Stick Duo” zgodnà z MagicGate (wyposa˝enie dodatkowe) do gniazda w odtwarzaczu
Network Walkman.*
Kiedy jest w∏o˝ona karta „Memory Stick”, na wyÊwietlaczu odtwarzacza Network Walkman widaç ikon´

.

* Odtwarzacz Network Walkman ma wewn´trznà pami´ç flash o pojemnoÊci 256 MB (NW-MS70D/MS77DR) /
512MB (NW-MS90D) i mo˝e pracowaç bez zewn´trznego noÊnika danych. JeÊli nie jest u˝ywana karta pami´ci
„Memory Stick”, nale˝y pominàç czynnoÊç 3 i przejÊç do czynnoÊci 4.

Uwagi

Przycisk wyjmowania
karty „Memory Stick”
Gniazdo
„Memory Stick”

Karta „Memory
Stick Duo”
zgodna
z MagicGate

• Przed pod∏àczeniem odtwarzacza Network
Walkman do komputera nale˝y si´ upewniç, ˝e
prze∏àcznik ochrony przed zapisem (strona 46)
na karcie „Memory Stick Duo” nie jest
przestawiony w po∏o˝enie „LOCK”.
• Kart´ „Memory Stick Duo” nale˝y wsuwaç
w gniazdo dotàd, a˝ wskoczy ona na w∏aÊciwe
miejsce.
• Wyjmowanie karty „Memory Stick Duo” –
patrz strona 24.
• Nie naklejaç etykiety na kart´ „Memory Stick
Duo”, aby zapobiec jej przyklejeniu si´
wewnàtrz gniazda.

15
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Przesy∏anie plików dêwi´kowych z komputera do odtwarzacza Network Walkman (cd.)

4

Pod∏àcz odtwarzacz Network Walkman do komputera.
1 Pod∏àcz zasilacz sieciowy*.
Pod∏àcz dostarczony zasilacz sieciowy do gniazda DC IN na podstawce USB lub podstawce USB do nagraƒ, po
czym w∏àcz go do gniazdka sieciowego.
2 Pod∏àcz podstawk´ USB lub podstawk´ USB do nagraƒ do komputera.
Pod∏àcz mniejsze z∏àcze specjalnego przewodu USB do gniazda USB na podstawce USB lub podstawce USB do
nagraƒ, a wi´ksze z∏àcze do portu USB komputera.

NW-MS70D/MS90D
Specjalny przewód
USB (dostarczony)

do gniazda USB
Podstawka
USB

do portu USB

2
Zasilacz sieciowy*

do gniazda
DC IN

1

do gniazdka
sieciowego

NW-MS77DR
Specjalny przewód
USB (dostarczony)

Podstawka
USB do nagraƒ

do portu USB

do gniazda USB

2
Zasilacz sieciowy*
do gniazda
DC IN

1

do gniazdka
sieciowego

* ¸adowanie akumulatora nie wymaga pod∏àczenia zasilacza
sieciowego. Pod∏àcz odtwarzacz Network Walkman do komputera
(2), po czym wybierz w menu ustawienie „USB CHG: ON” (strona
43), aby umo˝liwiç ∏adowanie akumulatora za poÊrednictwem
komputera. Cz´ste ∏adowanie przez interfejs USB mo˝e jednak
przyspieszyç wyczerpanie wewn´trznej baterii w komputerze.
3 Wybierz w∏aÊciwe po∏o˝enie prze∏àcznika wyboru trybu nagrywania (tylko NW-MS77DR)
Przestaw prze∏àcznik wyboru trybu nagrywania w po∏o˝enie „USB/KEY PROTECT”.

Prze∏àcznik wyboru
trybu nagrywania
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4 UmieÊç odtwarzacz Network Walkman na podstawce USB lub podstawce USB do nagraƒ.
Na wyÊwietlaczu urzàdzenia pojawi si´ napis „CONNECT”, a w czasie wymiany danych z komputerem b´dzie
migaç lampka dost´pu.

NW-MS70D/MS90D

Z∏àcze podstawki USB

CzynnoÊci podstawowe

Uwaga
Odtwarzacz Network Walkman nale˝y nak∏adaç w kierunku wskazywanym przez strza∏ki na ilustracjach:

Lampka dost´pu

Podstawka USB

NW-MS77DR

Z∏àcze
podstawki USB

Lampka dost´pu

Podstawka
USB
do nagraƒ

Uwagi
• Kiedy odtwarzacz Network Walkman komunikuje si´ z komputerem, miga lampka dost´pu.
• Kiedy miga lampka dost´pu, nie od∏àczaç przewodu USB ani nie zdejmowaç odtwarzacza z podstawki USB lub
podstawki USB do nagraƒ. Grozi to uszkodzeniem przesy∏anych danych.
• Nie gwarantuje si´ wspó∏pracy odtwarzacza Network Walkman z koncentratorem USB ani z przed∏u˝aczem USB.
Odtwarzacz Network Walkman nale˝y pod∏àczaç bezpoÊrednio do komputera, u˝ywajàc specjalnego przewodu
USB.
• Pod∏àczenie do komputera pewnych urzàdzeƒ USB mo˝e zak∏ócaç dzia∏anie odtwarzacza Network Walkman.
• Kiedy odtwarzacz Network Walkman jest pod∏àczony do komputera, nie dzia∏ajà na nim ˝adne przyciski
sterujàce. JeÊli w czasie odtwarzania urzàdzenie zostanie umieszczone na podstawce USB lub podstawce USB do
nagraƒ, która jest po∏àczona z komputerem, to odtwarzanie zatrzyma si´, a na wyÊwietlaczu urzàdzenia pojawi si´
napis „CONNECT”.
• Kiedy odtwarzacz Network Walkman jest pod∏àczony do komputera, mo˝na wyÊwietliç zawartoÊç jego pami´ci
w Eksploratorze Windows. JeÊli jednak w gnieêdzie „Memory Stick” znajduje si´ karta pami´ci, wyÊwietlona
zostanie zawartoÊç w∏o˝onej karty.

17
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Przesy∏anie plików dêwi´kowych z komputera do odtwarzacza Network Walkman (cd.)

5

PrzeÊlij pliki dêwi´kowe do odtwarzacza Network Walkman.
Informacji o przesy∏aniu plików dêwi´kowych do wewn´trznej pami´ci flash lub na kart´ „Memory Stick Duo”
zgodnà z MagicGate (wyposa˝enie dodatkowe) nale˝y szukaç w oddzielnej „Instrukcji obs∏ugi programu
SonicStage”.

z Wskazówka
Informacji o przesy∏aniu plików dêwi´kowych z powrotem do komputera nale˝y szukaç w „Instrukcji obs∏ugi programu
SonicStage” lub w pomocy elektronicznej do programu SonicStage.

Uwaga dotyczàca odtwarzania utworów z ograniczeniem czasu odtwarzania (limit czasu)
Niektóre utwory rozpowszechniane przez Internet (platformy EMD) mo˝na odtwarzaç tylko przez
okreÊlony czas.
Przy próbie odtworzenia utworu, którego limit czasu odtwarzania ju˝ up∏ynà∏, miga napis „EXPIRED”,
a po chwili rozpoczyna si´ odtwarzanie nast´pnego utworu.
Takiego utworu nie mo˝na równie˝ odtworzyç w programie SonicStage ani przes∏aç do odtwarzacza
Network Walkman. Niepotrzebne utwory nale˝y kasowaç.

Uwaga dotyczàca odtwarzania utworów z ograniczeniem liczby odtworzeƒ
Odtwarzacz Network Walkman nie obs∏uguje treÊci z ograniczeniem liczby odtworzeƒ.
Przy próbie odtworzenia utworu z ograniczonà liczbà odtworzeƒ pojawi si´ napis „EXPIRED”, a utwór
nie b´dzie odtwarzany.

18
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Nagrywanie na odtwarzacz Network
Walkman
Odtwarzacz Network Walkman umo˝liwia dokonywanie nagraƒ z cyfrowych urzàdzeƒ audio (np.
odtwarzacza CD) przy u˝yciu cyfrowego przewodu optycznego (dostarczonego) oraz analogowych
urzàdzeƒ (np. magnetofonu), z u˝yciem przewodu po∏àczeniowego (wyposa˝enie dodatkowe).
Nagrywanie nie wymaga u˝ycia komputera.

Uwaga
U˝ywajàc cyfrowego przewodu optycznego mo˝na nagrywaç tylko z cyfrowych urzàdzeƒ audio, których cz´stotliwoÊç
próbkowania wynosi 44,1 kHz (np. CD, MD itp.). Aby dokonaç nagrania z urzàdzenia o innej cz´stotliwoÊci
próbkowania, nale˝y u˝yç funkcji nagrywania analogowego i pod∏àczyç przewód do gniazda LINE OUT itp. urzàdzenia
êród∏owego.

1

CzynnoÊci podstawowe

— tylko NW-MS77DR

Przygotuj urzàdzenie, na które chcesz nagrywaç.

Przy nagrywaniu do wewn´trznej pami´ci flash
Wyjmij z odtwarzacza Network Walkman kart´ „Memory Stick Duo” zgodnà z MagicGate (wyposa˝enie
dodatkowe). (JeÊli karta pozostanie w∏o˝ona, nagranie zostanie dokonane na kart´ „Memory Stick Duo”.)
Wyjmowanie karty „Memory Stick Duo” – patrz strona 24.

Przy nagrywaniu na kart´ „Memory Stick”
W∏ó˝ do odtwarzacza Network Walkman kart´ „Memory Stick Duo” zgodnà z MagicGate (wyposa˝enie
dodatkowe).
.
Kiedy jest w∏o˝ona karta „Memory Stick”, na wyÊwietlaczu widaç ikon´

Uwagi

Przycisk wyjmowania
karty „Memory Stick”
Gniazdo
„Memory Stick”

Karta „Memory
Stick Duo”
zgodna
z MagicGate

• JeÊli prze∏àcznik ochrony przed zapisem na
u˝ywanej karcie „Memory Stick” znajduje si´
w po∏o˝eniu „LOCK”, to nale˝y wy∏àczyç
ochron´ przed zapisem (strona 46).
• Kart´ „Memory Stick Duo” nale˝y wsuwaç
w gniazdo dotàd, a˝ wskoczy ona na w∏aÊciwe
miejsce.
• Nie naklejaç etykiety na kart´ „Memory Stick
Duo”, aby zapobiec jej przyklejeniu si´
wewnàtrz gniazda.

19
01GB05BAS-U2.p65

19

10/05/2004, 23:10

Nagrywanie na odtwarzacz Network Walkman (cd.)

2

Pod∏àcz odtwarzacz Network Walkman do cyfrowego lub analogowego urzàdzenia audio.
1 Pod∏àcz zasilacz sieciowy.
Pod∏àcz dostarczony zasilacz sieciowy do gniazda DC IN na podstawce USB do nagraƒ, a nast´pnie w∏àcz go do
Êciennego gniazdka sieciowego.
2 Po∏àcz podstawk´ USB z cyfrowym lub analogowym urzàdzeniem audio.
Pod∏àcz przewód u˝ywany do nagrywania do gniazda LINE IN (OPTICAL) na podstawce USB do nagraƒ,
a nast´pnie do gniazda wyjÊcia cyfrowego (optycznego)* na cyfrowym urzàdzeniu audio.

Przewód do nagrywania (cyfrowy przewód
optyczny, przewód po∏àczeniowy itp.)

to LINE IN
(OPTICAL)

do gniazda DC IN

Odtwarzacz CD,
magnetofon itp.

do gniazda wyjÊcia
cyfrowego (optycznego)
/ do gniazda LINE OUT
do gniazdka
sieciowego

Zasilacz sieciowy

* W przypadku pod∏àczania analogowego urzàdzenia audio nale˝y pod∏àczyç przewód do gniazda LINE OUT itp.

Uwaga
Podczas nagrywania nie mo˝na ∏adowaç akumulatora. Akumulator nale˝y na∏adowaç przed nagrywaniem.
3 Wybierz w∏aÊciwe po∏o˝enie prze∏àcznika wyboru trybu nagrywania (tylko NW-MS77DR)
Przestaw prze∏àcznik wyboru trybu nagrywania w po∏o˝enie „LINE IN”.

Prze∏àcznik wyboru
trybu nagrywania
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4 UmieÊç odtwarzacz Network Walkman na podstawce USB do nagraƒ.

Uwaga
Odtwarzacz Network Walkman nale˝y nak∏adaç w kierunku wskazywanym przez strza∏k´ na ilustracji:

Podstawka
USB
do nagraƒ

3

CzynnoÊci podstawowe

Z∏àcze
podstawki
USB

Zacznij nagrywaç.

Przy wy∏àczonej funkcji synchronizowanego nagrywania
1 W∏àcz pauz´ w odtwarzaniu p∏yty CD itp., którà chcesz nagraƒ.
2 NaciÊnij przycisk REC/PAUSE na podstawce USB do nagraƒ.
Zapali si´ dioda nagrywania na podstawce USB do nagraƒ i zacznie si´ nagrywanie. Z lewej strony wyÊwietlacza
pojawi si´ ikona REC, a po prawej stronie – nazwa utworu*. Nast´pnie pojawi si´ czas do wykorzystania na
nagrania (licznik pozosta∏ego czasu).
3 Zacznij odtwarzaç p∏yt´ CD itp.

Przy w∏àczonej funkcji synchronizowanego nagrywania
1 NaciÊnij przycisk REC/PAUSE na podstawce USB do nagraƒ.
Migaç zacznie dioda nagrywania na podstawce USB do nagraƒ i w∏àczy si´ tryb gotowoÊci do nagrywania.
Migaç b´dà ikona REC, ikona synchronizowanego nagrywania, pr´dkoÊç transmisji i czas do wykorzystania na
nagrania.
2 Zacznij odtwarzaç p∏yt´ CD itp.
Kiedy rozpocznie si´ odtwarzanie, zapali si´ dioda nagrywania na podstawce USB do nagraƒ i zacznie si´
nagrywanie. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ nazwa utworu*, a nast´pnie czas do wykorzystania na nagrania (licznik
pozosta∏ego czasu).
* Nazwa utworu wyÊwietlana jest w postaci „GxxxTxxx” (numer grupy i numer utworu).

Jak zakoƒczyç nagrywanie
NaciÊnij przycisk STOP na podstawce do nagraƒ.

Jak na chwil´ zatrzymaç nagrywanie
NaciÊnij przycisk REC/PAUSE na podstawce USB do nagraƒ. W czasie pauzy b´dzie migaç dioda nagrywania.
Aby wznowiç nagrywanie, ponownie naciÊnij przycisk REC/PAUSE.

z Wskazówka
W∏àczanie i wy∏àczanie funkcji synchronizowanego nagrywania opisano w podrozdziale „Zmienianie ustawienia
synchronizowanego nagrywania” na stronie 38.

Uwagi
• Funkcji synchronizowanego nagrywania mo˝na u˝ywaç tylko przy nagrywaniu z cyfrowego urzàdzenia audio
przez cyfrowy przewód optyczny.
• W przypadku w∏àczenia pauzy w nagrywaniu dalsza cz´Êç bie˝àcego utworu zostanie nagrana jako nowy utwór
i zmieni si´ numeracja utworów.
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21

S∏uchanie muzyki z odtwarzacza Network
Walkman
Przed s∏uchaniem muzyki trzeba na∏adowaç akumulator (strona 11) i przes∏aç (lub w przypadku modelu
NW-MS77DR równie˝ nagraç) pliki dêwi´kowe do wewn´trznej pami´ci flash lub na kart´ „Memory
Stick Duo” zgodnà z MagicGate (wyposa˝enie dodatkowe) (strona 15 do 21).

Uwaga
Aby u˝ywaç odtwarzacza Network Walkman, trzeba go zdjàç z podstawki USB lub podstawki USB do nagraƒ.

1

Za∏ó˝ s∏uchawki.
Najpierw upewnij si´, ˝e na odtwarzacz Network Walkman za∏o˝ona jest os∏ona wtyku. Odtwarzacz Network
Walkman mo˝na nosiç na przewodzie dostarczonych s∏uchawek i na pasku na szyj´. Chcàc trzymaç go w kieszeni
albo w torbie, nale˝y skorzystaç z dostarczonego przed∏u˝acza przewodu s∏uchawek (strona 25 do 26).
1 Zegnij jeden z koƒców dostarczonego paska na szyj´
w sposób pokazany na ilustracji, tak aby uchwyciç
nim przewód s∏uchawek.

Upewnij si´, ˝e koƒce dostarczonego paska na szyj´ sà
zamocowane na przewodzie s∏uchawek i nie dopuszczajà
do powstania luzu przewodu.

Zamknij os∏on´
wtyku
2 U∏ó˝ pasek na szyj´ wokó∏ szyi, jak na ilustracji, po
czym zegnij drugi koniec paska, aby uchwyciç nim
przewód s∏uchawek.

Tylko dla NW-MS90D
(model dla krajów innych ni˝ USA)
W∏aÊciwe zak∏adanie gàbek

JeÊli gàbka nie jest dobrze dopasowana do
ucha, mogà wystàpiç trudnoÊci ze s∏uchaniem
g∏´bokich basów. Aby poprawiç dêwi´k,
nale˝y zapewniç w∏aÊciwe dopasowanie gàbek
do uszu przez skorygowanie ich po∏o˝enia lub
wciÊni´cie gàbek do wn´trza uszu. Fabrycznie
za∏o˝one sà gàbki w rozmiarze M. JeÊli nie
pasujà one do uszu, nale˝y wypróbowaç
pozosta∏e rozmiary (S lub L).

Uwaga
Regulujàc d∏ugoÊç przewodu s∏uchawek, nale˝y
przytrzymywaç odpowiedni koniec paska na szyj´.
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2

W∏àcz odtwarzanie.
2 Wyreguluj g∏oÊnoÊç, obracajàc
pokr´t∏o VOL (+/–).

Kiedy jest wybrany normalny tryb odtwarzania,
odtwarzanie automatycznie zatrzymuje si´, gdy
skoƒczy si´ ostatni utwór*.
* Kiedy w gnieêdzie „Memory Stick” (wyposa˝enie
dodatkowe) znajduje si´ karta pami´ci, po odtworzeniu
utworów z wewn´trznej pami´ci flash odtwarzane sà
utwory z karty „Memory Stick”.

Prze∏àcznik
HOLD
(w po∏o˝eniu
„wy∏àczony”)

JeÊli nie zaczyna si´ odtwarzanie
Sprawdê, czy prze∏àcznik HOLD znajduje si´
w po∏o˝eniu „wy∏àczony” (strona 32).

Zatrzymywanie odtwarzania
NaciÊnij przycisk odtwarzania / zatrzymywania.

Regulowanie g∏oÊnoÊci

z Wskazówka
JeÊli odtwarzacz Network Walkman jest zatrzymany i nie
zostanie u˝yty przez 10 sekund, automatycznie wy∏àcza
si´ jego wyÊwietlacz.
W przypadku przesuwania si´ po wyÊwietlaczu nazwy
utworu itp., wyÊwietlacz wy∏àczy si´ po wyÊwietleniu
ca∏ej nazwy.

CzynnoÊci podstawowe

1 NaciÊnij przycisk
odtwarzania /
zatrzymywania.

G∏oÊnoÊç mo˝na regulowaç w dwóch trybach, zaprogramowanych ustawieƒ i r´cznym (strona 35 do 36).

Co to jest funkcja grupy?
Funkcja grupy pozwala na wygodne wybieranie utworów, które majà byç odtwarzane przez odtwarzacz
Network Walkman. Dzi´ki tej funkcji mo˝na przesy∏aç utwory jednego wykonawcy lub pochodzàce
z okreÊlonego albumu.
Zwracamy uwag´, ˝e informacje o grupie mogà zostaç skasowane lub uszkodzone, gdy utwór przes∏any na
kart´ „Memory Stick” z u˝yciem funkcji grupy zostanie przetworzony w urzàdzeniu bez tej funkcji.

Wewn´trzna pami´ç flash

„Memory Stick”

Grupa1

Grupa4

Grupa2

Grupa5

Grupa3

Grupa6

• Najpierw po kolei sà odtwarzane utwory z wewn´trznej
pami´ci flash, a nast´pnie dane z karty „Memory
Stick”.
• Numer utworu jest pozycjà tego utworu w grupie.
• Pociàgajàc prze∏àcznik wahad∏owy mo˝na na przemian
wybieraç tryb nazw utworów i tryb grupy.
• W trybie grupy zamiast nazw utworów pojawiajà si´
nazwy grup. Funkcje pomijania lub powtarzania
równie˝ dotyczà grup.

Przesy∏anie grup
Przed przes∏aniem plików dêwi´kowych z programu
SonicStage do wewn´trznej pami´ci flash lub karty
„Memory Stick” pliki te sà zawsze grupowane.
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S∏uchanie muzyki z odtwarzacza Network Walkman (cd.)

Inne czynnoÊci

Wyjmowanie karty „Memory Stick”
(wyposa˝enie dodatkowe)
NaciÊnij przycisk wyjmowania karty „Memory Stick”
i otwórz os∏on´ karty „Memory Stick”. Delikatnie
wciÊnij kart´ „Memory Stick”, po czym jà wyjmij.

Prze∏àcznik wahad∏owy
Pociàgni´cie
(.)

NaciÊni´cie (potwierdzenie)

(>)
Przycisk MENU
Przycisk odtwarzania
/ zatrzymywania

z Wskazówka
W celu wybrania trybu grupy mo˝na pociàgnàç
prze∏àcznik wahad∏owy.

Aby

Wykonaj prze∏àcznikiem
wahad∏owym t´ czynnoÊç

PrzejÊç na poczàtek
nast´pnego utworu*1

Obróç prze∏àcznik zgodnie
z ruchem wskazówek zegara
(>).

PrzejÊç na poczàtek
obecnego utworu*1

Obróç prze∏àcznik
przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara (.).

PrzejÊç na poczàtek
nast´pnej grupy*2

Wyciàgnij prze∏àcznik
i obróç go zgodnie z ruchem
wskazówek zegara (>).

PrzejÊç na poczàtek
poprzedniej grupy*2

Wyciàgnij prze∏àcznik
i obróç go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
(.).

Przewinàç nagranie
do przodu*3

Obróç prze∏àcznik zgodnie
z ruchem wskazówek zegara
(>) i przytrzymaj go.

Przewinàç nagranie
do ty∏u*3

Obróç prze∏àcznik
przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara (.)
i przytrzymaj go.

Przycisk wyjmowania
karty „Memory Stick”
Lekko naciÊnij
kart´.

*1Obracajàc i przytrzymujàc prze∏àcznik wahad∏owy
przy zatrzymanym odtwarzaniu, mo˝na przechodziç do
poczàtków kolejnych utworów (w przód lub w ty∏).
*2Wyciàgajàc, obracajàc i przytrzymujàc prze∏àcznik
wahad∏owy przy zatrzymanym odtwarzaniu, mo˝na
przechodziç do poczàtków kolejnych grup (w przód lub
w ty∏).
*3Po pi´ciu sekundach szybkoÊç przewijania zwi´kszy
si´.
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Od∏àczanie s∏uchawek od odtwarzacza Network
Walkman
3 Zdejmij tulejk´ dopasowujàcà.

Tulejka

1 Zdejmij z odtwarzacza os∏on´ wtyku. W tym celu
obracaj jà przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

JeÊli tulejka nie chce si´ wysunàç,
wyciàgnij jà d∏ugopisem itp.
4 Zdejmij os∏on´ wtyku.

CzynnoÊci podstawowe

Opisane tu czynnoÊci trzeba wykonaç przy
korzystaniu z dostarczonego przed∏u˝acza
przewodu s∏uchawkowego.

2 Âciàgnij z wtyku os∏on´ wtyku w kierunku
wskazywanym przez strza∏k´.

Uwagi
• Os∏ona wtyku jest przeznaczona do u˝ytku z dostarczonymi s∏uchawkami i przed∏u˝aczem przewodu
s∏uchawkowego.
• Aby uniknàç zgubienia nieu˝ywanej os∏ony wtyku
i tulejki dopasowujàcej, nale˝y przechowywaç je
w bezpiecznym miejscu.
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S∏uchanie muzyki z odtwarzacza Network Walkman (cd.)

Zak∏adanie os∏ony wtyku na dostarczony przed∏u˝acz
przewodu s∏uchawkowego
Przed∏u˝acz przewodu s∏uchawkowego przydaje
si´ przy noszeniu odwarzacza Network Walkman
w kieszeni albo w torbie.
1 Wsuƒ wtyk s∏uchawkowy przed∏u˝acza w os∏on´
wtyku.

Os∏ona wtyku

4 W∏àcz wtyk s∏uchawkowy wraz z os∏onà wtyku do
gniazda s∏uchawek.
W∏àcz wtyk s∏uchawkowy do gniazda
s∏uchawek odtwarzacza Network
Walkman, dopasowujàc do siebie
oznaczenia (a). Nast´pnie do oporu
obracaj os∏on´ wtyku zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
JeÊli wtyk s∏uchawek nie jest do koƒca
wciÊni´ty w gniazdo s∏uchawek, os∏ona
wtyku mo˝e si´ obluzowaç.

2 Na∏ó˝ na przewód s∏uchawkowy tulejk´ dopasowujàcà i do koƒca wsuƒ jà w pokryw´ wtyku.

Tulejka

3 Do koƒca wsuƒ wtyk s∏uchawkowy w os∏on´ wtyku.

5 Pod∏àcz przed∏u˝acz do s∏uchawek.

Uwaga
Przy pod∏àczaniu i od∏àczaniu s∏uchawek oraz przy
zak∏adaniu os∏ony wtyku na przewód s∏uchawek /
zdejmowaniu pokrywy z przewodu nie ciàgnàç za
przewód s∏uchawek. Grozi to przerwaniem przewodów.
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CzynnoÊci dodatkowe

Tryby odtwarzania

3

Do wyboru jest pi´ç trybów odtwarzania:
powtarzanie wszystkich utworów, powtarzanie
jednego utworu, powtarzanie w trybie losowym,
powtarzanie grupy i powtarzanie grupy w trybie
losowym.

Tryb odtwarzania

Ikona*

Pojawi si´ ikona wybranego trybu
odtwarzania.

Ekran LCD

Brak

NORMAL

Powtarzanie
wszystkich
utworów

All Repeat

Powtarzanie
obecnego
utworu

1

Powtarzanie
wszystkich
utworów
w przypadkowej
kolejnoÊci

SHUF

1 Repeat

Shuf Rep

4

NaciÊnij przycisk MENU.
Pojawi si´ normalna zawartoÊç ekranu.

Wy∏àczanie trybu menu
Wybierz z menu wariant [RETURN] lub naciÊnij
przycisk MENU.

Powtarzanie
obecnej grupy

GP Rep

Powtarzanie
wszystkich grup
w przypadkowej
kolejnoÊci

Ikona trybu odtwarzania

CzynnoÊci dodatkowe

Normalny

Obracajàc prze∏àcznik wahad∏owy,
wyÊwietl ˝àdany tryb odtwarzania, po
czym potwierdê wybór przyciskiem
odtwarzania / zatrzymywania.

Powrót do normalnego trybu odtwarzania
Wykonujàc czynnoÊç 3, wybierz ustawienie
„NORMAL”.

GP Shuf Rep

SHUF

Uwagi

* Ikona pojawia si´ po wykonaniu czynnoÊci 3.

Prze∏àcznik wahad∏owy
(.)

(>)
NaciÊni´cie (potwierdzenie)

• WyÊwietlacz automatycznie powraca do normalnego
ekranu odtwarzania, gdy przez 60 sekund nie zostanie
naciÊni´ty ˝aden przycisk.
• JeÊli w wewn´trznej pami´ci flash lub na karcie
„Memory Stick” nie ma ˝adnego pliku, to nie mo˝na
wybieraç trybów odtwarzania.
• Po wyj´ciu karty „Memory Stick” lub przes∏aniu pliku
dêwi´kowego do / z programu SonicStage, wybrany
tryb odtwarzania wy∏àczy si´.

Przycisk MENU

Przycisk odtwarzania / zatrzymywania

1

NaciÊnij przycisk MENU.
Pojawi si´ ekran menu.

PLAYMODE>

2

Obracajàc prze∏àcznik wahad∏owy,
wyÊwietl wariant „PLAYMODE >”, po
czym potwierdê wybór przyciskiem
odtwarzania / zatrzymywania.
NORMAL
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Zmienianie trybu
wyÊwietlania
Kiedy trwa odtwarzanie lub urzàdzenie jest
zatrzymane, mo˝na wyÊwietlaç ró˝ne informacje,
takie jak numery i tytu∏y utworów. Tryb
wyÊwietlania mo˝na zmieniç prze∏àcznikiem
wahad∏owym po wyÊwietleniu menu.
• Lap Time: tryb wyÊwietlania czasu odtwarzania

Prze∏àcznik wahad∏owy
(.)

(>)
NaciÊni´cie (potwierdzenie)

Przycisk MENU

Przycisk odtwarzania / zatrzymywania

1

NaciÊnij przycisk MENU.
Pojawi si´ ekran menu.

Po wyÊwietleniu tytu∏u utworu i nazwiska wykonawcy
pojawià si´ nast´pujàce informacje.

PLAYMODE>
Numer utworu

Czas odtwarzania

2
009 01:36
Stan odtwarzania*

Obracajàc prze∏àcznik wahad∏owy,
wyÊwietl wariant „DISPLAY >”, po
czym potwierdê wybór przyciskiem
odtwarzania / zatrzymywania.
Migaç b´dzie wybrany tryb wyÊwietlania.

* W chwili rozpocz´cia odtwarzania muzyki na
trzy sekundy pojawia si´ ikona noÊnika, na
którym znajdujà si´ pliki dêwi´kowe.

LapTime

Wewn´trzna pami´ç flash:

3

„Memory Stick”:
Odtwarzanie: na przemian pojawiajà si´ ikony
i

.

Zatrzymanie: widaç ikon´ noÊnika.
Wyszukiwanie utworu: widaç symbol > lub
..
Przewijanie: widaç symbol M lub m.
• Title: tryb wyÊwietlania tytu∏u
Pojawia si´ tytu∏ utworu i nazwisko wykonawcy.
Tytu∏y utworów sk∏adajàce si´ z wi´cej ni˝ 12 znaków
automatycznie przesuwajà si´ po wyÊwietlaczu.

Title/Artis
• Track info: tryb wyÊwietlania informacji
o utworze
WyÊwietlany jest tytu∏ utworu, napis CODEC
i pr´dkoÊç transmisji danych. Informacje, które
sk∏adajà si´ z wi´cej ni˝ 12 znaków, automatycznie
przesuwajà si´ po wyÊwietlaczu.

Obracajàc prze∏àcznik wahad∏owy,
wyÊwietl ˝àdany tryb wyÊwietlania, po
czym potwierdê wybór przyciskiem
odtwarzania / zatrzymywania.
WyÊwietlacz prze∏àczy si´ w wybrany tryb.

DISPLAY>

4

NaciÊnij przycisk MENU.
Pojawi si´ normalna zawartoÊç ekranu.

Wy∏àczanie trybu menu
Wybierz z menu wariant [RETURN] lub naciÊnij
przycisk MENU.

Uwaga
WyÊwietlacz automatycznie powraca do normalnego
ekranu odtwarzania, gdy przez 60 sekund nie zostanie
naciÊni´ty ˝aden przycisk.

Title/Codec/
Podczas wyszukiwania i przewijania pojawia si´
wskaênik bie˝àcej pozycji.
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Wybieranie trybu
wyÊwietlania grup
W ka˝dym trybie menu mo˝na wybraç tryb
wyÊwietlania grup, pociàgajàc za prze∏àcznik
wahad∏owy.

WyÊwietlanie czasu
do wykorzystania
na nagrania
— tylko NW-MS77DR

Prze∏àcznik wahad∏owy
Pociàgni´cie

Kiedy do odtwarzacza Network Walkman
w∏o˝ona jest karta „Memory Stick”, pojawia si´
czas do wykorzystania na nagrania na karcie
„Memory Stick”, a w przeciwnym razie –
w wewn´trznej pami´ci flash.

Prze∏àcznik wahad∏owy

CzynnoÊci dodatkowe

Mo˝na wyÊwietliç czas mo˝liwy do wykorzystania na nagrania w wewn´trznej pami´ci flash lub
na karcie „Memory Stick Duo” (wyposa˝enie
dodatkowe). (Czas do wykorzystania na nagrania
pojawia si´ tylko przy zatrzymanym odtwarzaniu;
nie mo˝na go wyÊwietliç w czasie odtwarzania.)

(.)

(>)
NaciÊni´cie (potwierdzenie)

Przycisk MENU

Przycisk odtwarzania / zatrzymywania

z Wskazówka
IloÊç czasu do wykorzystania na nagrania zale˝y od
pr´dkoÊci transmisji (48 kb/s / 64 kb/s). Szczegó∏y na
temat pr´dkoÊci transmisji przy nagrywaniu podano
w podrozdziale „Zmienianie pr´dkoÊci transmisji” na
stronie 39.

1

NaciÊnij przycisk MENU.
Pojawi si´ ekran menu.

PLAYMODE>

2

Obracajàc prze∏àcznik wahad∏owy,
wyÊwietl wariant „REC REMAIN >”,
po czym potwierdê wybór przyciskiem
odtwarzania / zatrzymywania.
Pojawi si´ czas do wykorzystania na
nagrania.

-11h37m 48k
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WyÊwietlanie czasu do
wykorzystania na nagrania (cd.)

3

Po sprawdzeniu czasu do wykorzystania na nagrania naciÊnij przycisk
odtwarzania / zatrzymywania.

4

NaciÊnij przycisk MENU.
Pojawi si´ normalna zawartoÊç ekranu.

Regulowanie tonów
wysokich i niskich
(ustawienia cyfrowego dêwi´ku)
Mo˝na regulowaç tony niskie i wysokie. Mo˝na
te˝ zaprogramowaç dwa ustawienia, po czym
wybraç je w czasie odtwarzania.

Wy∏àczanie trybu menu
Wybierz z menu wariant [RETURN] lub naciÊnij
przycisk MENU.

Wybieranie ustawienia
dêwi´ku
Ustawienia standardowe
Ustawienie SOUND 1
dêwi´ku
(S1)

SOUND 2 SOUND OFF
(S2)
(NORMAL SOUND)

Tony niskie

+1

+3

±0

Tony wysokie

±0

±0

±0

Przycisk
SOUND/AVLS

Naciskajàc przycisk SOUND/AVLS,
wybierz ustawienie „S1” lub „S2”.
S1

S2

(brak)

Przywracanie standardowych ustawieƒ
dêwi´ku
Wybierz ustawienie „SOUND OFF”.
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Korygowanie dêwi´ku

3

Mo˝na korygowaç poziom basów i tonów wysokich.

Sk∏adnik dêwi´ku

Poziom

Tony niskie

-4 do +3

Tony wysokie

-4 do +3

1 Obracajàc prze∏àcznik wahad∏owy,
wyÊwietl wariant „SOUND 1”, po czym
potwierdê wybór przyciskiem
odtwarzania / zatrzymywania.
2 Kiedy pojawi si´ wskazanie „SOUND
1:B >”, jeden raz naciÊnij przycisk
odtwarzania / zatrzymywania.
3 Obracajàc prze∏àcznik wahad∏owy, nastaw poziom tonów niskich. Potwierdê
wybór przyciskiem odtwarzania /
zatrzymywania.

Prze∏àcznik wahad∏owy

4 Kiedy pojawi si´ wskazanie „SOUND
1:T >”, jeden raz naciÊnij przycisk
odtwarzania / zatrzymywania.
5 Obracajàc prze∏àcznik wahad∏owy,
nastaw poziom tonów wysokich, po
czym potwierdê wybór przyciskiem
odtwarzania / zatrzymywania.

(.)

(>)
Przycisk MENU

Przycisk odtwarzania / zatrzymywania

4

CzynnoÊci dodatkowe

Wybrane ustawienia mo˝na zaprogramowaç jako
„SOUND 1” i „SOUND 2”. Mo˝na te˝ przypisaç
do odtwarzanej muzyki zaprogramowane
ustawienie.

NaciÊni´cie (potwierdzenie)

Skoryguj dêwi´k dla ustawienia
„SOUND 1”.

NaciÊnij przycisk MENU
Pojawi si´ normalna zawartoÊç ekranu.

1

NaciÊnij przycisk MENU.
Pojawi si´ ekran menu.

Jak zmieniç ustawienie „SOUND 2”

PLAYMODE>

2

Wykonujàc czynnoÊç 3-1, wyÊwietl wariant
„SOUND :2 >”.

Obracajàc prze∏àcznik wahad∏owy,
wyÊwietl wariant „SOUND >”, po
czym potwierdê wybór przyciskiem
odtwarzania / zatrzymywania.

Wy∏àczanie trybu menu
Wybierz z menu wariant [RETURN] lub naciÊnij
przycisk MENU.

SOUND 2
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Blokowanie
elementów
sterujàcych (HOLD)

Zapis danych
innych ni˝ pliki
dêwi´kowe

Funkcja HOLD pozwala na zabezpieczenie
przenoszonego odtwarzacza Network Walkman
przed przypadkowym u˝yciem.

U˝ywajàc Eksploratora Windows, mo˝na
przesy∏aç dane z dysku twardego komputera do
wewn´trznej pami´ci flash lub na kart´ „Memory
Stick”.

Prze∏àcznik HOLD

Eksplorator Windows pozwala na wyÊwietlenie
zawartoÊci wewn´trznej pami´ci flash lub karty
„Memory Stick” jako zewn´trznego nap´du (na
przyk∏ad D:).
Kiedy w gnieêdzie „Memory Stick” odtwarzacza
Network Walkman znajduje si´ karta pami´ci,
wyÊwietlona zostanie tylko zawartoÊç karty
„Memory Stick”. Chcàc wyÊwietliç zawartoÊç
wewn´trznej pami´ci flash, trzeba wyjàç
z odtwarzacza kart´ „Memory Stick”.

Uwaga

Przestaw prze∏àcznik HOLD
w kierunku wskazywanym przez
strza∏k´.
Zablokowane zostanà wszystkie przyciski funkcji.

Podczas korzystania z funkcji zapisu danych
w wewn´trznej pami´ci flash odtwarzacza Network
Walkman lub na karcie „Memory Stick” nie mo˝na
u˝ywaç programu SonicStage. Przy próbie uruchomienia
programu SonicStage w tym czasie pojawi si´ komunikat
o b∏´dzie „Cannot access the Device/media”.

Po naciÊni´ciu dowolnego przycisku przy
w∏àczonej funkcji HOLD, na wyÊwietlaczu miga
napis „HOLD”.

Wy∏àczanie funkcji HOLD
Przestaw prze∏àcznik HOLD w kierunku przeciwnym ni˝
wskazywany przez strza∏k´.
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Zmienianie ustawieƒ odtwarzacza Network Walkman

Nastawianie zegara
w odtwarzaczu
Network Walkman
na podstawie
wskazaƒ zegara
w komputerze

Obracajàc prze∏àcznik wahad∏owy,
wyÊwietl wariant „OFF”, po czym
potwierdê wybór przyciskiem
odtwarzania / zatrzymywania.

4

NaciÊnij przycisk MENU.
Pojawi si´ normalna zawartoÊç ekranu.

Ponowne w∏àczanie funkcji nastawiania
zegara
Wykonujàc czynnoÊç 3, wybierz ustawienie „ON”.

Wy∏àczanie trybu menu
Wybierz z menu wariant [RETURN] lub naciÊnij
przycisk MENU.

Bez nastawienia godziny w odtwarzaczu Network
Walkman nie mo˝na odtwarzaç utworów z limitem czasu odtwarzania.
Nastawianie daty i godziny w odtwarzaczu
opisano w podrozdziale „Regulowanie daty
i godziny (DATE-TIME)” na stronie 34.

Prze∏àcznik wahad∏owy
(.)

(>)
NaciÊni´cie (potwierdzenie)

Przycisk MENU

Przycisk odtwarzania / zatrzymywania

Wy∏àczanie funkcji nastawiania zegara
Po pod∏àczeniu odtwarzacza Network Walkman
do komputera ustawienie godziny mo˝e si´ nie
zmieniaç.

1

Zmienianie ustawieƒ odtwarzacza Network Walkman

Kiedy funkcja ta jest w∏àczona, po pod∏àczeniu
odtwarzacza Network Walkman do komputera
zegar jest nastawiany automatycznie na podstawie
wskazaƒ zegara w komputerze (musi byç
uruchomiony program SonicStage). Standardowo
funkcja ta jest w∏àczona.

3

NaciÊnij przycisk MENU.
Pojawi si´ ekran menu.

PLAYMODE>

2

Obracajàc prze∏àcznik wahad∏owy,
wyÊwietl wariant „PC CLK:”, po czym
potwierdê wybór przyciskiem
odtwarzania / zatrzymywania.
PC CLK:ON
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Regulowanie daty
i godziny
(DATE-TIME)

4

Po nastawieniu prze∏àcznikiem wahad∏owym
dnia naciÊnij przycisk odtwarzania /
zatrzymywania. Pojawi si´ ekran regulacji
godziny.

Mo˝na nastawiç i wyÊwietliç dat´ i godzin´.
Nastawianie zegara w odtwarzaczu Network
Walkman mo˝e si´ te˝ odbywaç na podstawie
wskazaç zegara w pod∏àczonym komputerze
(strona 33)

Powtarzajàc czynnoÊç 3, nastaw
miesiàc i dzieƒ.

1:00

5

Prze∏àcznik wahad∏owy
(.)

Obracajàc prze∏àcznik wahad∏owy,
nastaw godzin´, po czym potwierdê
wybór przyciskiem odtwarzania /
zatrzymywania.
Migaç zacznie liczba minut.

(>)

1:00

NaciÊni´cie (potwierdzenie)

Przycisk MENU

Przycisk odtwarzania / zatrzymywania

1

7

PLAYMODE>

Powtarzajàc czynnoÊç 5, nastaw minuty.
Obracajàc prze∏àcznik wahad∏owy, nastaw
liczb´ minut, po czym potwierdê wybór
przyciskiem odtwarzania / zatrzymywania.

NaciÊnij przycisk MENU.
Pojawi si´ ekran menu.

2

6

NaciÊnij przycisk MENU.
Pojawi si´ normalna zawartoÊç ekranu.

Obracajàc prze∏àcznik wahad∏owy,
wyÊwietl wariant „DATE-TIME”, po
czym potwierdê wybór przyciskiem
odtwarzania / zatrzymywania.
Migaç zacznie liczba lat.

Wy∏àczanie trybu menu
Wybierz z menu wariant [RETURN] lub naciÊnij
przycisk MENU.

WyÊwietlanie bie˝àcej godziny
NaciÊnij przycisk MENU i przytrzymaj go.
Wskazanie zegara widaç, gdy przycisk jest wciÊni´ty.

2004y 1m 1d

Uwagi

3

Obracajàc prze∏àcznik wahad∏owy,
nastaw rok, po czym potwierdê wybór
przyciskiem odtwarzania /
zatrzymywania.
Migaç zacznie liczba miesi´cy.

2004y 1m 1d

• JeÊli urzàdzenie nie b´dzie u˝ywane przez d∏u˝szy
czas, ustawienia daty i godziny mogà ulec skasowaniu.
• Kiedy zegar nie jest nastawiony, zamiast daty i godziny
pojawia si´ wskazanie „-- --”.
• Po w∏àczeniu funkcji PC CLK (strona 33), zegar
w odtwarzaczu Network Walkman jest automatycznie
nastawiany na podstawie wskazaƒ zegara
w pod∏àczonym komputerze.
• W zale˝noÊci od miejsca zakupu zegar urzàdzenia
pracuje w systemie 12- lub 24-godzinnym.
Nie mo˝na zmieniç sytemu wyÊwietlania 12-godzinnego
na 24-godzinny i na odwrót.
Ilustracje w instrukcji przedstawiajà godzin´
w systemie 24-godzinnym.
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Ograniczanie
g∏oÊnoÊci (AVLS)
Funkcja AVLS (system automatycznego ograniczania g∏oÊnoÊci – Automatic Volume Limiter
System) pozwala na ograniczenie maksymalnej
g∏oÊnoÊci w celu zapobie˝enia zaburzeniom
s∏uchu. Dzi´ki tej funkcji mo˝na s∏uchaç muzyki
na komfortowym poziomie g∏oÊnoÊci.

Nastawianie
zaprogramowanych
g∏oÊnoÊci
Istniejà dwa tryby regulacji g∏oÊnoÊci.
Tryb r´czny:

Obracajàc pokr´t∏o VOL (+/–),
mo˝na nastawiç g∏oÊnoÊç
z zakresu od 0 do 31.

Tryb zaprogramowany:
Obracajàc pokr´t∏o VOL (+/–),
mo˝na nastawiç jednà z trzech
zaprogramowanych g∏oÊnoÊci:
LO, MID albo HI.

NaciÊnij i przez pó∏ sekundy
przytrzymaj przycisk SOUND/AVLS.
WyÊwietlony zostanie wskaênik
(AVLS).
G∏oÊnoÊç b´dzie utrzymywana na umiarkowanym
poziomie.

Wy∏àczanie funkcji AVLS
NaciÊnij przycisk SOUND/AVLS i trzymaj go
dotàd, a˝ wskaênik

zgaÊnie.

Pokr´t∏o VOL (+/–)
(–)
(+)

Prze∏àcznik wahad∏owy
(.)

NaciÊni´cie (potwierdzenie)

(>)
Przycisk MENU

Przycisk odtwarzania / zatrzymywania

Nastawianie g∏oÊnoÊci
trybu zaprogramowanego

1

NaciÊnij przycisk MENU.
Pojawi si´ ekran menu.

Zmienianie ustawieƒ odtwarzacza Network Walkman

Przycisk
SOUND/
AVLS

PLAYMODE>

2

Obracajàc prze∏àcznik wahad∏owy,
wyÊwietl wariant „VOL: MAN”.
VOL

:MAN
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Nastawianie zaprogramowanych
g∏oÊnoÊci (cd.)

3

Potwierdê wybór przyciskiem
odtwarzania / zatrzymywania.

Powrót do trybu r´cznego

1

Migaç zacznie napis „MAN”.

4

Obracajàc prze∏àcznik wahad∏owy,
wyÊwietl wariant „SET >.”
VOL

5

Pojawi si´ ekran menu.

2

3
Potwierdê wybór przyciskiem
odtwarzania / zatrzymywania.
* „xx” oznacza liczbowe wskazanie poziomu
g∏oÊnoÊci.

Potwierdê wybór przyciskiem
odtwarzania / zatrzymywania.

4

Obracajàc prze∏àcznik wahad∏owy,
wyÊwietl wariant „MAN.”
VOL

Wybierz poziom g∏oÊnoÊci dla trzech
ustawieƒ: LO, MID i HI.
1 Obracajàc pokr´t∏o VOL (+/–), nastaw
g∏oÊnoÊç dla ustawienia LO.
2 Obracajàc prze∏àcznik wahad∏owy,
wyÊwietl wariant „VOL MID xx”, po
czym pokr´t∏em VOL (+/–) nastaw
g∏oÊnoÊç dla ustawienia MID.

:SET>

Migaç zacznie napis „SET >”.

VOL LO xx

6

Obracajàc prze∏àcznik wahad∏owy,
wyÊwietl wariant „VOL: SET”.
VOL

:SET>

Migaç zacznie napis „VOL LO xx”*.

NaciÊnij przycisk MENU.

:MAN

5

Potwierdê wybór przyciskiem
odtwarzania / zatrzymywania.

6

NaciÊnij przycisk MENU.
Pojawi si´ normalna zawartoÊç ekranu.
Odtàd pokr´t∏o regulacji g∏oÊnoÊci
umo˝liwia regulacj´ g∏oÊnoÊci w zwyk∏ym
trybie.

3 Obracajàc prze∏àcznik wahad∏owy,
wyÊwietl wariant „VOL HI xx”, po czym
pokr´t∏em VOL (+/–) nastaw g∏oÊnoÊç
dla ustawienia HI.

7

Potwierdê wybór przyciskiem
odtwarzania / zatrzymywania.

8

NaciÊnij przycisk MENU.
Pojawi si´ normalna zawartoÊç ekranu.
Odtàd mo˝na wybieraç trzy zaprogramowane ustawienia g∏oÊnoÊci: LO, MID lub HI.

Wy∏àczanie trybu menu
Wybierz z menu wariant [RETURN] lub naciÊnij
przycisk MENU.

Uwaga
Po w∏àczeniu funkcji AVLS (strona 35) faktyczna
g∏oÊnoÊç mo˝e byç mniejsza od zaprogramowanej.
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Wy∏àczanie
sygnalizacji
dêwi´kowej (BEEP)

Zmienianie ustawieƒ podÊwietlenia

Mo˝na wy∏àczyç sygna∏y dêwi´kowe z odtwarzacza Network Walkman.

Ustawienie

Tryb podÊwietlenia

OFF

Zawsze wy∏àczone

ON

W∏àcza si´ na trzy sekundy po
wybraniu ka˝dej funkcji (lub do
zakoƒczenia przewijania)

Do wyboru sà ustawienia ON i OFF.

Prze∏àcznik wahad∏owy
(.)

Prze∏àcznik wahad∏owy
(>)

(.)
Przycisk MENU

Przycisk odtwarzania / zatrzymywania

1

NaciÊnij przycisk MENU.
Pojawi si´ ekran menu.

Przycisk MENU
Przycisk odtwarzania / zatrzymywania

Wybieranie ustawienia „ON”

PLAYMODE>

2

(>)
NaciÊni´cie (potwierdzenie)

1

Obracajàc prze∏àcznik wahad∏owy,
wyÊwietl wariant „BEEP:”, po czym
potwierdê wybór przyciskiem
odtwarzania / zatrzymywania.

NaciÊnij przycisk MENU.
Pojawi si´ ekran menu.

PLAYMODE>

2

Migaç zacznie napis „ON”.

BEEP:ON

Obracajàc prze∏àcznik wahad∏owy,
wyÊwietl wariant „LIGHT:”, po czym
potwierdê wybór przyciskiem
odtwarzania / zatrzymywania.
Migaç zacznie napis „OFF”.

3

Obracajàc prze∏àcznik wahad∏owy,
wyÊwietl wariant „OFF”, po czym
potwierdê wybór przyciskiem
odtwarzania / zatrzymywania.

LIGHT:OFF

3

BEEP:OFF

4

Zmienianie ustawieƒ odtwarzacza Network Walkman

NaciÊni´cie (potwierdzenie)

Obracajàc prze∏àcznik wahad∏owy, wyÊwietl wariant „ON”. Potwierdê wybór
przyciskiem odtwarzania / zatrzymywania.
LIGHT:ON

NaciÊnij przycisk MENU.
Pojawi si´ normalna zawartoÊç ekranu.

4

NaciÊnij przycisk MENU
Pojawi si´ normalna zawartoÊç ekranu.

Ponowne w∏àczanie sygnalizacji
dêwi´kowej
Wykonujàc czynnoÊç 3, wybierz ustawienie „ON”.

Wybieranie ustawienia „OFF”

Wy∏àczanie trybu menu

Wykonujàc czynnoÊç 3, wybierz ustawienie „LIGHT: OFF”.

Wybierz z menu wariant [RETURN] lub naciÊnij
przycisk MENU.

Wy∏àczanie trybu menu
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Zmienianie
ustawienia
synchronizowanego
nagrywania

2

Obracajàc prze∏àcznik wahad∏owy,
wyÊwietl wariant „SYNC:”, po czym
potwierdê wybór przyciskiem
odtwarzania / zatrzymywania.
Migaç zacznie napis „OFF”.

SYNC:OFF

— tylko NW-MS77DR
Mo˝na wybraç ustawienie funkcji synchronizowanego nagrywania. Po jej w∏àczeniu („ON”)
nagrywanie b´dzie si´ rozpoczynaç automatycznie w momecie wykrycia sygna∏u ze êród∏a
dêwi´ku (odtwarzacza CD itp.). Funkcja ta dzia∏a
tylko przy nagrywaniu z urzàdzeƒ cyfrowych
pod∏àczonych przy u˝yciu cyfrowego przewodu
optycznego. JeÊli w sygnale êród∏owym wystàpi
przerwa (cichy fragment), automatycznie w∏àczy
si´ pauza w nagrywaniu. Ponowne wykrycie
dêwi´ku spowoduje wznowienie nagrywania.

3

Obracajàc prze∏àcznik wahad∏owy,
wyÊwietl wariant „ON”, po czym
potwierdê wybór przyciskiem
odtwarzania / zatrzymywania.
SYNC:ON

4

NaciÊnij przycisk MENU
Pojawi si´ normalna zawartoÊç ekranu.

Do wyboru sà ustawienia ON i OFF.

Ustawienie

Znaczenie

ON

W∏àcza funkcj´
synchronizowanego nagrywania

OFF

Wy∏àcza funkcj´
synchronizowanego nagrywania

Standardowo wybrane jest ustawienie OFF.

Wybieranie ustawienia „OFF”
Wykonujàc czynnoÊç 3, wybierz ustawienie „OFF”.

Wy∏àczanie trybu menu
Wybierz z menu wariant [RETURN] lub naciÊnij
przycisk MENU.

z Wskazówka
Prze∏àcznik wahad∏owy

JeÊli w sygnale êród∏owym wystàpi kilkusekundowa
przerwa, automatycznie w∏àczy si´ pauza w nagrywaniu.
Nagrywanie zostanie wznowione po powtórnym
wykryciu dêwi´ku. JeÊli przerwa w sygnale êród∏owym
trwa ponad 5 minut, nagrywanie automatycznie si´
zatrzyma.

(.)

NaciÊni´cie (potwierdzenie)

(>)

Uwagi
Przycisk MENU

Przycisk odtwarzania / zatrzymywania

1

NaciÊnij przycisk MENU.
Pojawi si´ ekran menu.

PLAYMODE>

• Funkcji synchronizowanego nagrywania nie mo˝na
u˝ywaç przy nagrywaniu ze êróde∏ analogowych.
• Kiedy dzia∏a funkcja synchronizowanego nagrywania,
nie mo˝na w∏àczyç pauzy ani r´cznie kontynuowaç
nagrania.
• Ustawienia funkcji synchronizowanego nagrywania nie
nale˝y zmieniaç w czasie nagrywania. Grozi to
b∏´dami w nagraniu.
• JeÊli w sygnale êród∏owym wyst´pujà zak∏ócenia, to
pomimo przerwy w dêwi´ku odtwarzacz mo˝e si´ nie
prze∏àczyç w tryb pauzy.
• JeÊli w czasie synchronizowanego nagrywania wystàpi
kilkusekundowa przerwa w utworze, to w momencie
ponownego wykrycia dêwi´ku zostanie utworzony
nowy utwór.
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Wybieranie pr´dkoÊci transmisji
— tylko NW-MS77DR
Mo˝na wybraç pr´dkoÊç transmisji danych
w formacie ATRAC3plus (48 kb/s lub 64 kb/s).
Im wi´ksza pr´dkoÊç transmisji, tym lepszy
dêwi´k i tym wi´ksza obj´toÊç danych o dêwi´ku.

Prze∏àcznik wahad∏owy

Edycja nazw
utworów i grup
(EDIT NAME)
— tylko NW-MS77DR
Mo˝na zmieniaç nagrane nazwy utworów i grup.
Edycja jest mo˝liwa tylko przy zatrzymanym
odtwarzaniu. Nie mo˝na zmieniaç nazwisk
wykonawców.

Prze∏àcznik wahad∏owy

(.)

(.)
(>)
Przycisk MENU

Przycisk odtwarzania / zatrzymywania

1

NaciÊnij przycisk MENU.
Pojawi si´ ekran menu.

NaciÊni´cie (potwierdzenie)

1

NaciÊnij przycisk MENU.
Pojawi si´ ekran menu.

PLAYMODE>

Obracajàc prze∏àcznik wahad∏owy,
wyÊwietl wariant „BITRATE:”, po
czym potwierdê wybór przyciskiem
odtwarzania / zatrzymywania.
Migaç zacznie napis „OFF”.

BITRATE:48k

3

Przycisk MENU

Przycisk odtwarzania / zatrzymywania

PLAYMODE>

2

(>)

2

Obracajàc prze∏àcznik wahad∏owy,
wyÊwietl wariant „EDIT NAME >”, po
czym potwierdê wybór przyciskiem
odtwarzania / zatrzymywania.
G001T001

Obracajàc prze∏àcznik wahad∏owy,
wyÊwietl ˝àdanà pr´dkoÊç transmisji
danych, po czym potwierdê wybór
przyciskiem odtwarzania /
zatrzymywania.

Zmienianie ustawieƒ odtwarzacza Network Walkman

NaciÊni´cie (potwierdzenie)

BITRATE:64k

4

NaciÊnij przycisk MENU
Pojawi si´ normalna zawartoÊç ekranu.

Wy∏àczanie trybu menu
Wybierz z menu wariant [RETURN] lub naciÊnij
przycisk MENU.
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Edycja nazw utworów i grup
(EDIT NAME) (cd.)

3

Wybierz nazw´ utworu lub grupy, którà
chcesz poddaç edycji.

5

NaciÊnij przycisk MENU.
Pojawi si´ normalna zawartoÊç ekranu.

Edycja nazwy utworu
Obracajàc prze∏àcznik wahad∏owy,
wyÊwietl ˝àdanà nazw´ utworu, po czym
potwierdê wybór przyciskiem odtwarzania
/ zatrzymywania.

Edycja nazwy grupy
Pociàgnij za prze∏àcznik wahad∏owy, aby
wyÊwietliç nazw´ grupy, po czym
obracajàc go, wyÊwietl ˝àdanà nazw´
grupy. Potwierdê wybór przyciskiem
odtwarzania / zatrzymywania.

Dost´pne sà tak˝e nast´pujàce funkcje edycyjne:

Aby

Wykonaj t´ czynnoÊç

PrzemieÊciç
kursor

Pociàgnij i obróç prze∏àcznik
wahad∏owy

Wstawiç odst´p Wybierz ostatni symbol
przed kursorem
Skasowaç znak NaciÊnij przycisk SOUND/AVLS
powy˝ej kursora

Wy∏àczanie trybu menu
Po wybraniu nazwy utworu / grupy miga
pierwszy znak / cyfra / symbol i mo˝na
rozpoczàç edycj´.

Wybierz z menu wariant [RETURN] lub naciÊnij
przycisk MENU.

Koƒczenie edycji
NaciÊnij przycisk MENU.

G001T001

Uwagi

4

Zmieƒ nazw´ utworu / grupy.
1 JeÊli w czynnoÊci 3 wybrana zosta∏a
nazwa grupy, wciÊnij prze∏àcznik
wahad∏owy.
2 Obracajàc prze∏àcznik wahad∏owy,
wyÊwietl ˝àdany znak / cyfr´ / symbol,
po czym potwierdê wybór przyciskiem
odtwarzania / zatrzymywania.
WyÊwietlony znak / cyfra / symbol
zostanie wybrany i zacznie migaç
nast´pny znak.

• Edycji mo˝na poddaç tylko nazwy utworów i grup,
które sà zawarte w danych o dêwi´ku nagranych przy
u˝yciu podstawki USB do nagraƒ. W przypadku
wybrania danych o dêwi´ku przes∏anych z komputera
przez program SonicStage, pojawi si´ komunikat
„CANNOT EDIT”, a edycja b´dzie niemo˝liwa.
Niemo˝liwa jest edycja w odtwarzaczu Network
Walkman nazw grup / utworów, które zosta∏y poddane
edycji w programie SonicStage, nawet jeÊli nagranie
dokonane zosta∏o z u˝yciem podstawki USB do
nagraƒ.
• Dost´pne sà nast´pujàce rodzaje wprowadzanych
znaków: litery (A-Z, a-z), cyfry (0-9) i symbole (” ( ) ,
_ ‘ - odst´p).
• Mo˝na wprowadziç maksymalnie 20 znaków.

T001T001

z Wskazówka
Aby zmieniç rodzaj znaku / cyfry / symbolu
mo˝na obróciç i przytrzymaç prze∏àcznik
wahad∏owy. PuÊç prze∏àcznik, gdy pojawi si´
˝àdany typ, a nast´pnie obracaj go, aby wybraç
˝àdany znak / cyfr´ / symbol.

3 Powtarzajàc czynnoÊç 2, zmieƒ ˝àdany
tytu∏, po czym potwierdê wybór,
naciskajàc na kilka sekund przycisk
odtwarzania / zatrzymywania.
Zmieniony tytu∏ zostanie zapisany.

TRCK1T001
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Inne funkcje

Kasowanie pliku
dêwi´kowego
(ERASE)

3

ERASE:N

Nagrania z wewn´trznej pami´ci flash lub z karty
„Memory Stick Duo” (wyposa˝enie dodatkowe)
mo˝na kasowaç pojedynczo lub grupami
(albumami). Przed kasowaniem nale˝y sprawdziç,
czy jest kasowany w∏aÊciwy utwór.
W chwili pod∏àczenia odtwarzacza Network
Walkman do komputera, który s∏u˝y∏ do
przes∏ania utworów, program SonicStage uzna
skasowane utwory za przes∏ane z powrotem do
komputera, dzi´ki czemu automatycznie zwi´kszy
si´ liczba dozwolonych przes∏aƒ utworów.

Prze∏àcznik wahad∏owy

JeÊli w ciàgu 10 sekund nie zostanie wykonana ˝adna czynnoÊç, procedura kasowania
zostanie automatycznie przerwana.

4

Obracajàc prze∏àcznik wahad∏owy,
wyÊwietl wariant „Y.”
ERASE:Y>

5

(.)

Obracajàc prze∏àcznik wahad∏owy,
wska˝ utwór, który chcesz skasowaç,
po czym potwierdê wybór przyciskiem
odtwarzania / zatrzymywania.

NaciÊnij przycisk odtwarzania /
zatrzymywania.

NaciÊni´cie (potwierdzenie)

6

(>)
Przycisk MENU

Pojawi si´ napis „ERASING”, a utwór
zostanie skasowany. Po skasowaniu pojawia
si´ napis „COMPLETE”, a na wyÊwietlaczu
pojawiajà si´ wskazania z czynnoÊci 2.

Przycisk odtwarzania / zatrzymywania
z Wskazówka
W celu wybrania trybu grupy, nale˝y pociàgnàç
i obróciç prze∏àcznik wahad∏owy.

1

NaciÊnij przycisk MENU.

NaciÊnij przycisk odtwarzania /
zatrzymywania.

7

Inne funkcje

Pojawi si´ napis „Really?”.

NaciÊnij przycisk MENU.
Pojawi si´ normalna zawartoÊç
wyÊwietlacza.

Pojawi si´ ekran menu.

Wy∏àczanie trybu menu

PLAYMODE>

2

Obracajàc prze∏àcznik wahad∏owy,
wyÊwietl wariant „ERASE”, po czym
potwierdê wybór przyciskiem
odtwarzania / zatrzymywania.

Rezygnowanie z kasowania utworu
Wykonujàc czynnoÊç 4, wybierz wariant „N”.

Kasowanie grupy utworów
Podczas wykonywania czynnoÊci 3 pociàgnij prze∏àcznik
wahad∏owy i obracajàc go, wybierz grup´, którà chcesz
skasowaç.

ERASE
Plików dêwi´kowych nie mo˝na kasowaç
w czasie odtwarzania muzyki.

01GB08OTF-U2.p65

Wybierz z menu wariant [RETURN] lub naciÊnij
przycisk MENU.
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Uwagi
• Plików dêwi´kowych nie mo˝na kasowaç w czasie
odtwarzania muzyki. (Na ekranie menu nie pojawi si´
wariant „ERASE”.)
• Kasowanie plików dêwi´kowych z karty „Memory
Stick” jest niemo˝liwe, gdy prze∏àcznik ochrony karty
przed zapisem znajduje si´ w po∏o˝eniu „LOCK”.
(Pojawia si´ wówczas napis „MS LOCKED”.)
• Kiedy widaç napis „ERASING”, nie wolno wyjmowaç
karty „Memory Stick Duo”.

10/05/2004, 23:11
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Ponowne grupowanie utworów
(REGROUP)
Funkcja grupy utworów mo˝e zostaç wy∏àczona*.
Dzieje si´ tak, gdy utwór zostanie dodany do
wewn´trznej pami´ci flash / na kart´ „Memory
Stick Duo” lub usuni´ty z pami´ci / karty za
pomocà komputera, w którym nie jest zainstalowane oprogramowanie SonicStage (strona 15).
Funkcj´ grupy mo˝na wtedy w∏àczyç przez
ponowne pogrupowanie plików dêwi´kowych.
Chcàc montowaç nagrania, nale˝y pod∏àczyç
odtwarzacz Network Walkman do komputera
i u˝yç programu SonicStage.
* Wy∏àczenie funkcji grupy nie wp∏ywa na kolejnoÊç
utworów.

(.)

WyÊwietlony zostanie napis „Really?”.

Really?

4

NaciÊnij przycisk odtwarzania /
zatrzymywania.
Rozpocznie si´ ponowne grupowanie i miga∏
b´dzie napis „REGROUPING”. Po zakoƒczeniu grupowania plików dêwi´kowych
pojawia si´ napis „COMPLETE”, a na
wyÊwietlaczu pojawiajà si´ wskazania
z czynnoÊci 2.

5

NaciÊnij przycisk MENU.

Wy∏àczanie trybu menu

(>)
Przycisk MENU

Przycisk odtwarzania / zatrzymywania

1

Obracajàc prze∏àcznik wahad∏owy,
wyÊwietl wariant „Y”, po czym
potwierdê wybór przyciskiem
odtwarzania / zatrzymywania.

Pojawi si´ normalna zawartoÊç
wyÊwietlacza.

Prze∏àcznik wahad∏owy

NaciÊni´cie (potwierdzenie)

3

NaciÊnij przycisk MENU.
Pojawi si´ ekran menu.

Wybierz z menu wariant [RETURN] lub naciÊnij
przycisk MENU.

Uwagi
• Ponowne grupowanie plików dêwi´kowych nie jest
mo˝liwe w czasie odtwarzania muzyki. (Na ekranie
menu nie pojawi si´ wariant „REGROUP”.)
• Kiedy widaç napis „REGROUP”, nie wolno
wyjmowaç karty „Memory Stick”.

PLAYMODE>

2

Obracajàc prze∏àcznik wahad∏owy,
wyÊwietl wariant „REGROUP”, po
czym potwierdê wybór przyciskiem
odtwarzania / zatrzymywania.
REGROUP:

z Wskazówka
Przywrócenie pierwotnego podzia∏u na grupy jest
czasami niemo˝liwe. Chcàc montowaç nagrania,
nale˝y pod∏àczyç odtwarzacz Network Walkman
do komputera i u˝yç programu SonicStage.

N

Ponowne grupowanie plików dêwi´kowych
nie jest mo˝liwe w czasie odtwarzania
muzyki.
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¸adowanie
akumulatora przez
interfejs USB (USB
CHARGE)
Ta funkcja umo˝liwia ∏adowanie akumulatora
w odtwarzaczu Network Walkman przez pod∏àczenie odtwarzacza do komputera za pomocà
dostarczonego specjalnego przewodu USB.
¸adowanie akumulatora mo˝e si´ wówczas
odbywaç bez u˝ycia zasilacza sieciowego.

z Wskazówka
Funkcja USB CHARGE przydaje si´ do ∏adowania odtwarzacza Network Walkman poza domem.
Normalnie do ∏adowania akumulatora nale˝y
u˝ywaç zasilacza sieciowego.

3

Obracajàc prze∏àcznik wahad∏owy,
wyÊwietl wariant „ON”, po czym
potwierdê wybór przyciskiem
odtwarzania / zatrzymywania.
USB CHG:ON

4

NaciÊnij przycisk MENU.
Pojawi si´ normalna zawartoÊç
wyÊwietlacza.

5

Pod∏àcz odtwarzacz Network Walkman
do komputera za pomocà dostarczonego, specjalnego przewodu USB.
Zapoznaj si´ z opisem czynnoÊci 4
w podrozdziale „Przesy∏anie plików audio
z komputera do odtwarzacza Network
Walkman” na stronie 16.
Rozpocznie si´ ∏adowanie.

Prze∏àcznik wahad∏owy

Wy∏àczanie funkcji USB CHARGE
Wykonujàc czynnoÊç 3, wybierz ustawienie „OFF”.

NaciÊni´cie (potwierdzenie)

(>)

Wy∏àczanie trybu menu
Przycisk MENU

Przycisk odtwarzania / zatrzymywania

1

NaciÊnij przycisk MENU.
Pojawi si´ ekran menu.

PLAYMODE>

2

Obracajàc prze∏àcznik wahad∏owy,
wyÊwietl wariant „USB CHG:”, po
czym potwierdê wybór przyciskiem
odtwarzania / zatrzymywania.
Migaç zacznie napis „OFF”.

Wybierz z menu wariant [RETURN] lub naciÊnij
przycisk MENU.

Inne funkcje

(.)

Uwaga
Porty USB niektórych komputerów nie dostarczajà
wystarczajàcej iloÊci energii. Wówczas na ekranie
komputera pojawia si´ komunikat o b∏´dzie i komputer
nie rozpoznaje odtwarzacza Network Walkman. W takim
przypadku trzeba od∏àczyç odtwarzacz Network
Walkman od komputera i wy∏àczyç funkcj´ USB
CHARGE.

z Wskazówka
Normalnie do ∏adowania akumulatora nale˝y
u˝ywaç zasilacza sieciowego.

USB CHG:OFF
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Formatowanie
pami´ci (FORMAT)
Odtwarzacz Network Walkman umo˝liwia
sformatowanie wewn´trznej pami´ci flash lub
karty „Memory Stick Duo” (wyposa˝enie
dodatkowe).
Sformatowanie pami´ci powoduje skasowanie
ca∏ej jej zawartoÊci. Przed formatowaniem nale˝y
zatem skontrolowaç zawartoÊç pami´ci.
(Sformatowanie karty pami´ci „Memory Stick”
spowoduje skasowanie z niej tak˝e danych
zapisanych przez inne urzàdzenia.) Dost´pne
w handlu karty „Memory Stick” sà sformatowane
fabrycznie i nie trzeba ich formatowaç przed
u˝yciem.

Kiedy w gnieêdzie „Memory Stick” znajduje
sie karta pami´ci
1 Obracajàc prze∏àcznik wahad∏owy, wyÊwietl wariant „IN” (wewn´trzna pami´ç
flash) lub „MS” (“Memory Stick”).

FORMAT:IN>
2 Potwierdê wybór przyciskiem
odtwarzania / zatrzymywania.

3

WyÊwietlony zostanie napis „Really?”.

4

Prze∏àcznik wahad∏owy

Obracajàc prze∏àcznik wahad∏owy,
wyÊwietl wariant „Y”, po czym
potwierdê wybór przyciskiem
odtwarzania / zatrzymywania.

(.)

NaciÊnij przycisk odtwarzania /
zatrzymywania.
Zacznie migaç napis „FORMATTING”
i rozpocznie si´ formatowanie.

NaciÊni´cie (potwierdzenie)

Przycisk MENU

Przycisk odtwarzania / zatrzymywania

Nie mo˝na u˝yç karty „Memory Stick” sformatowanej
w urzàdzeniu innym ni˝ odtwarzacz Network Walkman
lub za pomocà oprogramowania innego ni˝ dostarczony
program SonicStage.
Szczegó∏y podano na stronie 9.

NaciÊnij przycisk MENU.
Pojawi si´ ekran menu.

NaciÊnij przycisk MENU.

Wy∏àczanie trybu menu
Wybierz z menu wariant [RETURN] lub naciÊnij
przycisk MENU.

Rezygnowanie z formatowania
Wykonujàc czynnoÊç 3, wybierz wariant „N”.

PLAYMODE>

2

5

Pojawi si´ normalna zawartoÊç
wyÊwietlacza.

Uwaga

1

Po jego zakoƒczeniu pojawia si´ napis
„COMPLETE”, a na wyÊwietlaczu
pojawiajà si´ wskazania z czynnoÊci 2.

(>)

Uwagi

Obracajàc prze∏àcznik wahad∏owy,
wyÊwietl wariant „FORMAT”, po czym
potwierdê wybór przyciskiem
odtwarzania / zatrzymywania.
FORMAT:N

• Formatowanie pami´ci nie jest mo˝liwe w czasie
odtwarzania muzyki. (Na ekranie menu nie pojawi si´
wariant „FORMAT”.)
• Formatowanie pami´ci jest niemo˝liwe, gdy prze∏àcznik
ochrony karty przed zapisem znajduje si´ w po∏o˝eniu
„LOCK”. (Pojawia si´ wówczas napis „MS LOCKED”.)
• Kiedy widaç napis „FORMATTING”, nie wolno
wyjmowaç karty „Memory Stick Duo”.

z Wskazówka
Formatowanie pami´ci nie jest mo˝liwe
w czasie odtwarzania muzyki.
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W chwili pod∏àczenia odtwarzacza Network
Walkman do komputera, który s∏u˝y∏ do wydania
utworów, program SonicStage uzna utwory
skasowane w wyniku formatowania za przes∏ane
z powrotem do komputera, dzi´ki czemu
automatycznie zwi´kszy si´ liczba dozwolonych
przes∏aƒ utworów.
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Inne informacje

Zalecenia
eksploatacyjne
Bezpieczeƒstwo
• Nie wk∏adaç ˝adnych obcych przedmiotów do
gniazda DC IN na podstawce USB.
• Nie dopuÊciç do zwarcia przez metalowy
przedmiot styków na podstawce USB.

èród∏a zasilania
• U˝ywaç tylko zasilacza sieciowego i podstawki
USB lub podstawki USB do nagraƒ dostarczonych z odtwarzaczem Network Walkman. Nie
u˝ywaç ˝adnych innych zasilaczy, gdy˝ mogà
one spowodowaç uszkodzenie odtwarzacza.

• Odtwarzacz Network Walkman pozostaje pod
napi´ciem zawsze, gdy jest pod∏àczony do
gniazdka sieciowego, nawet jeÊli sam
odtwarzacz jest wy∏àczony.

Instalacja
• Nigdy nie u˝ywaç odtwarzacza Network
Walkman w miejscach, w których b´dzie on
nara˝ony na bardzo silne oÊwietlenie, skrajne
temperatury, wilgoç lub wibracj´.
• Nigdy nie owijaç niczym odtwarzacza, który
jest zasilany przez zasilacz sieciowy. Przegrzanie odtwarzacza mo˝e spowodowaç jego
niew∏aÊciwà prac´ lub uszkodzenie.

Nagrzewanie si´ urzàdzenia
Podczas ∏adowania i podczas pracy przez d∏u˝szy
czas, odtwarzacz Network Walkman lub
podstawka USB mogà si´ nagrzaç.

Bezpieczeƒstwo na drodze
Nie u˝ywaç s∏uchawek podczas kierowania
samochodem, jazdy na rowerze, motocyklu lub
kierowania dowolnym pojazdem silnikowym.
Mo˝e to stwarzaç zagro˝enie dla ruchu, a w pewnych krajach jest zabronione. Potencjalnie
niebezpieczne jest te˝ nastawianie w odtwarzaczu
du˝ej g∏oÊnoÊci w czasie marszu, zw∏aszcza na
przejÊciach dla pieszych. W sytuacjach
potencjalnie niebezpiecznych nale˝y zachowaç
szczególnà ostro˝noÊç albo zrezygnowaç
z u˝ywania odtwarzacza.

Zapobieganie uszkodzeniom s∏uchu
Unikaç u˝ywania s∏uchawek przy nastawionej
du˝ej g∏oÊnoÊci. SpecjaliÊci od spraw s∏uchu
przestrzegajà przed d∏ugotrwa∏ym, ciàg∏ym
s∏uchaniem z du˝à g∏oÊnoÊcià. S∏yszàc dzwonienie w uszach nale˝y zmniejszyç g∏oÊnoÊç lub
zrezygnowaç z u˝ywania odtwarzacza.

Szacunek dla innych
Nastawiaç umiarkowany poziom g∏oÊnoÊci.
Pozwoli to na s∏yszenie dêwi´ków z zewnàtrz i na
zachowanie kontaktu z osobami w pobli˝u.

Ostrze˝enie
JeÊli w czasie korzystania z odtwarzacza Network
Walkman zacznie si´ burza, nale˝y natychmiast
zdjàç s∏uchawki.

Czyszczenie
• Obudow´ odtwarzacza nale˝y czyÊciç mi´kkà
Êciereczkà zwil˝onà wodà albo roztworem
∏agodnego Êrodka myjàcego.

Inne informacje

• JeÊli odtwarzacz nie b´dzie u˝ywany przez
d∏u˝szy czas, nale˝y od∏àczyç od niego zasilanie. W celu wy∏àczenia zasilacza z gniazdka
chwyciç za wtyczk´; nigdy nie ciàgnàç za
przewód.

S∏uchawki

• Okresowo czyÊciç wtyk s∏uchawek.

Uwagi
• Nie u˝ywaç wszelkiego rodzaju Êciereczek ani
proszku do szorowania, a tak˝e rozpuszczalników, takich jak spirytus czy benzyna. Ârodki
takie mogà uszkodziç obudow´.
• Uwa˝aç, aby nie dopuÊciç do przenikni´cia
wody do wn´trza podstawki USB lub podstawki
USB do nagraƒ przez otwór obok z∏àcza.
W przypadku pytaƒ lub problemów zwiàzanych
z odtwarzaczem Network Walkman, prosimy
o skontaktowanie si´ z najbli˝szym autoryzowanym sklepem Sony.
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Zalecenia eksploatacyjne (cd.)
Obchodzenie si´ z kartà „Memory
Stick Duo”

A B

Usuwanie wyeksploatowanego odtwarzacza
Network Walkman
Wewnàtrz odtwarzacza Network Walkman
znajduje si´ akumulator niklowo-wodorkowy.
Przed usuni´ciem odtwarzacza nale˝y zadbaç
o w∏aÊciwe odpadowanie akumulatora.
W niektórych krajach usuwanie akumulatora zasilajàcego urzàdzenie podlega szczegó∏owym przepisom.
Prosimy o zapoznanie si´ z lokalnymi przepisami.

C
• Nie umieszczaç etykiety na karcie „Memory
Stick Duo”, aby uniknàç jej przyklejenia si´
w gnieêdzie.
• Kiedy prze∏àcznik ochrony przed zapisem na
karcie „Memory Stick” znaduje si´ w po∏o˝eniu
„LOCK”, nie mo˝na nagrywaç, kasowaç ani
przetwarzaç danych (A).
• Do zmiany po∏o˝enia prze∏àcznika ochrony
przed zapisem u˝yç spiczastego przedmiotu.
• Nie wyjmowaç karty „Memory Stick” w czasie
odczytu ani zapisu danych.
• Aby uniknàç uszkodzenia danych, nie
wykonywaç nast´pujàcych czynnoÊci:

Uwaga
Nie rozbieraç odtwarzacza Network Walkman w ˝adnym
przypadku z wyjàtkiem usuwania go.

Wyjmowanie akumulatora
niklowo-wodorkowego
1 U˝ywajàc Êrubokr´ta krzy˝akowego, wykr´ç
wkr´ty z boków odtwarzacza (A i B).

A

– Nie wyjmowaç karty „Memory Stick” ani nie
wy∏àczaç odtwarzacza Network Walkman
w czasie odczytu lub zapisu danych.
– Nie u˝ywaç odtwarzacza Network Walkman
w miejscach nara˝onych na dzia∏anie ∏adunków statycznych lub zak∏óceƒ elektrycznych.
• Zaleca si´ wykonywanie zapasowych kopii
wa˝nych danych.

B
2 Zdejmij pokryw´.

Akumulator niklowo-wodorkowy

• Podczas pisania w polu notatek nie naciskaç za
mocno karty „Memory Stick”. (C)
• Do przechowywania i przenoszenia karty
„Memory Stick” u˝ywaç dostarczonej os∏ony.
• Nie dotykaç z∏àcza na karcie „Memory Stick”
palcami ani metalowymi przedmiotami. (B)
• Nie zginaç karty „Memory Stick”. Chroniç jà
przed upuszczeniem i silnym wstrzàsem.
• Nie rozbieraç ani nie przerabiaç kart „Memory
Stick”.
• Nie dopuÊciç do zamoczenia karty „Memory
Stick”.
• Nie u˝ywaç i nie przechowywaç odtwarzacza
Network Walkman w miejscach:

3 Od∏àcz z∏àcze, po czym wyjmij akumulator.
4 Zaizoluj styki z∏àcza, oklejajàc je taÊmà.

– bardzo goràcych, na przyk∏ad w samochodzie
zaparkowanym w s∏oƒcu,
– w pe∏nym s∏oƒcu,
– wilgotnych lub nara˝onych na oddzia∏ywanie
substancji ˝ràcych.
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Rozwiàzywanie problemów
JeÊli przy korzystaniu z odtwarzacza Network Walkman wystàpi jeden z opisanych tu problemów, nale˝y
spróbowaç go rozwiàzaç, pos∏ugujàc si´ poni˝szà listà. JeÊli problem nie zostanie rozwiàzany, prosimy
o skontaktowanie si´ z najbli˝szà autoryzowanà stacjà serwisowà Sony. Problemy, które mogà wystàpiç,
kiedy urzàdzenie jest pod∏àczone do komputera, omówiono tak˝e w systemie pomocy elektronicznej do
dostarczonego oprogramowania, pod has∏em „Troubleshooting”.

Zerowanie odtwarzacza
JeÊli odtwarzacz Network Walkman nie dzia∏a
normalnie lub jeÊli nie ma dêwi´ku pomimo
zapoznania si´ z poni˝szà listà rozwiàzaƒ, nale˝y
spiczastym przedmiotem nacisnàç i przez
sekund´ przytrzymaç przycisk zerowania.

z Wskazówka

Przycisk
zerowania

NaciÊni´cie przycisku zerowania nie powoduje
skasowania ˝adnych plików dêwi´kowych.

Co si´ sta∏o?
Obs∏uga
Przyczyna / Rozwiàzanie

Brak dêwi´ku.
Powstajà zak∏ócenia.

• G∏oÊnoÊç jest zmniejszona do zera.
c Zwi´kszyç g∏oÊnoÊç (strona 23).
• Wtyk s∏uchawek jest niew∏aÊciwie pod∏àczony.
c Starannie pod∏àczyç wtyk s∏uchawek (strona 26).
• Wtyk s∏uchawek jest brudny.
c WyczyÊciç wtyk s∏uchawek suchà, mi´kkà Êciereczkà.
• Próbowano odtworzyç utwór z limitem czasu odtwarzania.
c Nie mo˝na odtworzyç utworu, którego limit czasu odtwarzania
minà∏.
• W pami´ci nie sà zapisane ˝adne utwory.
c JeÊli pojawia si´ napis „NO DATA”, trzeba przes∏aç pliki
dêwi´kowe z komputera do odtwarzacza.

Nie dzia∏ajà przyciski.

• W∏àczona jest funkcja blokady (HOLD).
c Przestawiç prze∏àcznik HOLD w przeciwne po∏o˝enie (strona 32).
• W odtwarzaczu skropli∏a si´ para wodna.
c Odczekaç kilka godzin.
• Niewystarczajàco na∏adowany akumulator.
c Na∏adowaç akumulator (strona 11).
• Odtwarzacz znajduje si´ na podstawce USB lub podstawce USB do
nagraƒ.
c Kiedy odtwarzacz Network Walkman znajduje si´ na podstawce
USB lub podstawce USB do nagraƒ, nie dzia∏ajà na nim przyciski.
Zdjàç odtwarzacz z podstawki USB lub podstawki USB do nagraƒ,

Zbyt ma∏a g∏oÊnoÊç.

W∏àczona jest funkcja AVLS.
c Wy∏àczyç funkcj´ AVLS (strona 35).

Brak dêwi´ku w prawym kanale
s∏uchawek.

Wtyk s∏uchawek nie jest wciÊni´ty do koƒca.
c Starannie pod∏àczyç wtyk s∏uchawek (strona 26).

Odtwarzanie nagle si´ zatrzymuje.

Niewystarczajàco na∏adowany akumulator.
c Na∏adowaç akumulator (strona 11).

Inne informacje

Objaw
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Rozwiàzywanie problemów (cd.)
WyÊwietlacz
Objaw

Przyczyna / Rozwiàzanie

Nie w∏àcza si´ podÊwietlenie.

Dla parametru LIGHT jest wybrane ustawienie „OFF”.
c Zmieniç w menu ustawienie parametru „LIGHT” na „ON” (strona
37).

Zamiast tytu∏u pojawia si´ symbol „s”. U˝ywane sà znaki, których odtwarzacz Network Walkman nie mo˝e
wyÊwietliç.
c Za pomocà dostarczonego oprogramowania SonicStage zmieniç
tytu∏ tak, aby zawiera∏ on tylko w∏aÊciwe znaki.

¸adowanie akumulatora
Objaw

Przyczyna / Rozwiàzanie

Krótki czas pracy akumulatora.

• Urzàdzenie pracuje w temperaturze ni˝szej ni˝ 5°C.
c Skrócenie czasu pracy wynika z w∏aÊciwoÊci akumulatora.
Nie jest ono objawem uszkodzenia.
• Odtwarzacz Network Walkman by∏ d∏ugo nieu˝ywany.
c WydajnoÊç akumulatora poprawi si´ po jego kilkakrotnym
na∏adowaniu i wy∏adowaniu.
• Akumulator wymaga wymiany.
c Porozumieç si´ z lokalnà autoryzowanà stacjà serwisowà Sony.
• Akumulator jest za krótko ∏adowany.
c Na sprawdzenie stanu akumulatora i zabezpieczenie go przed
rozpocz´ciem szybkiego ∏adowania potrzeba 15 minut. ¸adowaç
akumulator a˝ do momentu zgaÊni´cia lampki CHARGE.

Nie pali si´ lampka ∏adowania.

• Urzàdzenie nie dzia∏a normalnie.
c Nacisnàç przycisk zerowania, aby wyzerowaç urzàdzenie (strona
47).

Lampka ∏adowania miga.

Próbowano ∏adowaç akumulator w niskiej lub w wysokiej temperaturze.
c ¸adowanie akumulatora powinno si´ odbywaç w temperaturze
otoczenia od 5°C do 35°C. Aby zapobiec uszkodzeniu akumulatora
nie jest on ∏adowany w ni˝szej ani w wy˝szej temperaturze.

Po∏àczenie z komputerem / Dostarczone oprogramowanie
Objaw

Przyczyna / Rozwiàzanie

Nie mo˝na zainstalowaç
oprogramowania.

System operacyjny nie wspó∏pracuje z u˝ywanym oprogramowaniem.
c Szczegó∏ów nale˝y szukaç w osobnej dokumentacji oprogramowania
SonicStage.

Po pod∏àczeniu odtwarzacza do
komputera za pomocà specjalnego
przewodu USB nie pojawia si´ napis
„CONNECT”.

• Zaczekaç na uwierzytelnienie oprogramowania SonicStage.
• W komputerze jest uruchomiony inny program.
c Odczekaç chwil´ i na nowo pod∏àczyç przewód USB. JeÊli to nie
rozwià˝e problemu, od∏àczyç przewód USB, ponownie uruchomiç
komputer i z powrotem pod∏àczyç przewód USB.
• Specjalny przewód USB od∏àczy∏ si´.
c Pod∏àczyç specjalny przewód USB.
• U˝ywany jest koncentrator USB.
c Nie gwarantuje si´ wspó∏pracy z koncentratorem USB. Pod∏àczyç
specjalny przewód USB bezpoÊrednio do komputera.
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Przyczyna / Rozwiàzanie

Komputer nie rozpoznaje
pod∏àczonego odtwarzacza Network
Walkman.

• Odtwarzacz jest niew∏aÊciwie umieszczony na podstawce USB lub
podstawce USB do nagraƒ.
c Prawid∏owo umieÊciç odtwarzacz na podstawce USB lub
podstawce USB do nagraƒ.
• Specjalny przewód USB od∏àczy∏ si´.
c Pod∏àczyç specjalny przewód USB.
• Nie zosta∏ zainstalowany programowy sterownik odtwarzacza
Network Walkman.
c Zainstalowaç programowy sterownik odtwarzacza Network
Walkman (strona 15).
Programowy sterownik odtwarzacza Network Walkman zostanie
automatycznie zainstalowany przy instalacji oprogramowania
SonicStage z dostarczonego dysku CD-ROM.

Nie mo˝na przes∏aç utworu.

• Specjalny przewód USB jest niew∏aÊciwie pod∏àczony.
c Prawid∏owo pod∏àczyç specjalny przewód USB.
• Utwór zosta∏ ju˝ trzykrotnie przes∏any. (Ograniczenie to nie dotyczy
programu SonicStage w wersji 2.0 lub wy˝szej.)
c Przes∏aç utwór z powrotem do komputera, po czym ponownie
przes∏aç go do odtwarzacza.
• Niewystarczajàca iloÊç pami´ci (wewn´trznej lub na karcie
„Memory Stick”).
c Przes∏aç niepotrzebne utwory z powrotem do komputera
i zwi´kszyç iloÊç miejsca.
• Do wewn´trznej pami´ci flash zosta∏o ju˝ przes∏anych 400 utworów
lub 400 grup.
c Jest to maksymalna liczba utworów lub grup, które mo˝na
przes∏aç.
• Na kart´ „Memory Stick” zosta∏o ju˝ przes∏anych 400 utworów lub
400 grup.
c Jest to maksymalna liczba utworów lub grup, które mo˝na
przes∏aç.
• Ze wzgl´du na ograniczenia narzucone przez posiadaczy praw, nie
mo˝na przes∏aç plików dêwi´kowych z limitem czasu odtwarzania
albo liczby odtworzeƒ. Informacji o ustawieniach ka˝dego pliku
nale˝y szukaç u dystrybutora.
• Karta „Memory Stick”, na którà próbowano wydaç pliki dêwi´kowe,
nie obs∏uguje technologii MagicGate.
c U˝yç karty „Memory Stick Duo” zgodnej z MagicGate.

Ma∏a liczba plików dêwi´kowych,
które mo˝na przes∏aç. (Krótki czas
nagrywania.)

• Niewystarczajàca iloÊç pami´ci (wewn´trznej lub na karcie
„Memory Stick”) uniemo˝liwia zapisanie plików dêwi´kowych,
które próbowano przes∏aç.
c Przes∏aç niepotrzebne utwory z powrotem do komputera
i zwi´kszyç iloÊç miejsca.
• NoÊnik danych, na który próbowano przes∏aç utwory (wewn´trzna
pami´ç flash lub karta „Memory Stick”), zawiera dane inne ni˝ pliki
dêwi´kowe.
c PrzenieÊç dane inne ni˝ pliki dêwi´kowe do komputera
i zwi´kszyç iloÊç pami´ci.

Inne informacje

Objaw

• Próbowano przes∏aç utwory do komputera innego ni˝ ten, z którego
Nie mo˝na przesy∏aç plików
dêwi´kowych z powrotem do komputera. utwory zosta∏y one przes∏ane do odtwarzacza Network Walkman.
c Pliki dêwi´kowe mo˝na przes∏aç z powrotem tylko do tego
komputera, z którego zosta∏y one przes∏ane do odtwarzacza
Network Walkman.
• Plik dêwi´kowy zosta∏ usuni´ty z komputera, z którego zosta∏
przes∏any do odtwarzacza Network Walkman.
c Nie mo˝na przes∏aç z powrotem do komputera pliku
dêwi´kowego, jeÊli plik ten zosta∏ usuni´ty z komputera u˝ytego
do przes∏ania pliku do odtwarzacza. W takim przypadku trzeba
usunàç plik dêwi´kowy z odtwarzacza Network Walkman.
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Rozwiàzywanie problemów (cd.)
Objaw

Przyczyna / Rozwiàzanie

Kiedy odtwarzacz Network Walkman
jest pod∏àczany do komputera,
czasami nast´puje automatyczne
przesy∏anie plików z powrotem do
komputera.

JeÊli plik dêwi´kowy zostanie usuni´ty z odtwarzacza Network
Walkman za pomocà programu SonicStage zainstalowanego w komputerze innym ni˝ u˝yty do przes∏ania utworu, to w chwili pod∏àczenia
odtwarzacza do komputera u˝ytego do przes∏ania utworu nastàpi
automatyczne przes∏anie utworu z powrotem do komputera. W jego
wyniku automatycznie zwi´ksza si´ liczba dozwolonych przes∏aƒ.

Po pod∏àczeniu odtwarzacza Network
Walkman do komputera pojawia si´
napis „Memory Stick”, ale nie mo˝na
odnaleêç plików.

• Karta „Memory Stick” nie jest w∏o˝ona.
c W∏o˝yç kart´ „Memory Stick”.
• Wystàpuje jakiÊ problem z kartà „Memory Stick”.
c W∏o˝yç kart´ „Memory Stick” i sprawdziç zawartoÊç wyÊwietlacza na odtwarzaczu Network Walkman, od∏àczajàc specjalny
przewód USB. JeÊli pojawi si´ komunikat o b∏´dzie, usunàç
przyczyn´ b∏´du zgodnie z komunikatem (strona 52 do 53).
• Komputer prze∏àczy∏ si´ w tryb suspend, po czym powróci∏ do
normalnego trybu pracy.
c Prze∏àczenie si´ komputera w tryb suspend uniemo˝liwia
póêniejszà transmisj´ danych. Od∏àczyç specjalny przewód USB
i pod∏àczyç go na nowo.

Po pod∏àczeniu do komputera
odtwarzacz Network Walkman
zaczyna dzia∏aç niestabilnie.

U˝ywany jest koncentrator USB albo przed∏u˝acz USB.
c Nie gwarantuje si´ wspó∏pracy z koncentratorem lub przed∏u˝aczem
USB. Pod∏àczyç przewód USB bezpoÊrednio do komputera.

Po pod∏àczeniu odtwarzacza Network
Walkman do komputera na ekranie
komputera pojawia si´ komunikat
„Failed to authenticate Device/
Media”.

Odtwarzacz jest niew∏aÊciwie pod∏àczony do komputera.
c Zakoƒczyç prac´ programu SonicStage i sprawdziç pod∏àczenie
specjalnego przewodu USB. Ponownie uruchomiç program
SonicStage.

Nagrywanie (tylko NW-MS77DR)
Objaw

Przyczyna / Rozwiàzanie

Nie dzia∏ajà przyciski na podstawce
USB do nagraƒ.

• Podstawka USB do nagraƒ nie jest w∏àczona.
c W∏aÊciwie pod∏àczyç dostarczony zasilacz sieciowy.
• Prze∏àcznik wyboru trybu nagrywania znajduje si´ w po∏o˝eniu
„USB/KEY PROTECT”.
c Przestawiç go w po∏o˝enie „LINE IN”.
• Przewód u˝ywany do nagrywania jest niew∏aÊciwie pod∏àczony do
gniazda LINE IN.
c Prawid∏owo pod∏àczyç do gniazda LINE IN optyczny przewód
cyfrowy lub przewód po∏àczeniowy (analogowy).

Podczas nagrywania wyst´puje b∏àd.

• Nie jest przesy∏ana muzyka.
c Sprawdziç, czy êród∏o nagrywanego sygna∏u (cyfrowe ./
analogowe urzàdzenie audio) prawid∏owo odtwarza. Przed
wznowieniem nagrywania usunàç b∏àd, naciskajàc przycisk STOP
na podstawce USB do nagraƒ.
• Odtwarzacz doznaje wibracji.
c JeÊli w czasie nagrywania odtwarzacz jest nara˝ony na wibracj´,
mo˝e wystàpiç b∏àd w nagrywaniu. UmieÊciç odtwarzacz
w stabilnym miejscu. Przed wznowieniem nagrywania usunàç
b∏àd, naciskajàc przycisk STOP na podstawce USB do nagraƒ.
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Inne
Przyczyna / Rozwiàzanie

Brak dêwi´kowej sygnalizacji u˝ycia
funkcji odtwarzacza Network
Walkman.

Dla parametru BEEP jest wybrane ustawienie „OFF”.
c Zmieniç w menu ustawienie parametru „BEEP” na „ON” (strona 37).

Karta „Memory Stick” nie daje si´
w∏o˝yç do gniazda.

• Karta „Memory Stick” jest wk∏adana w z∏à stron´.
c Wk∏adaç kart´ „Memory Stick” do odtwarzacza we w∏aÊciwà
stron´ (strona 15, 19).
• Na karcie „Memory Stick” znajduje si´ etykieta.
c Nie naklejaç etykiety na kart´ „Memory Stick”.

Kasowane jest ustawienie zegara.

Odtwarzacz Network Walkman nie by∏ przez d∏ugi czas u˝ywany ani
∏adowany.
c Nie oznacza to uszkodzenia.

Odtwarzacz Network Walkman,
podstawka USB lub podstawka USB
do nagraƒ nagrzewajà si´.

Trwa ∏adowanie akumulatora lub ∏adowanie w∏aÊnie si´ zakoƒczy∏o.
c Podczas ∏adowania odtwarzacz Network Walkman i podstawka USB
lub podstawka USB do nagraƒ mogà si´ nagrzewaç.

Nie mo˝na u˝ywaç karty „Memory
Stick” u˝ywanej w innych
urzàdzeniach.

• Karta „Memory Stick” zosta∏a sformatowana w innym urzàdzeniu,
na przyk∏ad w komputerze.
c Przes∏aç potrzebne dane na inny noÊnik, taki jak dysk twardy
komputera, po czym ponownie sformatowaç kart´ „Memory
Stick” w odtwarzaczu Network Walkman (strona 44).

Nie mo˝na odszukaç grup na karcie
„Memory Stick”.

Dane zapisane na karcie „Memory Stick” lub w wewn´trznej pami´ci
flash zosta∏y poddane edycji w urzàdzeniu bez funkcji grupy.
c Przed pod∏àczeniem odtwarzacza do komputera mo˝na spróbowaç
przywróciç ustawienia grup za pomocà funkcji ponownego
grupowania (strona 42).

Nie mo˝na odtwarzaç plików
dêwi´kowych z karty „Memory Stick”
w innym urzàdzeniu na karty
„Memory Stick”.

Próbowano odtwarzaç pliki w formacie ATRAC3plus w urzàdzeniu,
które nie obs∏uguje formatu ATRAC3plus.
c Pliki w formacie ATRAC3plus mo˝na odtwarzaç tylko w urzàdzeniach obs∏ugujàcych format ATRAC3plus.

Inne informacje

Objaw
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Rozwiàzywanie problemów (cd.)

Komunikaty o b∏´dach
JeÊli na ekranie pojawia si´ komunikat o b∏´dzie, nale˝y skorzystaç z poni˝szego opisu.

Komunikat

Znaczenie

Rozwiàzanie

ACCESS

Wymiana danych z kartà „Memory
Stick”.

Zaczekaç na zakoƒczenie wymiany. Kiedy
widaç ten komunikat, nie wyjmowaç karty
„Memory Stick”.

AVLS

W∏àczona jest funkcja AVLS, a g∏oÊnoÊç
przekracza dopuszczalny poziom.

Zmniejszyç g∏oÊnoÊç lub wy∏àczyç funkcj´
AVLS.

CANNOT PLAY

• Odtwarzacz Network Walkman nie
mo˝e odtworzyç pewnych plików ze
wzgl´du na niezgodnoÊç formatów.
• Wymuszono przerwanie operacji
przesy∏ania utworu.

JeÊli plik nie daje si´ odtworzyç, mo˝na go
skasowaç z karty „Memory Stick”.
Szczegó∏y podano w punkcie „Kasowanie nienormalnych danych z karty „Memory Stick”
lub z wewn´trznej pami´ci flash” (strona 54).

CANNOT REC

Po pod∏àczeniu odtwarzacza Network
Nie oznacza to b∏´du. Zaczekaç, a˝ b´dzie
Walkman do podstawki USB do nagraƒ
mo˝na rozpoczàç nagrywanie.
prze∏àcznik wyboru trybu nagrywania
zosta∏ przestawiony w po∏o˝enie „LINE IN.”
Nagrywanie nie uda∏o si´.

Sprawdziç sposób pod∏àczenia przewodu
nagrywajàcego i wznowiç nagrywanie.

Urzàdzenie nie mo˝e nagraç danych
o dêwi´ku z pod∏àczonego urzàdzenia.

Urzàdzenie nie obs∏uguje danych o dêwi´ku,
które próbowano nagrywaç.

CONNECT

Odtwarzacz Network Walkman jest
pod∏àczony do komputera.

Nie oznacza to b∏´du. Do sterowania odtwarzaczem mo˝na u˝ywaç oprogramowania
SonicStage, nie dzia∏ajà natomiast przyciski
na odtwarzaczu Network Walkman.

ERROR

Wykryta zosta∏a awaria.

Porozumieç si´ z najbli˝szà autoryzowanà
stacjà serwisowà Sony.

EXPIRED

• Up∏ynà∏ limit czasu odtwarzania utworu • JeÊli nie jest nastawiona bie˝àca godzina,
ze zdefiniowanym limitem czasu.
wyregulowaç zegar w menu (strona 34).
• Próbowano odtworzyç utwór z limitem • JeÊli utwór nie daje si´ odtworzyç, mo˝na
odtwarzania, a nie jest nastawiona
go skasowaç z karty „Memory Stick”.
bie˝àca godzina.
Szczegó∏y podano w punkcie „Kasowanie
• Utwór jest obj´ty ograniczeniem
nienormalnych danych z karty „Memory
odtwarzania, którego nie obs∏uguje
Stick” lub z wewn´trznej pami´ci flash”
odtwarzacz Network Walkman.
(strona 54).
• Odtwarzacz Network Walkman nie obs∏uguje nagraƒ z limitem liczby odtworzeƒ.
Szczegó∏y podano w punkcie „Uwaga
dotyczàca odtwarzania utworów z ograniczeniem liczby odtworzeƒ” (strona 18).

FILE ERROR

• Nie mo˝na odczytaç pliku.
• Nienormalny plik.

Skasowaç utwór powodujàcy b∏àd. Szczegó∏y podano w punkcie „Kasowanie nienormalnych danych z karty „Memory Stick” lub
z wewn´trznej pami´ci flash” (strona 54).

FORMAT ERROR

(podczas odtwarzania)
Odtwarzacz Network Walkman nie
obs∏uguje formatu plików w∏o˝onej karty
„Memory Stick”.

Sformatowaç kart´ „Memory Stick”,
wykonujàc procedur´ ze strony 44. (Kart´
„Memory Stick” nale˝y sformatowaç w odtwarzaczu. JeÊli karta zostanie sformatowana
w innym urzàdzeniu, nie b´dzie mo˝na
odtwarzaç utworów, choç mo˝liwe b´dzie
ich przesy∏anie.)

(podczas nagrywania)
Próbowano nagraç utwór w formacie
nieobs∏ugiwanym przez odtwarzacz
Network Walkman.

Utworu nie mo˝na nagraç, poniewa˝ nie jest
on zgodny z odtwarzaczem Network
Walkman.
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Znaczenie

GROUP FULL

Przes∏aç potrzebne grupy do komputera, po
Osiàgni´to maksymalnà liczb´ grup
w wewn´trznej pami´ci flash lub na karcie czym je skasowaç. Szczegó∏y dotyczàce
przesy∏ania grup do komputera mo˝na
„Memory Stick”.
znaleêç w pomocy elektronicznej do
programu SonicStage.

Rozwiàzanie

HOLD

W∏àczona jest funkcja HOLD, wskutek
czego nie dzia∏ajà przyciski sterujàce.

Zmieniç po∏o˝enie prze∏àcznika HOLD, aby
odblokowaç przyciski.

LOW BATT

Akumulator jest wy∏adowany.

Na∏adowaç akumulator.

MEMORY FULL

Pami´ç jest pe∏na lub utworzono 400
grup.

Skasowaç utwory lub grupy. Grupa, która nie
zawiera ani jednego utworu, równie˝ liczy
si´ jako grupa. Do kasowania grup nie
zawierajàcych utworów nale˝y u˝ywaç
programu SonicStage.

MG ERROR

System ochrony praw autorskich wykry∏
nieuwierzytelniony plik.

Przes∏aç normalne pliki audio z powrotem do
komputera, po czym sformatowaç kart´
„Memory Stick” w odtwarzaczu Network
Walkman. (Szczegó∏y podano w punkcie
„Kasowanie nienormalnych danych z karty
„Memory Stick” lub z wewn´trznej pami´ci
flash” na stronie 54).)

MS LOCKED

Prze∏àcznik ochrony przez zapisem na
karcie „Memory Stick” znajduje si´
w po∏o˝eniu „LOCK”.

Przed pod∏àczeniem odtwarzacza do komputera w celu przes∏ania danych, formatowaniem karty „Memory Stick” lub pod∏àczeniem odtwarzacza do cyfrowego / analogowego urzàdzenia audio w celu nagrywania
(NW-MS77DR) przestawiç prze∏àcznik
w przeciwne po∏o˝enie.

NO AUDIO

Brak plików dêwi´kowych w wewn´trznej JeÊli na karcie „Memory Stick” nie ma
plików dêwi´kowych, nale˝y u˝yç programu
pami´ci flash lub na karcie „Memory
SonicStage i przes∏aç pliki.
Stick”.
W∏o˝ona jest karta inna ni˝ „Memory
Stick Duo” zgodna z MagicGate.

W∏o˝yç kart´ „Memory Stick Duo” zgodnà
z MagicGate (wyposa˝enie dodatkowe).
Szczegó∏y podano w punkcie „Informacja
o kartach „MagicGate Memory Stick”” na
stronie 8.

NO DATA

Brak danych na karcie „Memory Stick”.

U˝yç programu SonicStage i przes∏aç pliki.

READ ONLY

W∏o˝ona karta „Memory Stick” jest
przeznaczona tylko do odczytu.

W∏o˝yç kart´ „Memory Stick Duo” zgodnà
z MagicGate (wyposa˝enie dodatkowe).
Szczegó∏y podano w punkcie „Informacja
o kartach „MagicGate Memory Stick”” na
stronie 8.

STICK ERROR

• Brak dost´pu do karty „Memory Stick”.
• Wystàpi∏ problem z kartà “Memory
Stick” lub odtwarzaczem Network
Walkman.

Wyjàç i z powrotem w∏o˝yç kart´ „Memory
Stick”.
JeÊli nie rozwià˝e to problemu, dostarczyç
odtwarzacz Network Walkman i kart´
„Memory Stick” do najbli˝szej autoryzowanej stacji serwisowej Sony.

TYPE ERROR

W∏o˝ona karta „Memory Stick” nie
wspó∏pracuje z odtwarzaczem Network
Walkman.

Prawid∏owo w∏o˝yç do gniazda kart´
„Memory Stick Duo” zgodnà z MagicGate
(wyposa˝enie dodatkowe).

Inne informacje

Komunikat
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Rozwiàzywanie problemów (cd.)
Kasowanie nienormalnych danych z karty „Memory Stick” lub z wewn´trznej
pami´ci flash
JeÊli pojawia si´ komunikat „CANNOT PLAY”, „EXPIRED”, „FILE ERROR”, „STICK ERROR” lub
„MG ERROR”, wyst´puje problem z ca∏oÊcià lub z cz´Êcià danych zapisanych na karcie „Memory Stick”
lub w wewn´trznej pami´ci flash.
W celu skasowania danych, których nie mo˝na odtworzyç, nale˝y wykonaç nast´pujàce czynnoÊci:
1 Pod∏àcz odtwarzacz Network Walkman do komputera i uruchom program SonicStage.
2 JeÊli wiadomo, które dane sà przyczynà problemu (na przyk∏ad utwory, dla których up∏ynà∏ limit czasu
odtwarzania), trzeba skasowaç te dane przy u˝yciu programu SonicStage.
3 JeÊli nie rozwià˝e to problemu, naciÊnij przycisk
w programie SonicStage, aby przes∏aç
z odtwarzacza do komputera wszystkie dane, które nie powodujà problemu. Odtwarzacz musi byç
pod∏àczony do komputera.
4 Od∏àcz odtwarzacz Network Walkman od komputera, po czym sformatuj kart´ „Memory Stick” za
pomocà menu FORMAT (strona 44).

Uwaga
Sformatowanie karty „Memory Stick” spowoduje skasowanie danych zapisanych przez inne urzàdzenia. JeÊli karta
zawiera dane z innych urzàdzeƒ, to przed formatowaniem nale˝y sprawdziç jej zawartoÊç.
Szczegó∏ów nale˝y szukaç w pomocy elektronicznej do programu SonicStage.
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Zasilanie

Dane techniczne
Maksymalny czas nagrywania

• Napi´cie sta∏e 1,2 V (z wewn´trznego akumulatora)
• Napi´cie sta∏e 4,5 V (z zasilacza sieciowego)
• Zasilanie przez interfejs USB (z komputera przez
dostarczony przewód USB)

(w przybli˝eniu)
NW-MS70D/MS77DR; kiedy jest u˝ywana tylko
wewn´trzna pami´ç flash:
ATRAC3

ATRAC3plus

4 h 10 min. (132 kb/s)
5 h 20 min. (105 kb/s)
8 h 30 min. (66 kb/s)

2 h (256 kb/s)
8 h 40 min. (64 kb/s)
11 h 40 min. (48 kb/s)

NW-MS90D; kiedy jest u˝ywana tylko wewn´trzna
pami´ç flash:
ATRAC3

ATRAC3plus

8 h 20 min. (132 kb/s)
10 h 40 min. (105 kb/s)
17 h (66 kb/s)

4 h (256 kb/s)
17 h 20 min. (64 kb/s)
23 h 20 min. (48 kb/s)

Czas pracy akumulatora (ciàg∏e
odtwarzanie)
Format ATRAC3: oko∏o 44 godzin
Format ATRAC3plus: oko∏o 36 godzin

Wymiary
36,4 × 48,5 × 18 mm (szer. × wys. × g∏., bez wystajàcych
elementów)

Waga
Oko∏o 54 g (bez karty „Memory Stick Duo”)

Kiedy jest u˝ywana karta „Memory Stick” (64 MB):
ATRAC3

ATRAC3plus

60 min. (132 kb/s)
80 min. (105 kb/s)
120 min. (66 kb/s)

30 min. (256 kb/s)
130 min. (64 kb/s)
170 min. (48 kb/s)

Kiedy jest u˝ywana karta „Memory Stick” (128 MB):
ATRAC3plus

120 min. (132 kb/s)
160 min. (105 kb/s)
240 min. (66 kb/s)

60 min. (256 kb/s)
260 min. (64 kb/s)
350 min. (48 kb/s)

Cz´stotliwoÊç próbkowania
44,1 kHz

Technologia kompresji dêwi´ku
Adaptive Transform Acoustic Coding3 (ATRAC3)
Adaptive Transform Acoustic Coding3plus
(ATRAC3plus)

Pasmo przenoszenia

Podstawka USB (NW-MS70D/MS90D) (1 szt.)
Podstawka USB do nagraƒ (NW-MS77DR) (1 szt.)
S∏uchawki (1 szt.)
Specjalny przewód USB (1 szt.)
Zasilacz sieciowy (do dostarczonej podstawki USB)
(1 szt.)
Etui (1 szt.)
Przed∏u˝acz przewodu s∏uchawkowego (1 szt.)
Optyczny przewód cyfrowy (NW-MS77DR) (1 szt.)
Pasek na szyj´ (1 szt.)
Gàbki (rozmiar S, L) (NW-MS90D, model dla krajów
innych ni˝ USA) (1 szt.)
CD-ROM (1 szt.)
Instrukcja obs∏ugi (1 szt.)
Instrukcja obs∏ugi oprogramowania SonicStage (1 szt.)

Inne informacje

ATRAC3

Dostarczane wyposa˝enie

Wyposa˝enie dodatkowe
Karty „Memory Stick Duo” zgodne z MagicGate
MSH-M128A (128 MB)
MSH-M64A (64 MB)

20 do 20 000 Hz (pomiar pojedynczego sygna∏u podczas
odtwarzania)

Konstrukcja i dane techniczne mogà ulec zmianie.

WyjÊcie
S∏uchawki: mini-jack stereo

Odst´p sygna∏u od szumu
Co najmniej 79 dB (z wyjàtkiem trybu ATRAC3 66 kb/s)

Zakres dynamiczny
Co najmniej 85 dB (z wyjàtkiem trybu ATRAC3 66 kb/s)

Zakres temperatur przy pracy
5°C do 35°C
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S∏owniczek
MagicGate
Technologia ochrony praw autorskich, która wykorzystuje techniki uwierzytelniania i szyfrowania.
Uwierzytelnianie gwarantuje, ˝e chronione dane sà przesy∏ane tylko mi´dzy zgodnymi z nimi
urzàdzeniami i noÊnikami. Nagrywanie i przesy∏anie chronionych danych w zaszyfrowanej postaci
uniemo˝liwia nielegalne kopiowanie i odtwarzanie.

Uwaga
jest terminem oznaczajàcym system ochrony praw autorskich opracowany przez Sony. Nie
gwarantuje si´ przenoÊnoÊci mi´dzy noÊnikami.

„MagicGate Memory Stick”
Miniaturowy, pó∏przewodnikowy noÊnik danych „Memory Stick” z wbudowanà technologià ochrony praw
autorskich „MagicGate”. Pozwala na nagrywanie i odtwarzanie danych, które sà chronione prawami
autorskimi, takich jak muzyka. Wymagane jest przy tym u˝ycie karty „MagicGate Memory Stick”
i urzàdzenia zgodnego z technologià „MagicGate”, na przyk∏ad odtwarzacza Network Walkman. Karty
„MagicGate Memory Stick” mo˝na te˝ u˝ywaç w innych urzàdzeniach na karty „Memory Stick”
i zapisywaç na niej inne rodzaje danych cyfrowych.
Kart´ „MagicGate Memory Stick” mo˝na poznaç po logo „MG” i „MAGIC GATE”.

„Memory Stick”
„Memory Stick” jest miniaturowym, przenoÊnym pó∏przewodnikowym noÊnikiem danych. Istniejà dwa
rodzaje kart „Memory Stick”: karty „MagicGate Memory Stick” z technologià ochrony praw autorskich
„MagicGate” i zwyk∏e karty „Memory Stick” bez technologii ochrony praw autorskich. U˝ywajàc
urzàdzeƒ audiowizualnych zgodnych z kartami „Memory Stick”, mo˝na zapisywaç obraz i dêwi´k oraz
dane z komputera. Na jednej karcie „Memory Stick” mo˝na zapisywaç dane o ró˝nych formatach. (Aby
dowiedzieç si´, jakie formaty sà rozpoznawane przez dane urzàdzenie, nale˝y si´ zapoznaç z instrukcjà
obs∏ugi tego urzàdzenia.)
Na przyk∏ad, jeÊli karta „MagicGate Memory Stick” zawiera ju˝ pliki dêwi´kowe, to pozosta∏à jej
pojemnoÊç mo˝na wykorzystaç na pliki z obrazem zapisywane przez odpowiednie urzàdzenie.

„Memory Stick Duo”
Pod wzgl´dem wielkoÊci, karty „Memory Stick” dzielà si´ na dwa rodzaje: standardowe i miniaturowe
„Memory Stick Duo”. Po zainstalowaniu karty „Memory Stick Duo” w specjalnym adapterze mo˝na jej
u˝ywaç w urzàdzeniach na zwyk∏e karty „Memory Stick”.

OpenMG
Technologia ochrony praw autorskich, która w sposób bezpieczny zarzàdza w komputerze osobistym
danymi muzycznymi pochodzàcymi z platform EMD i z p∏yt CD audio. Zainstalowane w komputerze
oprogramowanie u˝ytkowe szyfruje muzyk´ cyfrowà nagrywanà na dysku twardym. To pozwala na
odtwarzanie muzyki w komputerze, ale uniemo˝liwia jej nielegalnà transmisj´ przez sieç komputerowà
(lub innà drogà). Technologia ta pozwala natomiast na przesy∏anie muzyki cyfrowej z dysku twardego
urzàdzenia do zgodnych z nià urzàdzeƒ.

SonicStage
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Technologia ochrony praw autorskich, która w sposób bezpieczny zarzàdza w komputerze osobistym
danymi muzycznymi pochodzàcymi z platform EMD i z p∏yt CD audio. Zainstalowane w komputerze
oprogramowanie u˝ytkowe SonicStage szyfruje muzyk´ cyfrowà nagrywanà na dysku twardym. To
pozwala na odtwarzanie muzyki w komputerze, ale uniemo˝liwia jej nielegalnà transmisj´ przez sieç
komputerowà (lub innà drogà). Technologia ta pozwala natomiast na przesy∏anie muzyki cyfrowej z dysku
twardego odtwarzacza do urzàdzeƒ zgodnych z technologià „MagicGate”.
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ATRAC3
ATRAC3 jest skrótem angielskiej nazwy 3. technologii kodowania dêwi´ku z u˝yciem transformaty
adaptacyjnej (Adaptive Transform Acoustic Coding3). Ta technologia kompresji dêwi´ku spe∏nia
wymagania dotyczàce wysokiej jakoÊci dêwi´ku i wysokiego wspó∏czynnika kompresji.
Wspó∏czynnik kompresji w technologii ATRAC3 jest mniej wi´cej 10 razy wi´kszy ni˝ na p∏ytach Audio
CD, co zapewnia zwi´kszonà pojemnoÊç noÊnika.

ATRAC3plus
ATRAC3plus (Adaptive Transform Acoustic Coding3plus) jest technologià kompresji dêwi´ku
pozwalajàcà na uzyskanie wy˝szych ni˝ w ATRAC3 wspó∏czynników kompresji. Ponadto ATRAC3plus
zapewnia takà samà jakoÊç dêwi´ku jak ATRAC3 lub wy˝szà jakoÊç dêwi´ku.

Pr´dkoÊç transmisji danych
IloÊç informacji przesy∏anych w ciàgu sekundy, mierzona w b/s (bitach na sekund´).
64 kb/s oznacza 64 000 bitów informacji w ciàgu sekundy. Du˝a pr´dkoÊç transmisji oznacza, ˝e
odtwarzanie muzyki odbywa si´ z wykorzystaniem du˝ej iloÊci informacji. Kiedy porównuje si´ muzyk´
zakodowanà w jednym systemie (np. ATRAC3plus), pr´dkoÊç 64 kb/s zapewni lepszà jakoÊç dêwi´ku ni˝
48 kb/s. Pliki dêwi´kowe w formacie MP3 sà kodowane innymi technikami i dlatego ich jakoÊci dêwi´ku
nie mo˝na oceniç przez proste porównanie pr´dkoÊci transmisji.

Inne informacje
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Lista menu
W celu zmiany ustawieƒ odtwarzacza Network Walkman naciÊnij przycisk MENU, aby wyÊwietliç
menu, po czym u˝ywaj prze∏àcznika wahad∏owego (obracanie = wybór, naciÊni´cie = potwierdzenie).
Szczegó∏owe informacje o ka˝dym menu podano na wskazanych stronach. Po wskazaniu wariantu z symbolem „>” i naciÊni´ciu prze∏àcznika wahad∏owego pojawi si´ ekran ze szczegó∏owymi ustawieniami.

WyÊwietlacz

WyÊwietlacz

(tryb menu)

Funkcja

(tryb menu)

Funkcja

PLAY MODE >

Wybieranie ˝àdanego trybu
odtwarzania (strona 27)

ERASE >

Kasowanie plików dêwi´kowych z wewn´trznej pami´ci
flash lub karty „Memory Stick
Duo” zgodnej z MagicGate
(wyposa˝enie dodatkowe).
Mo˝na kasowaç jeden utwór /
grup´ utworów (strona 41).

(tryb odtwarzania)

DISPLAY >
(tryb wyÊwietlania)

VOL:
(zaprogramowana
g∏oÊnoÊç)

SOUND >
(ustawienia
cyfrowego dêwi´ku)

BEEP:
(sygnalizacja
dêwi´kowa)

LIGHT:
(podÊwietlenie
ekranu LCD)

TITLE:
(prze∏àczanie trybu
wyÊwietlania
tytu∏ów: j´zyk
angielski / japoƒski)

Wybieranie ˝àdanego trybu
wyÊwietlania (strona 28)
Programowanie ˝àdanych
poziomów g∏oÊnoÊci (strona
35)
Programowanie ˝àdanych
ustawieƒ dêwi´ku (strona 30)
W∏àczanie („ON”) lub wy∏àczanie („OFF”) dêwi´kowej
sygnalizacji u˝ycia funkcji
(strona 37)
„OFF”: stale wy∏àczone
„ON”: w∏àczone na trzy
sekundy po wykonaniu ka˝dej
operacji (strona 37)
Tytu∏y mo˝na wyÊwietlaç
w j´zyku angielskim lub
japoƒskim.
Standardowo jest wybrany
j´zyk angielski.
Normalnie nie trzeba
zmieniaç tego ustawienia.
Parametr niedost´pny
w odtwarzaczu
NW-MS77DR.

DATE-TIME

Nastawianie i wyÊwietlanie
(nastawianie zegara) bie˝àcej godziny (strona 34)

PC CLK:
(regulowanie zegara
na podstawie
wskazaƒ zegara
w komputerze)

USB CHG:
(∏adowanie przez
interfejs USB)

Nastawianie zegara w odtwarzaczu Network Walkman na
podstawie wskazaƒ zegara
w komputerze (strona 33)
Wykorzystanie interfejsu
USB do ∏adowania
akumulatora (strona 43)

(kasowanie plików
dêwi´kowych)

FORMAT >

Formatowanie wewn´trznej
pami´ci flash lub karty
„Memory Stick Duo” zgodnej
z MagicGate (wyposa˝enie
dodatkowe) w∏o˝onej do
odtwarzacza Network
Walkman (strona 44)

(formatowanie
pami´ci)

REGROUP >
(ponowne grupowanie utworów)

BITRATE:

Wybieranie ˝àdanej pr´dkoÊci
transmsji danych (strona 39).
(tylko NW-MS77DR)

(wybieranie
pr´dkoÊci
transmisji)

REC REMAIN >
(wyÊwietlanie czasu
pozosta∏ego do
wykorzystania na
nagrania)

SYNC:
(wybieranie
ustawienia
synchronizowanego
nagrywania)

EDIT NAME >
(edycja nazw
utworów / grup)

[RETURN]

Przywracanie ustawieƒ
grupowania utworów
(strona 42)

WyÊwietlanie czasu
pozosta∏ego do wykorzystania
na nagrania (strona 29)
(tylko NW-MS77DR)
„ON”: w∏àczanie funkcji
synchronizowanego
nagrywania
„OFF”: wy∏àczanie funkcji
synchronizowanego
nagrywania (strona 38)
(tylko NW-MS77DR)
Edycja nagranych nazw
utworów / grup (strona 39)
(tylko NW-MS77DR)
Powrót do normalnego trybu
pracy (nale˝y wskazaç wariant
[RETURN] i nacisnàç przycisk
odtwarzania / zatrzymywania)
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