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Taki symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany
jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Poprzez upewnię się, że dyspozycja
dotycząca produktu jest poprawna, zapobiega się potencjalnym negatywnym wpływom
na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego
postępowania. Recykling materiałów pomoże w ochronie naturalnych źródeł. W celu uzyskania
bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować
się z naszym lokalnym biurem, ze służbami oczyszczania miasta lub ze sklepem, w którym
zakupiony został ten produkt.

3-877-776-PL (1)

Informacja o instrukcji
 Szybki start: zawiera opis przygotowania do pracy i umożliwia zaimportowanie utworów do
komputera oraz ich przesłanie do odtwarzacza.
 Instrukcja obsługi (w pliku PDF): zawiera opis zaawansowanych funkcji odtwarzacza
i rozwiązania ewentualnych problemów.
 Rozwiązywanie problemów: zawiera opis objawów, przyczyn i rozwiązań problemów
z odtwarzaczem.
 Zalecenia dla bezpieczeństwa: zawiera ważne informacje, których celem jest zapobieganie
wypadkom.

Wyświetlacz
Podczas odtwarzania utworu

Aby wyświetlić Instrukcję obsługi (plik PDF)
1. Podłącz odtwarzacz bezpośrednio do portu USB w komputerze.
2. Dwukrotnie kliknij na ikonach [Mój komputer] - [WALKMAN] lub [Dysk wymienny] [Nośnik danych]*1- [Operation Guide] - [xxx_NWZB130.pdf*2].
*1 Hierarchia danych może zależeć od środowiska komputera.
*2 „xxx” oznacza kod języka. Wybierz odpowiednią wersję językową.

 Tytuł utworu / Nazwa pliku

Uwaga
 W komputerze musi być zainstalowany program Adobe Reader lub Acrobat Reader 5.0. Program Adobe
Reader można za darmo pobrać z Internetu.

Wskazuje tytuł obecnie odtwarzanego utworu
lub nazwę pliku.

 Wskazanie zakresu odtwarzania
Wskazuje zakres odtwarzania.

 Pasek postępu odtwarzania

Dostarczane wyposażenie

Wskazuje postęp odtwarzania.

 Wskaźnik stanu odtwarzania

Prosimy o sprawdzenie dostarczonego wyposażenia.
 Słuchawki (1 szt.)
 Instrukcja obsługi (w pliku PDF) (1 szt.)
 Instrukcja „Szybki start” (ta instrukcja) (1 szt.)

Informuje o stanie odtwarzania (:
odtwarzanie, : pauza,  (): szybkie
przechodzenie w tył (w przód),  ():
przechodzenie na początek obecnego (lub
następnego) utworu).

Ładowanie akumulatora
Akumulator odtwarzacza jest ładowany po podłączeniu odtwarzacza do pracującego komputera.

 Numer obecnego utworu
Wskazuje numer obecnie wybranego lub
odtwarzanego utworu.

 Wskaźnik trybu odtwarzania
Wyświetlana ikona wskazuje bieżący tryb
odtwarzania. W trybie normalnym ikona nie
pojawia się.

 Wskazanie funkcji basu / trybu
korektora
Wskazuje, czy jest włączona funkcja basu i jaki
jest wybrany tryb korektora.

 Wskaźnik stanu akumulatora
Pokazuje stan naładowania akumulatora.

Włączanie i wyłączanie odtwarzacza
Włączanie odtwarzacza

Do
złącza

Naciśnij przycisk , aby włączyć odtwarzacz. Odtwarzacz wznawia pracę od miejsca, w którym
został ostatnio wyłączony.

Około 70 minut

Ładowanie



Wyłączanie odtwarzacza
Pełne naładowanie

Przytrzymaj wciśnięty przycisk , aby wyłączyć odtwarzacz. Pojawi się napis „POWER OFF”.

Informacja o menu HOME
Elementy
Przód

Tył

Słuchawki

Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku BACK/HOME pojawia się menu HOME. Umożliwia
ono rozpoczęcie odtwarzania utworu, słuchania radia UKF*1 lub odtwarzania nagranych plików
z dźwiękiem, a także zmienianie ustawień. Dalszych informacji należy szukać w Instrukcji obsługi
(w pliku PDF).
Aby wybrać wariant wyświetlany w menu HOME, wskaż go przyciskami / i potwierdź
wybór przyciskiem .
Naciskając przycisk BACK/HOME, można powrócić do poprzedniego menu; przytrzymanie
przycisku umożliwia powrót do menu HOME.

Menu HOME*2
 Przycisk REC/STOP
Rozpoczyna / zatrzymuje nagrywanie. Można
nagrywać dźwięk z mikrofonu lub z odbieranej
stacji UKF (tylko NWZ-B133F/B135F).

 Przycisk VOL +/–
 Przycisk BASS
Włącza funkcję basu w celu wzmocnienia
pasma tonów niskich.

 Przycisk 
Włącza odtwarzacz. Przytrzymanie przycisku
powoduje wyłączenie odtwarzacza.
Rozpoczyna odtwarzanie / włącza pauzę
w odtwarzaniu lub włącza pauzę w nagrywaniu
/ wznawia nagrywanie. Kiedy jest wyświetlane
menu, służy do potwierdzenia wyboru.

 Przycisk /
Służy do wybierania utworu, albumu,
wykonawcy, folderu lub wariantu w menu.
Umożliwia także przejście do początku utworu
/ albumu / wykonawcy / folderu oraz szybkie
przechodzenie w przód / w tył utworu.

 Kontrolka zasilania
Kontrolka diodowa. Sposób świecenia zależy od
aktualnie wykonywanej czynności.

 Przycisk BACK/HOME
Umożliwia powrót do poprzedniego menu.
Przytrzymanie tego przycisku powoduje
wyświetlenie menu HOME.

 Wyświetlacz
 Mikrofon
Umożliwia nagrywanie dźwięku.

 Gniazdo  (słuchawkowe)
 Przycisk RESET
Naciśnięcie przycisku RESET szpilką itp. zeruje
odtwarzacz.

 Otwór na pasek
 Przełącznik HOLD
 Kapturek wtyku USB
Zdejmij kapturek i podłącz wtyk USB
odtwarzacza do gniazda USB w komputerze.

*2 W menu HOME pojawiają się ikony. Wybrana ikona jest wyświetlana w kontrze. Aby wskazać ikonę,
naciskaj przycisk /. Następnie potwierdź wybór przyciskiem .
Voice

Odtwarzanie / kasowanie nagranych plików z dźwiękiem.

Music Library

Odtwarzanie utworów przesłanych do odtwarzacza.

FM*1

Słuchanie radia UKF lub odtwarzanie / kasowanie nagrań z radia.

Settings

Wybieranie ustawień muzyki, radia UKF*1, nagrywania głosu i odtwarzacza.

*1 Tylko NWZ-B133F/B135F

Gromadzenie danych
Aby odtwarzać dane audio przesłane do odtwarzacza, trzeba przed jego użyciem zaimportować
takie dane z Internetu lub płyt CD do komputera. Do importowania muzyki z płyt CD trzeba
użyć odpowiedniego programu.

Przesyłanie danych

Informacje o licencjach i znakach handlowych

1
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 „WALKMAN” i logo „WALKMAN” są zastrzeżonymi znakami handlowymi Sony Corporation.
 Microsoft, Windows, Windows Vista i Windows Media są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami
handlowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i / lub innych krajach.
 Adobe i Adobe Reader są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Adobe System
Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
 Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 i patenty wykorzystane na licencji Fraunhofer IIS i Thomson.
 IBM i PC/AT są zastrzeżonymi znakami handlowymi International Business Machines Corporation.
 Macintosh jest znakiem handlowym Apple Inc.
 Pentium jest znakiem handlowym lub zastrzeżonym znakiem handlowym Intel Corporation.
 Wszystkie inne znaki handlowe lub zastrzeżone znaki handlowe są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami
handlowymi odpowiednich posiadaczy. W instrukcji nie są za każdym razem umieszczane symbole TM i ®.
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Podłącz złącze USB odtwarzacza do komputera.
Do końca wciśnij wtyk USB.

Otwórz okna [Mój komputer] - [WALKMAN] lub [Dysk wymienny] - [Nośnik
danych], po czym wybierz folder, w którym chcesz zapisać pliki audio.
Hierarchia danych może zależeć od środowiska komputera.

Przeciągnij i upuść pliki do wybranego folderu.

Pliki, które można przesłać
Muzyka: MP3, WMA
Uwaga
 Podczas przesyłania plików nie należy odłączać odtwarzacza. W przeciwnym razie przesyłany
plik ulegnie uszkodzeniu.

Odtwarzanie muzyki
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Naciśnij przycisk BACK/HOME i trzymaj go dotąd, aż pojawi się menu HOME.
Przyciskami / wskaż ikonę
wybór przyciskiem .

(Music Library), po czym potwierdź

Niniejszy produkt jest chroniony pewnymi prawami własności intelektualnej Microsoft Corporation.
Wykorzystanie lub dystrybucja takiej technologii poza tym produktem wymaga uzyskania licencji Microsoft
lub podmiotu zależnego Microsoft.
Dostawcy treści korzystają z technologii zarządzania prawami dostępu do zawartości nośników cyfrowych
Windows znajdujących się w niniejszym urządzeniu („technologia WM-DRM”) w celu zabezpieczenia
integralności swoich treści („Treści chronione”), aby nie następowało naruszenie praw własności intelektualnej
do treści, w tym praw autorskich.
To urządzenie odtwarza Treści chronione z użyciem oprogramowania WM-DRM („Oprogramowanie WM-DRM”).
Jeśli bezpieczeństwo Oprogramowania WM-DRM w tym urządzeniu ulegnie pogorszeniu, właściciele treści
chronionych („Właściciele treści chronionych”) mogą zażądać, aby firma Microsoft unieważniła prawo
Oprogramowania WM-DRM do uzyskiwania nowych licencji na kopiowanie, wyświetlanie i / lub odtwarzanie
Treści chronionych. Takie unieważnienie nie wpływa na zdolność Oprogramowania WM-DRM do odtwarzania
treści, które nie są objęte ochroną. Lista unieważnionego oprogramowania WM-DRM jest przesyłana do urządzenia
przy każdorazowym pobieraniu licencji na Treści chronione z Internetu lub z komputera. Firma Microsoft może
w połączeniu z taką licencją przesyłać do urządzenia listy unieważnień również w imieniu Właścicieli treści
chronionych.
Program ©2008 Sony Corporation
Dokumentacja ©2008 Sony Corporation

Pojawi się lista „Folder”, „Artist” itp.

Przyciskami / wskaż żądany utwór, po czym potwierdź wybór
przyciskiem .
Rozpocznie się odtwarzanie.

Kasowanie przesłanych utworów
Podłącz odtwarzacz do komputera i skasuj niepotrzebne pliki audio przy użyciu Eksploratora
Windows.

Uwaga o formatowaniu odtwarzacza

Najświeższe informacje
W przypadku pytań lub problemów związanych z odtwarzaczem oraz poszukiwaniu informacji
o urządzeniach zgodnych z tym produktem prosimy o odwiedzanie następujących stron www:

Klienci z USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Klienci z Kanady: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Klienci z Europy: http://support.sony-europe.com/DNA
Klienci z Ameryki Łacińskiej: http://www.sony-latin.com/index.crp
Klienci z innych krajów i regionów: http://www.sony-asia.com/support
Nabywcy modeli przeznaczonych dla krajów zamorskich:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/

 Nie formatować wewnętrznej pamięci flash przy użyciu Eksploratora Windows. Do
formatowania wewnętrznej pamięci flash należy użyć odpowiedniej funkcji odtwarzacza.
Dalszych informacji należy szukać w rozdziale „Ustawienia” w Instrukcji obsługi (w pliku PDF).
 Plik PDF z instrukcją obsługi znajduje się w wewnętrznej pamięci flash odtwarzacza.
Sformatowanie wewnętrznej pamięci flash spowoduje skasowanie z niej wszystkich plików,
w tym również instrukcji obsługi (pliku PDF). Przed formatowaniem należy sprawdzić
zawartość pamięci i w razie potrzeby skopiować pliki na twardy dysk komputera lub do innego
urządzenia.
W razie przypadkowego sformatowania wewnętrznej pamięci flash, należy pobrać Instrukcję
obsługi (plik PDF) z jednej z witryn podanych w punkcie „Najświeższe informacje”, a następnie
skopiować je do pamięci flash odtwarzacza.

Słuchanie radia UKF (tylko NWZ-B133F/B135F)
Można słuchać radia UKF. Przewód słuchawek pełni rolę anteny. Używaj odtwarzacza
z rozciągniętym przewodem słuchawek.
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Naciśnij przycisk BACK/HOME i trzymaj go dotąd, aż pojawi się menu HOME.
Przyciskami / wskaż ikonę
przyciskiem .

(Settings), po czym potwierdź wybór

Przyciskami / wskaż wariant „FM Settings”, po czym potwierdź wybór
przyciskiem .
Przyciskami / wskaż wariant „FM Auto Preset”, po czym potwierdź
wybór przyciskiem .
Przyciskami / wskaż wariant „OK”, po czym potwierdź wybór
przyciskiem .
Dostępne stacje są programowane w kolejności od najmniejszej do największej
częstotliwości.
Po zakończeniu programowania pojawia się napis „COMPLETE” i rozpoczyna odbiór
zaprogramowanej stacji o najniższej częstotliwości nadawania.

Przyciskami / wybierz numer żądanej pamięci.

Wskazówka
 Szczegółowe informacje o korzystaniu z radia podano w podrozdziale „Słuchanie / nagrywanie
radia UKF” w Instrukcji obsługi (w pliku PDF).

Zalecenia eksploatacyjne
Uwaga dla klientów: poniższa informacja dotyczy tylko sprzętu sprzedawanego w krajach,
w których obowiązują dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, Japonia. Przedstawicielem
producenta w Unii Europejskiej upoważnionym do dokonania i potwierdzenia oceny zgodności
z wymaganiami zasadniczymi jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy.
Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa,
ul. Ogrodowa 58. W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy kontaktować się z podmiotami, których
adresy podano w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych, albo z najbliższym sprzedawcą
produktów Sony.

Wskazówki dotyczące współpracy z samochodowym sprzętem
audio
Jeśli odtwarzacz ma być podłączony do samochodowego sprzętu audio wyposażonego
w interfejs USB, należy przestrzegać poniższych zaleceń.
 Przed podłączeniem odtwarzacza do portu USB należy uruchomić silnik samochodu
i włączyć samochodowy sprzęt audio wyposażony w interfejs USB.
Aby
uniknąć uszkodzenia przez nadmierną temperaturę, nie zostawiać odtwarzacza

w samochodzie.

Uwagi dla użytkowników
 Nagraną muzykę można wykorzystywać tylko do celów prywatnych. Wykorzystanie muzyki do innych celów
wymaga zgody posiadaczy praw autorskich.
 Sony nie będzie ponosić odpowiedzialności za niepełne nagranie / pobranie muzyki wynikające z problemów
z odtwarzaczem lub komputerem.
 W zależności od rodzaju tekstu i znaków, odtwarzacz może niewłaściwie wyświetlać napisy. Wynika to
z następujących powodów:
 możliwości podłączonego urządzenia,
 niewłaściwego działania odtwarzacza,
 użycia języka nieobsługiwanego przez odtwarzacz lub nieobsługiwanych znaków.
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