
Hjälpguide

Digital Music Player
DMP-Z1

Använd den här manualen när du har problem eller om du behöver veta hur du använder spelaren.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Webbplats för kundregistrering

Vi rekommenderar att du registrerar spelaren för att få bättre kundsupport.

För kunder i USA:

https://productregistration.sony.com/

För kunder i Kanada:

https://productregistration.sony.ca/

För kunder i Latinamerika:

http://www.sony-latin.com/registration

För kunder i Europa:

http://www.sony.eu/mysony/

För kunder i Kina:

https://www.sonystyle.com.cn/b2c_sony/b2c/productRegister.do

För kunder i andra länder/regioner:

https://extra.sony-asia.com/dmpwalkman/register/

4-740-667-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Före första användningen

Tack för att du har köpt denna spelare.

För närmare information om lagar, regler och varumärkesrättigheter, se ”Viktig information” i apparatens internminne.
För att läsa filen öppnar du följande mappar i systemminnet efter att ha anslutit apparaten till datorn.  
[PLAYER] - [Information_HelpGuide] - [Important_Information]  
Dubbelklicka på filen [index.html] och välj sedan språk.

Innan du börjar använda spelaren bör du läsa igenom avsnitten under [Relaterade avsnitt].

Alla andra varumärken och registrerade varumärken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
respektive ägare. TM och ® har inte satts ut i den här handboken.

Innan du börjar använda spelaren bör du läsa igenom följande information.

Modellnamn

Flera modellnamn förekommer i denna [Hjälpguide]. Vissa modeller är inte tillgängliga, beroende på det land eller den
region där du köpte spelaren.

Systemkrav för datorn

När du ansluter spelaren till en dator ska du kontrollera att datorn klarar systemkraven.

Batteriladdning

Batterinivån kan vara låg när du använder spelaren för första gången. Ladda batteriet före användning.

microSD-kort

Följande minneskort kallas för [microSD-kort] i denna [Hjälpguide].

microSD-kort
microSDHC-kort
microSDXC-kort

Bilder och illustrationer

Skärmbilder och illustrationer som visas i denna [Hjälpguide] är endast i referenssyfte. De kan skilja sig från den faktiska
produkten eller visningen på skärmen.

Utformning och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Relaterade avsnitt

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Handböcker och allmän information

Sony tillhandahåller följande användarmanualer och information rörande spelaren.
Manualerna förklarar följande åtgärder och funktioner.

Grundläggande funktioner.
Unika funktioner som kräver förklaringar.
Komplicerade åtgärder som kräver instruktioner.

Hjälpguide

Denna Hjälpguide informerar endast om standardförfaranden.
Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har
uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
I likhet med all maskinöversättning är denna översättning inte kontextbunden och texten har kanske inte fått den
betydelse som ursprungligen avsetts.
Därför kan det hända att översättningen inte alltid återger det ursprungliga innehållet korrekt.

Hur du överför innehåll till spelaren.
Hur du använder olika funktioner.
Om användningen av spelaren.

I denna Hjälpguide kallas produkten för “spelaren”.

Startguide (tryckt)

Grundläggande steg för att börja lyssna på musik när du har köpt spelaren.

Instruction Manual (tryckt)

Om användningen av spelaren
Information om överensstämmelse
Hur du kommer åt [Viktig information]

Viktig information

Information om upphovsrätt, lagar och förordningar
Se [Före första användningen] för närmare information om hur du visar informationen.

Webbplats för kundsupport (online)

Se [Webbplats för kundsupport] i denna [Hjälpguide].

Den senaste informationen om spelaren
Vanliga frågor och svar:

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Relaterade avsnitt
Före första användningen
Webbplats för kundsupport
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Kontrollera innehållet i paketet

Digital musikspelare (1)
USB Type-C™-kabel (USB-A till USB-C) (1)
Nätadapter ACDP-045L01 (1)
Nätströmsladd *
Bärväska (1)
Rengöringsduk (1)
Startguide
Instruction Manual

OBS!
Hörlurar och microSD-kort levereras inte med den digitala musikspelaren.

4-740-667-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Beroende på din region/ditt land.*

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Konfigurera installationen vid första start

När du sätter på spelaren för första gången startar installationsguiden.
Du kan ange följande alternativ under installationen.

Språk
Datum och tid

OBS!
Spelaren visar inte någon klocka. Inställningen av klockan används för hantering av data.

4-740-667-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Håll knappen ( ) intryckt under 4 sekunder tills spelaren sätts på.

Installationsguiden startar. Bekräfta meddelandet och tryck på .

1

Välj språk och tryck på .2

Ange datum och tid och tryck sedan på .

Följ instruktionerna på skärmen.
Du kan visa skärmen [Guide to High Quality Sound] om du önskar detta.

3

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Installera Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC är ett program för Windows datorer. Använd den senaste versionen av Music Center for PC.
Du kan använda Music Center for PC för att utföra följande åtgärder.

Importera innehåll (t.ex. musik) från CD-skivor till en dator.

Organisera och hantera innehållet.
Du kan exempelvis skapa spellistor.

Överföra innehåll på en dator till spelaren.

Kontrollera systemkraven innan du installerar Music Center for PC.

Relaterade avsnitt
Förbereda musikinnehåll
Överföra innehåll från en Windows-dator med hjälp av Music Center for PC
Systemkrav

4-740-667-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Besök nedladdningssidan för Music Center for PC.

https://www.sony.net/smc4pc/

1

Installera Music Center for PC.

Mer information om installation finns i [Ladda ned] – [Installationsanvisningar] på Music Center for PC
supportwebbplats. (https://www.sony.net/smc4pc/)

2

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Sätta på eller stänga av strömmen

Stänga av spelaren
Håll knappen ( ) intryckt under 2 sekunder medan skärmen är på.
Följ anvisningarna på skärmen för att stänga av spelaren.

Tips
Skärmen stängs av automatiskt om du inte använder spelaren under en viss tid. Slå på skärmen genom att trycka på knappen (

).

Om du vill spara på batteriet, ska du ange att spelaren ska stängas av automatiskt. Spelaren kommer att stängas av automatiskt
om du inte använder spelaren under 15 minuter efter att du har pausat uppspelningen. Tryck på menyalternativen i följande
ordning för att lägga till en markering.

 – [Settings] – [Device Settings] (Basic Settings) – [Auto Power Off].

OBS!
Spelaren visar inte någon klocka. Inställningen av klockan används för hantering av data.

Om spelaren inte sätts på ska du kontrollera anslutningen mellan nätadaptern (medföljer) och nätströmsladden (medföljer).

Batteriet kan vara urladdat om du inte har använt spelaren under en längre tid. Använda nätadaptern för att ladda spelaren. Om
problemet kvarstår även efter att du har laddat spelaren fullt, ska du starta om spelaren.

Håll knappen ( ) intryckt under 4 sekunder tills spelaren sätts på.

När du sätter på spelaren för första gången startar installationsguiden. Följ instruktionerna på skärmen.
Du kan ange följande alternativ under installationen.

Språk
Datum och tid

1

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Relaterade avsnitt
Konfigurera installationen vid första start

4-740-667-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Ladda batteriet

Visa under laddning
Den valda strömkällan och laddningsstatusen visas i informationsområdet när du ansluter nätadaptern till spelaren.

: Fulladdat; drivs på batteri
: Fulladdat; drivs på nätström

Tryck på informationsområdet om du vill byta strömkälla.

Tips

Anslut nätströmsladden (medföljer) och nätadaptern (medföljer).1

Anslut nätadaptern till ingången DC IN 19.5V på spelaren. Anslut sedan nätströmsladden till vägguttaget .

Lampan CHARGE ( ) kommer att tändas.
När laddningen är slutförd ändras batteristatusikonen till . Färgen på lampan CHARGE ( ) ändras
också.

: Laddning pågår.
: Laddningen är klar.

2
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För närmare information om hur lång tid det tar att ladda batteriet, se [Specifikationer].

OBS!
Lampan CHARGE ( ) tänds inte i följande fall.

Nätadaptern är inte ansluten.
Batteri är valt som strömkälla.

Du kan inte ladda spelaren via USB Type-C-porten.

Den här spelaren är försedd med en funktion för att undvika att batteriet försämras. Batteriförsämring kan uppstå när batteriet
laddas och laddas ur upprepade gånger.  
När du ansluter spelaren till ett vägguttag och stänger av spelaren genom att hålla ned knappen  (strömbrytare) under 2
sekunder, fortsätter laddningen tills batteriet är fulladdat. När batteriet är fulladdat, börjar det laddas ur. Urladdningen fortsätter
under lång tid tills batteriet är helt urladdat.  
Det kan därför hända att spelaren inte går att sätta på om du inte har använt den under en längre tid. Om du inte kan sätta på
spelaren trots att du håller ned knappen  (strömbrytare) under 4 sekunder, ska du koppla från och återansluta nätadaptern
(medföljer). Laddningen startar och du kan därpå använda spelaren.

Relaterade avsnitt
Minska batteriförbrukningen
Om laddning av batteriet
Byta strömkälla
Specifikationer

4-740-667-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Byta strömkälla

Du kan välja vilken strömkälla du ska använda när du ansluter spelaren till ett vägguttag. Det finns två alternativ: det
inbyggda uppladdningsbara batteriet (batteridrift) och nätström.
Batteriet är fritt från störningar orsakade av användningsförhållandena. Välj batteridrift för en renare strömsignal och
högre ljudkvalitet.

Prioritera batteridrift
Spelaren kan drivas med batteridrift även när nätadaptern (medföljer) är ansluten. Tryck på menyalternativen i följande
ordning för att lägga till en markering.

 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Battery Preferred].
 
Även om du väljer [Battery Preferred] kommer laddningen att starta om följande villkor är uppfyllda.

Tryck på informationsområdet ( ).1

Välj [Battery] eller [AC].

Skärmen för batteridrift
Skärmen för nätström

2
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Nätadaptern är ansluten till spelaren.
Du har inte använt spelaren under 15 minuter efter att du har pausat uppspelningen på spelaren.

Om du använder spelaren kommer spelaren att gå över till att drivas med batteridrift igen.

OBS!
Strömkällan växlar automatiskt till nätström när följande villkor är uppfyllda.

Batteriet har laddats ur medan spelaren drivs med batteridrift.
Nätadaptern är ansluten till spelaren.

Strömkällan växlar automatiskt till nätström när du ansluter nätadaptern.

4-740-667-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Minska batteriförbrukningen

Du kan minska batteriförbrukningen genom att använda spelaren på följande sätt.
Batteritiden beror på användningsförhållandena. För närmare information om batteritiden, se [Batteritid].

Stäng av strömmen manuellt när du inte använder spelaren.
Ställ in [Auto Power Off]. Spelaren kommer att stängas av automatiskt om du inte använder spelaren under 15
minuter efter att du har pausat uppspelningen. Tryck på menyalternativen i följande ordning för att lägga till en
markering.

 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Auto Power Off].

Ställ in en kortare tid för [Screen Off Timer].
(  – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Screen Off Timer].)
Spelarens batteritid kommer att bli betydligt kortare om du spelar upp musik med skärmen påslagen.

Justera skärmljusstyrkan.
Ställ in alla ljudkvalitetsinställningar på av.
Stäng av Bluetooth-funktionen när du inte använder den.
Stäng av NFC-funktionen när du inte använder den.

Relaterade avsnitt
Ladda batteriet
Sätta på eller stänga av strömmen
Inställningsmenyn
Skärmar för inställning av ljudkvaliteten
Anslutning till en Bluetooth-enhet med ett enda tryck (NFC)
Använda kortkommandoknapparna på panelen för snabbinställning
Om det inbyggda batteriet
Visa låttexter
Batteritid

4-740-667-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Om laddning av batteriet

Laddningstiden varierar beroende på batterianvändningens förutsättningar.
Den här spelaren är försedd med en funktion för att undvika att batteriet försämras. Batteriförsämring kan uppstå när
batteriet laddas och laddas ur upprepade gånger.  
När du ansluter spelaren till ett vägguttag och stänger av spelaren genom att hålla ned knappen  (strömbrytare)
under 2 sekunder, fortsätter laddningen tills batteriet är fulladdat. När batteriet är fulladdat, börjar det laddas ur.
Urladdningen fortsätter under lång tid tills batteriet är helt urladdat.  
Det kan därför hända att spelaren inte går att sätta på om du inte har använt den under en längre tid. Om du inte kan
sätta på spelaren trots att du håller ned knappen  (strömbrytare) under 4 sekunder, ska du koppla från och
återansluta nätadaptern (medföljer). Laddningen startar och du kan därpå använda spelaren.
Om batteriet laddas tillräckligt men batteritiden ändå har minskat till ungefär hälften av det normala, kan det hända
att batteriet är uttjänt. Kontakta närmaste Sony-återförsäljare eller Sony Service Center.
Om omgivningstemperaturen överstiger rekommenderat intervall visas  på skärmen och laddningen
tvångsstoppas. Ladda batteriet vid en omgivningstemperatur på mellan 5 °C och 35 °C .
Batteriet kan laddas cirka 500 gånger från helt tomt läge. Exakt hur många gånger kan variera beroende på
användningsförhållandena.
Om du vill förhindra att batteriet försämras ska du ladda batteriet minst en gång var sjätte månad.
Spelaren kan bli varm under laddning. Detta är inte ett fel.
Batteriindikatorn motsvarar inte exakt den kvarvarande batterinivån. Betrakta batteriindikatorn som en riktmärke.
Du kan inte ladda spelaren via USB Type-C-porten.

Relaterade avsnitt
Ladda batteriet
Minska batteriförbrukningen
Om det inbyggda batteriet
Batteritid

4-740-667-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Använda ett microSD-kort

Det här avsnittet innehåller anvisningar för följande åtgärder.

Sätta i ett microSD-kort i spelaren.
Ta bort ett microSD-kort från spelaren.
Formatera ett microSD-kort i spelaren.  
För att använda ett microSD-kort i spelaren måste du först formatera microSD-kortet i spelaren.

Ta bort microSD-kortet
Innan du tar bort ett microSD-kort från spelaren ska du först inaktivera microSD-kortet på spelaren.

Sätt i ett microSD-kort.

Öppna microSD-kortplatsens lucka ( ).
Sätt i microSD-korten ( ) i kortplatserna (1 och 2) ( ) tills de klickar på plats.  
Se till att sätta i microSD-korten i rätt riktning. Guldkontakterna ska vara vända nedåt.
Stäng luckan ( ).

Spelaren börjar uppdatera databasen.
När uppdateringen är klar, visas skärmen Bibliotek.

1

Formatera microSD-kortet.

Tryck på menyalternativen i följande ordning.
 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Reset/Format] – [Format SD Card] – [Format SD Card

1]/[Format SD Card 2].
Följ instruktionerna på skärmen. Se till att bekräfta meddelandena noggrant.

2

Gå till skärmen Bibliotek och tryck på menyalternativen i följande ordning.
 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Mount/Unmount SD Card] – [SD Card 1]/[SD Card 2] – [OK].

1.

Öppna microSD-kortplatsens lucka. Se till att åtkomstlampan ( ) är avstängd.2.
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OBS!
Du kan inte utbyta data mellan spelarens minne och ett microSD-kort på spelaren.

Även om du sätter i två microSD-kort i spelaren kan du inte utbyta data mellan de båda microSD-korten.

Om spelaren inte hittar microSD-kortet ska du ta ur och sätta i microSD-kortet i spelaren.

För inte in några andra föremål än ett microSD-kort i microSD-kortplatsen.

Om det isatta microSD-kortet innehåller en stor mängd data, kan det ta cirka 10 minuter eller längre för spelaren att uppdatera
databasen.

När du tar bort microSD-kortet kommer följande information att raderas.
Det innehåll som spelas.
Positionen för uppspelning.
Spår och uppspelningsordning på skärmen Uppspelningskö.
Bokmärkesinformation för spår på microSD-kortet.

När man formaterar ett microSD-kort raderas alla data som lagrats på microSD-kortet Spara en säkerhetskopia av viktiga data.

Relaterade avsnitt
Information om microSD-kort
Formatera ett microSD-kort
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Tryck in microSD-kortet i microSD-kortplatsen.
Ditt microSD-kort kommer att hoppa ut.

3.

Ta bort microSD-kortet. Stäng sedan microSD-kortplatsens lucka.4.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Information om microSD-kort

Använd ett microSD-kort som har formaterats på spelaren. Sony kan inte garantera att andra microSD-kort fungerar.
Sony kan inte garantera att alla åtgärder för microSD-kort som används på flera enheter fungerar.
När man formaterar ett microSD-kort raderas alla data som lagrats på microSD-kortet Spara en säkerhetskopia i
förväg.
Lämna inte ett microSD-kort inom räckhåll för barn. Små barn kan råka svälja microSD-kortet.
Inaktivera microSD-kortet ([Mount/Unmount SD Card]) på spelaren innan du tar bort microSD-kortet. I annat fall kan
det hända att spelaren inte fungerar korrekt.
Sony kan inte garantera att alla typer av kompatibla microSD-kort fungerar med spelaren.
Data kan skadas i följande situationer.

När ett microSD-kort tas bort medan läsning eller skrivning pågår.
När spelaren stängs av medan läsning eller skrivning pågår.
När ett microSD-kort används på en plats där det finns statisk elektricitet eller elektriskt brus.

Sony tar inget ansvar för förlust av eller skada på lagrade data. Sony rekommenderar att du sparar en
säkerhetskopia av viktiga data regelbundet.
Observera följande varningarna när du hanterar microSD-kort.

Tryck inte hårt på microSD-kortet.
Böj inte microSD-kortet.
Tappa inte microSD-kortet.
Ta inte isär microSD-kortet.
Ändra inte microSD-kortet.
Utsätt inte microSD-kortet för vatten.
Låt inte microSD-kortet bli varmt inne i en bil.
Lämna inte microSD-kortet i direkt solljus.
Lämna inte microSD-kortet nära ett element.
Lämna inte microSD-kortet på fuktiga platser.
Lämna inte microSD-kortet på en plats där det finns frätande medel.

Observera följande varningarna rörande microSD-kortplatsen.

Sätt i microSD-kortet i microSD-kortplatsen i rätt riktning.
För inte in några andra föremål än ett microSD-kort i microSD-kortplatsen.

Relaterade avsnitt
Använda ett microSD-kort
Formatera ett microSD-kort
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Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Delar och kontroller

Åtkomstlampa (lampan sitter innanför kortplatsluckan.)
Ta inte ur microSD-korten (medföljer ej) när åtkomstlampan lyser.

1.

microSD-kortplatsens lucka
Öppna luckan för att sätta i microSD-korten.

2.

microSD-kortplatser 1/2 (Kortplatserna sitter innanför kortplatsluckan.)
Tryck in microSD-korten tills de klickar på plats.

3.

Hörlursuttag (Balanced Standard)

Anslut hörlurarna med en Balanced Standard-kontakt. Tryck i hörlurskontakten tills den klickar på plats. Anslut
hörlurarna ordentligt. I annat fall kommer ljudet att vara dåligt.
Anslut passiva hörlurar (*1) endast till hörlursuttaget (Balanced Standard). Om du använder en ljudkabel för att
ansluta hörlursuttaget (Balanced Standard) till linjeingången på en ljudenhet kan detta skada enheten.

4.

Hörlursuttag (Stereo Mini)

Anslut hörlurarna med en stereominikontakt. Tryck i hörlurskontakten tills den klickar på plats. Anslut hörlurarna
ordentligt. I annat fall kommer ljudet att vara dåligt.

5.
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OBS!
Den inre kretsen i spelaren använder ett relä. När ett par hörlurar är anslutna till hörlursuttaget (Balanced Standard eller Stereo
Mini), kan du höra ljud från reläet i följande fall.

När du byter ljudutgångsenhet.
När du ändrar innehållet eller ljudkvalitetsinställningarna.
När du slår på eller stänger av strömmen.
När skärmen är avstängd.

Volymreglage
Vrid på reglaget för att justera volymen.

6.

Lampan MUTING (ljudavstängning)
Lampan tänds eller blinkar när spelaren stänger av ljudet automatiskt (när funktionen för automatisk ljudavstängning
aktiveras).

7.

Inbyggd Bluetooth-antenn
Antennen gör det möjligt för spelaren att ansluta till Bluetooth-enheter eller smartphones.
Täck inte antennen när en Bluetooth-anslutning är aktiv. Om du gör det kan anslutningen avbrytas.

8.

N-märke
Håll N-märket på en Bluetooth-enhet eller en smartphone mot det här märket.
Bluetooth-enheten eller smartphonen måste ha stöd för NFC-funktionen.
Du kan ansluta Bluetooth-enheten eller smartphonen till spelaren.

9.

Pekskärm
Tryck på ikoner eller objekt på skärmen för att styra spelaren.

10.

Lampan CHARGE (laddning)
: Laddning pågår.
: Laddningen är klar.

11.

Knappar för uppspelning
(*2): Tryck på knappen för att starta eller pausa uppspelningen.

 / : Tryck på knapparna för att hoppa till början av det aktuella spåret, föregående spår eller nästa spår.
Håll ned knapparna om du vill snabbspola bakåt eller framåt.

12.

-knapp (strömbrytare)

Tryck på knappen för att slå på eller stänga av skärmen.
Håll ned knappen under 4 sekunder för att sätta på spelaren och 2 sekunder för att stänga av spelaren.
Om spelaren inte fungerar som den ska, håll ned knappen under 8 sekunder för att starta om den.

13.

DC IN 19.5V-uttag
Anslut nätadaptern (medföljer) och nätströmsladden (medföljer) till den här ingången.

14.

USB Type-C-port
Anslut USB Type-C-kabeln (medföljer) till den här porten.
Du kan inte ladda spelaren via USB Type-C-porten.

15.

Passiva hörlurar: Hörlurar utan funktion för Brusreducering eller Bluetooth-funktion.*1
Det finns en taktil punkt på knappen . Den taktila punkten kan hjälpa dig att använda knapparna utan att titta på dem.* 2

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

25



4-740-667-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

26



Hjälpguide

Digital Music Player
DMP-Z1

Hur du använder de olika skärmarna

Det här avsnittet innehåller information om layouten för olika skärmar med skärmen Uppspelning ( ) i mitten. Svep
skärmen Uppspelning ( ) för att hoppa till andra skärmar (upp/ned/vänster/höger).

 Skärmen Uppspelning
Du kan bekräfta en mängd information för det valda spåret.

 Skärmen Bibliotek
Du kan välja spår från skärmen Bibliotek. Spår är indelade i olika kategorier (t.ex. [All Songs], [Album], [Artist] osv.).
Du kan även växla till funktioner som USB-DAC och Bluetooth-mottagning.

 Skärmen Uppspelningskö
Du kan kontrollera listan med spår som spelaren kommer att spela med de aktuella inställningarna.
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 Skärmen Bokmärken
Du kan lyssna på spår som du har registrerat i en bokmärkeslista på förhand.
Du kan lägga till spår till bokmärkeslistor på skärmen Uppspelning etc.
Följande åtgärder kan utföras från den här skärmen.

Lägga till spår på en bokmärkeslista.
Ta bort spår från en bokmärkeslista.
Ändra ordningen på spår i en bokmärkeslista.
Lägga till spår i spellistor.
Kontrollera detaljer om spårinformation.

 Skärmar för inställning av ljudkvalitet
Du kan justera olika inställningar för ljudkvalitet.
Du kan spara inställningar för ljudkvalitet som snabbval. Upp till 3 snabbval kan sparas.

Equalizer/Tone Control
DSEE HX
Dynamic Normalizer
Vinyl Processor

Tips
Du kan också konfigurera inställningarna för ljudkvalitet från menyn. Tryck på menyalternativen i följande ordning.  

 – [Settings] – [Sound Settings] ([Sound]).

Knappar för grundläggande drift

Det finns 4 knappar för grundläggande drift längst ned på varje skärm. De här knapparna inte alltid aktiva, beroende på
skärmen.

(bakåt)
Tryck på knappen för att gå tillbaka till föregående skärm.

(gå till skärmen Uppspelning)
Tryck på knappen för att återgå till skärmen Uppspelning.

(bibliotek)
Tryck på knappen om du vill visa skärmen Bibliotek.

(alternativ/inställningar)
Tryck på knappen om du vill visa alternativ-/inställningsmenyer.
Du kan konfigurera olika inställningar för spelaren.
Vilka menyalternativ som är tillgängliga kan variera beroende på skärmen eller inställningar. För att konfigurera de
grundläggande inställningarna för spelaren ska du välja menyn [Settings].

Knappar för grundläggande uppspelning

Det finns knappar för uppspelningslägen (blanda och repetera) på den nedre delen skärmen Uppspelning.
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 (blandad uppspelning)
Tryck på knappen för att blanda om uppspelningsordningen.

 (upprepad uppspelning)
Tryck på knappen för att upprepa uppspelningen. Du kan välja att upprepa ett spår eller alla spår.

Använd knapparna längst upp på spelaren för följande åtgärder.

Spela upp/pausa
Snabbspola bakåt
Snabbspola framåt

Tips
Dra i tidslinjen om du vill ändra uppspelningspositionen i ett spår.

Relaterade avsnitt
Skärmen Bibliotek
Skärmen Uppspelning
Skärmen Uppspelningskö
Skärmen Bokmärken
Skärmar för inställning av ljudkvaliteten
Metoder för uppspelning
USB-DAC-skärm
Bluetooth Receiver-skärm
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Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Skärmen Bibliotek

Du kan välja spår från skärmen Bibliotek. Spår är indelade i olika kategorier (t.ex. [All Songs], [Album], [Artist] osv.).
Du kan även växla till funktioner som USB-DAC och Bluetooth-mottagning.

Visa skärmen Bibliotek
Svep skärmen Uppspelning nedåt.
Du kan också trycka på  längst ned på skärmen för att visa skärmen Bibliotek.

Alternativ-/inställningsmenyn

Tryck på  för att visa menyn.
Vilka menyalternativ som är tillgängliga kan variera beroende på skärmen eller inställningar.

Funktionsknappar
Du kan växla till följande funktioner.

1.

USB-DAC

Bluetooth-mottagning

Musikkategorier ([All Songs], [Album], [Artist] osv.)
Varje spår är klassificerat för flera kategorier. Välj ett spår från önskad kategori.

2.

Sidindikator
Antalet punkter motsvarar antalet tillgängliga sidor.

3.

Underkategorier
När du har valt en musikkategori, välj en underkategori tills du hittar önskat spår.
Du kan kontrollera tillgängliga kodekar för spår, som FLAC. Kodekar för Högupplösningsljud-format visas i färg.

4.

 Settings Välj menyalternativet för att visa inställningsmenyn.
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Popup-meny

Tryck på  för att visa popup-menyn.  visas bredvid varje post i en underkategorilista.
Vilka menyalternativ som är tillgängliga kan variera beroende på skärmen eller inställningar.

Tips
Du kan dra och släppa kategori-ikonerma för att ändra ordningen.

Du kan även visa popup-menyn genom att trycka på och hålla ned en post i listan.

Relaterade avsnitt
Hur du använder de olika skärmarna
Spela musik
USB-DAC-skärm
Bluetooth Receiver-skärm
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Select Items to Display Välj menyalternativet för att ange vilka kategorier som ska visas eller inte visas.

Reset display item order  Välj menyalternativet för att visa standardkategorierna.

 View Help Välj menyalternativet för att visa användarmanualen.

Add to Bookmark List Välj menyalternativet för att lägga till ett spår eller en underkategoripost till
bokmärkeslistan.

Add to Playlist Välj menyalternativet för att lägga till ett spår eller en underkategoripost till en spellista.

Detailed Song
Information Välj menyalternativet för att visa information om spåret.

Delete Välj menyalternativet för att ta bort spåret, mappen eller spellistan som valts.

Edit Playlist Name Välj menyalternativet för att ändra spellistans namn.

Delete from Playlist Välj menyalternativet för att ta bort det valda spåret från spellistan.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Skärmen Uppspelning

Du kan bekräfta en mängd information för det valda spåret.

Visa skärmen Uppspelning
Tryck på  längst ned på skärmen.

Skärmen Uppspelning när en Bluetooth-enhet är ansluten (Bluetooth-överföringsläge)

När spelaren spelar upp musik via en Bluetooth-enhet (till exempel hörlurar), visas följande information.

Bluetooth (destination) / kodek
Volymknappar (+/–)

Omslagsbild1.

Spårnummer/totalt antal spår2.

Förfluten tid för det aktuella spåret3.

Tidslinje4.

Spårtitel/artistnamn/albumtitel5.

Knappen Blanda6.

Ljudkvalitet (kodek, samplingsfrekvens, bithastighet) / ikon för Högupplösningsljud7.

Spårets längd8.

Ikon för låttexter9.

Knappen Upprepa10.
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Tryck på volymknapparna om du vill justera volymen medan en Bluetooth-enhet är ansluten. Du kan inte använda
volymreglaget på spelaren medan det finns en aktiv Bluetooth-anslutning.

Skärmen Uppspelning när en USB-enhet är ansluten

När spelaren spelar upp musik via en USB-enhet (t.ex. högtalare), visas följande information.

Ljudkvalitet (kodek, samplingsfrekvens, bithastighet) / ikon för Högupplösningsljud
Destination

Alternativ-/inställningsmenyn

Tryck på  för att visa menyn.
Vilka menyalternativ som är tillgängliga kan variera beroende på skärmen eller inställningar.
Bläddra igenom menyns dialogruta för att visa de menyalternativ som visas nedan.

Tips

 Settings Välj menyalternativet för att visa inställningsmenyn.

 Add to Bookmark List Välj menyalternativet för att lägga till det aktuella spåret till en bokmärkeslista.

 Add to Playlist Välj menyalternativet för att lägga till det aktuella spåret till en spellista.

 Change Playback Screen Välj menyalternativet för att ändra layouten på skärmen Uppspelning.

 Detailed Song Information Välj menyalternativet för att visa information om det aktuella spåret.

 Display Lyrics Välj menyalternativet för att visa låttexten för det aktuella spåret.

 View Help Välj menyalternativet för att visa användarmanualen.
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Du kan välja skärmen Uppspelning från tre olika layouter. Tryck på  och därefter på [Change Playback Screen].

Standard
Spectrum Analyzer
Analog Level Meter

[Spectrum Analyzer] eller [Analog Level Meter] kommer inte att visas i följande fall.

Det finns en aktiv Bluetooth-anslutning.
En USB-ljudenhet är ansluten.

Dra i tidslinjen om du vill ändra uppspelningspositionen i ett spår.

Om du inte använder spelaren under en viss tidsperiod, kommer objekt på skärmen Uppspelning att försvinna eller själva
skärmen Uppspelning att stängas av. 
För att visa objekten igen ska du göra följande.

När en del av informationen på skärmen försvinner: Tryck på skärmen för att visa alla objekt igen.
När skärmen stängs av: Tryck på knappen  (strömbrytare) för att aktivera skärmen igen.

OBS!
Det kan hända att angivelsen för spelad tid och tidslinjen inte visar korrekta värden.

Beroende på filformatet kan det hända att spelaren inte visar skivomslagsbilden.

Relaterade avsnitt
Hur du använder de olika skärmarna
Spela musik
Metoder för uppspelning
Visa låttexter
Justera ljudkvalitetsinställningarna
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Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Skärmen Uppspelningskö

Du kan kontrollera listan med spår som spelaren kommer att spela med de aktuella inställningarna.

Visa skärmen Uppspelningskö
Svep skärmen Uppspelning till höger.

Alternativ-/inställningsmenyn

Tryck på  för att visa menyn.
Vilka menyalternativ som är tillgängliga kan variera beroende på skärmen eller inställningar.

Popup-meny

Tryck på  för att visa popup-menyn.
Vilka menyalternativ som är tillgängliga kan variera beroende på skärmen eller inställningar.

Aktuellt spår1.

Uppspelningsordningen2.

Ikon för popup-meny3.

Spårinformation

Artistnamn
Spårtitel
Kodek 
Kodekar för Högupplösningsljud-format visas i färg.
Längd

4.

 Settings Välj för att visa inställningsmenyn.

 Add All Songs to Bookmark
List

Välj menyalternativet för att lägga till den aktuella uppspelningskön till en
bokmärkeslista.

 Add All Songs to Playlist Välj menyalternativet för att lägga till den aktuella uppspelningskön till en
spellista.
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Tips
Du kan även visa popup-menyn genom att trycka på och hålla ned en post i listan.

Relaterade avsnitt
Hur du använder de olika skärmarna
Spela musik
Metoder för uppspelning
Hantera spellistor på spelaren
Hantera bokmärken på spelaren
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Add to Bookmark List Välj menyalternativet för att lägga till det valda spåret till bokmärkeslistan.

Add to Playlist Välj menyalternativet för att lägga till det valda spåret till en spellista.

Detailed Song Information Välj menyalternativet för att visa information om spåret.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Skärmen Bokmärken

Du kan lyssna på spår som du har registrerat i en bokmärkeslista på förhand.
Du kan lägga till spår till bokmärkeslistor på skärmen Uppspelning etc.

Visa skärmen Bokmärken
Svep skärmen Uppspelning till vänster.

Alternativ-/inställningsmenyn

Tryck på  för att visa menyn.
Vilka menyalternativ som är tillgängliga kan variera beroende på skärmen eller inställningar.

Spårinformation

Skivomslagsbilder
Artistnamn
Spårtitel
Kodek
Längd

1.

Numret på den aktuella listan
Knappar för föregående och nästa lista

2.

Ikon för popup-meny3.

 Settings Välj menyalternativet för att visa inställningsmenyn.

Edit Song Order Välj menyalternativet för att ändra ordningen på spår i den valda bokmärkeslistan.  
Dra och släpp  tills de är i önskad ordning.

 Add All Songs to
Bookmark List

Välj menyalternativet för att lägga till alla spår i den valda bokmärkeslista till en
annan bokmärkeslista.

 Add All Songs to Playlist Välj menyalternativet för att lägga till alla spår i den valda bokmärkeslistan till en
spellista.

Delete All Välj menyalternativet för att ta bort alla spår från den valda bokmärkeslistan.
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Popup-meny

Tryck på  för att visa popup-menyn.
Vilka menyalternativ som är tillgängliga kan variera beroende på skärmen eller inställningar.

Tips
Du kan även visa popup-menyn genom att trycka på och hålla ned en post i listan.

OBS!
När du tar bort ett microSD-kort från spelaren kommer spår på microSD-kortet att tas bort från bokmärkeslistan.

Relaterade avsnitt
Hur du använder de olika skärmarna
Spela musik
Metoder för uppspelning
Hantera spellistor på spelaren
Hantera bokmärken på spelaren
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Add to Another Bookmark
List Välj menyalternativet för att lägga till det valda spåret till en annan bokmärkeslista.

Add to Playlist Välj menyalternativet för att lägga till det valda spåret till en spellista.

Delete from Bookmark List Välj menyalternativet för att ta bort det valda spåret från den aktuella
bokmärkeslistan.

Detailed Song Information Välj menyalternativet för att visa information om spåret.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Skärmar för inställning av ljudkvaliteten

Du kan justera olika inställningar för ljudkvalitet.
Du kan spara inställningar för ljudkvalitet som snabbval. Upp till 3 snabbval kan sparas.

Visa skärmar för inställning av ljudkvalitet
Svep skärmen Uppspelning uppåt.

Navigera bland skärmarna för inställning av ljudkvalitet
Svep skärmen till vänster eller höger för att välja den ljudkvalitetsinställningen som du vill justera.
Tryck på knappen Direct för att stänga av funktionen [Direct Source (Direct)] så att du kan svepa skärmen.

Justerbara ljudkvalitetsinställningar
Equalizer/Tone Control
DSEE HX
Dynamic Normalizer
Vinyl Processor

Alternativ-/inställningsmenyn

Tryck på  för att visa menyn.
Vilka menyalternativ som är tillgängliga kan variera beroende på skärmen eller inställningar.

Namnet på ljudkvalitetsinställningen1.

Direct-knapp
Du kan aktivera eller stänga av funktionen [Direct Source (Direct)].

2.

Sidindikator
Antalet punkter motsvarar antalet tillgängliga sidor. Svep skärmen till vänster eller höger för att hoppa till en annan
sida.

3.

Saved Sound Settings Välj menyalternativet för att spara eller hämta anpassade inställningar.

Tone Control Välj menyalternativet för att växla från Equalizer-skärmen till Tone Control-skärmen.

39



Tips
På alla skärmar för inställning av ljudkvalitet kan du svepa nedåt för att återgå till uppspelningsskärmen.

Relaterade avsnitt
Hur du använder de olika skärmarna
Justera ljudkvalitetsinställningarna
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Equalizer Välj menyalternativet för att växla från Tone Control-skärmen till Equalizer-skärmen.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

40



Hjälpguide

Digital Music Player
DMP-Z1

USB-DAC-skärm

Du kan använda spelaren som en USB-DAC-enhet. Använd den här funktionen när du vill lyssna på musik på en dator.

Gör så här för att växla till funktionen USB-DAC
Tryck på  på skärmen Bibliotek.

Alternativ-/inställningsmenyn

Tryck på  för att visa menyn.

Tips
Svep USB-DAC skärmen uppåt om du vill ändra inställningarna för ljudkvalitet.

Medan spelaren spelar upp musik från en dator med hjälp av USB-DAC-funktionen, visas följande information på USB-DAC-
skärmen.

Filformatet för aktuellt spår
Samplingsfrekvensen för aktuellt spår

Relaterade avsnitt

-knappen
Tryck på knappen för att gå tillbaka till musikuppspelningsfunktionen.

1.

Signalindikator
Indikatorn visar ljudsignalen för musikinnehållet som spelas.

2.

 Settings Välj menyalternativet för att visa inställningsmenyn.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Hur du använder de olika skärmarna
Skärmen Bibliotek
Uppleva musikinnehåll på en dator med användning av spelarens ljudkvalitet (USB-DAC-funktion)

4-740-667-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Bluetooth Receiver-skärm

Du kan använda spelaren för att lyssna på musikinnehåll som är lagrat på en smartphone (Bluetooth Receiver-
funktionen). Använd hörlurar tillsammans med spelaren. Spelarens ljudkvalitetsinställningar används för ljudet som
matas ut.

Gör så här för att växla till funktionen Bluetooth Receiver
Tryck på  på skärmen Bibliotek.

Alternativ-/inställningsmenyn

Tryck på  för att visa menyn.

Tips
Dra uppåt på Bluetooth-mottagningsskärmen för att ändra ljudkvalitetsinställningarna. Du kan lyssna på musik på en smartphone
med användning av spelarens ljudkvalitet.

-knappen
Tryck på knappen för att gå tillbaka till musikuppspelningsfunktionen.

1.

[Add Device (Pairing)]
Tryck på knappen för att göra klart för hopparning. [Cancel] visas medan spelaren paras ihop.
Om spelaren inte kan paras ihop inom fem minuter visas [Add Device (Pairing)] igen.
Om det redan finns hopparade enheter visas [Reconnect].

2.

Kodek/namn på ansluten enhet3.

 Settings Välj för att visa inställningsmenyn.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Relaterade avsnitt
Hur du använder de olika skärmarna
Skärmen Bibliotek
Ansluta spelaren till en ej hopparad smartphone för första gången
Ansluta spelaren till en hopparad smartphone
Anslutning till en smartphone med ett enda tryck (NFC)
Konfigurering av Bluetooth-funktionen (Bluetooth-mottagningsläget)
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Lista över ikoner som visas i informationsområdet

Du kan kontrollera uppspelningsstatusen och olika inställningar med hjälp av de ikoner som visas i informationsområdet.
Ikonerna kan variera beroende på spelarens status.

Tips
Du kan växla strömkälla mellan nätström och batteri. Tryck på informationsområdet när nätadaptern (medföljer) är ansluten till
spelaren.

Informationsområde1.

, , , 
Uppspelningsstatus
Spela upp, pausa, hoppa till början på nästa spår, hoppa till början på spåret som spelas eller
tidigare spår

BALANCED-indikator
Indikatorn visas när hörlurarna är anslutna till hörlursuttaget (Balanced Standard).

Direct Source (Direct)

DSD Remastering

High Gain Output

Sleep Timer

Bluetooth-funktion

NFC

Batteristatus, nätadaptern är ansluten
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Relaterade avsnitt
Byta strömkälla
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Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Justera volymen/ta bort funktionen för automatisk ljudavstängning

Justera volymen

Vrid på volymreglaget ( ) för att justera volymen.

Tips
Volymen kan vara låg när du använder vissa hörlurar. Ändra i så fall utgångsinställningen till [High Gain Output]. För att ändra
inställningen ska du trycka på menyalternativen i följande ordning.

 – [Settings] – [Output Settings] ([Basic Settings]) – [High Gain Output] ([Headphone Output]).
Tryck sedan på lämpligt alternativ för hörlurarna som du använder.

Funktionen för automatisk ljudavstängning

Spelaren är utrustad med en funktion för automatisk ljudavstängning. Funktionen för automatisk ljudavstängning
förhindrar alltför kraftig ljudutmatning (hög volym) från hörlurarna. 
I följande fall aktiveras funktionen för automatisk ljudavstängning och ljudutmatningen stoppas. Lampan MUTING ( )
blinkar när funktionen för automatisk ljudavstängning aktiveras.

När du ansluter hörlurar till spelaren.
När du sätter på spelaren medan hörlurarna är anslutna.
När du sätter på eller stänger av funktionen [Direct Source (Direct)] medan hörlurarna är anslutna.
När du ändrar inställningen för [High Gain Output] medan hörlurarna är anslutna.
När destinationen för ljudutmatningen ändras från en annan enhet till hörlursuttaget på spelaren medan hörlurarna är
anslutna. (Exempel: från en Bluetooth-enhet till hörlurarna, eller från en USB-ljudenhet till hörlurar som är anslutna till
spelaren)
När du byter plats på hörlurarna från hörlursuttaget (Stereo Mini) till hörlursuttaget (Balanced Standard), eller vice
versa.

 
För att vrida upp volymen igen
Följ meddelandet på skärmen och utför åtgärderna nedan.

 
Stänga av funktionen för automatisk ljudavstängning

Vrid volymreglaget hela vägen åt vänster.1.

Tryck på [Clear] på skärmen.2.

Vrid på volymreglaget för att justera volymen.3.
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Du kan ändra inställningen för funktionen för automatisk ljudavstängning så att funktionen inte aktiveras.

Även om du stänger av funktionen för automatisk ljudavstängning, aktiveras funktionen i följande fall. Detta är situationer
där utmatningsnivån för spelarens hörlursuttag ändras drastiskt.

När du sätter på eller stänger av funktionen [Direct Source (Direct)] medan hörlurarna är anslutna.
När du ändrar inställningen för [High Gain Output] medan hörlurarna är anslutna.

OBS!
Om du stänger av funktionen för automatisk ljudavstängning kan volymen i hörlurarna bli extremt hög. Var mycket försiktig så att
du inte skadar hörlurarna eller dina öron.

Relaterade avsnitt
Byta strömkälla
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Tryck på menyalternativen i följande ordning och ta bort markeringen för [Auto Muting].
 – [Settings] – [Output Settings] ([Basic Settings]) – [Auto Muting] ([Headphone Output]).

1.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Bläddra i användarmanualen

Du kan bläddra i användarmanualen för att snabbt lära känna spelaren.

4-740-667-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Gå till skärmen Bibliotek eller skärmen Uppspelning, tryck på  och sedan på [View Help].1

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

49



Hjälpguide

Digital Music Player
DMP-Z1

Förbereda musikinnehåll

Innan du överför musikinnehåll till spelaren måste du förbereda musikinnehållet.
Det här avsnittet innehåller anvisningar för följande åtgärder.

Importera musikinnehåll från en ljud-CD till Music Center for PC.
Importera musikinnehåll som är lagrat på en dator till Music Center for PC.
Importera musikinnehåll som är lagrat på en extern mediaenhet till en dator.
Köp av musikinnehåll från musiktjänster online

Instruktionerna nedan gäller vid användning av Music Center for PC. Music Center for PC är den rekommenderade
programvaran för spelaren. Installera Music Center for PC i förväg.

OBS!
Importerat musikinnehåll får endast användas privat. Upphovsrättsinnehavarens tillstånd krävs om musikinnehållet ska användas
i andra syften.

Om du använder en Mac-dator ska du använda Finder. Du kan överföra musikinnehåll genom att dra och släppa det från Finder.

Importera musikinnehåll från en ljud-CD till Music Center for PC

För mer information om proceduren, se [Hur man använder programmet] på Music Center for PC supportwebbplats.
(https://www.sony.net/smc4pc/)

Tips
Du kan även använda iTunes i stället för Music Center for PC för att importera CD-skivor.

Importera musikinnehåll som är lagrat på en dator till Music Center for PC

Använd en dator där Music Center for PC har installerats.1.

Starta Music Center for PC.2.

Klicka på [CD] under [Importera] i sidofältet.3.

Sätt i en ljud-CD i CD-enheten på din dator.
Musikinnehållet på ljud-CD:n visas på skärmen för Music Center for PC.
Du kan ändra formatinställningen för import av CD-skivor, om det behövs. Klicka på  bredvid  och välj sedan
ett filformat från [CD-importinställningar].

För högre ljudkvalitet: FLAC
För normal ljudkvalitet: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)

4.

Markera musikinnehållet som du vill importera.5.

Klicka på [Importera] för att börja importera musikinnehållet.
Om du vill avbryta importen klickar du på [Avsluta].

6.

Använd en dator där Music Center for PC har installerats.1.

Starta Music Center for PC.2.
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För mer information om proceduren, se [Hur man använder programmet] på Music Center for PC supportwebbplats.
(https://www.sony.net/smc4pc/)

Importera musikinnehåll som är lagrat på en extern mediaenhet till en dator

Använd en extern mediaenhet med musikinnehåll.
Följande anvisningar gäller för Windows Utforskaren. Om du använder en Mac-dator ska du använda Finder.

Köpa musikinnehåll från musiktjänster online

Du kan köpa musikinnehåll från musiktjänster online.
Följ instruktionerna från leverantören som du använder dig av. Alla leverantörer har olika hämtningsförfaranden,
kompatibla format och betalningssätt. Observera att leverantören kan välja att tillfälligt dra in eller permanent avsluta
tjänsten utan föregående meddelande.

Relaterade avsnitt
Installera Music Center for PC (Windows)
Överföra innehåll från en Windows-dator med hjälp av Music Center for PC
Överföra innehåll med Windows Utforskaren
Överföra innehåll med Mac Finder
Lägga till låttextinformation med hjälp av en dator
Spela musik
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Klicka på  (meny) överst till vänster på skärmen för Music Center for PC. Välj sedan importmetoden från menyn
[Fil].

3.

Ange mappar eller filer för musikinnehållet som du vill importera.4.

Börja importera musikinnehållet.5.

Anslut den externa mediaenheten till en dator.1.

Öppna den externa mediaenheten i Windows Utforskaren.2.

Öppna mappen [Musik] på datorn i Windows Utforskaren.3.

Dra och släpp mapparna eller filerna från den externa mediaenheten till mappen [Musik] på datorn.4.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Köpa innehåll med Högupplösningsljud

Med Högupplösningsljud menas ljudinnehåll i ett format som har högre ljudkvalitet än vanliga CD-skivor. Innehåll med
Högupplösningsljud finns att tillgå via musiktjänster online.

Öppna en tjänst för musik på nätet som tillhanda håller innehåll med Högupplösningsljud. Tjänsterna varierar mellan
olika länder eller regioner.
Följ instruktionerna från leverantören som du använder dig av. Alla leverantörer har olika hämtningsförfaranden,
kompatibla format och betalningssätt.
Observera att leverantören kan välja att tillfälligt dra in eller permanent avsluta tjänsten utan föregående meddelande.

Överföra innehåll med Högupplösningsljud till spelaren
På en Windows-dator: Använd Music Center for PC eller Windows Utforskaren.
På en Mac-dator: Använd Finder.

Tips
Högupplösningsljud indikeras med en ikon ( ) både på spelaren och i Music Center for PC.

Relaterade avsnitt
Installera Music Center for PC (Windows)
Överföra innehåll från en Windows-dator med hjälp av Music Center for PC
Överföra innehåll med Windows Utforskaren
Överföra innehåll med Mac Finder

4-740-667-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Överföra innehåll från en Windows-dator med hjälp av Music Center for PC

Du kan överföra musikinnehåll som är lagrat på en Windows-dator till spelaren via Music Center for PC.
Bilderna och instruktionerna är exempel som gäller när du använder Music Center for PC version 2.0.

OBS!
Om du ansluter spelaren till en dator som drivs med batteri, kommer batteriet i datorn att laddas ur. Om du tänker ha spelaren
ansluten till en dator under en längre tid, bör du ansluta datorn till ett vägguttag.

För mer information om proceduren, se [Hur man använder programmet] på Music Center for PC supportwebbplats.
(https://www.sony.net/smc4pc/)

OBS!
Koppla inte bort USB Type-C-kabeln under dataöverföring (USB Type-C-kabel: medföljer). Annars kan överförda data skadas.

Använd en dator där Music Center for PC har installerats.1

Starta Music Center for PC.2

Anslut spelaren till datorn via USB.3

Välj den anslutna enheten från [Överför och hantera] i sidofältet på skärmen för Music Center for PC.

Överföringsskärmen för spelaren visas på höger sida.
En lista över musikinnehåll i Music Center for PC kommer att visas på vänster sida.

4

Välj en destination från överföringsskärmen.

Gör på följande sätt för att överföra musikinnehållet till microSD-kortet i spelaren: 
Välj microSD-kortet från menyn för val av enhet på överföringsskärmen.

5

Välj album eller spår från den vänstra sidan.6

Klicka på  för att överföra.7
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Överfört musikinnehåll får endast användas privat. Upphovsrättsinnehavarens tillstånd krävs om musikinnehållet ska användas i
andra syften.

Du kan inte utbyta data mellan spelarens minne och ett microSD-kort på spelaren.Även om du använder två microSD-kort kan du
inte utbyta data mellan microSD-korten.

Användning av en USB-hubb kan endast garanteras när du använder en USB-hubb med egen strömförsörjning som har en
godkänd logotyp.

När spelaren är ansluten till en dator ska du tänka på följande. I annat fall kan det hända att spelaren inte fungerar korrekt.
Sätt inte på datorn.
Starta inte om datorn.
Väck inte datorn från viloläget.
Stäng inte av datorn.

När du överför eller importerar musikinnehåll med Music Center for PC ska du säkerställa att datorn inte går in i viloläge eller
vänteläge.
Data kan gå förlorade eller så startar inte Music Center for PC om normalt.

Relaterade avsnitt
Installera Music Center for PC (Windows)
Förbereda musikinnehåll
Köpa innehåll med Högupplösningsljud
Överföra innehåll med Windows Utforskaren
Spela musik
Format som stöds
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Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Överföra innehåll med Windows Utforskaren

Du kan överföra musikinnehåll direkt genom att dra och släppa det från Windows Utforskaren.

OBS!
Om du ansluter spelaren till en dator som drivs med batteri, kommer batteriet i datorn att laddas ur. Om du tänker ha spelaren
ansluten till en dator under en längre tid, bör du ansluta datorn till ett vägguttag.

Anslut spelaren till datorn via USB.1

Öppna mappen [PLAYER] på följande sätt.

Windows 10: 
Öppna [Utforskaren] från menyn [Start]. Välj [PLAYER] från den vänstra sidopanelen.
Windows 8.1: 
Öppna [Utforskaren] från [Skrivbord]. Välj [PLAYER] i listan under [Den här datorn].
Windows 7: 
Välj [Start], [Dator] och sedan [PLAYER].

Du kan även överföra musikinnehåll till ett microSD-kort.
Välj mappen med namnet på microSD-kortet i stället för [PLAYER].

2

Öppna mappen [MUSIC] i [PLAYER].3

Dra och släpp filer eller mappar på datorn till mappen [MUSIC].

Bekräfta att överföringen är klar.Koppla sedan bort spelaren från datorn.

4
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Tips
Se [Format som stöds] för information om kompatibla filformat.

Du kan lägga till omslagsbilder för album för hand så att bilden visas på spelarens skärm. Döp först om bildfilen så att den har
samma namn som albummappen. (Ändra inte filtillägget för bildfilen i det här läget.) Lägg sedan till bildfilen i albummappen.  
Spelaren kan visa följande typer av filer som omslagsbilder.

Baseline JPEG
PNG utan radsprång
Maximal storlek: 4 096 × 4 096

OBS!
Iaktta följande försiktighetsåtgärder. I annat fall kan eventuellt inte spelaren spela upp filerna.

Ändra inte namn på rotmapparna (t.ex. [MUSIC]).
Överför inte filer till andra mappar än [MUSIC].
Koppla inte bort USB Type-C-kabeln under dataöverföring (USB Type-C-kabel: medföljer).
Formatera inte minnet på spelaren via datorn.

Spelaren kan eventuellt inte visa information för visst musikinnehåll korrekt, beroende på språkinställningen på spelaren.

Överfört musikinnehåll får endast användas privat. Upphovsrättsinnehavarens tillstånd krävs om musikinnehållet ska användas i
andra syften.

Användning av en USB-hubb kan endast garanteras när du använder en USB-hubb med egen strömförsörjning som har en
godkänd logotyp.

När spelaren är ansluten till en dator ska du tänka på följande. I annat fall kan det hända att spelaren inte fungerar korrekt.
Sätt inte på datorn.
Starta inte om datorn.
Väck inte datorn från viloläget.
Stäng inte av datorn.

Relaterade avsnitt
Förbereda musikinnehåll
Köpa innehåll med Högupplösningsljud
Överföra innehåll från en Windows-dator med hjälp av Music Center for PC
Spela musik
Format som stöds
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Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Importera innehåll från spelaren till Music Center for PC

Bilderna och instruktionerna är exempel som gäller när du använder Music Center for PC version 2.0.

OBS!
Om du ansluter spelaren till en dator som drivs med batteri, kommer batteriet i datorn att laddas ur. Om du tänker ha spelaren
ansluten till en dator under en längre tid, bör du ansluta datorn till ett vägguttag.

För mer information om proceduren, se [Hur man använder programmet] på Music Center for PC supportwebbplats.
(https://www.sony.net/smc4pc/)

OBS!
Koppla inte bort USB Type-C-kabeln under dataöverföring (USB Type-C-kabel: medföljer). Annars kan överförda data skadas.

Importerat musikinnehåll får endast användas privat. Upphovsrättsinnehavarens tillstånd krävs om musikinnehållet ska användas
i andra syften.

Använd en dator där Music Center for PC har installerats.1

Starta Music Center for PC.2

Anslut spelaren till datorn via USB.3

Välj den anslutna enheten från [Överför och hantera] i sidofältet på skärmen för Music Center for PC.

Överföringsskärmen för spelaren visas på höger sida.
En lista över musikinnehåll i Music Center for PC kommer att visas på vänster sida.
Gör på följande sätt för att överföra musikinnehållet från microSD-kortet i spelaren: 
Välj microSD-kortet från menyn för val av enhet på överföringsskärmen.

4

Klicka på [Hantera låtar i enheten] för att visa listan över musikinnehåll på spelaren.5

Välj musikinnehållet som du vill importera till Music Center for PC.6

Högerklicka på musikinnehållet för att välja [Importera till PC].7
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Användning av en USB-hubb kan endast garanteras när du använder en USB-hubb med egen strömförsörjning som har en
godkänd logotyp.

När spelaren är ansluten till en dator ska du tänka på följande. I annat fall kan det hända att spelaren inte fungerar korrekt.
Sätt inte på datorn.
Starta inte om datorn.
Väck inte datorn från viloläget.
Stäng inte av datorn.

Relaterade avsnitt
Installera Music Center for PC (Windows)
Spela musik
Format som stöds
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Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Överföra innehåll med Mac Finder

Du kan överföra musikinnehåll direkt genom att dra och släppa det från Finder. Det går inte att överföra
upphovsrättsskyddat musikinnehåll.

OBS!
Om du ansluter spelaren till en dator som drivs med batteri, kommer batteriet i datorn att laddas ur. Om du tänker ha spelaren
ansluten till en dator under en längre tid, bör du ansluta datorn till ett vägguttag.

Tips
Se [Format som stöds] för information om kompatibla filformat.

Anslut spelaren till en påslagen dator via USB.1

Välj [PLAYER] i sidofältet i Finder.

Du kan även överföra musikinnehåll till ett microSD-kort.
Välj mappen med namnet på microSD-kortet i stället för [PLAYER].

2

Öppna mappen [MUSIC] i [PLAYER].3

Dra och släpp filerna eller mapparna ( ) till mappen [MUSIC] ( ) i [PLAYER].

Bekräfta att överföringen är klar.Koppla sedan bort spelaren från datorn.

4
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Du kan lägga till omslagsbilder för album för hand så att bilden visas på spelarens skärm. Döp först om bildfilen så att den har
samma namn som albummappen. (Ändra inte filtillägget för bildfilen i det här läget.) Lägg sedan till bildfilen i albummappen.  
Spelaren kan visa följande typer av filer som omslagsbilder.

Baseline JPEG
PNG utan radsprång
Maximal storlek: 4 096 × 4 096

OBS!
Iaktta följande försiktighetsåtgärder. I annat fall kan eventuellt inte spelaren spela upp filerna.

Ändra inte namn på rotmapparna (t.ex. [MUSIC]).
Överför inte filer till andra mappar än [MUSIC].
Koppla inte bort USB Type-C-kabeln under dataöverföring (USB Type-C-kabel: medföljer).
Formatera inte minnet på spelaren via datorn.

Spelaren kan eventuellt inte visa information för visst musikinnehåll korrekt, beroende på språkinställningen på spelaren.

Överfört musikinnehåll får endast användas privat. Upphovsrättsinnehavarens tillstånd krävs om musikinnehållet ska användas i
andra syften.

Användning av en USB-hubb kan endast garanteras när du använder en USB-hubb med egen strömförsörjning som har en
godkänd logotyp.

När spelaren är ansluten till en dator ska du tänka på följande. I annat fall kan det hända att spelaren inte fungerar korrekt.
Sätt inte på datorn.
Starta inte om datorn.
Väck inte datorn från viloläget.
Stäng inte av datorn.

Relaterade avsnitt
Förbereda musikinnehåll
Köpa innehåll med Högupplösningsljud
Spela musik
Format som stöds

4-740-667-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
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Lägga till låttextinformation med hjälp av en dator

Du kan mata in texten till en textfil (en LRC-fil). Överför både textfilen (LRC-textfil) och musikfilen till spelaren.

Skapa låttextinformation i en textfil (en LRC-fil).

Öppna programmet [Anteckningar] i Tillbehör i Windows.1.

Skriv in texten i [Anteckningar].2.

Spela upp spåret och ange vid vilken tidpunkt varje textrad ska visas.

Du kan ange tidsinformation till vänster i varje textrad i följande format. 
Minuter:sekunder:hundradels sekunder (*1)
Tidsinformationen måste anges i kronologisk ordning.
Du kan separera sekunder och hundradels sekunder med en punkt i stället för ett kolon.

3.

Du kan utelämna hundradels sekunder.*1

Spara filen.

Välj [UTF-8] som teckenkodning.
Ange samma filnamn som för musikfilen.
Ange [.lrc] som filnamnstillägg.
Den maximala filstorleken är 512 kB.
Om en textrad inte får plats på skärmen kommer den att radbrytas.
Hur många rader med text som kan visas samtidigt beror på modellen.
Radbrytningar av typerna CR, CRLF och LF identifieras.
Tomma textrader hoppas över.

4.

Anslut spelaren till datorn via USB.5.

Öppna mappen [PLAYER] på ett av följande sätt.

Windows 10: 
Öppna [Utforskaren] från menyn [Start]. Välj [PLAYER] från den vänstra sidopanelen.
Windows 8.1: 
Öppna [Utforskaren] från [Skrivbord]. Välj [PLAYER] i listan under [Den här datorn].

6.
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Tips
Följande antal tecken rekommenderas när du ska visa låttexter på spelaren.

Enkelbyte-tecken (till exempel alfanumeriska tecken): 40 tecken per rad.
Dubbelbyte-tecken (till exempel kinesiska tecken): 20 tecken per rad.

Spara LRC-filerna i samma mapp som musikfilerna. LRC-filerna kommer att överföras till spelaren när musikfilerna överförs.

På en Mac-dator kan du skapa låttextinformation med hjälp av ”TextEdit” och andra textredigerare. Gör på samma sätt som
beskrivs ovan för att ange låttexterna och tidsinformationen med inställningen ”Plain text” (oformaterad text).

Upphovsrättsinformation

När du skapar LRC-filer med upphovsrättsskyddat material som har författats av andra, får LRC-filerna endast användas
för privat bruk. Upphovsrättsinnehavarens tillstånd krävs om LRC-filerna ska användas i andra syften.

Relaterade avsnitt
Hämta låttextinformation
Visa låttexter
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Windows 7: 
Välj [Start], [Dator] och sedan [PLAYER].

Du kan även överföra musikfiler till ett microSD-kort.
Välj mappen med namnet på microSD-kortet i stället för [PLAYER].

Skapa en ny mapp i mappen [MUSIC] under [PLAYER]. Dra och släpp sedan både musikfilen och LRC-filen till den
nya mappen för att överföra dem.

7.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Om överföring av innehåll från en dator

Dra och släpp musikfilerna till rätt mapp enligt följande illustration.
Spelaren kan spela upp musikfiler som är lagrade i den första till den åttonde nivån i varje mapp.

OBS!
Byt inte namn på följande standardmappar. Om du gör det kan inte spelaren identifiera mapparna.

MUSIC

4-740-667-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
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Spela musik

För att spela spår ska du först välja en kategori.
Du måste överföra musikinnehåll från en dator till spelaren i förväg.

På en Windows-dator
Använd Music Center for PC för att överföra innehåll från en CD eller datorn till spelaren.
Dra och släpp innehåll från Windows Utforskaren.

På en Mac-dator
Dra och släpp innehåll från Finder.

Knappar för uppspelning på spelaren

 

Tryck på  för att öppna skärmen Bibliotek.1

Tryck på önskad kategori ( ).

Du kan svepa skärmen till vänster eller höger för att växla sidor. Antalet punkter motsvarar antalet tillgängliga sidor
( ).

2

Välj underkategorier till dess att en spårlista visas och välj sedan önskat spår.

Uppspelningen startar.

3

Knapp Funktion

Tryck på knappen för att starta eller pausa uppspelningen.

Tryck på knappen för att hoppa tillbaka till början av spåret som spelas upp eller till föregående spår.  
Håll ned knappen för att snabbspola bakåt i spåret under uppspelning.

Tryck på knappen för att hoppa till början av nästa spår.  
Håll ned knappen för att snabbspola framåt i spåret under uppspelning.
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OBS!
Om spelaren inte spelar upp spår i den ordning du vill, kan du prova följande.

Använd bokmärkesfunktionen eller spellistfunktionen på spelaren.
Skapa spellistor med Music Center for PC och överför dem.

Batteritiden blir betydligt kortare om pekskärmen förblir på under uppspelningen. Tryck på menyalternativen i följande ordning.
Pekskärmen stängs av automatiskt efter en angiven tid. Detta menyalternativ sparar på batteriet.

 – [Settings] – [Device Settings] ([ Basic Settings]) – [Screen Off Timer].

Relaterade avsnitt
Sätta på eller stänga av strömmen
Byta strömkälla
Hur du använder de olika skärmarna
Installera Music Center for PC (Windows)
Skärmen Bibliotek
Skärmen Uppspelning
Förbereda musikinnehåll
Överföra innehåll från en Windows-dator med hjälp av Music Center for PC
Överföra innehåll med Windows Utforskaren
Överföra innehåll med Mac Finder
Metoder för uppspelning
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Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
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Metoder för uppspelning

Det här avsnittet innehåller anvisningar för följande åtgärder.

Välja uppspelningsläge.
Ställa in uppspelningsurvalet.

Välja uppspelningsläge

Tips
Du kan också ange uppspelningsläge på inställningsmenyn. Tryck på menyalternativen i följande ordning.

 – [Settings] – [Playback Settings] ([Basic Settings]).
Välj önskat uppspelningsläge från [Play Mode].

Ställa in uppspelningsurvalet

 
Tabell över förhållandet mellan uppspelningsläge och uppspelningsurval

Tryck på området (  eller ) för att välja uppspelningsläge.

: Shuffle Playback
: Repeat 1 Song

: Repeat All

När  och  lyser spelar spelaren upp alla spår i det valda uppspelningsurvalet i slumpad ordning.
Tryck på ikonerna så att både  och  blir mörkare för att återgå till normalt uppspelningsläge.

1.

Tryck på menyalternativen i följande ordning.  
 – [Settings] – [Playback Settings] ([Basic Settings]).

1.

Tryck på önskat uppspelningsurvalet från [Playback Range].2.

Play
Mode

Playback Range

All Range Selected Range

Alla spår spelas upp i slumpmässig ordning. Spår i det
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OBS!
När du spelar upp spår med användning av funktionen [SensMe™ Channels] kan du inte ändra uppspelningsläge.

När du väljer ett spår från en bokmärkeslista spelar spelaren endast upp spår i den valda bokmärkeslistan.  
Spår i andra bokmärkeslistor spelas inte upp ens när [Playback Range] är satt till [All Range].

När du väljer ett spår från en spellista spelar spelaren endast upp spår i den valda spellistan.  
Spår i andra spellistor spelas inte ens upp när [Playback Range] är satt till [All Range].

Relaterade avsnitt
Hur du använder de olika skärmarna
Skärmen Uppspelning
Spela musik
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Shuffle
Playback

För att blanda alla spår på spelaren, välj [All Songs] på skärmen Bibliotek.
Om du väljer ett spår från [Album] på skärmen Bibliotek kommer spelaren att blanda
alla spår i det valda albumet. När spelaren har spelat upp alla spår i albumet
kommer uppspelningen att gå vidare till nästa album. Spelaren kommer då att
blanda alla spår i det albumet.

markerade urvalet
spelas upp i
slumpvis ordning.
(*1)

Repeat
Off Alla spår spelas upp i ordningsföljd.

Spår i det
markerade urvalet
spelas upp i
ordningsföljd. (*1)

Repeat 1
Song

Det aktuella spåret spelas upp med repetition.
Det aktuella
spåret spelas upp
med repetition.

Repeat
All

Alla spår spelas upp med repetition.
För att repetera alla spår på spelaren, välj [All Songs] på skärmen Bibliotek.

Spår i det
markerade urvalet
spelas upp med
repetition. (*1)

Med ”markerat urval” menas exempelvis ett album eller en artist.*1

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Använda [SensMe™ Channels]

Funktionen [SensMe™ Channels] grupperar automatiskt spår utifrån tema. Du kan spela spår efter humör, aktuell
aktivitet, tid på dagen med mera.
För att kunna använda funktionen [SensMe™ Channels] på spelaren måste spåren analyseras av Music Center for PC
innan du överför dem. Aktivera funktionen 12 TONE ANALYSIS på Music Center for PC för att analysera spår. Spåren
som importeras till Music Center for PC analyseras automatiskt och resultaten registreras på spåren. För närmare
information, se supportwebbplatsen för Music Center for PC.

Tips
[SensMe™ Channels] kan användas för spår som har överförts från program som stöder 12 TONE ANALYSIS tekniken (utvecklat
av Sony).

När du öppnar en kanal med användning av [SensMe™ Channels]-funktionen eller går över till en annan kanal, spelas spåret
upp från den mest melodiska och rytmiska delen.

Spår spelas upp i slumpmässig ordning. Varje gång du väljer en kanal kommer ordningen på uppspelningen att vara annorlunda.

OBS!
Spelaren visar endast de kanaler som innehåller spår.

Relaterade avsnitt
Skärmen Bibliotek
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Gå till skärmen Bibliotek och tryck på [SensMe™ Channels].1

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Hämta låttextinformation

Om du vill visa låttextinformation på spelaren behöver du överföra en låttextfil (LRC-fil) tillsammans med spårfilen till
spelaren.

Du kan hämta låttextinformation på följande sätt.

Hämta låttextinformation via Internet, och sedan skapa en textfil (LRC-fil).
Lägg in låttextinformation till en textfil (LRC-fil) själv.

Mer information om LRC-filer finns i det relevanta ämnet under [Relaterade avsnitt].

OBS!
Låttextinformation får endast användas privat. Upphovsrättsinnehavarens tillstånd krävs om låttextinnehållet ska användas i
andra syften.

Relaterade avsnitt
Visa låttexter
Lägga till låttextinformation med hjälp av en dator
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Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Visa låttexter

Överför låtar med låttextinformation till spelaren. Ställ sedan in spelaren att visa låttexter.
När låttextinformation är tillgänglig för ett spår visas en ikon ( ).

Relaterade avsnitt
Hämta låttextinformation
Lägga till låttextinformation med hjälp av en dator
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Gå till skärmen Uppspelning och tryck på  och därefter på [Display Lyrics].1

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Hantera spellistor på spelaren

Du kan samla dina favoritspår och spara dem som spellistor på spelaren.
Det här avsnittet innehåller anvisningar för följande åtgärder.

Lägga till spår till spellistor på spelaren.
Lyssna på spellistor på spelaren.
Ta bort spellistor från spelaren.

Lägga till spår till spellistor på spelaren

Spellistor kan sparas antingen i internminnet på spelaren eller på microSD-kortet. Du kan inte lägga till ett spår från det
interna minnet till en spellista på microSD-kortet eller vice versa.
När två microSD-kort är isatta kan du inte lägga till ett spår från ett av microSD-korten till en spellista på det andra
microSD-kortet.

Tips
Upp till 999 spår kan läggas till i en spellista.

Du kan lägga till en hel lista till en spellista. När skärmen Uppspelningskö eller skärmen Bokmärken visas, tryck på  och
sedan på [Add All Songs to Playlist].

Du kan ändra ordningen på spår i en spellista. Välj en spellista från skärmen Bibliotek. Tryck på  och därefter på [Edit Song
Order]. Dra och släpp  för att ordna om spåren. Tryck på [Complete] för att spara spårordningen.

Du kan ändra namnet på en spellista från popup-menyn. Gå till skärmen Bibliotek och tryck på [Playlists]. Tryck på  bredvid
den önskade spellistan och sedan på [Edit Playlist Name].

Du kan överföra spellistor som har skapats med hjälp av Music Center for PC till spelaren.Spellistor i m3u-filformat kan hanteras
av spelaren.

Du kan skapa en ny spellista på spelaren. Om du vill skapa en ny spellista trycker du på menyalternativen i följande ordning.  
 – [Add to Playlist] – [New Playlist].  

Ange sedan ett namn för spellistan och tryck på [Complete] för att avsluta.

OBS!
Du kan inte registrera skivomslagsbilder för spellistor.

Lyssna på spår i en spellista på spelaren

Gör endera av följande.

Medan spelaren spelar upp eller är pausad på ett spår som du vill lägga till i en spellista: 
Gå till skärmen Uppspelning och tryck på  och därefter på [Add to Playlist].
När en lista (spårlista, albumlista, uppspelningskö etc.) visas: 
Tryck på  bredvid den önskade posten i listan för att visa popup-menyn. Tryck sedan på [Add to Playlist].

Skärmen för val av spellista visas.

1.

Tryck på spellistans namn för att lägga till spåret.2.

Gå till skärmen Bibliotek och tryck på [Playlists].1.

Tryck på önskad spellista och sedan på önskat spår.2.
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Ta bort spellistor från spelaren

Tips
Du kan ta bort ett spår från en spellista.
Visa listan över spår i spellistan och tryck på  för att visa popup-menyn. Välj sedan [Delete from Playlist].

OBS!
Även om du tar bort en spellista tas inte spåren i spellistan bort från spelaren.

Relaterade avsnitt
Skärmen Bibliotek
Skärmen Uppspelning
Skärmen Uppspelningskö
Skärmen Bokmärken
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Gå till skärmen Bibliotek och tryck på [Playlists] för att visa listan över spellistor.1.

Tryck på  bredvid spellistan som du vill ta bort och tryck sedan på [Delete].2.

Följ anvisningarna på skärmen.3.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Hantera bokmärken på spelaren

Du kan lägga till dina favoritspår till bokmärkeslistor. Upp till 10 bokmärkeslistor kan användas. Upp till 999 spår kan
läggas till i en bokmärkeslista.
Det här avsnittet innehåller anvisningar för följande åtgärder.

Lägga till spår till bokmärkeslistor.
Lyssna på spår i bokmärkeslistor på spelaren.
Ta bort spår från en bokmärkeslista på spelaren.

Lägga till spår till bokmärkeslistor

Tips
Du kan lägga till en hel lista till en bokmärkeslista. När skärmen Uppspelningskö eller skärmen Bokmärken visas, tryck på 
och sedan på [Add All Songs to Bookmark List].

Du kan ändra ordningen på spår i en bokmärkeslista.  
Välj en bokmärkeslista. Tryck på  och därefter på [Edit Song Order]. Dra och släpp  för att ordna om spåren. Tryck på
[Complete] för att spara spårordningen.

OBS!
Du kan inte importera bokmärkeslistor till en dator.

Lyssna på spår i bokmärkeslistor på spelaren

Ta bort spår från en bokmärkeslista på spelaren

Tips
Du kan ta bort alla spår från en bokmärkeslista.
Gå till skärmen Bokmärken, tryck på  och därefter på [Delete All].

Gör endera av följande.

Medan spelaren spelar upp eller är pausad på ett spår som du vill lägga till i en bokmärkeslista: 
Gå till skärmen Uppspelning och tryck på  och därefter på [Add to Bookmark List].
När en lista (spårlista, albumlista, uppspelningskö etc.) visas: 
Tryck på  bredvid den önskade posten i listan för att visa popup-menyn. Tryck sedan på [Add to Bookmark
List].

Skärmen för val av bokmärkeslista visas.

1.

Välj önskad bokmärkeslista.2.

Visa skärmen Bokmärken.1.

Tryck på /  för att välja en lista och välj därefter ett spår.2.

Tryck på  bredvid spåret i en bokmärkeslista.1.

Tryck på [Delete from Bookmark List].2.
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Relaterade avsnitt
Skärmen Bibliotek
Skärmen Uppspelning
Skärmen Uppspelningskö
Skärmen Bokmärken
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Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Ta bort spår från spelaren

Du kan ta bort spår från spelaren.

Tips
Du kan också ta bort spår på en dator med hjälp av följande program. Närmare information om användningen finns i
onlinehjälpen för varje program.

Windows: Music Center for PC, Utforskaren i Windows
Mac: Finder

OBS!
När du tar bort spår med hjälp av Utforskaren i Windows eller Mac Finder ska du inte ta bort eller byta namn på rotmappen (t.ex.
[MUSIC]). Om du gör det kan inte spelaren identifiera innehållet.

Relaterade avsnitt
Skärmen Bibliotek
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Gå till skärmen Bibliotek och välj något av följande.

För att ta bort spår, tryck på önskad kategori (album, artister etc.) och önskad underkategori tills en spårlista
visas.
För att ta bort en mapp, tryck på [Folder] och sedan på önskad mapp.

1

Tryck på  att visa popup-menyn och tryck på [Delete].

Följ instruktionerna på skärmen.

2

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Visa en guide för att uppleva hög ljudkvalitet

Du kan visa information om att lyssna på innehåll med hög ljudkvalitet.

Relaterade avsnitt
Skärmen Bibliotek
Skärmar för inställning av ljudkvaliteten
Justera ljudkvalitetsinställningarna

4-740-667-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Gå till skärmen Uppspelning och tryck på menyalternativen i följande ordning.  
 – [Settings] – [Guide to High Quality Sound] ([Sound]).

1

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Ansluta spelaren till en ej hopparad Bluetooth-enhet för första gången

Genom BLUETOOTH®-funktionen går det att ansluta enheter trådlöst. Enheterna måste ha stöd för trådlös Bluetooth-
teknik. En trådlös anslutning kan sträcka sig upp till 10 meter i ett öppet område.
Du kan använda Bluetooth-överföringsfunktionen för följande åtgärder.

Lyssna på musik trådlöst.  
Anslut en Bluetooth-enhet, till exempel hörlurar eller högtalare. Du kan lyssna på musik trådlöst.

När du ansluter trådlöst Bluetooth-enheter för första gången, måste enheterna registreras med varandra. Registreringen
kallas ”pairing”. När spelaren och enheten väl en gång har parats ihop kan du enkelt ansluta dem i framtiden.
Följande instruktioner är ett grundläggande steg för steg-förfarande för att ansluta spelaren och en Bluetooth-enhet.

För att koppla från en hopparad Bluetooth-enhet

Sätt på Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheten, om det behövs.1

Gå till skärmen Bibliotek på spelaren och tryck på menyalternativen i följande ordning.  
 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).

Skärmen för Bluetooth-anslutning visas.

2

Tryck på Bluetooth-reglaget ( ) för att aktivera Bluetooth-funktionen och tryck på [Add Device (Pairing)] (
).

 visas i informationsområdet. En lista över enheter som går att ansluta visas på skärmen ( ).

3

Tryck på Bluetooth-enheten.

Om du måste ange ett lösenord under hopparningen, kontrollera och ange lösenordet för Bluetooth-enheten. För
närmare information om lösenordet för Bluetooth-enhet, se enheten användarmanual.
När anslutningen är upprättad kommer [Connected] att visas i .

4

Från skärmen Bibliotek kan du välja och spela upp ett spår.

Ljudet kommer att höras från den anslutna Bluetooth-enheten.

5
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Tips
Du kan endast para ihop spelaren med en Bluetooth-enhet i taget. Om du vill para ihop med flera Bluetooth-enheter, ska du
upprepa förfarandet i det här avsnittet för varje enhet.

Du kan ta bort registrerade Bluetooth-enheter. Gå till listan över anslutningsbara enheter i [Added Devices] och tryck på 
bredvid namnet på en Bluetooth-enhet. Välj sedan [Delete Device].

”Lösenord” kan även kallas ”lösenkod”, ”kod”, ”PIN-kod” eller ”PIN-nummer”.

Spelaren förblir ansluten till en Bluetooth-enhet tills du stänger av Bluetooth-funktionen. Stäng av Bluetooth-funktionen eller
avsluta Bluetooth-anslutningen till den anslutna enheten för att spara på batteriet.

OBS!
Hopparningsinformationen raderas i följande fall. Para ihop enheterna igen.

Om en eller båda enheterna återställs till fabriksinställningarna.
Om hopparningsinformationen raderas från enheterna, till exempel när enheterna repareras.

Batteritiden blir betydligt kortare när Bluetooth-funktionen är aktiv.

Du kan para ihop spelaren med maximalt 7 enheter. Om antalet hopparade enheter överskrider det maximala antalet, kommer
spelaren att ta bort den enhet för vilken det gått längst tid sedan den anslöts.

Om hopparningen drabbas av timeout innan den är klar, gör om förfarandet igen från Bluetooth-anslutningsskärmen.

Det finns vissa begränsningar när ljud skickas via en Bluetooth-anslutning.
Även om du ansluter ett par hörlurar till ett hörlursuttag kommer inget ljud ur hörlurarna. Ljudet från Bluetooth-enheten är
prioriterat.

Du kan inte lyssna på ljud som spelas upp trådlöst medan USB-DAC funktionen är aktiv.

Om ljudet avbryts eller hoppar under en Bluetooth-anslutning, prova följande.
Placera spelaren och Bluetooth-enheten närmare varandra.
Välj [SBC - Connection Preferred] genom att trycka på följande menyalternativ.  

 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Wireless Playback Quality].

En Bluetooth-anslutning avbryts automatiskt i följande fall:
Batteriet i spelaren är urladdat.
Spelaren är avstängd.

När det finns en aktiv Bluetooth-anslutning används inte ljudkvalitetsinställningarna.

Relaterade avsnitt
Ansluta spelaren till en hopparad Bluetooth-enhet
Anslutning till en Bluetooth-enhet med ett enda tryck (NFC)
Konfigurera Bluetooth-funktionen (Bluetooth-överföringsläget)
Om Bluetooth-funktionen

Medan Bluetooth-enheten är ansluten, tryck på menyalternativen i följande ordning.
 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).

1.

Tryck på namnet på Bluetooth-enheten i [Added Devices].2.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Ansluta spelaren till en hopparad Bluetooth-enhet

Om spelaren och en Bluetooth-enhet redan tidigare har parats ihop är Bluetooth-enheten registrerad i spelaren. Du kan
då enkelt ansluta spelaren och Bluetooth-enheten.

Sätta på och stänga av Bluetooth-funktionen

Bekräfta informationen för en Bluetooth-enhet
Tryck på  bredvid namnet på Bluetooth-enheten i listan och tryck sedan på [Device Information].

Radera en registrerad Bluetooth-enhet
Tryck på  bredvid namnet på Bluetooth-enheten i listan och tryck sedan på [Delete Device].
Följ instruktionerna på skärmen. Informationen för hopparning raderas.

Tips
Det finns ett kortkommando för Bluetooth-funktionen. Du kan trycka på  på skärmen [Settings]. Spelaren ansluter automatiskt
till Bluetooth-enheten som var ansluten senast.

Om fler än ett namn visas för en Bluetooth-enhet ska du kontrollera BD-adressen för din Bluetoothenhet. För närmare information
om BD-adressen, se handboken för din Bluetooth-enhet.

Om Bluetooth-enheten har stöd för NFC-funktion kan spelaren och Bluetooth-enheten paras ihop och anslutas genom att de hålls
mot varandra.

Spelaren förblir ansluten till en Bluetooth-enhet tills du stänger av Bluetooth-funktionen. Stäng av Bluetooth-funktionen eller
avsluta Bluetooth-anslutningen till den anslutna enheten för att spara på batteriet.

OBS!

Sätt på Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheten, om det behövs.1

Gå till skärmen Bibliotek på spelaren och tryck på menyalternativen i följande ordning.  
 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).

Skärmen för Bluetooth-anslutning visas.

2

Tryck på Bluetooth-strömbrytaren för att slå på Bluetooth-funktionen.

 visas i informationsområdet.

3

Tryck på Bluetooth-enheten i listan [Added Devices].

När anslutningen är upprättad visas [Connected].

4

Från skärmen Bibliotek kan du välja och spela upp ett spår.5

Tryck på menyalternativen i följande ordning.
 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).

1.

Tryck på Bluetooth-reglaget för att sätta på eller stänga av Bluetooth-funktionen.2.
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Batteritiden blir betydligt kortare när Bluetooth-funktionen är aktiv.

Det finns vissa begränsningar när ljud skickas via en Bluetooth-anslutning.
Även om du ansluter ett par hörlurar till ett hörlursuttag kommer inget ljud ur hörlurarna. Ljudet från Bluetooth-enheten är
prioriterat.

Du kan inte lyssna på ljud som spelas upp trådlöst medan USB-DAC funktionen är aktiv.

Om ljudet avbryts eller hoppar under en Bluetooth-anslutning, prova följande.
Placera spelaren och Bluetooth-enheten närmare varandra.
Välj [SBC - Connection Preferred] genom att trycka på följande menyalternativ.  

 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Wireless Playback Quality].

En Bluetooth-anslutning avbryts automatiskt i följande fall:
Batteriet i spelaren är urladdat.
Spelaren är avstängd.

När det finns en aktiv Bluetooth-anslutning används inte ljudkvalitetsinställningarna.

Relaterade avsnitt
Ansluta spelaren till en ej hopparad Bluetooth-enhet för första gången
Anslutning till en Bluetooth-enhet med ett enda tryck (NFC)
Konfigurera Bluetooth-funktionen (Bluetooth-överföringsläget)
Om Bluetooth-funktionen

4-740-667-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Anslutning till en Bluetooth-enhet med ett enda tryck (NFC)

Om en Bluetooth-enhet har stöd för NFC-funktionen kan du enkelt ansluta spelaren och enheten. Det räcker att du håller
enheten mot spelaren för att para ihop enheterna och upprätta en Bluetooth-anslutning.
NFC är för trådlös kommunikation på nära håll.

Koppla bort spelaren från Bluetooth-enheten med hjälp av NFC-funktionen
Aktivera spelarens skärm. Håll sedan ihop spelaren och Bluetooth-enheten (  och ) igen för att koppla bort.

Om Bluetooth-enheten har en NFC-inställning ska du sätta NFC-inställningen till på.1

Aktivera spelarens skärm.2

Håll ihop märket på spelaren ( ) och Bluetooth-enheten ( ).

Håll dem mot varandra tills anvisningar visas på spelarens skärm.

3

Följ anvisningarna på spelarens skärm för att slutföra anslutningen.4

När anslutningen har upprättats kan du spela upp ett spår på spelaren.5
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Stänga av NFC-funktionen
NFC-funktionen är aktiverad som standard. Om du vill stänga av NFC-funktionen ska du trycka på menyalternativen i
följande ordning för att ta bort kryssmarkeringen.

 – [Settings] – [NFC] ([Bluetooth]).

Tips
Vidta följande åtgärder om anslutningen är dålig.

För Bluetooth-enheten över märket på spelaren ( ).
Om spelaren är i ett hölje ska du ta ur den ur höljet.
Se till att NFC-funktionen är på. Tryck på  och därefter på [Settings]. Kontrollera att det finns en markering i kryssrutan för
[NFC] ([Bluetooth]).

OBS!
Aktivera spelarens skärm innan du upprättar anslutningen. Om skärmen är avstängd går det inte att ansluta till Bluetooth-enheten
genom att hålla ihop Bluetooth-enheten och spelaren (NFC).

Batteritiden blir betydligt kortare när Bluetooth-funktionen är aktiv.

Du kan inte ansluta spelaren till en Bluetooth-enhet via NFC medan följande funktioner är aktiva.

USB-DAC-funktionen
Stäng av Bluetooth-mottagningsfunktionen för att ansluta i Bluetooth-överföringsläget.

Relaterade avsnitt
Sätta på eller stänga av strömmen
Konfigurera Bluetooth-funktionen (Bluetooth-överföringsläget)
Om Bluetooth-funktionen

4-740-667-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
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Konfigurera Bluetooth-funktionen (Bluetooth-överföringsläget)

Det här avsnittet innehåller anvisningar för följande åtgärder.

Välja uppspelningskvalitet för Bluetooth-streaming.
Välja volyminställning för Bluetooth-streaming.
Kontrollera Bluetooth-information.

Välja uppspelningskvalitet för Bluetooth-streaming

Du kan välja en lämplig kombination av kodekar och inställningar för Bluetooth-streaming.

OBS!
Inställningen för [Wireless Playback Quality] börjar gälla nästa gång spelaren upprättar en Bluetooth-anslutning.

Det kan hända att inställningen för [Wireless Playback Quality] inte går att använda på grund av inställningarna för Bluetooth-
enheten.

Välja volyminställning för Bluetooth-streaming

Beroende på Bluetooth-enheten kan det hända att volymen inte går att justera med hjälp av spelaren.
I så fall, försök med [Use Enhanced Mode].

Kontrollera Bluetooth-information

Relaterade avsnitt
Ansluta spelaren till en ej hopparad Bluetooth-enhet för första gången
Ansluta spelaren till en hopparad Bluetooth-enhet
Anslutning till en Bluetooth-enhet med ett enda tryck (NFC)
Om Bluetooth-funktionen

Gå till skärmen Uppspelning och tryck på menyalternativen i följande ordning.
 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Wireless Playback Quality].

1.

Tryck på önskat föremål.2.

Gå till skärmen Uppspelning och tryck på menyalternativen i följande ordning.
 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Use Enhanced Mode].

1.

Gå till skärmen Uppspelning och tryck på menyalternativen i följande ordning.  
 – [Settings] – [Bluetooth Information] ([Bluetooth]).

Information som Bluetooth-version och profil visas.

1.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Ansluta spelaren till en ej hopparad smartphone för första gången

Du kan använda spelaren för att lyssna på musik från en smartphone via en Bluetooth-anslutning (Bluetooth-
mottagningsfunktionen). Anslut ett par hörlurar till spelaren för att lyssna på musiken.
Den första gången du ansluter en smartphone måste du registrera spelaren och smartphonen hos varandra. Denna
registrering kallas för ”hopparning”. När du väl har parat ihop smartphonen med spelaren en gång kan du sedan enkelt
ansluta dem i framtiden.
Följande instruktioner är ett grundläggande steg-för-steg-förfarande för att ansluta spelaren och en smartphone.
Om spelaren redan är ansluten till en annan smartphone ska du först avsluta den Bluetooth-anslutningen på
smartphonen.

För att stänga av Bluetooth-mottagningsfunktionen
Tryck på  längst upp till vänster på Bluetooth-mottagningsskärmen. Tryck sedan på [OK] när ett meddelande visas.
Spelaren återgår till musikuppspelningsläget.

 
För att radera registreringen för en smartphone

Ställ smartphonen i hopparningsläge.1

Tryck på  på skärmen Bibliotek på spelaren.2

Bekräfta meddelandet och tryck på [OK].

Spelaren går över till Bluetooth-mottagningsläget.

3

Tryck på [Add Device (Pairing)].

Spelaren är redo för hopparning.

4

Välj namnet på spelaren på smartphonens skärm.

När spelaren väl har anslutits till smartphonen visas kodeken ( ) och smartphonens namn ( ).

5

Spela ett spår på smartphonen.6
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Utför följande manövrer på Bluetooth-mottagningsskärmen. Det går att radera registreringen av en smartphone från
spelaren.

Tips
Det går bara att para ihop med en smartphone åt gången. Om du vill para ihop den med flera smartphones så upprepa
proceduren i det här avsnittet.

Du kan styra musikuppspelningen på smartphonen med uppspelningsknapparna på spelaren.

Du kan lyssna på musik från en smartphone med spelarens ljudkvalitetsinställningar.

Spelaren förblir ansluten till smartphonen tills Bluetooth-mottagningsfunktionen stängs av. Stäng av Bluetooth-
mottagningsfunktionen eller avsluta Bluetooth-anslutningen till smartphonen för att spara ström.

Om det hörs störningar när du använder Bluetooth-mottagningsfunktionen på svag volym så prova följande. Skruva först upp
volymen till max på smartphonen. Justera sedan volymen på spelaren.

OBS!
Hopparningsinformationen raderas i följande fall. Para ihop enheterna igen.

Om en eller båda enheterna återställs till fabriksinställningarna.
Om hopparningsinformationen raderas från enheterna, till exempel när enheterna repareras.

Om hopparningsinformationen för smartphonen har raderats från spelaren men hopparningsinformationen för spelaren finns kvar
i smartphonen, ska du radera informationen från smartphonen. Registrera sedan spelaren och smartphonen hos varandra igen.

Batteritiden blir betydligt kortare när Bluetooth-mottagningsfunktionen är aktiv.

Du kan para ihop spelaren med maximalt 7 enheter. Om antalet hopparade enheter överskrider det maximala antalet, kommer
spelaren att ta bort den enhet för vilken det gått längst tid sedan den anslöts.

Om hopparningen drabbas av timeout innan den är klar, så gör om proceduren igen från Bluetooth-
mottagningsanslutningsskärmen.

Bluetooth-mottagningsfunktionen går inte att använda medan någon av följande funktioner är aktiv. Stäng av den funktionen och
gå över till Bluetooth-mottagningsläget.

USB-DAC-funktionen

Om ljudet avbryts eller hoppar under en Bluetooth-anslutning, prova följande.

Placera spelaren och smartphonen närmare varandra.
Välj [Connection Preferred] genom att trycka på följande menyalternativ.

 – [Settings] – [Receiver Playback Quality] ([Bluetooth]) – [Connection Preferred].
Avsluta sedan Bluetooth-anslutningen och återanslut till smartphonen för att de nya inställningarna ska börja gälla.

En Bluetooth-anslutning avbryts automatiskt i följande fall:
Batteriet i spelaren är urladdat.
Spelaren är avstängd.

Om det ringer på smartphonen medan Bluetooth-mottagningsfunktionen är aktiv hörs uppringarens röst via smartphonen. Det
kan hända att ringtonen hörs beroende på smartphonens specifikationer.

Tryck på menyalternativen i följande ordning.
 – [Settings] – [Added Devices - Bluetooth Receiver] ([Bluetooth]).

1.

Tryck på  bredvid namnet på den smartphone vars registrering du vill radera. Välj sedan [Delete Device].2.

Följ instruktionerna på skärmen.

 

3.
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Relaterade avsnitt
Ansluta spelaren till en hopparad smartphone
Anslutning till en smartphone med ett enda tryck (NFC)
Konfigurering av Bluetooth-funktionen (Bluetooth-mottagningsläget)
Om Bluetooth-funktionen
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Ansluta spelaren till en hopparad smartphone

Om spelaren och en smartphone redan tidigare har parats ihop är smartphonen registrerad i spelaren. Du kan då enkelt
ansluta spelaren med smartphonen.

För att stänga av Bluetooth-mottagningsfunktionen
Tryck på  längst upp till vänster på Bluetooth-mottagningsskärmen. Tryck sedan på [OK] när ett meddelande visas.
Spelaren återgår till musikuppspelningsläget.

För att kontrollera informationen för en smartphone
Utför följande manövrer på Bluetooth-mottagningsskärmen.

För att radera registreringen för en smartphone
Utför följande manövrer på Bluetooth-mottagningsskärmen. Det går att radera registreringen av en smartphone från
spelaren.

Tips
Du kan lyssna på musik från en smartphone med spelarens ljudkvalitetsinställningar.

Om samma smartphone visas flera gånger så kontrollera smartphonens BD-adress under [Device Information]. För närmare
information om BD-adressen, se smartphonens bruksanvisning.

Om smartphonen har stöd för NFC-funktion kan spelaren och smartphonen paras ihop och anslutas genom att du håller dem mot
varandra.

Tryck på  på skärmen Bibliotek på spelaren.1

Bekräfta meddelandet och tryck på [OK].

Spelaren går över till Bluetooth-mottagningsläget.

2

Välj namnet på spelaren i listan över hopparade enheter på smartphone-skärmen.

Det kan hända att spelaren ansluts till smartphonen automatiskt, beroende på smartphonen.

3

Spela ett spår på smartphonen.4

Tryck på menyalternativen i följande ordning.
 – [Settings] – [Added Devices - Bluetooth Receiver] ([Bluetooth]).

1.

Tryck på  bredvid namnet på den smartphone som du vill kontrollera informationen för. Välj sedan [Device
Information]. 

2.

Tryck på menyalternativen i följande ordning.
 – [Settings] – [Added Devices - Bluetooth Receiver] ([Bluetooth]).

1.

Tryck på  bredvid namnet på den smartphone vars registrering du vill radera. Välj sedan [Delete Device].2.

Följ instruktionerna på skärmen.

 

3.
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Spelaren förblir ansluten till smartphonen tills Bluetooth-mottagningsfunktionen stängs av. Stäng av Bluetooth-
mottagningsfunktionen eller avsluta Bluetooth-anslutningen till smartphonen för att spara ström.

Om det hörs störningar när du använder Bluetooth-mottagningsfunktionen på svag volym så prova följande. Skruva först upp
volymen till max på smartphonen. Justera sedan volymen på spelaren.

OBS!
Batteritiden blir betydligt kortare när Bluetooth-mottagningsfunktionen är aktiv.

Bluetooth-mottagningsfunktionen går inte att använda medan någon av följande funktioner är aktiv. Stäng av den funktionen och
gå över till Bluetooth-mottagningsläget.

USB-DAC-funktion

Om ljudet avbryts eller hoppar under en Bluetooth-anslutning, prova följande.

Placera spelaren och smartphonen närmare varandra.
Välj [Connection Preferred] genom att trycka på följande menyalternativ.

 – [Settings] – [Receiver Playback Quality] ([Bluetooth]) – [Connection Preferred].
Avsluta sedan Bluetooth-anslutningen och återanslut till smartphonen för att de nya inställningarna ska börja gälla.

En Bluetooth-anslutning avbryts automatiskt i följande fall:

Batteriet i spelaren är urladdat.
Spelaren är avstängd.

Om det ringer på smartphonen medan Bluetooth-mottagningsfunktionen är aktiv hörs uppringarens röst via smartphonen. Det
kan hända att ringtonen hörs beroende på smartphonens specifikationer.

Relaterade avsnitt
Ansluta spelaren till en ej hopparad smartphone för första gången
Anslutning till en smartphone med ett enda tryck (NFC)
Konfigurering av Bluetooth-funktionen (Bluetooth-mottagningsläget)
Om Bluetooth-funktionen
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Anslutning till en smartphone med ett enda tryck (NFC)

Om smartphonen har stöd för NFC-funktionen kan du enkelt ansluta spelaren och smartphonen. Du kan para ihop
enheterna och upprätta en Bluetooth-anslutning genom att helt enkelt hålla smartphonen mot spelaren.
NFC är för trådlös kommunikation på nära håll.

Koppla bort spelaren från smartphonen med hjälp av NFC-funktionen
Aktivera spelarens skärm. Håll sedan ihop spelaren och smartphonen (  och ) igen för att ta bort anslutningen.

Sätt på NFC-funktionen på din smartphone.1

Tryck på  på skärmen Bibliotek på spelaren.2

Bekräfta meddelandet och tryck på [OK].

Spelaren går över till Bluetooth-mottagningsläget.

3

Håll märkena på spelaren ( ) och smartphonen ( ) mot varandra. 

Håll ihop apparaterna tills anvisningar visas på smartphone-skärmen.

4

Följ anvisningarna på smartphone-skärmen för att slutföra anslutningen.5

Spela ett spår på smartphonen när väl anslutningen har upprättats.6
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Stänga av NFC-funktionen
NFC-funktionen är aktiverad som standard. Om du vill stänga av NFC-funktionen ska du trycka på menyalternativen i
följande ordning för att ta bort kryssmarkeringen.

 – [Settings] – [NFC] ([Bluetooth]).

Tips
Vidta följande åtgärder om anslutningen är dålig.

För smartphonen långsamt över märket på spelaren ( ).
Om spelaren eller smartphonen är i ett fodral tar du bort fodralet.
Se till att NFC-funktionen är på. Kontrollera att N-märket visas i informationsområdet. Om det inte visas så avsluta Bluetooth-
mottagningsfunktionen och tryck på menyalternativen i följande ordning för att slå på NFC-funktionen. 

 – [Settings] – [NFC] (Bluetooth).

OBS!
Aktivera spelarens skärm innan du upprättar anslutningen. Om skärmen är avstängd går det inte att ansluta till smartphonen
genom att hålla smartphonen mot spelaren (NFC).

Batteritiden blir betydligt kortare när Bluetooth-mottagningsfunktionen är aktiv.

Bluetooth-mottagningsfunktionen går inte att använda medan någon av följande funktioner är aktiv. Stäng av den funktionen och
gå över till Bluetooth-mottagningsläget.

USB-DAC-funktionen

Relaterade avsnitt
Sätta på eller stänga av strömmen
Ansluta spelaren till en ej hopparad smartphone för första gången
Ansluta spelaren till en hopparad smartphone
Konfigurering av Bluetooth-funktionen (Bluetooth-mottagningsläget)
Om Bluetooth-funktionen
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Konfigurering av Bluetooth-funktionen (Bluetooth-mottagningsläget)

Välja uppspelningskvalitet för Bluetooth-streaming

Du kan välja uppspelningskvalitet medan Bluetooth-mottagningsfunktionen är aktiv.

OBS!
Inställningen för [Receiver Playback Quality] börjar gälla nästa gång spelaren upprättar en Bluetooth-anslutning.

Det kan hända att inställningen för [Receiver Playback Quality] inte har någon effekt beroende på smartphonen.

Kontrollera Bluetooth-information

Relaterade avsnitt
Ansluta spelaren till en ej hopparad smartphone för första gången
Ansluta spelaren till en hopparad smartphone
Anslutning till en smartphone med ett enda tryck (NFC)
Om Bluetooth-funktionen

4-740-667-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Gå till Bluetooth-mottagningsskärmen och tryck på menyalternativen i följande ordning.
 – [Settings] – [Receiver Playback Quality] ([Bluetooth]).

1.

Välj [Sound Quality Preferred] eller [Connection Preferred].2.

Gå till Bluetooth-mottagningsskärmen och tryck på menyalternativen i följande ordning.
 – [Settings] – [Bluetooth Information] ([Bluetooth]).

Information som Bluetooth-versionen och profilen visas.

1.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Om Bluetooth-funktionen

I detta avsnitt avser termen [Bluetooth-enheter] alla Bluetooth-kompatibla enheter.
Bluetooth-kompatibla enheter omfattar ljudapparater, smartphones osv. med stöd för Bluetooth-funktioner.

Beroende på Bluetooth-enheten, nätverksmiljön och omgivningsförhållandena kan det höras störningar eller ljudet
avbrytas. För att optimera Bluetooth-kommunikationen ska följande beaktas.

Placera spelaren och Bluetooth-enheten så nära varandra som möjligt. Bluetooth-standarden stödjer avstånd på
upp till 10 meter .
Vänd den inbyggda Bluetooth-antennen i riktning mot den anslutna Bluetooth-enheten.
Blockera inte antennen med metallföremål, t.ex. en väska eller ett fodral.
Blockera inte antennen med en kroppsdel, t.ex. en hand.
Blockera inte antennen genom att placera spelaren inuti en ryggsäck eller axelväska.
Blockera inte antennen genom att använda spelaren på ett ställe fullt med folk.
Undvik områden där det förekommer elektromagnetiska vågor. Till exempel i närheten av mikrovågsugnar,
mobiltelefoner, mobila spelenheter eller trådlösa LAN-miljöer.

Batteritiden kan bli cirka 10 % kortare om vissa ljudkvalitetsinställningar är aktiverade (t.ex. [Equalizer] eller [DSEE
HX] under [Sound Settings]) medan Bluetooth-mottagningsfunktionen används. Batteritiden varierar även beroende
på volymen, användningsförhållandena och den omgivande temperaturen.

På grund av en egenskap hos trådlös Bluetooth-teknik kan ljudet fördröjas något.
Bluetooth-strålning kan påverka funktionen hos elektroniska medicinska enheter. Stäng av spelaren och andra
Bluetooth-enheter på följande platser.

På sjukhus
Nära handikapplatser på tåg
På flygplan
På platser där lättantändliga gaser förekommer (bensinstationer, etc.)
Nära automatiska dörrar
Nära brandlarm

Spelaren har stöd för säkerhetsfunktioner som är kompatibla med Bluetooth-standarden. Sony tar inget som helst
ansvar för information som läcker ut på grund av användning av Bluetooth-anslutningen.
Även om en Bluetooth-enhet överensstämmer med standarden kan det inte garanteras att alla anslutningar fungerar
och att allt fungerar som det ska.
Beroende på Bluetooth-enheten, kan det ta lite tid att upprätta en Bluetooth-anslutning.

Relaterade avsnitt
Delar och kontroller

4-740-667-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Uppleva musikinnehåll på en dator med användning av spelarens ljudkvalitet (USB-
DAC-funktion)

Du kan uppleva musikinnehåll som är lagrat på en dator via spelaren, utan att överföra innehållet till spelaren. Eftersom
spelarens inställningar för ljudkvalitet även gäller för ljudet som matas ut, kan musikinnehållet på datorn spelas upp med
samma ljudkvalitet som på spelaren.
Följande program är kompatibla med USB-DAC-funktionen. De rekommenderas för användning tillsammans med
spelaren.

Windows: Music Center for PC
Mac: Hi-Res Audio Player for Mac

OBS!
Medan USB-DAC-funktionen är på kan spelaren endast användas som en USB-DAC-enhet. Om du vill använda spelaren som en
musikspelare ska du stänga av funktionen USB-DAC.

Det går inte att överföra musikinnehåll när funktionen USB-DAC är på.

Gör så här för att gå tillbaka till funktionen för uppspelning av musik
Tryck på  längst upp till vänster på skärmen.
När ett meddelande visas trycker du på [OK].

Installera USB-DAC-kompatibelt program på en dator.

Windows:

Music Center for PC: Gå till webbplatsen för kundsupport om du vill installera programmet.
(https://www.sony.net/smc4pc/) Se lämpligt ämne under [Relaterade avsnitt].
Sony Audio USB Driver for Windows: Gå till webbplatsen för kundsupport om du vill installera Sony Audio
USB Driver for Windows. Följ instruktionerna på skärmen.

Mac: 
Hi-Res Audio Player for Mac: Gå till webbplatsen för kundsupport om du vill installera programmet. Följ
instruktionerna på skärmen.

1

Konfigurera inställningarna för USB-DACpå datorn.

Mer information om inställningar finns i följande information.

Windows: Online-hjälpinformation för Music Center for PC
Mac: Online hjälpinformation för Hi-Res Audio Player på webbplatsen för kundsupport.

2

Tryck på  på skärmen Bibliotek på spelaren.3

När ett meddelande visas trycker du på [OK].4

Anslut spelaren till datorn via USB.

Vrid på volymreglaget för att justera volymen.

5
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OBS!
Du kan inte lyssna på ljud som spelas upp trådlöst medan USB-DAC funktionen är aktiv.

USB-DAC-funktionen är utformad specifikt för att lyssna på musik. Spelaren bearbetar ljudsignalerna innan uppspelningen. Som
en följd av detta blir ljudet på spelaren något fördröjt i förhållande till datorn. Det innebär att bilder och ljud eventuellt inte är
synkroniserade när du använder USB-DAC-funktionen för följande ändamål:

Spela upp videor
Spela spel

Använd USB-DAC-funktionen när du enbart ska lyssna på musik.

Relaterade avsnitt
Justera ljudkvalitetsinställningarna
Installera Music Center for PC (Windows)
Hur du använder de olika skärmarna
USB-DAC-skärm
Webbplats för kundsupport
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Justera ljudkvalitetsinställningarna

Spelaren har olika inställningar för att justera ljudkvaliteten.

Från menyn [Settings]

Gå till skärmen Uppspelning och tryck på  och därefter på [Settings].
Du kan göra följande ljudinställningar från menyn som listas under [Sound].

Direct Source (Direct)
Genom den här inställningen används filens ursprungliga ljudkvalitet direkt utan att några ljudeffekter används.

DSD Remastering
Den här funktionen omvandlar PCM-signaler till DSD-signaler. Slå på [Direct Source (Direct)] så att du kan välja den här
funktionen.

Saved Sound Settings
Save Current Settings: 
Du kan spara anpassade ljudkvalitetsinställningar som egna snabbval för ljud.
Saved Sound Settings1/2/3: 
Du kan hämta förinställda ljudkvalitetsinställningar.

Från menyn [Settings] – [Sound Settings]

Gå till skärmen Uppspelning och tryck på menyalternativen i följande ordning.
 – [Settings] – [Sound Settings] ([Sound]).

Du kan även justera följande inställningar från skärmarna för inställning av ljudkvalitet.

Equalizer/Tone Control
Du kan anpassa equalizer-inställningarna och tonkontroll-inställningarna från respektive skärmar.
På equalizer-skärmen trycker du på [Adjust] för att justera inställningen. På skärmen för tonkontroll vrider du på rattarna
för att justera inställningarna.
Tryck på  för att välja [Equalizer] eller [Tone Control]. Vald inställning börjar gälla.

DSEE HX
Den här funktionen förbättrar ljudkvaliteten för ljudfiler. Ljudkvaliteten blir nästan lika bra som för Högupplösningsljud.
Funktionen återskapar det tydliga ljud i det högre registrerat som ofta försvinner.

Dynamic Normalizer
Du kan justera förändringen i volym mellan spåren för att minimera skillnaderna i volymnivå.

Vinyl Processor
Denna funktion skapar ett rikt ljud som liknar uppspelningsljudet från en vinylskiva som spelas upp på en grammofon.

OBS!
När det finns en aktiv Bluetooth-anslutning gäller inte ljudkvalitetsinställningarna (endast Bluetooth-överföringsläge).

Du kan inte ändra [Sound Settings] i följande fall.

När [Direct Source (Direct)] är satt till [On].
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Relaterade avsnitt
Hur du använder de olika skärmarna
Skärmar för inställning av ljudkvaliteten

4-740-667-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Använda läget USB-masslagring

När du ansluter spelaren till en Windows-dator finns följande lägen.
 
Läget USB-masslagring

Datorn använder spelaren som en USB-lagringsenhet.
Det går att överföra data mellan datorn och spelaren.
Du kan komma åt [PLAYER] och lagringsmappen för microSD-kortet direkt för att hantera filer.
Du kan inte styra spelaren.

Läget USB

Du kan styra spelaren medan spelaren är ansluten till datorn.
Data kan inte överföras.

Det här avsnittet innehåller anvisningar för följande åtgärder.

Växla från läget USB-masslagring till läget USB
Växla från läget USB till läget USB-masslagring

Växla från läget USB-masslagring till läget USB

När du ansluter spelaren till en dator går spelaren över till läget USB-masslagring.

Växla från läget USB till läget USB-masslagring

Beroende på den valda funktionen visas eventuellt inte  eller [USB Connection Settings] på spelarens skärm. Tryck i
så fall på  för att återgå till skärmen Bibliotek för uppspelning av musik.

Tryck på [Turn Off USB Mass Storage] ( ).
Skärmen för läget USB visas.

1.

Tryck lätt på .
Skärmen återgår till föregående skärmbild.

2.

Tryck på menyalternativen i följande ordning.
 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [USB Connection Settings] – [Turn On USB Mass Storage] –

[OK].

1.
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OBS!
Innan du inaktiverar läget USB-masslagring rekommenderar vi att du utför [Säker borttagning av maskinvara] på datorn.

Koppla inte bort spelaren medan du överför innehåll mellan spelaren och datorn. Om du gör det kan data skadas.
Bekräfta på datorskärmen att överföringen av data har slutförts korrekt.

Relaterade avsnitt
Ladda batteriet

4-740-667-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Starta om spelaren

Starta om spelaren om den inte fungerar som den ska eller om spelaren fryser.
Att starta om den raderar inte några data eller någon ihopparningsinformation.
Utför dock följande innan du startar om spelaren. I annat fall kan data på spelaren skadas.

Koppla bort spelaren från datorn.
Stoppa uppspelningen.

Relaterade avsnitt
Starta om, formatera eller initiera spelaren
Formatera ett microSD-kort

4-740-667-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Håll ned knappen ( ) i 8 sekunder, till dess att spelaren startas om.1

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Starta om, formatera eller initiera spelaren

Det här avsnittet innehåller anvisningar för följande åtgärder.

Återställa spelaren.
Formatera minnet på spelaren.
Återskapa databasen på spelaren.
Initiera spelaren.

Bekräfta informationen för de olika funktionerna. Välj därefter önskat menyalternativ för dina behov.

Tips
Även om du utför [Reset All Settings] kommer inte följande inställningar att ändras.

Spelad tid för det valda spåret
Snabbval 1 till 3 för [Saved Sound Settings]
Bokmärkeslistan (1 till 10)
Användarinställningar för skärmen Bibliotek
Information om nyligen överfört innehåll
Klockinställningar
Språkinställningar
Användarinställningar för [Text Input]

OBS!

Gå till skärmen Bibliotek och tryck på menyalternativen i följande ordning.  
 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Reset/Format].

1

Tryck på åtgärden som du vill utföra.

Följ instruktionerna på skärmen. Se till att bekräfta meddelandena noggrant.

2

[Reset All
Settings]

Den här åtgärden återställer alla inställningsparametrar till standardinställningarna.
Om du väljer den här åtgärden kommer spelaren att startas om automatiskt.

[Format
System
Storage]

Den här åtgärden formaterar det interna minnet på spelaren. Observera att alla data (inklusive
exempelinnehåll) som finns lagrade på spelaren kommer att raderas. Spara en säkerhetskopia
av viktiga data.

[Rebuild
Database]

Den här åtgärden återskapar databasen på spelaren.
Du kan återskapa databasen manuellt.

[Restore to
Factory
Configuration]

Den här åtgärden återställer såväl inställningarna som internminnet. Du kan återställa spelaren
till standardinställningarna. Alla överförda data kommer att raderas. Spelaren återställer även
dess förinstallerade exempelinnehåll och installationsprogram som standard.
Om du väljer den här åtgärden kommer spelaren att startas om automatiskt och
installationsguiden startar.
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Sony kan inte garantera resultatet om du formaterar minnet på spelaren med hjälp av en dator.

Om du utför något av följande menyalternativ, kommer hopparningsinformationen för Bluetooth-enheter att raderas från spelaren.
[Restore to Factory Configuration]
[Reset All Settings]

Om du återskapar databasen kommer följande information att raderas.
Spelad tid för det valda spåret
Uppspelningsordningen

Relaterade avsnitt
Starta om spelaren
Formatera ett microSD-kort
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Formatera ett microSD-kort

Du kan formatera ett microSD-kort på spelaren.
När ett microSD-kort formateras raderas alla data som är lagrade på kortet. Spara en säkerhetskopia i förväg. Var
försiktig så att du inte tar bort viktiga data.

OBS!
Formatera microSD-kortet på spelaren. I annat fall kan vissa funktioner på spelaren begränsas.

Relaterade avsnitt
Starta om spelaren
Starta om, formatera eller initiera spelaren
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Gå till skärmen Bibliotek och tryck på menyalternativen i följande ordning.  
 – [Settings] – [Device Settings] (Basic Settings) – [Reset/Format] – [Format SD Card] – [Format SD

Card 1]/[Format SD Card 2].

Följ instruktionerna på skärmen. Se till att bekräfta meddelandena noggrant.

1

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Kontrollera information på spelaren

Du kan kontrollera information som modellnamn och systemprogramvarans version.

Relaterade avsnitt
Uppdatera systemprogramvaran

4-740-667-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Gå till skärmen Bibliotek och tryck på menyalternativen i följande ordning.  
 – [Settings] – [Unit Information] ([Other]).

1

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Uppdatera systemprogramvaran

Du kan uppdatera spelarens systemprogramvara.
Du får uppdateringsmeddelanden på följande sätt.

Från Music Center for PC (du får uppdateringsmeddelanden automatiskt).
Från webbplatsen för kundsupport (gå till webbplatsen manuellt för att få uppdateringsmeddelanden).

Besök webbplatsen för kundsupport för att få den senaste informationen.
I följande instruktion beskrivs hur du uppdaterar systemprogramvaran från webbplatsen för kundsupport.
Närmare information om hur du installerar programvaran finns på webbplatsen för kundsupport.

Tips
För att kontrollera versionsinformationen för spelaren ska du trycka på menyalternativen i följande ordning.

 – [Settings] – [Unit Information] ([Other]).

Relaterade avsnitt
Webbplats för kundsupport
Starta om spelaren
Starta om, formatera eller initiera spelaren
Kontrollera information på spelaren

4-740-667-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Hämta uppdateringsprogrammet till din dator från webbplatsen.1

Anslut spelaren till datorn.2

Starta uppdateringsprogrammet.3

Följ instruktionerna på skärmen.4

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Använda kortkommandoknapparna på panelen för snabbinställning

Kortkommandoknapparna för vissa funktioner är tillgängliga i panelen för snabbinställning.
Du kan aktivera vissa funktioner direkt utan att behöva bläddra i menyn [Settings].

Tillgängliga funktioner

OBS!
Para ihop spelaren och Bluetooth-enheten i förväg.

Relaterade avsnitt
Ansluta spelaren till en ej hopparad Bluetooth-enhet för första gången

Tryck på  och därefter på [Settings].1

Tryck på kortkommandoknappen för önskad funktion.2

Kortkommandoknapp Funktion

Tryck på knappen för att justera skärmens ljusstyrka. Du kan välja ett värde mellan 1 och 100.

Tryck på knappen för att slå på eller stänga av Bluetooth-funktionen.  
När Bluetooth-funktionen aktiveras ansluter spelaren automatiskt till den enhet som var
ansluten senast.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Inställningsmenyn

Du kan justera olika inställningar via inställningsmenyn.
För att komma till inställningsmenyn, tryck på  och därefter på [Settings].
Du kan välja inställningsmenyn från följande skärmar.

Skärmen Bibliotek
Skärmen Uppspelning
Skärmen Uppspelningskö
Skärmen Bokmärken

Basic Settings

OBS!
Spelaren visar inte någon klocka. Inställningen av klockan används för hantering av data.

Sound

Playback Settings

Play Mode

Playback Range

Sleep Timer

Artist List Display

Display Lyrics

Output Settings

Headphone Output

DAC Settings

USB Output for DSD

DSD Playback Settings

Device Settings

Screen Off Timer

Mount/Unmount SD Card

USB Connection Settings

Auto Power Off

Battery Preferred

Clock Settings

Language Settings

Text Input

Reset/Format

Direct Source (Direct) (On/Off) –
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Bluetooth

Other
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DSD Remastering –

Sound Settings

Equalizer/Tone Control

DSEE HX

Dynamic Normalizer

Vinyl Processor

Saved Sound Settings Saved Sound Settings1/2/3

Guide to High Quality Sound –

Connect to/Add Audio Device

On/Off

Add Device (Pairing)

Added Devices

Audio Device Connection Settings
Wireless Playback Quality

Use Enhanced Mode

Added Devices - Bluetooth Receiver –

Receiver Playback Quality
Sound Quality Preferred

Connection Preferred

NFC（On/Off） –

Bluetooth Information Bluetooth Version/Device Name/Bluetooth Device Address/Profile/Version

Unit Information Modellnamn, systemprogramvarans version, totalt antal spår etc.

Certificates (*1) Säkerhetbestämmelser/certifiering

Menyalternativet är endast tillgängligt på modeller som säljs i vissa länder eller regioner.*1

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Om hanteringen av spelaren

Läs anmärkningarna nedan och följ instruktionerna för att använda spelaren på ett säkert sätt.

Kontakta en läkare om du blir skadad eller bränd vid användning av produkten.
Kontakta närmaste Sony-återförsäljare eller Sony Service Center om spelaren inte fungerar korrekt.
Använd inte spelaren i ett begränsat utrymme, till exempel i bärväskan eller i en annan väska. Värme kan alstras
inuti spelaren.
Iaktta följande försiktighetsåtgärder. Om du inte gör det kan en explosion, brand, elektriska stötar, brännskador eller
personskador uppstå.

Utsätt inte spelaren för eld.
Låt inte metallföremål komma in i spelaren.
Kortslut inte kontakterna på spelaren med metallföremål.
Ta inte isär och gör inga ändringar på spelaren.
Använd inte spelaren när det blixtrar eller du hör åska.

Iaktta följande försiktighetsåtgärder. I annat fall kan du skada höljet eller göra så att spelaren slutar att fungera.

Placera inte spelaren i direkt solljus.
Placera inte spelaren på platser där temperaturen är extremt hög.
Lämna inte spelaren i direkt solljus. Lämna inte spelaren i en bil med alla fönster stängda, särskilt inte på
sommaren.  
Placera inte spelaren på platser där den utsätts för vibrationer.
Släpp inte spelaren från höjder.
Utsätt inte spelaren för starka krafter eller stötar.
Placera inte spelaren på platser där det finns magnetfält. Till exempel ska du inte placera spelaren nära en
magnet, en högtalare eller en TV.
Sätt inte på spelaren direkt efter att du har flyttat den från en kall miljö till en varm miljö.
Använd inte spelaren på fuktiga platser, t.ex. i ett badrum eller i en bastu.
Placera inte spelaren på en ostadig yta eller i ett lutande läge.
Använd inte spelaren på platser där den utsätts för mycket damm.
Om du förvarar spelaren i bärväskan (medföljer) eller en annan väska måste du se till bärväskan eller väskan inte
utsätts för kraftiga stötar. Undvik i synnerhet att förvara spelaren i bärväskan eller en annan väska med
hörlurssladden eller sladden för ett headset lindad runt spelaren.
Placera inte föremål ovanpå spelaren.

Spelaren är varken vattentät eller dammtät. Iaktta följande försiktighetsåtgärder. I annat fall kan spelaren bli
oanvändbar på grund av kortslutna kontakter eller korroderad metall.

Släpp aldrig ned spelaren i vatten.
Använd inte spelaren i fuktiga miljöer eller i vått väder, exempelvis regn eller snö.
Håll inte spelaren mot din kropp eller dina kläder när du svettas.
Rör inte vid spelaren med våta händer. 

Följ instruktionerna vad gäller användning av elektroniska enheter när du är på ett flygplan.
Värme kan alstras i spelaren i följande situationer, men det betyder inte att något är fel. Var dock försiktig eftersom
det finns risk för lågtemperaturbrännskador.

När batteriet laddas.
När spelaren spelar under en längre tid.

Utsätt inte skärmens yta för kraftiga stötar. En hårdhänt hantering kan orsaka följande problem.

Förvrängda färger eller felaktig ljusstyrka.
Fel på skärmen.
Skador till följd av en sprucken skärm.
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Spelarens skärm är gjord av glas. Glaset kan gå sönder om du tappar spelaren på en hård yta eller om du använder
för hård kraft på skärmen. Var försiktig när du hanterar spelaren. Om glaset är sprucket eller skadat ska du inte
använda spelaren eller röra vid den skadade delen. I annat fall kan du bli skadad.
Innehåll som du spelar in är endast för personligt bruk. Enligt lagen om upphovsrätt får innehållet inte användas utan
tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.
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Om hörlurarna

Trafiksäkerhet
Använd inte hörlurarna i följande situationer.

När du kör bil eller åker motorcykel eller cykel.
På platser där nedsatt hörsel kan vara farligt. Till exempel på tågplattformar, i områden där det finns trafik eller nära
byggarbetsplatser.

Undvika hörselskador
Observera följande för att skydda din hörsel.

Använd en lagom volymnivå. Lyssna inte på ljudinnehåll på hög volym under en längre tid.
Höj inte volymen plötsligt.

Om in-ear-hörlurar
När du använder in-ear-hörlurar med en hög grad av friktion ska du tänka på följande. I annat fall finns det risk att du
skadar öronen eller trumhinnorna.

Sätt inte i öronsnäckorna med kraft i öronen.
Ryck inte loss öronsnäckorna ur öronen. När du tar av dig hörlurarna ska du röra öronsnäckorna försiktigt uppåt
och nedåt.

När du tar loss hörlurarna från spelaren ska du hålla i hörlurarnas kontakt. Om du drar i själva sladden kan du skada
hörlurarna.
Sov inte när du bär hörlurar. Sladden kan bli virad runt halsen medan du sover.

Visa hänsyn
Undvik att använda spelaren i miljöer där ljudläckage kan störa andra.
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Om det inbyggda batteriet

Rör inte vid det laddningsbara batteriet med bara händerna om batteriet läcker. Batterivätska kan orsaka brännskador
eller blindhet. Om vätskan kommer i kontakt med din kropp eller dina kläder, tvätta av vätskan omedelbart med rent
vatten.
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Om provdata

Provmusik är förinstallerad på spelaren för att du ska kunna provlyssna.
Provdata är inte installerade i vissa länder eller regioner.
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Allmän Information

Laddningstiden och den tillgängliga uppspelningstiden beror på följande omständigheter.

Hur många gånger du har laddat batteriet
Användningstemperatur

Om batteriet laddas tillräckligt men batteritiden ändå har minskat till ungefär hälften av det normala, kan det hända
att batteriet är uttjänt.
Ett laddningsbart litiumjonbatteri är inbyggt i spelaren. När du ska förvara spelaren under en längre tid, kontrollera
följande för att förhindra att det inbyggda batteriet försämras.

Förvara spelaren vid temperaturer mellan 5 °C och 35 °C .
Om du vill förhindra att batteriet försämras ska du ladda batteriet minst en gång var sjätte månad. 

När du använder spelaren i en kall miljö kan skärmen bli mörk eller inte svara så snabbt. Detta är dock inte något fel.
Du kan känna lätta stickningar i huden vid dina öron, särskilt vid torr luft.  
Detta beror på statisk elektricitet som samlas i kroppen.  
Effekten kan minimeras genom att bära kläder som tillverkats av naturmaterial.
Sony är inte ansvarigt för användardata, inte ens om följande problem uppstår på grund av fel i spelaren eller en
dator.

Ofullständig inspelning eller nedladdning av data.
Data (t.ex. musik) skadas eller raderas.

Den gyllene delen som du kan se från spelarens ovansida är en elektrisk komponent för att justera volymen
(volymkontroll). Delen är guldpläterad för att förbättra ljudkvaliteten.
Eftersom den här delen är en elektrisk komponent, kan det finnas repor eller ojämnheter i färgen i sällsynta fall. Detta
påverkar dock på inget sätt ljudkvaliteten.
Guldpläteringen är ingen garanti för kvaliteten på utseendet.
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Underhåll

Rengör spelaren med rengöringsduken (medföljer).
För att rengöra en spelare som har blivit mycket smutsig ska du använda en trasa som är lätt fuktad med ett milt
rengöringsmedel.Se till att inte få in vatten i spelaren.
Rengör inte med lösningsmedel som alkohol, lacknafta eller thinner. Dessa lösningsmedel kan skada ytan på
spelaren.
Rengör hörlurskontakten då och då med en mjuk, torr duk. Det kan uppstå brus eller hopp i ljudet om kontakten är
smutsig.
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Webbplats för kundsupport

Besök webbplatsen för kundsupport i ditt land eller din region i följande situationer.

När du har en fråga om spelaren.
När du har ett problem med spelaren.
När du vill ha information om kompatibla produkter.

För kunder i USA:

http://esupport.sony.com/

För kunder i Kanada:

http://esupport.sony.com/CA/

För kunder i Latinamerika:

http://esupport.sony.com/LA/

För kunder i Europa:

http://www.sony.eu/support/

För kunder i Kina:

https://service.sony.com.cn/

För kunder i andra länder/regioner:

http://www.sony-asia.com/
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Specifikationer

Skärm

Gränssnitt

Bluetooth

NFC

Hörlursuttag (Stereo mini jack)

Hörlursuttag (balanserad Standard-uttag)

Allmänt

Storlek/upplösning 3,1 tum (7,8 cm), WVGA (800 × 480 pixlar)

Skärmtyp TFT-färgskärm

Pekskärm Stöds

USB USB Type-C-port 
Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel)

Hörlurar Stereo mini-uttag, Balanced Standard-uttag

Externt minne microSD-kort × 2 kortplatser 
microSD, microSDHC, microSDXC

Version Kommunikationssystem: 
Bluetooth-specifikation version 4.2

Frekvensband 2,4 GHz-bandet (2,4000 GHz–2,4835 GHz)

Modulationsmetod FHSS

Stödda Bluetooth-profiler A2DP, AVRCP

Kodekar som stöds (överföring) SBC, LDAC, aptX, aptX HD

Kodekar som stöds (mottagning) SBC, LDAC, AAC

NFC Aktiv typ (för läsare och skrivare), taggtyp

Frekvensomfång 20 Hz till 40 000 Hz

Frekvensomfång 20 Hz till 40 000 Hz
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Kapacitet

Faktiskt tillgängligt minne för annat innehåll

OBS!
Tillgänglig kapacitet kan variera. En del av minnet används för datahanteringsfunktioner.

Bärväska

4-740-667-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Strömkälla

Inbyggt batteri: 
Inbyggt laddningsbart litiumjonbatteri

Laddning och strömförsörjning: 
Nätadapter (medföljer)

Laddningstid DC IN-laddning (likström): 
Cirka 4 timmar

Användningstemperatur 5 °C till 35 °C

Mått

B/H/D, förutom utskjutande delar 
Ca 138,0 mm × 67,9 mm × 278,7 mm 

B/H/D 
Ca 138,0 mm × 68,1 mm × 278.7 mm 

Vikt Cirka 2 490 g

DMP-Z1 256 GB

DMP-Z1 Cirka 230,60 GB = 247 612 538 880 byte

Mått (b/h/d) Ca 420 mm × 101 mm × 206 mm 

Vikt Cirka 1 400 g

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Batteritid

Musik (ca)

Bluetooth (överföringsläge) (ca.)

En Bluetooth-uppkoppling förkortar batteritiden med upp till 45 %, beroende på följande förhållanden.

Formatet på innehållet.
Inställningar på den anslutna enheten.

Bluetooth (mottagningsläge) (ca.)

Batteritiden kan bli cirka 10 % kortare när vissa ljudkvalitetsinställningar är aktiva.

OBS!
Värdena som visas i detta avsnitt är ungefärlig batteritid när innehåll spelas upp kontinuerligt med standardinställningarna.

Även om spelaren är avstängd under en längre period förbrukas fortfarande en liten mängd batteriladdning.

Batteritiden kan variera beroende på volyminställning, användningsförhållanden och omgivningstemperatur.

Batteriet förbrukas avsevärt när skärmen är på.

 Stereo Mini-uttag Balanserad Standard-jack

MP3 (128 kbps) 10 timmar 10 timmar

AAC (256 kbps) 10 timmar 10 timmar

FLAC (96 kHz/24 bitar) 9 timmar 9 timmar

FLAC (192 kHz/24 bitar) 8 timmar 8 timmar

DSD (2,8224 MHz/1 bit) 9 timmar 9 timmar

DSD (5,6448 MHz/1 bit) 9 timmar 9 timmar

DSD (11,2896 MHz/1 bit) 9 timmar 9 timmar

MP3 (128 kbps)/SBC - Connection Preferred 19 timmar

FLAC (96 kHz/24 bitar)/LDAC - Connection Preferred (Auto) 14 timmar

SBC (Connection Preferred) 9 timmar

LDAC (Sound Quality Preferred) 8 timmar
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Högsta antal inspelningsbara spår

Musik (ca)

OBS!
De ungefärliga siffrorna är baserade på ett 4 minuters spår.

Den här produkten har bekräftats att fungera normalt med upp till 20 000 spår som lagrats i minnet och på microSD-kortet.

4-740-667-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

 DMP-Z1 (256 GB)

MP3 (128 kbps) 20 000 spår

AAC (256 kbps) 20 000 spår

FLAC (44,1 kHz/16 bitar) 5 700 spår

FLAC (96 kHz/24 bitar) 1 700 spår

FLAC (192 kHz/24 bitar) 870 spår

DSD (2,8224 MHz/1 bit) 1 400 spår

DSD (5,6448 MHz/1 bit) 710 spår

DSD (11,2896 MHz/1 bit) 350 spår
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Format som stöds

Musik

MP3 ( .mp3)
32 kbps - 320 kbps (stöder variabel bithastighet (VBR)) / 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

WMA ( .wma)
32 kbps -192 kbps (stöder variabel bithastighet (VBR)) / 44,1 kHz

FLAC ( .flac)
16 bitar, 24 bitar / 8 kHz - 384 kHz

WAV ( .wav)
16 bitar, 24 bitar, 32 bitar (flyttal/heltal) / 8 kHz - 384 kHz

AAC ( .mp4, .m4a, .3gp)
16 kbps - 320 kbps / 8 kHz - 48 kHz

HE-AAC ( .mp4, .m4a, .3gp)
32 kbps - 144 kbps / 8 kHz - 48 kHz

Apple Lossless ( .mp4, .m4a)
16 bitar, 24 bitar / 8 kHz - 384 kHz

AIFF ( .aif, .aiff, .afc, .aifc)
16 bitar, 24 bitar, 32 bitar / 8 kHz - 384 kHz

DSD ( .dsf, .dff)
1 bit / 2,8224 MHz, 5,6448 MHz, 11,2896 MHz

APE ( .ape)
8 bitar, 16 bitar, 24 bitar / 8 kHz - 192 kHz (snabb, normal, hög)

MQA ( .mqa.flac)
Stöds

OBS!
Upphovsrättsligt skyddade filer kan inte spelas upp.

Samplingsfrekvensen stämmer eventuellt inte överens med alla omkodare.

Om bithastigheter som inte följer standard eller ej garanterade bithastigheter inkluderas beror på samplingsfrekvensen.

Filer som är 4 GB (2 GB för APE) eller större kan inte spelas upp.

Den här produkten identifierar ljudkällor som överskrider CD-kvalitet (44,1 kHz/16 bitars upplösning) och DAT-kvalitet (48 kHz/16
bitars upplösning) som Högupplösningsljud.  
Symbolen ”HR” visas för källor med Högupplösningsljud.

124



4-740-667-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

125



Hjälpguide

Digital Music Player
DMP-Z1

Systemkrav

Operativsystem som stöds
Windows® 10
Windows® 8.1
Windows® 7
macOS® v 10.10–10.13

OBS!
Du behöver en Internetanslutning för att ladda ner datorprogram.

Vi kan inte garantera funktionen för alla datorer.
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