
Uživatelská příručka

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Tuto příručku použijte, pokud máte potíže nebo pokud potřebujete zjistit, jak používat přehrávač WALKMAN®.

Barva přehrávače Walkman prodávaného v některých zemích/oblastech se může od výše uvedených lišit.

Doporučená aplikace pro počítače se systémem Windows byla změněna na „Music Center for PC“.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Začínáme

Před prvním použitím

Příručky a všeobecné informace k přehrávači Walkman

Kontrola obsahu balení

Použití dodaných příslušenství
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Rozdíly mezi koncovkami standardního typu a plaveckými koncovkami

Přepínání koncovek

Instalace aplikace Music Center for PC (Windows)

Instalace aplikace Content Transfer (Mac)

Napájení/nabíjení

Zapnutí nebo vypnutí přehrávače Walkman

Dobíjení akumulátoru

Prodloužení výdrže akumulátoru

Poznámky k nabíjení akumulátoru

Základní činnosti

Součásti a ovládací prvky

Zacházení s přehrávačem Walkman

Způsob umístění přehrávače Walkman na uši

Zlepšování nasazení

Sundávání přehrávače Walkman

Kontrolka OPR (ovládání)

Kontrola stavu pomocí kontrolky OPR

Použití přehrávače Walkman ve vodě

Stupeň voděodolnosti a prachotěsnosti tohoto přehrávače Walkman

Výměna koncovek za plavecké koncovky

Proč se zvuk ztiší při plavání?

Poznámky k plavání v bazénu nebo moři

Poznámky k dobíjení akumulátoru po plavání

Nastavení hlasitosti

Ovládání hlasitosti v souladu s evropskými a korejskými směrnicemi

Přenos hudby

Příprava hudebního obsahu

Použití počítače se systémem Windows

Přenos obsahu z počítače se systémem Windows pomocí aplikace Music Center for PC
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Přenos obsahu pomocí aplikace Průzkumník systému Windows

Import obsahu z přehrávače Walkman do aplikace Music Center for PC

Použití počítače Mac

Přenos obsahu z počítače se systémem Mac pomocí aplikace Content Transfer

Přenos obsahu pomocí aplikace Finder v počítači Mac

Vytvoření seznamu přehrávání v počítači

Poznámky k přenosu obsahu z počítače

Přehrávání/ uspořádání/ odstranění hudby

Přehrávání hudby

Přeskakování na předchozí nebo další jednotku (složku / seznam přehrávání / album)

Změna režimu přehrávání (opakovat/náhodné)

Změna rozsahu přehrávání (složka / seznam přehrávání / album)

Odstranění stop z přehrávače Walkman

Přehrávání a hovory pomocí chytrého telefonu

Bluetooth

Jak můžete využít funkci Bluetooth

Připojení přehrávače Walkman k chytrému telefonu

Připojení jedním dotykem k chytrému telefonu (NFC)

První připojení přístroje Walkman k nespárovanému chytrému telefonu se systémem Android

První připojení přehrávače Walkman k nespárovanému telefonu iPhone

Připojení přehrávače Walkman ke spárovanému chytrému telefonu

Přehrávání hudby v chytrém telefonu

Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth

Přehrávání hudby v chytrém telefonu

Výběr přehrávače Walkman nebo chytrého telefonu jako zdroje zvuku

Výběr kvality bezdrátového přehrávání

Poznámky k funkci Bluetooth

Poznámky k přehrávání hudby z chytrého telefonu

Telefonní hovory

Přijetí hovoru / zavěšení hovoru
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Odmítnutí hovoru

Poznámky k hlasitosti hovorů na chytrém telefonu

Různé funkce

Režim okolního zvuku

Co je režim okolního zvuku?

Použití režimu okolního zvuku

Použití dálkového ovladače (pouze model NW-WS625)

Součásti a ovládací prvky (Dálkový ovladač)

Použití dálkového ovladače

Párování přehrávače Walkman a dálkového ovladače

Výměna baterie dálkového ovladače

Poznámky k používání dálkového ovladače

Úprava nastavení zvuku

Omezení hlasitosti

Vyrovnávání rozdílů v úrovni hlasitosti mezi stopami

Restartování/inicializace

Restartování přehrávače Walkman

Obnovení továrního nastavení přehrávače Walkman

Formátování paměti přehrávače Walkman

Informace o verzi / systémové aktualizace

Kontrola informací o přehrávači Walkman

Aktualizace systémového softwaru přehrávače Walkman

Oznámení

Poznámky k zacházení s přehrávačem Walkman

Poznámky ke sluchátkům

Poznámky k vestavěné baterii

Poznámky k softwaru

Poznámky k ukázkovým datům

Poznámky k plavání v bazénu nebo moři
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Poznámky k dobíjení akumulátoru po plavání

Všeobecné informace

Údržba

Webová stránka zákaznické podpory

Technické údaje

Technické údaje

Doba provozu na akumulátor

Maximální počet skladeb, které lze nahrát

Podporované formáty

Systémové požadavky

Řešení potíží

Napájení/nabíjení

Přehrávač Walkman nefunguje. Přehrávač Walkman nelze zapnout.

Akumulátor nelze nabít.

Vestavěný nabíjecí akumulátor se rychle vybije, i když je přehrávač Walkman plně nabitý.

Počítač

Počítač nerozpozná připojený přehrávač Walkman.

Přehrávání hudby

Zvuk je ztlumený (nízká hlasitost). Není slyšet žádný zvuk.

Přehrávač Walkman nepřehrává stopy v požadovaném pořadí.

Stejná stopa nebo album je přehráváno opakovaně. Stopy se přehrávají v náhodném pořadí.

Jiné

Jak udržovat a čistit přehrávač Walkman po sportu (plavání nebo běhu atd.)
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Uživatelská příručka

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Před prvním použitím

Děkujeme vám za zakoupení přehrávače Walkman.

Informace o zákonech, normách a právech vyplývajících z ochranných známek naleznete v části „Důležité
informace“ ve vnitřní paměti přístroje. Pro jejich přečtení zkopírujte soubor [Important_Information] do počítače a
postupujte podle pokynů uvedených níže. 
Dvakrát klikněte na soubor [Important_Information]. Poté vyberte jazyk.

Než začnete přehrávač Walkman používat, přečtěte si témata v části [Příbuzné téma].

Všechny ostatní obchodní značky a registrované obchodní značky jsou obchodními značkami nebo registrovanými
obchodními značkami odpovídajících držitelů. V této příručce nejsou uvedeny značky TM a ®.

Než začnete přehrávač Walkman používat, přečtěte si následující informace.

Názvy modelů

V tomto dokumentu [Uživatelská příručka] je uvedeno několik názvů modelů. Některé modely nejsou k dispozici v
závislosti na zemi nebo oblasti, kde jste přehrávač Walkman zakoupili.

Systémové požadavky počítače

Když přehrávač Walkman připojíte k počítači, zkontrolujte systémové požadavky počítače.

Nabíjení akumulátoru

Při prvním použití přehrávače Walkman může být akumulátor málo nabitý. Před použitím akumulátor nabijte.

Obrázky

Obrázky použité v této příručce jsou pouze ilustrativní.
Mohou se lišit od skutečného výrobku.

Konstrukce a technické údaje se mohou bez upozornění změnit.

Příbuzné téma
Příručky a všeobecné informace k přehrávači Walkman
Systémové požadavky
Dobíjení akumulátoru
Poznámky k zacházení s přehrávačem Walkman
Poznámky ke sluchátkům
Poznámky k vestavěné baterii

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Poznámky k softwaru
Poznámky k ukázkovým datům
Poznámky k plavání v bazénu nebo moři
Poznámky k dobíjení akumulátoru po plavání
Všeobecné informace
Údržba
Webová stránka zákaznické podpory

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Příručky a všeobecné informace k přehrávači Walkman

Společnost Sony poskytuje následující příručky a informace týkající se přehrávače Walkman.
Poskytnuté příručky vysvětlují následující operace a funkce.

Základní činnosti.
Jedinečné funkce, které vyžadují vysvětlení.
Složité činnosti, které vyžadují pokyny.

Uživatelská příručka

Tento dokument Uživatelská příručka poskytuje pouze běžné pracovní postupy.
Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
Jako u každého strojového překladu nebere překlad v potaz souvislosti a text může mít jiný než původně zamýšlený
význam.
Z tohoto důvodu nemusí překlad vždy přesně odpovídat původnímu obsahu.

Jak přenést obsah do přehrávače Walkman.
Jak používat různé funkce.
Poznámky k použití přehrávače Walkman.

 Základní příručka (tištěná)

Základní kroky jak začít poslouchat hudbu po zakoupení přehrávače Walkman.

Návod k použití (tištěný)

Poznámky k použití přehrávače Walkman
Informace o souladu
Jak získat přístup k dokumentu [Důležité informace]

Přečtěte si před používáním přehrávače Walkman v bazénu nebo v moři

Jak nasadit plavecké koncovky
Poznámky k použití přehrávače Walkman v bazénu nebo moři
Informace o údržbě

Důležité informace (dodané s pamětí přehrávače Walkman)

Informace o autorských právech, zákonech a předpisech 
Chcete-li soubor přečíst, nainstalujte si dodaný software do počítače.

Webová stránka zákaznické podpory (online)

Viz [Webová stránka zákaznické podpory] v tomto dokumentu [Uživatelská příručka].

Nejnovější informace o přehrávači Walkman
Často kladené dotazy
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Příbuzné téma
Webová stránka zákaznické podpory

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Uživatelská příručka

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Kontrola obsahu balení

NW-WS623/WS625 (společné)
Přehrávač Walkman (1)
Koncovky (1 sada)
Plavecké koncovky (1 sada)
Kolébka USB (1)
Kabel USB (1)
Seřizovací pásek (1)
Základní příručka
Návod k použití
Přečtěte si před používáním přehrávače Walkman v bazénu nebo v moři

NW-WS625
Dálkový ovladač (1)

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Uživatelská příručka

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Rozdíly mezi koncovkami standardního typu a plaveckými koncovkami

S přehrávačem Walkman jsou dodávány dva různé typy koncovek. Plavecké koncovky používejte při plavání.

Koncovky standardního typu
Koncovky standardního typu můžete použít v celé řadě situací.

Plavecké koncovky
Plavecké koncovky zabraňují vodě vniknout do sluchátek. Plavecké koncovky můžete použít k pohodlnému poslechu
hudby při plavání.

Poznámka
Hlasitost je u plaveckých koncovek nižší než u koncovek standardního typu. Zvyšte hlasitost dle potřeby.

Když plavecké koncovky nahradíte koncovkami standardního typu, bude hlasitost vyšší. Upravte hlasitost, abyste chránili svůj
sluch.

Příbuzné téma
Kontrola obsahu balení
Přepínání koncovek
Výměna koncovek za plavecké koncovky

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Uživatelská příručka

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Přepínání koncovek

Chcete-li dosáhnout lepší kvality zvuku, vyberte koncovky s vhodnou velikostí pro každé ucho.

Tip
Když se koncovky opotřebují, kupte nové.

Pokud jsou koncovky znečištěné, vyjměte je ze sluchátek. Poté ručně koncovky omyjte neutrálním čisticím prostředkem. Po
omytí koncovky osušte a nasaďte zpět.

Vyjměte koncovky ze sluchátek.

Držte sluchátka a poté otočte a vytáhněte koncovky.
Jsou-li koncovky kluzké, zabalte je do měkkého suchého hadříku.

1

Nasaďte nové koncovky na sluchátka.

Zatlačte koncovky pevně do sluchátek. Zarovnejte konce koncovek ( ) s  na sluchátkách.

Chcete-li zabránit tomu, aby koncovky sklouzly nebo se zasekly v uších, nezapomeňte je správně nasadit.

2
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Příbuzné téma
Kontrola obsahu balení
Rozdíly mezi koncovkami standardního typu a plaveckými koncovkami
Výměna koncovek za plavecké koncovky

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Uživatelská příručka

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Instalace aplikace Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC je aplikace pro počítače Windows. Použijte nejnovější verzi aplikace Music Center for PC.
Aplikaci Music Center for PC můžete používat k provádění následujících operací.

Import obsahu (např. hudby) z disků CD do počítače.

Organizování a správa obsahu.
Můžete například vytvářet seznamy přehrávání.

Přenášení obsahu z počítače do přístroje Walkman.

Před instalací aplikace Music Center for PC zkontrolujte systémové požadavky.

Příbuzné téma
Příprava hudebního obsahu
Přenos obsahu z počítače se systémem Windows pomocí aplikace Music Center for PC
Systémové požadavky

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Přejděte na web ke stažení softwaru Music Center for PC.

http://www.sony.net/smc4pc/

1

Nainstalujte aplikaci Music Center for PC.

Podrobnosti o instalaci naleznete v části [Download] – [Installation procedure] na webu podpory aplikace Music
Center for PC. (http://www.sony.net/smc4pc/)

2

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Uživatelská příručka

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Instalace aplikace Content Transfer (Mac)

Content Transfer je software pro počítače Mac. Použijte nejnovější verzi aplikace Content Transfer. Můžete přenášet
obsah, který spravujete pomocí aplikace iTunes nebo Finder. Stopy nebo alba můžete jednoduše přetáhnout a přenést je
tak do přehrávače Walkman.
Před instalací aplikace Content Transfer zkontrolujte systémové požadavky.

Poznámka
Pokud se zobrazí výzva, restartujte počítač. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Příbuzné téma
Příprava hudebního obsahu
Přenos obsahu z počítače se systémem Mac pomocí aplikace Content Transfer
Systémové požadavky

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Přejděte k instalačnímu programu pro aplikaci Content Transfer.

http://www.sony.net/ct-mac/

1

Otevřete stažený soubor.

Soubor [ContentTransfer.dmg] se automaticky uloží do složky pro stahování. Složka se může automaticky otevřít.

2

Nainstalujte aplikaci Content Transfer.

Spusťte soubor [ContentTransfer.pkg]. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Po dokončení instalace se zobrazí 
.

3

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

15

http://www.sony.net/ct-mac/


Uživatelská příručka

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Zapnutí nebo vypnutí přehrávače Walkman

Vypnutí přehrávače Walkman
Podržte tlačítko ( ) po dobu 3 sekund.
Zazní zvuk vypnutí. Poté se přehrávač Walkman i kontrolka ( ) vypnou.

Tip
Přehrávač Walkman se automaticky vypne, pokud není používán po dobu 30 minut (pouze při pozastavení přehrávání). Chcete-li
přehrávač Walkman zapnout, podržte tlačítko ( ) po dobu 3 sekund.

Pokud vypnete přehrávač Walkman, vypne se i dálkový ovladač (pouze model NW-WS625).

Příbuzné téma
Kontrola stavu pomocí kontrolky OPR
Použití dálkového ovladače

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Podržte tlačítko ( ) po dobu 3 sekund.

Zazní zvuk zapnutí.
Když se přehrávač Walkman zapne, kontrolka ( ) se rozsvítí.

1

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Uživatelská příručka

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Dobíjení akumulátoru

Tip
Podrobnosti o tom, jak dlouho trvá úplné nabití akumulátoru, naleznete v části [Technické údaje].

Poznámka
Počítač nemusí přehrávač Walkman v následujících situacích rozpoznat.

Při prvním připojení přehrávače Walkman k počítači.
Když není přehrávač Walkman delší dobu používán.  
Nabíjejte přehrávač Walkman přibližně 10 minut. Přehrávač Walkman můžete začít normálně používat.

Připojte kabel USB (součástí dodávky) ke kolébce USB (součástí dodávky). Poté vložte přehrávač Walkman
do kolébky USB.

Ujistěte se, že kontakty jsou připojeny (  a ).

1

Připojte přehrávač Walkman ke spuštěnému počítači pomocí USB.

Stav nabití můžete zkontrolovat pomocí kontrolky ( ).
Když se akumulátor nabíjí: oranžová
Když je nabíjení dokončeno: zelená

2

Odpojte přehrávač Walkman od počítače.3
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Pokud jsou kontakty přehrávače Walkman vlhké, vysušte kontakty.

Pokud jsou kontakty přehrávače Walkman znečištěné, očistěte kontakty měkkým suchým hadříkem.

Přehrávač Walkman nemůžete ovládat v následujících situacích.

Když je přehrávač Walkman připojen k počítači.
Když se akumulátor nabíjí.

Příbuzné téma
Prodloužení výdrže akumulátoru
Poznámky k nabíjení akumulátoru
Poznámky k dobíjení akumulátoru po plavání
Technické údaje

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Prodloužení výdrže akumulátoru

Spotřebu akumulátoru můžete snížit, když budete přehrávač Walkman používat následovně.
Životnost akumulátoru závisí na podmínkách použití. Podrobnosti o životnosti akumulátoru naleznete v části [Doba
provozu na akumulátor].

Když přehrávač Walkman nepoužíváte, vypněte napájení ručně.
Vypněte veškerá nastavení kvality zvuku.
Vypněte funkci Bluetooth, když ji nepoužíváte.

Příbuzné téma
Dobíjení akumulátoru
Zapnutí nebo vypnutí přehrávače Walkman
Omezení hlasitosti
Vyrovnávání rozdílů v úrovni hlasitosti mezi stopami
Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth
Připojení jedním dotykem k chytrému telefonu (NFC)
Poznámky k vestavěné baterii
Připojení přehrávače Walkman ke spárovanému chytrému telefonu
Doba provozu na akumulátor

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Poznámky k nabíjení akumulátoru

Doba nabíjení závisí na podmínkách použití akumulátoru.
Když je akumulátor dostatečně nabitý, ale životnost akumulátoru klesne přibližně na polovinu běžné kapacity, může
být akumulátor opotřebený. Obraťte se na nejbližšího prodejce Sony nebo Sony Service Center.
Počítač nemusí přehrávač Walkman v následujících situacích rozpoznat.

Při prvním připojení přehrávače Walkman k počítači.
Když není přehrávač Walkman delší dobu používán.  
Přehrávač Walkman nabíjejte přibližně 10 minut. Přehrávač Walkman může začít běžně fungovat.

Pokud okolní teplota přesáhne doporučený rozsah, nabíjení bude nuceně ukončeno.Nabíjejte akumulátor při okolní
teplotě od 5 °C do 35 °C  .
Akumulátor je možné nabít přibližně 500krát ze zcela vybitého stavu. Přesný počet se může lišit v závislosti na
podmínkách použití.
Chcete-li předejít zhoršování stavu akumulátoru, nabijte ho nejméně jednou za 6 měsíců.
Nabíjení nelze zaručit při použití počítače vyrobeného svépomocí nebo upraveného počítače.
Nabíjení z rozbočovače USB je zaručeno pouze tehdy, když použijete rozbočovač USB s vlastním napájením, který
je označen autorizovaným logem.
Přehrávač Walkman nepřipojujte k počítači na dlouhou dobu, pokud počítač není připojen ke zdroji střídavého
napájení. V opačném případě se může vybít akumulátor počítače.
Během připojení přehrávače Walkman k počítači dodržujte následující upozornění. V opačném případě nemusí
přehrávač Walkman fungovat správně.

Nezapínejte počítač.
Nerestartujte počítač.
Neprobouzejte počítač z režimu spánku.
Nevypínejte počítač.

Přehrávač Walkman se může během nabíjení zahřát. Nejedná se o závadu.
Když nabíjíte přehrávač Walkman pomocí počítače, neodpojujte kabel USB během přenosu dat. Pokud odpojíte
kabel USB, můžete přijít o data v přehrávači Walkman.

Příbuzné téma
Dobíjení akumulátoru
Prodloužení výdrže akumulátoru
Poznámky k dobíjení akumulátoru po plavání
Poznámky k vestavěné baterii
Doba provozu na akumulátor

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Součásti a ovládací prvky

Koncovka
Koncovky můžete měnit podle podmínek použití (koncovky standardního typu nebo plavecké koncovky). Chcete-li
dosáhnout lepší kvality zvuku, vyberte koncovky s vhodnou velikostí pro každé ucho.

1.

Značka N
Přiložte zařízení Bluetooth k této značce, čímž navážete připojení Bluetooth. (Zařízení Bluetooth musí podporovat
funkci NFC.)

2.

Tlačítko MODE

Stisknutím tlačítka změníte režim přehrávání (Normal Play/ Repeat Play/ Shuffle Play/ Shuffle All).
Podržením tlačítka po dobu 3 sekund změníte rozsah přehrávání (Folder Mode/ Playlist Mode/ Album Mode).
Dvojitým kliknutím na tlačítko zvolíte opakované přehrávání aktuální stopy (One Track Repeat).

3.

Tlačítko AMB/  (Režim okolního zvuku / Bluetooth)

Stisknutím tlačítka zapnete nebo vypnete režim okolního zvuku. I když máte nasazena sluchátka, můžete slyšet
okolní zvuk.
Dvojitým kliknutím na tlačítko vyberete jiný režim okolního zvuku. Když je režim okolního zvuku zapnutý, můžete
vybrat režim okolního zvuku na základě okolního prostředí (Mode A / Mode B / Mode C).
Podržením tlačítka po dobu 2 sekund zapnete nebo vypnete funkci Bluetooth.
Podržením tlačítka po dobu 7 sekund spárujete přehrávač Walkman a zařízení Bluetooth.

4.

Tlačítka + (*1)/ – (hlasitost)
Stisknutím tlačítek upravíte hlasitost při přehrávání hudby nebo hovoru.

5.

Vestavěná anténa Bluetooth
Anténa umožňuje přehrávač Walkman připojit k zařízením Bluetooth. Nezakrývejte anténu, když je připojení
Bluetooth aktivní. V opačném případě může dojít k přerušení připojení.

6.

Tlačítko  (napájení)

Podržením tlačítka po dobu 3 sekund zapnete nebo vypnete přehrávač Walkman.
Pokud funguje nestabilně, podržením tlačítka po dobu 10 sekund přehrávač Walkman restartujete.

7.

Kontrolka OPR (ovládání)
Kontrolka označuje různé stavy přehrávače Walkman. (Například zapnutí/vypnutí atd.)

8.
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Tlačítko  (přehrát/pozastavit) (*1)

Stisknutím tlačítka spustíte nebo pozastavíte přehrávání.
Stisknutím tlačítka přijmete nebo zavěsíte hovor, když je přehrávač Walkman připojen k chytrému telefonu.
Podržením tlačítka po dobu 2 sekund odmítnete hovor.
Podržením tlačítka po dobu 2 sekund přepnete zdroj zvuku (přehrávač Walkman nebo chytrý telefon).
Podržením tlačítka po dobu 15 sekund přejdete do režimu formátování.

9.

Tlačítko  (předchozí)

Stisknutím tlačítka přeskočíte zpět v rámci aktuální stopy nebo přeskočíte na předchozí stopu.
Podržením tlačítka přehrávání rychle přesunete vzad.
Dvojitým kliknutím na tlačítko přejdete na první stopu aktuální složky nebo alba.
Opětovným dvojitým kliknutím na tlačítko přeskočíte na první stopu předchozí složky nebo alba.

10.

Tlačítko  (další)

Stiskněte tlačítko pro přeskočení na další stopu.
Podržením tlačítka přehrávání rychle přesunete vpřed.
Dvojitým kliknutím na tlačítko přeskočíte na první stopu další složky nebo alba.

11.

Kontakty
Při nabíjení akumulátoru připojte kontakty ke kontaktům kolébky USB (součástí dodávky).

12.

Na tlačítku  a tlačítku hlasitosti + jsou hmatové body.Hmatové body vám pomohou při ovládání tlačítek, aniž byste se na ně museli dívat.*1

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Způsob umístění přehrávače Walkman na uši

Vyberte koncovky s vhodnou velikostí pro každé ucho. Pokud koncovky nedrží v uších, zkuste jinou velikost.

Tip
Nesedí-li vám přehrávač Walkman pohodlně, vyměňte koncovky.

Chcete-li přehrávač Walkman používat při plavání, vyměňte koncovky za plavecké.

Poznámka
Nasaďte koncovky přehrávače Walkman do uší, když máte koncovky i uši suché.

Nasaďte koncovky pevně do uší. Pokud je mezera mezi ušima a sluchátky, dostane se vám voda do uší.

Pásek na krk neohýbejte ani nedeformujte. Pokud budete opakovaně pásek na krk ohýbat ve stejném místě, může se poškodit
nebo rozlomit. Když se pásek na krk rozlomí, vysune se z něj vnitřní drát a může vás zranit. V tomto případě přestaňte přehrávač
Walkman používat.

Příbuzné téma

Zkontrolujte levou a pravou část přehrávače Walkman.

: levá
: pravá

1

Podržením tlačítka ( ) po dobu 3 sekund zapnete přehrávač Walkman.2

Zavěste pásek na krk přes horní stranu uší a za hlavou.3

Umístěte části sluchátek do uší.4

Upravte přehrávač Walkman, aby vám pohodlně seděl.5

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Zlepšování nasazení
Rozdíly mezi koncovkami standardního typu a plaveckými koncovkami
Přepínání koncovek
Výměna koncovek za plavecké koncovky
Sundávání přehrávače Walkman

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Zlepšování nasazení

Zkuste následující postup, abyste dosáhli pohodlnějšího nasazení přehrávače Walkman na uši.

Usazení přehrávače Walkman pomocí seřizovacího pásku (součástí dodávky)

Připevněte seřizovací pásek k pásku na krk. Koncovky vám mohou pevněji přiléhat k uším.

Usazení přehrávače Walkman s plaveckými brýlemi

Usaďte část vedle šipky na obrázku s páskem plaveckých brýlí. Tak zabráníte tomu, aby se přehrávač Walkman odpojil z
důvodu tlaku vody.

Poznámka
Pásek na krk neohýbejte ani nedeformujte. Pokud budete opakovaně pásek na krk ohýbat ve stejném místě, může se poškodit
nebo rozlomit. Když se pásek na krk rozlomí, vysune se z něj vnitřní drát a může vás zranit. V tomto případě přestaňte přehrávač
Walkman používat.

Příbuzné téma
Způsob umístění přehrávače Walkman na uši

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Zapnutí nebo vypnutí přehrávače Walkman
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Sundávání přehrávače Walkman

Když sundáváte přehrávač Walkman z uší, postupujte podle níže uvedených pokynů a poznámek.

Poznámka
Nesundávejte přehrávač Walkman prudce, pokud máte koncovky pevně vloženy v uších. V opačném případě může dojít k
následujícím problémům.

Může dojít k poškození sluchu nebo ušních bubínků.
Koncovky mohou uvíznout v uších.

Příbuzné téma
Údržba

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Opatrně pohybujte přehrávačem Walkman nahoru a dolů. Poté sundejte přehrávač Walkman z uší.1

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Kontrola stavu pomocí kontrolky OPR

Když je funkce Bluetooth vypnutá

Kontrolka ( ) označuje stav akumulátoru a aktuální nastavení. Kontrolka má různé barvy a různě bliká.

Když zapnete přehrávač Walkman
Spouštění

Když zapnete přehrávač Walkman, kontrolka se rozsvítí zeleně. Přehrávač Walkman je připraven k použití.

Došlo k chybě.

Pokud dojde k chybě, kontrolka se rozsvítí červeně na dobu 10 sekund. V tomto případě přehrávač Walkman restartujte.
Pokud problém přetrvává, naformátujte paměť přehrávače Walkman.

Při přehrávání či pozastavení
Akumulátor je dostatečně nabitý.

Přehrávání je pozastaveno.

Přehrávač Walkman přehrává hudbu.

Úroveň nabití akumulátoru je nízká.

Přehrávání je pozastaveno.

Přehrávač Walkman přehrává hudbu.

Akumulátor je vybitý.

Přehrávač Walkman nelze ovládat. Nabijte akumulátor.

Když přehrávač Walkman nedokáže přehrávat hudbu z důvodu chyby, kontrolka dvakrát červeně blikne.

Když je přehrávač Walkman připojen k počítači

Akumulátor se právě nabíjí.

Akumulátor je plně nabitý.

Právě probíhá přenos dat mezi přehrávačem Walkman a počítačem. Neodpojujte přehrávač Walkman od počítače.
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Pokud akumulátor nabíjíte při okolní teplotě mimo rozsah 5 °C až 35 °C  , kontrolka opakovaně dvakrát červeně blikne.

Když je funkce Bluetooth zapnutá

Kontrolka ( ) označuje stav připojení Bluetooth. Kontrolka bude svítit v kombinaci modré a dalších barev. Bude také
různě blikat.

Probíhá párování.

Přehrávač Walkman se páruje se zařízením Bluetooth.

Přehrávač Walkman čeká na připojení.

Přehrávač Walkman čeká na připojení Bluetooth.

Při přehrávání nebo pozastavení (po navázání připojení)
Akumulátor je dostatečně nabitý.

Přehrávání je pozastaveno.

Přehrávač Walkman přehrává hudbu.

Úroveň nabití akumulátoru je nízká.

Přehrávání je pozastaveno.

Přehrávač Walkman přehrává hudbu.

Při přijetí hovoru nebo během telefonního hovoru

Chytrý telefon přijímá hovor.

Na chytrém telefonu probíhá hovor nebo vytáčení.

Příbuzné téma
Restartování přehrávače Walkman
Formátování paměti přehrávače Walkman

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Stupeň voděodolnosti a prachotěsnosti tohoto přehrávače Walkman

Kapaliny, kterých se týkají technické údaje stupně voděodolnosti

Typy tekutiny, kterých se vlastnosti voděodolnosti přehrávače Walkman týkají, jsou následující.

Platí pro: 
Sladká voda, voda z vodovodu, pot, bazénová voda, slaná voda

Neplatí pro: 
Tekutiny mimo výše uvedených (například mýdlová voda, voda s čisticím prostředkem, voda s koupelovými přípravky,
šampon, voda z horkých pramenů atd.)

Stupeň voděodolnosti přehrávače Walkman je založen na našich měřeních za podmínek uvedených v této části.
Upozorňujeme, že na závady způsobené zákazníkem nesprávným použitím přehrávače po ponoření do vody se
nevztahuje záruka.

Stupeň voděodolnosti a prachotěsnosti přehrávače Walkman

Specifikace voděodolnosti (*1) přehrávače Walkman odpovídají normě IEC 60529 „Stupně ochrany proti vniknutí vody
(kód IP)“ IPX5/8(*2), a specifikace prachotěsnosti přehrávače Walkman odpovídají normě IEC 60529 „Stupně ochrany
proti vniknutí pevného cizího tělesa“ IP6X(*3). Pokud používáte přehrávač Walkman v bazénu, nepřekračujte hloubku
2m  , když máte přehrávač nasazen.  
Před použitím přehrávače si přečtěte specifikace voděodolnosti a prachotěsnosti a snažte se jim plně porozumět.

Příbuzné téma
Výměna koncovek za plavecké koncovky
Proč se zvuk ztiší při plavání?
Poznámky k plavání v bazénu nebo moři
Poznámky k dobíjení akumulátoru po plavání

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Části se sluchátky nejsou zcela vodotěsné.(*1)
IPX5 (Stupně ochrany proti proudící vodě): Přehrávač Walkman s nasazenými plaveckými koncovkami si zachovává funkčnost i v
následujících testovacích podmínkách: Když je vystaven přímému působení vodních proudů z libovolného směru v případě, že voda přichází
rychlostí asi 12,5 l vody za minutu po více než 3 minuty ze vzdálenosti asi 3m, a to tryskou s vnitřním průměrem 6,3 mm. To se však nevztahuje
na část se sluchátky. 
IPX8 (Stupně ochrany proti nepřetržitému ponoření do vody): Přehrávač Walkman s nasazenými plaveckými koncovkami byl testován a
zachovává si funkčnost i při ponoření do vody do hloubky 2 m na 30 minut.

(*2)

IP6X (Stupně ochrany proti prachu): Přehrávač Walkman s nasazenými plaveckými koncovkami byl testován a stále je prachotěsný i po 8
hodinách pohybu v testovacím zařízení, které obsahuje prachové částice do velikosti 75 μm v průměru.

(*3)

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Výměna koncovek za plavecké koncovky

Plavecké koncovky používejte při plavání.

Zvolte vhodné plavecké koncovky.

Při koupi přehrávače Walkman jsou nasazeny koncovky standardního typu.

Koncovka standardního typu má volný otvor ( ).
Otvory v plaveckých koncovkách jsou pokryty tenkou vrstvu ( ). Ty brání vniknutí vody.

1

Vyberte plavecké koncovky odpovídající velikosti.

Dodávány jsou 4 různé velikosti (S/M/L/LL).
Vyberte velikost, která je o něco menší než koncovky standardního typu.
Vyberte vhodnou velikost pro každé ucho.

2

Nasaďte plavecké koncovky na sluchátka.

Zatlačte koncovky pevně do sluchátek. Zarovnejte konce koncovek ( ) s  na sluchátkách.

Chcete-li zabránit tomu, aby koncovky sklouzly nebo se zasekly v uších, nezapomeňte je správně nasadit.

3
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Tip
Pokud se koncovky znečistí, vyjměte je ze sluchátek. Poté ručně koncovky omyjte neutrálním čisticím prostředkem. Po omytí
koncovky osušte a nasaďte zpět.

Příbuzné téma
Stupeň voděodolnosti a prachotěsnosti tohoto přehrávače Walkman
Rozdíly mezi koncovkami standardního typu a plaveckými koncovkami

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Proč se zvuk ztiší při plavání?

Zvuk se může ztišit v následujících situacích.

Voda pronikla do sluchátek mezerou mezi ušima a sluchátky ( ). Koncovky nemusí být pevně nasazeny v uších.
Vyberte koncovky s vhodnou velikostí pro každé ucho.

Voda pronikla do sluchátek a usadila se uvnitř ( ). Pokud používáte koncovky standardního typu, vyměňte je za
plavecké koncovky.

Jak odstranit vodu, pokud se zvuk ztiší

Pokud se zvuk ztiší, odstraňte vodu následovně.

Odstraňte vodu z uší.

Odstraňte vodu ze sluchátek. 
Vyjměte koncovky ze sluchátek. Pak jemně poklepejte sluchátky 5–10krát proti suchému hadříku.
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Příbuzné téma
Sundávání přehrávače Walkman
Výměna koncovek za plavecké koncovky
Údržba

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Poznámky k plavání v bazénu nebo moři

Nepoužívejte přehrávač Walkman v místech, kde je moc lidí, nebo za okolností, kdy nemožnost slyšet okolní zvuky
může být nebezpečná.
Při použití přehrávače Walkman na veřejných či soukromých koupalištích dodržujte jejich pravidla.
Koncovky vytvářejí v ušním kanálku zátku. Mějte proto na paměti, že existuje riziko poškození uší nebo ušních
bubínků, je-li na koncovky aplikován silný tlak nebo dojde-li k náhlému vyjmutí koncovek z uší. S ohledem na toto
riziko během nošení přehrávače Walkman intenzivně necvičte, neskákejte do bazénu atd.
Nelijte horkou vodu přímo na přehrávač Walkman ani nefoukejte horký vzduch z vysoušeče vlasů apod. přímo na
přehrávač Walkman. Přehrávač Walkman nikdy nepoužívejte v místech s vysokými teplotami, např. v sauně nebo
u topení.
Nepoužívejte nebo neponechávejte přehrávač Walkman v následujících typech prostředí:

na místech s vysokou teplotou překračující 45°C  , například na prudkém slunci, v autě, v teplé vodě nebo na
jiných místech s vysokou teplotou a vlhkostí
na chladných místech s teplotou nižší než –5°C 

Pokud se nemůžete s přehrávačem Walkman vyhnout místu vystavenému přímému slunci, přikryjte přehrávač
Walkman ručníkem apod.
Hlasitost zvuku je u plaveckých koncovek nižší než u koncovek standardního typu. Zvyšte hlasitost podle potřeby.
Když plavecké koncovky nahradíte koncovkami standardního typu, bude zvuk hlasitější. Upravte hlasitost, aby
nedošlo k poškození ušních bubínků.
Přehrávač Walkman by se mohl při intenzívním cvičení atp. odpojit a upadnout.
Pokud vám přehrávač Walkmanspadne do vody, potopí se.
Rádiové vlny se ve vodě nepřenášejí. Pod vodou nelze provádět prostřednictvím připojení Bluetooth následující
operace.

Poslouchat hudbu v chytrém telefonu.
Přijmout hovor.
Používat dálkový ovladač (pouze model NW-WS625).

Poznámky k režimu okolního zvuku
Když máte nasazeny plavecké koncovky, nelze slyšet okolní zvuky tak dobře, jako když máte nasazeny standardní
koncovky.
Po používání přehrávače v bazénu nebo moři nejsou okolní zvuky Walkman dobře slyšet. Jemně poklepejte
opakovaně asi 30krát prostorem kolem tlačítek přehrávače Walkman na suchý hadřík. Pak umístěte přehrávač
Walkman na 2 až 3 hodiny na suchý hadřík při pokojové teplotě, aby se zcela vysušil před dalším použitím.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Příbuzné téma
Stupeň voděodolnosti a prachotěsnosti tohoto přehrávače Walkman
Rozdíly mezi koncovkami standardního typu a plaveckými koncovkami

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Poznámky k dobíjení akumulátoru po plavání

Před nabíjením akumulátoru ověřte, že přehrávač Walkman není vlhký.
Pokud je přehrávač Walkman vlhký, otřete vlhkost a nechte přehrávač Walkman usušit při pokojové teplotě. Před
nabíjením akumulátoru ověřte, že na přehrávači Walkman není žádná vlhkost.
Kolébka USB (součástí dodávky) není voděodolná.

Nedotýkejte se kolébky USB mokrýma rukama.
Nepoužívejte kolébku USB, když je přehrávač Walkman vlhký.

Příbuzné téma
Stupeň voděodolnosti a prachotěsnosti tohoto přehrávače Walkman
Rozdíly mezi koncovkami standardního typu a plaveckými koncovkami
Údržba
Poznámky k nabíjení akumulátoru

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Nastavení hlasitosti

Tip
Pokud jsou hlasové pokyny při poslechu hudby v režimu sluchátek příliš hlasité, zkuste následující postup.

Snižte hlasitost na přehrávači Walkman a poté zvyšte hlasitost na chytrém telefonu.

Příbuzné téma
Ovládání hlasitosti v souladu s evropskými a korejskými směrnicemi

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Stisknutím tlačítka ( ) upravíte rychlost.

K dispozici je 31 úrovní hlasitosti, od 0 do 30 (výchozí hlasitost: 10).

1

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Ovládání hlasitosti v souladu s evropskými a korejskými směrnicemi

Pro evropské zákazníky
Pro korejské zákazníky

Hlasový pokyn „Check the volume level“ má chránit sluch. Tento pokyn zazní poprvé poté, co zvýšíte hlasitost na
škodlivou úroveň. Stisknutím libovolného tlačítka zvukovou signalizaci a varování zrušíte.

Poznámka
Po zrušení zvukové signalizace a varování můžete hlasitost zvýšit.

Zvuková signalizace a varování se opakuje každých 20 souhrnných hodin po prvním upozornění na nastavení hlasitosti na
úroveň, která je škodlivá pro sluch. Poté se hlasitost automaticky sníží.

Pokud přehrávač Walkman vypnete po výběru vysoké hlasitosti, která by mohla poškodit vaše ušní bubínky, úroveň hlasitosti se
automaticky při příštím zapnutí přehrávače Walkman sníží.

Pokud je přehrávač Walkman v režimu sluchátek, zvuková signalizace nezazní.

Příbuzné téma
Nastavení hlasitosti

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

39



Uživatelská příručka

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Příprava hudebního obsahu

Před přenosem hudebního obsahu do přehrávače Walkman je třeba obsah připravit.
Toto téma obsahuje pokyny pro následující operace.

Importování obsahu ze zvukového disku CD do aplikace Music Center for PC.
Importování obsahu uloženého v počítači do aplikace Music Center for PC.
Importování obsahu uloženého na externím mediálním zařízení do počítače.
Nákup obsahu prostřednictvím online hudebních služeb.

Níže uvedené pokyny jsou určeny pro operace pomocí aplikace Music Center for PC. Aplikace Music Center for PC je
doporučenou aplikací pro přehrávač Walkman. Aplikaci Music Center for PC nainstalujte předem.

Poznámka
Importovaný obsah je omezen pouze na soukromé použití. Použití obsahu pro jiné účely vyžaduje svolení držitelů autorských
práv.

Pokud používáte počítač Mac, použijte aplikaci Content Transfer.

Import obsahu ze zvukového disku CD do aplikace Music Center for PC

Podrobnosti o postupu naleznete v části How to use na webu podpory aplikace Music Center for PC.
(http://www.sony.net/smc4pc/)

Tip
K importu zvukových disků CD můžete také použít aplikaci iTunes namísto aplikace Music Center for PC.

Importování obsahu uloženého v počítači do aplikace Music Center for PC

Použijte počítač, ve kterém je nainstalována aplikace Music Center for PC.1.

Spusťte aplikaci Music Center for PC.2.

Vložte zvukový disk CD do multimediální jednotky v počítači.
Obsah zvukového disku CD se zobrazí na obrazovce aplikace Music Center for PC.
V případě potřeby můžete nastavení formátu pro import disků CD změnit.

Pro vyšší kvalitu zvuku: FLAC
Pro běžnou kvalitu zvuku: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)

3.

Přeneste obsah zvukového disku CD do aplikace Music Center for PC.4.

Použijte počítač, ve kterém je nainstalována aplikace Music Center for PC.1.

Spusťte aplikaci Music Center for PC.2.

V levém podokně obrazovky aplikace Music Center for PC vyberte nabídku pro import obsahu z počítače.
Můžete určit složku pro obsah, který chcete importovat.

3.

Spusťte import obsahu.4.
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Podrobnosti o postupu naleznete v části How to use na webu podpory aplikace Music Center for PC.
(http://www.sony.net/smc4pc/)

Importování obsahu uloženého na externím mediálním zařízení do počítače

Použijte externí multimediální zařízení, které obsahuje hudební obsah.
Následující pokyny jsou určeny pro aplikaci Průzkumník systému Windows. Pokud používáte počítač Mac, použijte
aplikaci Finder.

Nákup obsahu prostřednictvím online hudebních služeb

Hudební obsah můžete nakupovat prostřednictvím online hudebních služeb.
Poskytovatele, kterého můžete použít, naleznete v příručce služby. Každý poskytovatel služeb má různé postupy
stahování, kompatibilní formáty souborů a způsoby platby. Všimněte si, že poskytovatel se může rozhodnout pozastavit
nebo ukončit službu bez předchozího upozornění.

Příbuzné téma
Instalace aplikace Music Center for PC (Windows)
Instalace aplikace Content Transfer (Mac)
Přenos obsahu z počítače se systémem Windows pomocí aplikace Music Center for PC
Přenos obsahu pomocí aplikace Průzkumník systému Windows
Přenos obsahu z počítače se systémem Mac pomocí aplikace Content Transfer
Přenos obsahu pomocí aplikace Finder v počítači Mac
Přehrávání hudby

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Připojte externí multimediální zařízení k počítači.1.

Otevřete externí multimediální zařízení v aplikaci Průzkumník systému Windows.2.

Otevřete v počítači složku [Hudba] v aplikaci Průzkumník systému Windows.3.

Přetáhněte složky nebo soubory z externího multimediálního zařízení do složky [Hudba] v počítači.4.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Přenos obsahu z počítače se systémem Windows pomocí aplikace Music Center for
PC

Obsah, který je uložen v počítači se systémem Windows, můžete přenést do přehrávače Walkman prostřednictvím
aplikace Music Center for PC.

Podrobnosti o postupu naleznete v části How to use na webu podpory aplikace Music Center for PC.
(http://www.sony.net/smc4pc/)

Poznámka
Neodpojujte kabel USB během přenosu dat. Jinak se data mohou poškodit.

Přenesený obsah je omezen pouze na soukromé použití. Použití obsahu pro jiné účely vyžaduje svolení držitelů autorských práv.

Použijte počítač, ve kterém je nainstalována aplikace Music Center for PC.1

Spusťte aplikaci Music Center for PC.2

Připojte přehrávač Walkman k počítači prostřednictvím USB.3

Kliknutím na tlačítko  v levém dolním rohu aplikace Music Center for PC otevřete seznam obsahu
přehrávače Walkman.

4

Vyberte možnost [Music Library] a otevřete seznam obsahu v aplikaci Music Center for PC.5

Vyberte alba nebo stopy, které chcete přenést.6

Pro přenos klikněte na tlačítko .7

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Příbuzné téma
Instalace aplikace Music Center for PC (Windows)
Příprava hudebního obsahu
Přenos obsahu pomocí aplikace Průzkumník systému Windows
Přehrávání hudby

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Přenos obsahu pomocí aplikace Průzkumník systému Windows

Obsah můžete přenést přímo přetažením z aplikace Průzkumník systému Windows.

Poznámka
Dodržujte následující bezpečnostní pokyny. V opačném případě nemusí být přehrávač Walkman schopen přehrávat soubory.

Neměňte názvy kořenových složek (např. [MUSIC]).
Nepřenášejte soubory do jiných složek než [MUSIC].
Neodpojujte kabel USB během přenosu dat.
Neformátujte paměť přehrávače Walkman v počítači.

Přenesený obsah je omezen pouze na soukromé použití. Použití obsahu pro jiné účely vyžaduje svolení držitelů autorských práv.

Připojte přehrávač Walkman k počítači prostřednictvím USB.1

Otevřete složku [WALKMAN] následujícím způsobem.

Windows 10: 
Spusťte aplikaci [Průzkumník souborů] v nabídce [Začátek]. V levém podokně vyberte možnost [WALKMAN].
Windows 8.1: 
Spusťte aplikaci [Průzkumník souborů] na [Plocha]. Vyberte možnost [WALKMAN] v seznamu v nabídce [Tento
počítač].

2

Otevřete složku [MUSIC] v přehrávači [WALKMAN].3

Přetáhněte soubory nebo složky v počítači do složky [MUSIC].

Zkontrolujte, že přenos byl dokončen. Poté odpojte přehrávač Walkman od počítače.

4
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Neodpojujte přehrávač Walkman, když kontrolka OPR bliká. V opačném případě by mohlo dojít k poškození přenášených dat
nebo dat uložených v přehrávači Walkman. Pokud bude přehrávač Walkman odpojen během přenosu souborů, mohou
v přehrávači Walkman zůstat nepotřebné soubory. V takovém případě přeneste použitelné soubory zpět do počítače a
zformátujte přehrávač Walkman.

Příbuzné téma
Příprava hudebního obsahu
Přenos obsahu z počítače se systémem Windows pomocí aplikace Music Center for PC
Přehrávání hudby

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Import obsahu z přehrávače Walkman do aplikace Music Center for PC

Podrobnosti o postupu naleznete v části How to use na webu podpory aplikace Music Center for PC.
(http://www.sony.net/smc4pc/)

Poznámka
Neodpojujte kabel USB během přenosu dat. Jinak se data mohou poškodit.

Importovaný obsah je omezen pouze na soukromé použití. Použití obsahu pro jiné účely vyžaduje svolení držitelů autorských
práv.

Příbuzné téma
Instalace aplikace Music Center for PC (Windows)
Přehrávání hudby

Použijte počítač, ve kterém je nainstalována aplikace Music Center for PC.1

Spusťte aplikaci Music Center for PC.2

Připojte přehrávač Walkman k počítači prostřednictvím USB.3

Kliknutím na tlačítko  v levém dolním rohu aplikace Music Center for PC otevřete seznam obsahu
přehrávače Walkman.

4

V seznamu obsahu přehrávače Walkman vyberte obsah, který chcete importovat do aplikace Music Center
for PC.

5

Klikněte na tlačítko  v aplikaci Music Center for PC.6

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

46

http://www.sony.net/smc4pc/


Podporované formáty

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Přenos obsahu z počítače se systémem Mac pomocí aplikace Content Transfer

Můžete použít aplikaci Content Transfer. Obsah chráněný autorskými právy nelze přenést.

Poznámka
Operace nemusí proběhnout v závislosti na verzi aplikace iTunes.

Použijte počítač, ve kterém je nainstalována aplikace Content Transfer.1

Spusťte aplikaci Content Transfer.2

Připojte přehrávač Walkman k počítači prostřednictvím USB.3

Spusťte aplikaci Finder nebo iTunes. Poté vyberte obsah.4

Přetáhněte obsah do aplikace Content Transfer.

Zkontrolujte, že přenos byl dokončen. Poté odpojte přehrávač Walkman od počítače.

5
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Neodpojujte kabel USB během přenosu dat. Jinak se data mohou poškodit.

Přenesený obsah je omezen pouze na soukromé použití. Použití obsahu pro jiné účely vyžaduje svolení držitelů autorských práv.

Příbuzné téma
Instalace aplikace Content Transfer (Mac)
Příprava hudebního obsahu
Přehrávání hudby

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Přenos obsahu pomocí aplikace Finder v počítači Mac

Obsah můžete přenést přímo přetažením z aplikace Finder.

Poznámka
Dodržujte následující bezpečnostní pokyny. V opačném případě nemusí být přehrávač Walkman schopen přehrávat soubory.

Neměňte názvy kořenových složek (např. [MUSIC]).
Nepřenášejte soubory do jiných složek než [MUSIC].
Neodpojujte kabel USB během přenosu dat.
Neformátujte paměť přehrávače Walkman v počítači.

Přenesený obsah je omezen pouze na soukromé použití. Použití obsahu pro jiné účely vyžaduje svolení držitelů autorských práv.

Neodpojujte přehrávač Walkman, když kontrolka OPR bliká. V opačném případě by mohlo dojít k poškození přenášených dat
nebo dat uložených v přehrávači Walkman. Pokud bude přehrávač Walkman odpojen během přenosu souborů, mohou
v přehrávači Walkman zůstat nepotřebné soubory. V takovém případě přeneste použitelné soubory zpět do počítače a
naformátujte přehrávač Walkman.

Připojte přehrávač Walkman ke spuštěnému počítači prostřednictvím USB.1

Vyberte možnost „WALKMAN“ na bočním panelu aplikace Finder.2

Otevřete složku [MUSIC] v přehrávači [WALKMAN].3

Přetáhněte soubory nebo složky ( ) do složky [MUSIC] ( ) v přehrávači [WALKMAN].

Zkontrolujte, že přenos byl dokončen. Poté odpojte přehrávač Walkman od počítače.

4
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Příbuzné téma
Instalace aplikace Content Transfer (Mac)
Příprava hudebního obsahu
Přehrávání hudby

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Vytvoření seznamu přehrávání v počítači

Pomocí přehrávače Walkman nelze vytvořit seznam přehrávání. Vytvořte seznam přehrávání v počítači a přeneste ho do
přehrávače Walkman.

Windows:
Vytvořte seznam přehrávání pomocí aplikace Music Center for PC a přeneste ho do přehrávače Walkman.
Vytvořte seznam přehrávání pomocí aplikace iTunes. Importujte seznam přehrávání a přeneste ho do přehrávače
Walkman pomocí aplikace Music Center for PC.

Mac:
Vytvořte seznam přehrávání pomocí aplikace iTunes a přeneste ho do přehrávače Walkman pomocí aplikace
Content Transfer.

Tip
Podrobné pokyny naleznete v online nápovědě softwaru.

Příbuzné téma
Přenos obsahu z počítače se systémem Windows pomocí aplikace Music Center for PC
Přenos obsahu z počítače se systémem Mac pomocí aplikace Content Transfer
Přeskakování na předchozí nebo další jednotku (složku / seznam přehrávání / album)
Změna rozsahu přehrávání (složka / seznam přehrávání / album)

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Poznámky k přenosu obsahu z počítače

Obsah přetáhněte do správné složky, jak znázorňuje následující obrázek. Přehrávač Walkman dokáže přehrávat obsah
uložený na první až sedmé úrovni každé složky.

Poznámka
U následujících výchozích složek neměňte název. V opačném případě přehrávač Walkman složky nerozpozná.

MUSIC

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Přehrávání hudby

Nejdříve je třeba přenést hudební obsah z počítače do přehrávače Walkman.

Na počítači se systémem Windows
Pomocí aplikace Music Center for PC přeneste obsah z disku CD nebo počítače do přehrávače Walkman.
Přetáhněte obsah z aplikace Průzkumník systému Windows.

Na počítači Mac
Pomocí aplikace Content Transfer přeneste obsah z aplikace iTunes.
Přetáhněte obsah z aplikace Finder.

Tip
Přehrávač Walkman se automaticky vypne, pokud není používán po dobu 30 minut (pouze při pozastavení přehrávání).
Podržením tlačítka ( ) po dobu 3 sekund zapnete přehrávač Walkman.

Poté, co přehrávač Walkman přehraje poslední stopu, automaticky znovu zahájí postupné přehrávání od první stopy.

Poznámka

Stisknutím tlačítka ( ) spustíte přehrávání.

Opětovným stisknutím tlačítka ( ) přehrávání pozastavíte.

1

Ovládací tlačítko Funkce

 ( ) Stisknutím tlačítka spustíte nebo pozastavíte přehrávání.

 ( )
Stiskněte tlačítko pro přeskočení na začátek aktuální stopy nebo na předchozí stopu.
Podržte tlačítko pro rychlý přesun vzad stopy během přehrávání.

 ( )
Stiskněte tlačítko pro přeskočení na začátek další stopy.
Podržte tlačítko pro rychlý přesun vpřed stopy během přehrávání.
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V závislosti na způsobu přenosu stop do přehrávače Walkman může přehrávač Walkman přehrávat stopy v jiném pořadí, než
jaké bylo pořadí stop v počítači. Chcete-li určit pořadí stop, vytvořte seznam přehrávání pomocí aplikace Music Center for PC
nebo iTunes a přeneste je do přehrávače Walkman.

Příbuzné téma
Vytvoření seznamu přehrávání v počítači
Zapnutí nebo vypnutí přehrávače Walkman
Instalace aplikace Music Center for PC (Windows)
Příprava hudebního obsahu
Přenos obsahu z počítače se systémem Windows pomocí aplikace Music Center for PC
Přenos obsahu pomocí aplikace Průzkumník systému Windows
Přenos obsahu z počítače se systémem Mac pomocí aplikace Content Transfer
Přenos obsahu pomocí aplikace Finder v počítači Mac
Nastavení hlasitosti
Změna režimu přehrávání (opakovat/náhodné)

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Přeskakování na předchozí nebo další jednotku (složku / seznam přehrávání / album)

Tip
Chcete-li přehrát stopy v seznamu přehrávání, musíte nejdříve přenést seznam přehrávání do přehrávače Walkman. Seznamy
přehrávání můžete vytvářet a přenášet je do přehrávače Walkman pomocí softwaru, např. aplikace Music Center for PC.

Poznámka
Při přehrávání v režimu sluchátek nelze přeskakovat na předchozí nebo další jednotku.

Příbuzné téma
Přehrávání hudby
Změna rozsahu přehrávání (složka / seznam přehrávání / album)
Vytvoření seznamu přehrávání v počítači

Dvakrát klikněte na tlačítko (  nebo ).

Pro přeskočení na začátek další jednotky (složky / seznamu přehrávání / alba) dvakrát klikněte na tlačítko ( ).
Zazní hlasový pokyn (Next Folder, Next Playlist, Next Album).

Pro návrat k první stopě aktuální jednotky (složky / seznamu přehrávání / alba) dvakrát klikněte na tlačítko ( ).
Zazní hlasový pokyn (Previous Folder, Previous Playlist, Previous Album).

Pro přeskočení na začátek předchozí jednotky (složky / seznamu přehrávání / alba) dvakrát klikněte znovu na
tlačítko ( ).
Zazní hlasový pokyn (Previous Folder, Previous Playlist, Previous Album).

1

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Změna režimu přehrávání (opakovat/náhodné)

Režim přehrávání můžete vybrat z následujících možností. Výchozím režimem přehrávače Walkman pro přehrávání stop
je režim normálního přehrávání.
Režim přehrávání nelze měnit během přehrávání v režimu sluchátek.

Normální přehrávání
Opakování přehrávání
Náhodné přehrávání
Náhodné přehrávání všech stop
Opakování přehrávání jedné stopy

Opakování přehrávání

Přehrávač Walkman přehrává stopy opakovaně. Můžete měnit rozsah přehrávání.

Tip
Chcete-li přehrávat opakovaně aktuální stopu, dvakrát klikněte při přehrávání na tlačítko ( ).

Rozsah přehrávání je nastaven ve výchozím nastavení na možnost [Folder Mode]. Chcete-li přehrávat opakovaně stopy podle
alba, nastavte rozsah přehrávání na možnost [Album Mode]. Chcete-li přehrávat opakovaně všechny stopy, nastavte rozsah
přehrávání na možnost [Folder Mode] a jako režim přehrávání vyberte možnost [Normal Play].

Náhodné přehrávání

Přehrávač Walkman přehrává stopy ve vybrané jednotce přehrávání v náhodném pořadí. Můžete měnit rozsah
přehrávání.

Tip

Stiskněte opakovaně tlačítko ( ), dokud nezazní [Repeat Play].
Při každém stisknutí tlačítka ( ) zazní hlasový pokyn a režim přehrávání se změní v následujícím pořadí.  
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...  
Pro přepnutí na další režim přehrávání vyčkejte, až skončí hlasový pokyn.

1.

Stiskněte opakovaně tlačítko ( ), dokud nezazní [Shuffle Play].
Při každém stisknutí tlačítka ( ) zazní hlasový pokyn a režim přehrávání se změní v následujícím pořadí.  
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...  
Pro přepnutí na další režim přehrávání vyčkejte, až skončí hlasový pokyn.

1.
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Rozsah přehrávání je nastaven ve výchozím nastavení na možnost [Folder Mode]. Chcete-li přehrávat stopy podle alba v
náhodném pořadí, nastavte rozsah přehrávání na možnost [Album Mode]. Chcete-li přehrávat všechny stopy v náhodném pořadí,
nastavte režim přehrávání na možnost [Shuffle All].

Náhodné přehrávání všech stop

Přehrávač Walkman přehrává všechny stopy v náhodném pořadí.

Poznámka
Při přehrávání nelze měnit rozsah přehrávání.

Při přehrávání nelze přeskakovat na předchozí nebo další složku/album.

Opakování přehrávání jedné stopy

Přehrávač Walkman opakovaně přehrává aktuální stopu.

Poznámka
Při opakování přehrávání jedné stopy nelze měnit rozsah přehrávání.

Příbuzné téma
Přehrávání hudby
Změna rozsahu přehrávání (složka / seznam přehrávání / album)

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Stiskněte opakovaně tlačítko ( ), dokud nezazní [Shuffle All ].
Při každém stisknutí tlačítka ( ) zazní hlasový pokyn a režim přehrávání se změní v následujícím pořadí.  
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...  
Pro přepnutí na další režim přehrávání vyčkejte, až skončí hlasový pokyn.

1.

Při přehrávání dvakrát klikněte na tlačítko ( ).
Chcete-li režim opakování přehrávání jedné stopy zrušit, znovu dvakrát klikněte na tlačítko ( ).

1.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Změna rozsahu přehrávání (složka / seznam přehrávání / album)

Můžete měnit rozsah přehrávání. Přehrávač Walkman přehrává stopy ve výchozím nastavení podle složek.

Poznámka
Rozsah přehrávání nelze měnit během přehrávání v režimu sluchátek.

Příbuzné téma
Přehrávání hudby

Podržením tlačítka ( ) po dobu 3 sekund vyberete požadovaný rozsah.

Při každém podržení tlačítka ( ) po dobu 3 sekund zazní hlasový pokyn a rozsah přehrávání se změní v
následujícím pořadí.  
[Folder Mode] – [Playlist Mode] – [Album Mode] – [Folder Mode]...
Pro přepnutí na další rozsah přehrávání vyčkejte, až skončí hlasový pokyn.

Folder Mode
Přehrávač Walkman přehrává stopy podle složek. Složky jsou skupiny stop, které lze zobrazit v aplikaci
Průzkumník Windows nebo Finder pro počítače Mac.

Playlist Mode
Přehrávač Walkman přehrává stopy podle seznamů přehrávání. Vytvářejte seznamy přehrávání pomocí
softwaru (např. Music Center for PC nebo iTunes) a přehrávejte stopy ve vámi požadovaném pořadí. Pokud jste
nepřenesli žádné seznamy přehrávání, nemůžete tento rozsah vybrat.

Album Mode
Přehrávač Walkman přehrává stopy podle alb. Alba jsou skupiny stop uspořádané podle informací o albu.

1

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Vytvoření seznamu přehrávání v počítači

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Odstranění stop z přehrávače Walkman

Pomocí přehrávače Walkman nelze odstraňovat stopy.
Stopy z přehrávače Walkman odstraníte pomocí softwaru v počítači.
Windows: Použijte aplikaci Průzkumník systému Windows.
Mac: Použijte aplikaci Finder pro počítače Mac.

Tip
V přehrávači Walkman je předinstalována ukázková hudba. Ukázkovou hudbu můžete odstranit pomocí softwaru v počítači.

Poznámka
Při odstraňování stopy pomocí počítače neodstraňujte ani nepřejmenovávejte kořenovou složku (např. [MUSIC]). V opačném
případě Walkman nerozpozná obsah.

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Jak můžete využít funkci Bluetooth

Přehrávač Walkman používá bezdrátovou technologii Bluetooth.
Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth můžete provádět následující:

Bezdrátově poslouchat hudbu v zařízení Bluetooth.
Bezdrátově přijímat a zavěšovat telefonní hovory z chytrého telefonu.

Poslech hudby

Můžete bezdrátově přijímat zvukový signál ze zařízení Bluetooth (*1).

Přijetí telefonního hovoru

Pomocí aktivního připojení Bluetooth můžete přijmout a zavěsit telefonní hovor.

Příbuzné téma
Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth
Poznámky k funkci Bluetooth

Chytré telefony, mobilní telefony či přehrávače hudby atd.*1

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Připojení jedním dotykem k chytrému telefonu (NFC)

Když přiložíte přehrávač Walkman k chytrému telefonu, přehrávač Walkman se zapne a automaticky se spáruje s
chytrým telefonem.  
Jednoduchou operací můžete navázat připojení Bluetooth.

Kompatibilní chytré telefony
Chytré telefony kompatibilní s technologií NFC se systémem Android 4.1 nebo novějším

NFC
Technologie NFC (Near Field Communication) umožňuje bezdrátovou komunikaci na krátkou vzdálenost mezi různými
zařízeními (např. chytrými telefony a zařízeními IC tag). S technologií NFC lze snadno provádět datovou komunikaci (*1)
díky přiložení zařízení kompatibilních s technologií NFC k sobě (např. na značku N nebo na místo vyznačené na každém
zařízení).

Párování Bluetooth atd.*1

Odemkněte obrazovku chytrého telefonu.1

Zapněte funkci NFC chytrého telefonu.

Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze k chytrému telefonu.

2

Přiložte značku N na chytrém telefonu ( ) ke značce N na přehrávači Walkman ( ).

Držte přehrávač Walkman a chytrý telefon u sebe, dokud chytrý telefon nezareaguje.
Pokud nemůžete najít značku N na chytrém telefonu, naleznete ji v návodu k obsluze k chytrému telefonu.

3

Dokončete párování a připojení podle pokynů na obrazovce.

Když se přehrávač Walkman připojí, kontrolka ( ) se rozsvítí.

4
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Odpojení přehrávače Walkman od chytrého telefonu
Znovu přiložte přehrávač Walkman k chytrému telefonu.
Po odpojení přehrávače Walkman od chytrého telefonu tím, že k sobě obě zařízení přiložíte, se přehrávač Walkman
přepne do režimu přehrávače Walkman.

Tip
Pokud nemůžete přehrávač Walkman připojit k chytrému telefonu, zkuste následující postup:

Pokud je obrazovka chytrého telefonu uzamčena, odemkněte ji.
Pohybujte chytrým telefonem pomalu nad značkou N na přehrávači Walkman ( ).
Pokud je chytrý telefon v obalu, vyjměte ho z něj.

Poznámka
Pokud přiložíte chytrý telefon ke značce N na přehrávači Walkman ( ) během používání dálkového ovladače (pouze model NW-
WS625), může se dálkový ovladač vypnout. V tomto případě dálkový ovladač znovu zapněte.

Příbuzné téma
Zapnutí nebo vypnutí přehrávače Walkman
Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth
Poznámky k funkci Bluetooth
Kontrola stavu pomocí kontrolky OPR

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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První připojení přístroje Walkman k nespárovanému chytrému telefonu se systémem
Android

Pokud připojíte přehrávač Walkman k chytrému telefonu se systémem Android, můžete poslouchat hudbu v chytrém
telefonu. Než použijete přehrávač Walkman s chytrým telefonem se systémem Android, spárujte přehrávač Walkman a
chytrý telefon. Jakmile se přehrávač Walkman a chytrý telefon spárují, můžete snadno připojit přehrávač Walkman k
chytrému telefonu i v budoucnu.

Ujistěte se, že je přehrávač Walkman zapnutý a funkce Bluetooth vypnutá.

Pokud je funkce Bluetooth zapnutá, podržte tlačítko ( ) po dobu 2 sekund. Barva kontrolky ( ) se změní.

1

Podržte tlačítko ( ) po dobu 7 sekund.

Kontrolka ( ) bude rychle blikat a párování začne.

2

Zapněte funkci Bluetooth chytrého telefonu.3
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Tip
Pokud má chytrý telefon funkci NFC, můžete spárovat a připojit zařízení pomocí vzájemného přiložení.

Poznámka
Po úspěšném dokončení párování není třeba zařízení při příštím připojení znovu párovat.

Výše uvedený postup představuje příklad. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze k chytrému telefonu se systémem Android.

Pokud párujete přehrávač Walkman a chytrý telefon, když používáte dálkový ovladač (pouze model NW-WS625), dálkový
ovladač se může vypnout. V tomto případě dálkový ovladač znovu zapněte.

Klepněte na název modelu přehrávače Walkman. ([NW-WS623] nebo [NW-WS625])

V závislosti na typu používaného chytrého telefonu se může vyhledávání spustit automaticky.
Je-li požadován klíč, zadejte „0000“. Klíč se také může nazývat „přístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ nebo
„heslo“.
Ujistěte se, že jsou přehrávač Walkman a chytrý telefon vzájemně spárovány. Když je spojení navázáno, kontrolka (

) se rozsvítí.

4

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
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Příbuzné téma
Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth
Připojení přehrávače Walkman ke spárovanému chytrému telefonu
Připojení jedním dotykem k chytrému telefonu (NFC)
Poznámky k funkci Bluetooth
Kontrola stavu pomocí kontrolky OPR

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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První připojení přehrávače Walkman k nespárovanému telefonu iPhone

Pokud připojíte přehrávač Walkman k telefonu iPhone, můžete poslouchat hudbu v telefonu iPhone. Než použijete
přehrávač Walkman s telefonem iPhone, spárujte přehrávač Walkman a telefon iPhone. Jakmile se přehrávač Walkman
a telefon iPhone spárují, můžete snadno připojit přehrávač Walkman k telefonu iPhone i v budoucnu.

Ujistěte se, že je přehrávač Walkman zapnutý a funkce Bluetooth vypnutá.

Pokud je funkce Bluetooth zapnutá, podržte tlačítko ( ) po dobu 2 sekund. Barva kontrolky ( ) se změní.

1

Podržte tlačítko ( ) po dobu 7 sekund.

Kontrolka ( ) bude rychle blikat a párování začne.

2

Zapněte funkci Bluetooth telefonu iPhone.3
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Poznámka
Po úspěšném dokončení párování není třeba zařízení při příštím připojení znovu párovat.

Výše uvedený postup představuje příklad. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze k telefonu iPhone.

Pokud párujete přehrávač Walkman a telefon iPhone, když používáte dálkový ovladač (pouze model NW-WS625), dálkový
ovladač se může vypnout. V tomto případě dálkový ovladač znovu zapněte.

Příbuzné téma
Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth

Klepněte na název modelu přehrávače Walkman. ([NW-WS623] nebo [NW-WS625])

Je-li požadován klíč, zadejte „0000“. Heslo může být označováno také jako „přístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“
nebo „heslo“.
Ujistěte se, že jsou přehrávač Walkman a telefon iPhone vzájemně spárovány. Když je spojení navázáno, kontrolka
( ) se rozsvítí.

4

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Připojení přehrávače Walkman ke spárovanému chytrému telefonu
Poznámky k funkci Bluetooth
Kontrola stavu pomocí kontrolky OPR

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Připojení přehrávače Walkman ke spárovanému chytrému telefonu

Pokud jste spárovali přehrávač Walkman s chytrým telefonem, zaregistruje se přehrávač Walkman v chytrém telefonu.
Snadno můžete přehrávač Walkman připojit k chytrému telefonu.

Tip
Jakmile bude přehrávač Walkman připojen k chytrému telefonu, zobrazí se název modelu přehrávače Walkman na obrazovce
chytrého telefonu. Pokud není přehrávač Walkman připojen, klepněte na název modelu.

Chcete-li poslouchat hudbu uloženou v přehrávači Walkman, zatímco je připojen k chytrému telefonu, podržte tlačítko ( ) po
dobu 2 sekund a přepnete na režim přehrávače Walkman.

Pokud se připojení nezdaří, zkuste následující postup.
Vypněte funkci Bluetooth přehrávače Walkman a poté ji znovu zapněte.
Vypněte funkci Bluetooth chytrého telefonu a poté ji znovu zapněte.

Zapněte funkci Bluetooth na naposledy připojeném chytrém telefonu.1

Ujistěte se, že je přehrávač Walkman zapnutý.2

Podržením tlačítka ( ) po dobu 2 sekund zapnete funkci Bluetooth.

Pokud přehrávač Walkman vypnete, zatímco je funkce Bluetooth aktivní, funkce Bluetooth se automaticky zapne při
příštím zapnutí přehrávače Walkman.
Přehrávač Walkman se připojí k naposledy připojenému chytrému telefonu. Zazní hlasový pokyn a kontrolka ( )
se rozsvítí.

3
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Příbuzné téma
První připojení přístroje Walkman k nespárovanému chytrému telefonu se systémem Android
První připojení přehrávače Walkman k nespárovanému telefonu iPhone
Připojení jedním dotykem k chytrému telefonu (NFC)
Poznámky k funkci Bluetooth
Kontrola stavu pomocí kontrolky OPR
Výběr přehrávače Walkman nebo chytrého telefonu jako zdroje zvuku

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth

Vypnutí funkce Bluetooth
Znovu podržte tlačítko ( ) po dobu 2 sekund. Barva kontrolky ( ) se změní.

Tip
Životnost akumulátoru se výrazně sníží, když je funkce Bluetooth aktivní.

Když přehrávač Walkman připojíte k zařízení Bluetooth, přehrávač Walkman automaticky přejde do režimu sluchátek. Chcete-li
přepnout na režim přehrávače Walkman, podržte tlačítko ( ) po dobu 2 sekund. Když přehrávač Walkman přejde do režimu
přehrávače Walkman, přehrávání hudby v zařízení Bluetooth se automaticky zastaví.

Podržením tlačítka ( ) po dobu 3 sekund zapnete přehrávač Walkman.1

Podržením tlačítka ( ) po dobu 2 sekund zapnete funkci Bluetooth.

Kontrolka ( ) bude blikat. Přehrávač Walkman se automaticky připojí k naposledy připojenému zařízení Bluetooth
a poté se kontrolka rozsvítí.

2
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Pokud přehrávač Walkman vypnete, zatímco je funkce Bluetooth aktivní, funkce Bluetooth se automaticky zapne při příštím
zapnutí přehrávače Walkman.

Příbuzné téma
Připojení jedním dotykem k chytrému telefonu (NFC)
První připojení přístroje Walkman k nespárovanému chytrému telefonu se systémem Android
První připojení přehrávače Walkman k nespárovanému telefonu iPhone
Připojení přehrávače Walkman ke spárovanému chytrému telefonu
Poznámky k funkci Bluetooth
Přehrávání hudby v chytrém telefonu
Kontrola stavu pomocí kontrolky OPR
Výběr přehrávače Walkman nebo chytrého telefonu jako zdroje zvuku

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Přehrávání hudby v chytrém telefonu

Můžete přehrávat hudbu, která je uložena v chytrém telefonu prostřednictvím připojení Bluetooth.

Tip
Chcete-li poslouchat hudbu uloženou v přehrávači Walkman, zatímco je připojen k chytrému telefonu, podržte tlačítko ( ) po
dobu 2 sekund a přepnete na režim přehrávače Walkman.

Můžete provádět operace přehrávání (např. spuštění nebo pozastavení přehrávání) pomocí dálkového ovladače (pouze model
NW-WS625).

Pokud přehrávač Walkman vypnete, zatímco je funkce Bluetooth aktivní, funkce Bluetooth se automaticky zapne při příštím
zapnutí přehrávače Walkman.

Pokud je hlasový pokyn při přehrávání hudby příliš hlasitý, zkuste následující postup.
Snižte hlasitost na přehrávači Walkman a poté zvyšte hlasitost na chytrém telefonu.

Poznámka

Podržením tlačítka ( ) po dobu 3 sekund zapnete přehrávač Walkman.1

Podržením tlačítka ( ) po dobu 2 sekund zapnete funkci Bluetooth.

Kontrolka ( ) bude blikat. Přehrávač Walkman se automaticky připojí k naposledy připojenému chytrému telefonu
a poté se kontrolka rozsvítí.

2

Stisknutím tlačítka ( ) spustíte přehrávání.

Spustí se přehrávání hudby v chytrém telefonu. Chcete-li přehrávání pozastavit, stiskněte tlačítko ( ).

3
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V závislosti na používaném chytrém telefonu nemusíte být schopni přehrávat hudbu pomocí přehrávače Walkman. V tomto
případě přehrávejte hudbu pomocí chytrého telefonu.

Když je přehrávač Walkman v režimu sluchátek, nemůžete provádět následující operace.
Přeskakování na předchozí nebo další jednotku (složku / seznam přehrávání / album).
Měnit režim přehrávání (opakovat/náhodné).
Měnit rozsah přehrávání (složku / seznam přehrávání / album).

Příbuzné téma
Připojení jedním dotykem k chytrému telefonu (NFC)
První připojení přístroje Walkman k nespárovanému chytrému telefonu se systémem Android
První připojení přehrávače Walkman k nespárovanému telefonu iPhone
Připojení přehrávače Walkman ke spárovanému chytrému telefonu
Výběr kvality bezdrátového přehrávání
Poznámky k funkci Bluetooth
Kontrola stavu pomocí kontrolky OPR
Výběr přehrávače Walkman nebo chytrého telefonu jako zdroje zvuku
Použití dálkového ovladače

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Výběr přehrávače Walkman nebo chytrého telefonu jako zdroje zvuku

Když je přehrávač Walkman připojen k chytrému telefonu, můžete vybrat jeden z následujících zdrojů zvuku.

Režim přehrávače Walkman

Můžete poslouchat hudbu na přehrávači Walkman.
Když posloucháte hudbu na přehrávači Walkman, můžete přijímat hovory na chytrém telefonu.

Režim sluchátek

Můžete poslouchat hudbu v chytrém telefonu pomocí přehrávače Walkman.
Můžete přijímat nebo zavěšovat hovory z chytrého telefonu.

Tip
Když přehrávač Walkman připojíte k zařízení Bluetooth, přehrávač Walkman automaticky přejde do režimu sluchátek. Když
změníte zdroj zvuku z chytrého telefonu na přehrávač Walkman, přehrávání na chytrém telefonu se automaticky zastaví.

Pokud přehrávač Walkman vypnete, zatímco je funkce Bluetooth aktivní, funkce Bluetooth se automaticky zapne při příštím
zapnutí přehrávače Walkman.

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Podržte tlačítko ( ) po dobu 2 sekund, když je funkce Bluetooth aktivní.

Vždy, když podržíte tlačítko ( ), režim se přepne.

1

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Výběr kvality bezdrátového přehrávání

Můžete vybrat, zda chcete upřednostnit kvalitu zvuku nebo stabilitu připojení.

Popis 3 nastavení

Podržením tlačítka ( ) po dobu 3 sekund vypnete přehrávač Walkman.1

Podržte tlačítko ( ) po dobu 3 sekund, když držíte tlačítko (  nebo ).

Přehrávač Walkman se zapne. Poté kontrolka ( ) blikne a kvalita bezdrátového přehrávání se změní.
Při změně nastavení kvality bezdrátového přehrávání bude kontrolka ( ) různě blikat podle aktuálního nastavení.
Podrobnosti naleznete v tabulce uvedené níže.

Pokud podržíte tlačítko ( ), nastavení se změní v následujícím pořadí.
Upřednostňovat připojení – Standardní – Upřednostňovat kvalitu zvuku
Nastavení se nezmění, je-li vybrána možnost Upřednostňovat kvalitu zvuku.

Pokud podržíte tlačítko ( ), nastavení se změní v následujícím pořadí.
Upřednostňovat kvalitu zvuku –Standardní – Upřednostňovat připojení
Nastavení se nezmění, je-li vybrána možnost Upřednostňovat připojení.

2

Opakujte výše uvedené kroky, dokud nebude přehrávač Walkman nastaven na požadované nastavení.3

Nastavení Popis
Blikání

kontrolky
( )
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Tip
Pokud chcete přehrávat stopy pomocí kodeku AAC, vyberte možnost Upřednostňovat kvalitu zvuku.

Poznámka
Změna kvality bezdrátového přehrávání nemusí mít žádný vliv v závislosti na nastavení chytrého telefonu.

Příbuzné téma
Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth
Přehrávání hudby v chytrém telefonu

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Nastavení Popis
Blikání

kontrolky
( )

Upřednostňovat
připojení (výchozí
nastavení)

Toto nastavení stabilizuje bezdrátového připojení. Kvalita zvuku však může být
nižší než při jiném nastavení. Toto nastavení použijte, pokud je připojení
nestabilní. (SBC)

Kontrolka
blikne
jednou.

Standardní Toto nastavení stabilizuje připojení i kvalitu zvuku. (SBC)
Kontrolka
blikne
dvakrát.

Upřednostnit kvalitu
zvuku

Toto nastavení přenáší zvuk ve vysoké kvalitě. Připojení však může být
nestabilní. (AAC/SBC)

Kontrolka
blikne
třikrát.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Poznámky k funkci Bluetooth

Chcete-li optimalizovat komunikaci Bluetooth, dodržujte následující.

Přehrávač Walkman a zařízení Bluetooth umístěte co nejblíže k sobě. Standard Bluetooth podporuje vzdálenost
až 10 metrů  .
Natočte vestavěnou anténu Bluetooth  ve směru připojeného zařízení Bluetooth.
Neblokujte anténu  kovovými předměty.
Neblokujte anténu  částí těla, např. rukou.
Neblokujte anténu  umístěním přehrávače Walkman nebo dálkového ovladače (pouze model NW-WS625) do
batohu nebo tašky přes rameno.
Neblokujte anténu  tím, že přehrávač Walkman nebo dálkový ovladač (pouze model NW-WS625) budete používat
v davu.
Vyhýbejte se oblastem, kde jsou vysílány elektromagnetické vlny. Například v blízkosti mikrovlnné trouby,
mobilních telefonů, mobilních herních zařízení nebo prostředí bezdrátové místní sítě LAN.

Z důvodu vlastností bezdrátové technologie Bluetooth se může zvuk mírně zpožďovat.
Záření Bluetooth může mít vliv na provoz elektronických lékařských přístrojů. Vypněte přehrávač Walkman nebo
dálkový ovladač (pouze model NW-WS625) a jiná zařízení Bluetooth na následujících místech.

v nemocnici
v blízkosti vyhrazených sedadel ve vlaku
v letadle
na místech, kde se vyskytují hořlavé plyny (čerpací stanice atd.)
v blízkosti automatických dveří
v blízkosti požárních poplachů

Přehrávač Walkman podporuje bezpečnostní funkce, které jsou v souladu se standardem Bluetooth. Společnost
Sony nenese žádnou odpovědnost za žádné úniky informací, ke kterým dochází z důvodu vašeho připojení
Bluetooth.
I když zařízení Bluetooth odpovídá standardu, nelze zaručit všechna připojení a správné fungování.
V závislosti na zařízení Bluetooth může navázání připojení Bluetooth nějakou dobu trvat.

Příbuzné téma
Součásti a ovládací prvky

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Poznámky k přehrávání hudby z chytrého telefonu

Vzhledem k povaze technologie Bluetooth mohou být rádiové vlny blokovány vaším tělem. Proto může být zvuk z
chytrého telefonu přerušen.

Na pravé straně přehrávače Walkman se nachází vestavěná anténa Bluetooth. Pokud dojde k přerušení zvuku,
zkuste následující postup:

Dejte si chytrý telefon na pravou stranu nebo dopředu svého těla.
Otočte chytrý telefon.

Poznámka
Podrobnosti o připevnění chytrého telefonu k tělu naleznete v návodu k obsluze k chytrému telefonu.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Přijetí hovoru / zavěšení hovoru

Můžete přijímat hovory na chytrém telefonu. Předem je třeba navázat připojení Bluetooth mezi přehrávačem Walkman a
chytrým telefonem.

Tip
Přijmout nebo zavěsit hovor můžete stisknutím tlačítka / /  na dálkovém ovladači (pouze model NW-WS625).

Během telefonního hovoru je režim okolního zvuku vypnutý. Když hovor zavěsíte, režim okolního zvuku se automaticky znovu
zapne.

Poznámka
Nezakrývejte mikrofonovou část ( ) rukama ani jinými předměty, když mluvíte do přehrávače Walkman.

Příbuzné téma
První připojení přístroje Walkman k nespárovanému chytrému telefonu se systémem Android
První připojení přehrávače Walkman k nespárovanému telefonu iPhone
Připojení přehrávače Walkman ke spárovanému chytrému telefonu
Připojení jedním dotykem k chytrému telefonu (NFC)
Poznámky k hlasitosti hovorů na chytrém telefonu
Odmítnutí hovoru

Stisknutím tlačítka ( ) přijmete hovor.1

Stisknutím tlačítka ( ) zavěsíte hovor.2

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Odmítnutí hovoru

Když je přehrávač Walkman připojen k chytrému telefonu, můžete pomocí něj odmítnout hovor.

Tip
Hovor můžete odmítnout, když podržíte tlačítko / /  na dálkovém ovladači (pouze model NW-WS625) po dobu 2 sekund.

Příbuzné téma
Přijetí hovoru / zavěšení hovoru

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Když máte hovor, podržte tlačítko ( ) po dobu 2 sekund.1

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Poznámky k hlasitosti hovorů na chytrém telefonu

Hlasitost hudby a hlasitost hovorů je ovládána nezávisle. Hlasitost hovorů můžete během telefonního hovoru upravit.
Jakmile hovor zavěsíte, hlasitost se vrátí na úroveň hlasitosti pro hudbu.
Pokud je aktivní funkce AVLS, přehrávač Walkman bude udržovat hlasitost hovorů na přiměřené úrovni.

Příbuzné téma
Přijetí hovoru / zavěšení hovoru
Omezení hlasitosti

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Co je režim okolního zvuku?

Režim okolního zvuku používá mikrofony zabudované v levé a pravé části přehrávače Walkman tak, abyste mohli slyšet
okolní zvuky, i když máte nasazena sluchátka. Pro bezpečný poslech hudby se snažte dávat pozor i na okolní zvuky.

Poznámka
Režim okolního zvuku umožňuje slyšet okolní zvuky, i když máte nasazena sluchátka. Ani tento režim však neumožňuje slyšet
úplně všechny okolní zvuky. Okolní zvuky možná nebudou slyšet dobře. Záleží na okolí, typu hudby, jaký se přehrává v
přehrávači Walkman, nebo na úrovni hlasitosti. Když používáte přehrávač Walkman na místech, kde nemožnost slyšel okolní
zvuky může být nebezpečná (například na silnici, kde jezdí auta nebo kola).

Režim okolního zvuku nemusí fungovat správně, pokud použijete přehrávač Walkman s koncovkami, které vám nebudou sedět v
uších. Použijte koncovky správné velikosti, aby vám v uších dobře a pohodlně seděly.

Příbuzné téma
Použití režimu okolního zvuku

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Použití režimu okolního zvuku

Vypnutí režimu okolního zvuku

Opětovný výběr režimu okolního zvuku

Stiskněte tlačítko ( ), kterým zapnete režim okolního zvuku.

Zazní zvukový signál. Kontrolka ( ) dvakrát blikne. Režim okolního zvuku se zapne.

1

Stiskněte tlačítko ( ).
Zazní zvukový signál. Kontrolka ( ) dvakrát blikne.

1.

Stiskněte tlačítko ( ), kterým zapnete režim okolního zvuku.1.

Opakovaně dvakrát klikejte na tlačítko ( ) pro výběr odpovídajícího režimu.
Hlasitost okolních zvuků se změní odpovídajícím způsobem. Při každém dvojitém kliknutí na tlačítko ( ) zazní
hlasový pokyn a režim okolního zvuku se změní v následujícím pořadí.

2.
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Poznámka
I v případě, že přehrávač Walkman vypnete, vybraný režim se uloží.

Když mluvíte pomocí chytrého telefonu, režim okolního zvuku nefunguje.

Při použití plaveckých koncovek nemusíte dobře slyšet okolní zvuk. V tomto případě přepněte na koncovky standardního typu.

Po použití přehrávače Walkman v bazénu nebo moři nejsou okolní zvuky dobře slyšet. Jemně opakovaně poklepejte přibližně
30krát oblastmi kolem tlačítek proti suchému hadříku. Následně nechte přehrávač Walkman na suchém hadříku při pokojové
teplotě na 2 až 3 hodiny. Ujistěte se, že přehrávač Walkman je před dalším použitím zcela suchý.

Příbuzné téma
Co je režim okolního zvuku?

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

[Mode A] (tlumený) – [Mode B] (standardní) – [Mode C] (hlasitý) – [Mode A] (tlumený)...
Pro přepnutí na další režim vyčkejte, až skončí hlasový pokyn.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Součásti a ovládací prvky (Dálkový ovladač)

(pouze pro modely dodávané s dálkovým ovladačem)

Tlačítka +/ – (hlasitost)
Stisknutím tlačítek upravíte hlasitost při přehrávání hudby nebo hovoru.

1.

Tlačítko / /  (*1)

Podržením tlačítka po dobu 2 sekund zapnete dálkový ovladač.
Stisknutím tlačítka spustíte nebo pozastavíte přehrávání.
Stisknutím tlačítka přijmete nebo zavěsíte hovor, když je přehrávač Walkman připojen k chytrému telefonu.
Podržením tlačítka po dobu 2 sekund odmítnete hovor.
Podržením tlačítka po dobu 2 sekund přepnete zdroj zvuku (přehrávač Walkman nebo chytrý telefon).

2.

Kontrolka (modrá/červená)

Kontrolka má různé barvy a různě bliká. Kontrolka označuje následující.

Dálkový ovladač je zapnutý.
Úroveň nabití akumulátoru dálkového ovladače je nízká.
Dálkový ovladač je připojen k přehrávači Walkman.
Dálkový ovladač je spárován s přehrávačem Walkman.

Při stisknutí libovolného tlačítka se kontrolka rozsvítí. Pokud kontrolka nesvítí, může to být z následujících příčin.

Dálkový ovladač je vypnutý.
Dálkový ovladač není připojen k přehrávači Walkman.
Akumulátor je vybitý.

3.

Tlačítko  (předchozí)

Stisknutím tlačítka přeskočíte zpět v rámci aktuální stopy nebo přeskočíte na předchozí stopu.
Podržením tlačítka přehrávání rychle přesunete vzad.
Dvojitým kliknutím na tlačítko přejdete na první stopu aktuální složky nebo alba.
Opětovným dvojitým kliknutím na tlačítko přeskočíte na první stopu předchozí složky nebo alba.

4.

Tlačítko  (další)

Stisknutím tlačítka přeskočíte na další stopu.
Podržením tlačítka přehrávání rychle přesunete vpřed.
Dvojitým kliknutím na tlačítko přeskočíte na první stopu další složky nebo alba.

5.

Vestavěná anténa 
Nezakrývejte anténu, když je dálkový ovladač připojen k přehrávači Walkman. V opačném případě může dojít k
přerušení připojení.

6.
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Pásek7.

Očko pásku8.

Na tlačítku je hmatový bod. Hmatové body vám pomohou při ovládání tlačítek, aniž byste se na ně museli dívat.*1

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Použití dálkového ovladače

(pouze pro modely dodávané s dálkovým ovladačem)
Dálkový ovladač umožňuje bezdrátové ovládání přehrávače Walkman. Dálkový ovladač a přehrávač Walkman jsou již
spárovány ve výchozím nastavení. Proto můžete používat přehrávač Walkman s dálkovým ovladačem ihned po zapnutí.

Tip
Dálkový ovladač můžete používat i v případě, že je vypnuta funkce Bluetooth přehrávače Walkman.

Dálkový ovladač můžete používat, když je aktivní připojení Bluetooth mezi přehrávačem Walkman a chytrým telefonem.

Pokud vypnete přehrávač Walkman, vypne se i dálkový ovladač.

Pokud dálkový ovladač nepoužijete po dobu 2 hodin, automaticky se vypne.

Pokud zbývá nízká úroveň akumulátoru, kontrolka ( ) se změní na červenou.

Chcete-li informace o párování odstranit, podržte tlačítka (  a ) po dobu 10 sekund.

Nasaďte si dálkový ovladač na prst.

Upravte pásek tak, aby vyhovoval velikosti vašeho prstu.

1

Ujistěte se, že je přehrávač Walkman zapnutý.2

Podržte tlačítko ( ) po dobu 2 sekund.

Dálkový ovladač se zapne. Kontrolka ( ) začne blikat.
Dálkový ovladač se automaticky připojí k zařízení Walkman. Poté se kontrolka ( ) vypne.
Stisknutím libovolného tlačítka na dálkovém ovladači zkontrolujete připojení. Kontrolka ( ) se rozsvítí, pokud je
přehrávač Walkman připojen k dálkovému ovladači.

3

Stisknutím požadovaného tlačítka můžete ovládat přehrávač Walkman.4
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Poznámka
Přehrávač Walkman nelze zapnout nebo vypnout pomocí dálkového ovladače.

Pokud dálkový ovladač nemá žádné informace o párování, po zapnutí automaticky přejde do režimu párování.

Dálkový ovladač nelze používat v bazénu.

Pokud vyměníte baterii dálkového ovladače, informace o párování budou odstraněny. V tomto případě znovu spárujte přehrávač
Walkman a dálkový ovladač.

Příbuzné téma
Součásti a ovládací prvky (Dálkový ovladač)
Poznámky k používání dálkového ovladače
Párování přehrávače Walkman a dálkového ovladače

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Párování přehrávače Walkman a dálkového ovladače

(pouze pro modely dodávané s dálkovým ovladačem)
Nespárovaný dálkový ovladač můžete k přehrávači Walkman připojit pomocí funkce Bluetooth.  
Párování je nezbytné v následujících případech:

Když obnovíte tovární nastavení přehrávače Walkman a informace o párování byly odstraněny z přehrávače
Walkman.
Když resetujete dálkový ovladač.  
Když podržíte společně tlačítko  i tlačítko  po dobu 10 sekund, dálkový ovladač se resetuje.
Když jste vyměnili baterii dálkového ovladače.

Po spárování dálkového ovladače s přehrávačem Walkman je můžete snadno v budoucnosti připojit.

Zapněte nespárovaný dálkový ovladač.

Kontrolka dálkového ovladače bude střídavě blikat červeně a modře.

1

Ujistěte se, že je funkce Bluetooth přehrávače Walkman vypnutá.

Pokud je funkce Bluetooth zapnutá, podržte tlačítko ( ) po dobu 2 sekund.

2

Podržte tlačítko ( ) po dobu 7 sekund.

Kontrolka ( ) bude rychle blikat a párování začne.

Po navázání připojení přestane kontrolka dálkového ovladače blikat.

3
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Tip
Chcete-li odstranit informace o párování pro dálkový ovladač, resetujte přehrávač Walkman.

Poznámka
Pokud vyprší časový limit párování před jeho dokončením, opakujte postup.

Příbuzné téma
Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth
Použití dálkového ovladače
Výměna baterie dálkového ovladače
Obnovení továrního nastavení přehrávače Walkman

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Výměna baterie dálkového ovladače

(pouze pro modely dodávané s dálkovým ovladačem)
Vyměňte baterii dálkového ovladače, když kontrolka začne svítit červeně. Nezapomeňte používat pouze lithiovou
knoflíkovou baterii CR1620.
Když otevřete kryt baterie, stupeň voděodolnosti se může zhoršit kvůli prachu atd. Chcete-li stupeň voděodolnosti
zachovat, obraťte se v souvislosti s výměnou baterie (za poplatek) na nejbližšího prodejce Sony nebo Sony Service
Center.

Ujistěte se, že je dálkový ovladač vypnutý. Vytáhněte pásek ( ) z očka ( ).1

Odšroubujte 4 šroubky ( ) pomocí křížového šroubováku velikosti 0.2

Otevřete kryt ( ) a vyjměte baterii. Poté vložte novou baterii CR1620 se správnou polaritou.3

Zkontrolujte, zda je těsnění ( ) správně umístěno a čisté.4

Nasaďte kryt ( ) zpět a pevně utáhněte šroubky ( ).

Šroubky ( ) neutahujte přes míru.

5

Znovu protáhněte pásek ( ) očkem ( ).6

Podržte tlačítko ( ) po dobu 2 sekund.

Kontrolka ( ) bude blikat. Dálkový ovladač se zapne.

7
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Poznámka
Neztraťte kryt ( ), šroubky ( ) a těsnění ( ).

Akumulátor dodaný při nákupu může mít kratší životnost, protože je do zařízení vložen již ve výrobě, aby bylo možné
zkontrolovat výkon.

Příbuzné téma
Zapnutí nebo vypnutí přehrávače Walkman
Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth
Párování přehrávače Walkman a dálkového ovladače

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Podržením tlačítka ( ) po dobu 3 sekund zapnete přehrávač Walkman.8

Podržením tlačítka ( ) po dobu 2 sekund vypnete funkci Bluetooth.9

Podržte tlačítko ( ) na přehrávači Walkman po dobu 7 sekund.

Kontrolka ( ) bude rychle blikat a párování začne.

Po navázání připojení přestane kontrolka dálkového ovladače blikat.

10

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

99



Uživatelská příručka

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Poznámky k používání dálkového ovladače

(pouze pro modely dodávané s dálkovým ovladačem)

Specifikace voděodolnosti dálkového ovladače odpovídají normě IEC 60529 „Stupně ochrany proti vniknutí vody
(kód IP)“ IPX5(*1) a specifikace prachotěsnosti dálkového ovladače odpovídají normě IEC 60529 „Stupně ochrany
proti vniknutí pevného cizího tělesa“ IP6X(*2).
Rádiové vlny se ve vodě nepřenášejí. Dálkový ovladač nelze používat v bazénu.
Dálkový ovladač nelze používat, pokud je mokrý.
Do dálkového ovladače je integrována anténa  .
Při použití za následujících podmínek může být dálkový ovladač nefunkční.

V oblastech s bezdrátovou sítí LAN.
V blízkosti zařízení (mikrovlnné trouby, mobilního telefonu, mobilního herního zařízení atd.) s funkcí aktivní
komunikace.
V oblastech, kde jsou vysílány elektromagnetické vlny.
V situacích, kde lidé mohou blokovat vestavěnou anténu  v dálkovém ovladači (např. v přeplněném vlaku).
Když zakryjete vestavěnou anténu  rukou.

Pokud na dálkovém ovladači ulpí olej nebo krém na opalování, umyjte ho ve vlažné vodě. Tyto látky mohou dálkový
ovladač poškodit, například hrozí ztráta barvy nebo praskliny.
Pásek dálkového ovladače neutahujte příliš velkou silou. V opačném případě se váš prst může ve špatně větraném
prostoru prudce začít potit.
Pásek dálkového ovladače se může opotřebovat v důsledku dlouhodobého používání nebo skladování.

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

IPX5 (Stupně ochrany proti proudící vodě): Dálkový ovladač si zachovává funkčnost i v následujících testovacích podmínkách: Když je vystaven
přímému působení vodních proudů z libovolného směru v případě, že voda přichází rychlostí asi 12,5 l vody/min po dobu delší než 3 minuty ze
vzdálenosti přibližně 3 m, a to tryskou s vnitřním průměrem 6,3 mm.

*1

IP6X (Stupně ochrany proti prachu): Dálkový ovladač byl testován a stále je prachotěsný i po 8 hodinách pohybu v testovacím zařízení, které
obsahuje prachové částice do velikosti 75 μm v průměru.

*2

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Omezení hlasitosti

Funkce AVLS (Automatic Volume Limiter System) snižuje riziko poškození sluchu z důvodu vysoké hlasitosti. Funkce
AVLS omezuje maximální hlasitost. Funkce AVLS funguje následovně.

Funkce AVLS omezuje hlasitost na určitou úroveň.
Funkce AVLS brání rušení ostatních z důvodu vysoké hlasitosti.
Funkce AVLS vám umožňuje poslouchat při pohodlnější hlasitosti.

Vypnutí funkce AVLS
Zatímco držíte tlačítko ( ), podržte tlačítko ( ) po dobu 5 sekund.
Kontrolka ( ) dvakrát blikne.

Pozastavte přehrávání.1

Zatímco držíte tlačítko ( ), podržte tlačítko ( ) po dobu 5 sekund.

Kontrolka ( ) dvakrát blikne a funkce AVLS se zapne. Přehrávač Walkman bude nyní udržovat hlasitost na
přiměřené úrovni.

2
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Poznámka
Když je přehrávač Walkman v režimu sluchátek, nelze funkci AVLS zapnout.

Příbuzné téma
Nastavení hlasitosti

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Vyrovnávání rozdílů v úrovni hlasitosti mezi stopami

Umožňuje vyrovnat změnu úrovně hlasitosti mezi stopami, aby byly minimalizovány rozdíly v úrovni hlasitosti (dynamický
normalizátor).

Vypnutí funkce dynamického normalizátoru
Zatímco držíte tlačítko ( ), podržte tlačítko ( ) po dobu 5 sekund.
Kontrolka ( ) dvakrát blikne.

Poznámka
Když je přehrávač Walkman v režimu sluchátek, nelze funkci dynamického normalizátoru zapnout.

Pozastavte přehrávání.1

Zatímco držíte tlačítko ( ), podržte tlačítko ( ) po dobu 5 sekund.

Kontrolka ( ) dvakrát blikne a zapne se funkce dynamického normalizátoru.

2
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Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Restartování přehrávače Walkman

Přehrávač Walkman restartujte v případě, že se chová nestandardně nebo zamrzne. Restartováním neodstraníte žádná
data a informace o párování.Před restartováním přehrávače Walkman však proveďte následující kroky.
V opačném případě může dojít k poškození dat v přehrávači Walkman.

Odpojte přehrávač Walkman od počítače.
Zastavte přehrávání.

Příbuzné téma
Obnovení továrního nastavení přehrávače Walkman
Formátování paměti přehrávače Walkman

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Podržte tlačítko ( ) po dobu 10 sekund, dokud se přehrávač Walkman nerestartuje.1

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Obnovení továrního nastavení přehrávače Walkman

Tato operace resetuje všechny parametry nastavení na výchozí nastavení.
Pokud resetujete přehrávač Walkman, informace o párování pro dálkový ovladač (pouze model NW-WS625) a jiná
zařízení Bluetooth budou odstraněny.

Poznámka
Když je aktivní připojení Bluetooth, nelze přehrávač Walkman resetovat.

Pozastavte přehrávání.1

Ujistěte se, že je funkce Bluetooth vypnutá.2

Zatímco držíte tlačítko ( ), podržte tlačítko ( ) po dobu 15 sekund.

Kontrolka ( ) dvakrát blikne. Resetování je nyní dokončeno.

3

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

106



Příbuzné téma
Restartování přehrávače Walkman
Formátování paměti přehrávače Walkman
Párování přehrávače Walkman a dálkového ovladače

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Formátování paměti přehrávače Walkman

Tato operace odstraní všechna data (včetně ukázkových dat a instalačního programu dodaného softwaru) uložená v
přehrávači Walkman. Než začnete formátovat interní paměť přehrávače Walkman, uložte si důležitá data na záložní
kopii.

Pozastavte přehrávání.1

Ujistěte se, že je funkce Bluetooth vypnutá.2

Podržte tlačítko ( ) po dobu 15 sekund.

Kontrolka ( ) bude rychle blikat.

3

Uvolněte tlačítko ( ).

Kontrolka ( ) se rozsvítí.

4

Stiskněte tlačítko (  nebo ) do 30 sekund poté, co se kontrolka ( ) červeně rozsvítí.5
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Poznámka
Když je aktivní připojení Bluetooth, nelze paměť přehrávače Walkman formátovat.

Společnost Sony nezaručuje výkon, pokud naformátujete paměť přehrávače Walkman pomocí počítače.

Informace o párování budou zachovány i po formátování paměti.

Příbuzné téma
Restartování přehrávače Walkman
Obnovení továrního nastavení přehrávače Walkman

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Barva kontrolky ( ) se změní na zelenou.  
Pokud během 30 sekund nestisknete žádné tlačítko, formátování bude zrušeno.

Stiskněte tlačítko ( ), když kontrolka ( ) svítí.

Kontrolka ( ) bude rychle blikat a formátování začne. Po dokončení formátování se kontrolka ( ) vypne.

6

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Kontrola informací o přehrávači Walkman

Když je přehrávač Walkman připojen k počítači, můžete zkontrolovat verzi systémového softwaru přehrávače Walkman.
Otevřete soubor „Information.txt“ ve složce [WALKMAN] v počítači. Můžete zkontrolovat následující informace.
01: Název modelu
02: Verze systémového softwaru

Příbuzné téma
Aktualizace systémového softwaru přehrávače Walkman

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Aktualizace systémového softwaru přehrávače Walkman

Software přehrávače Walkman lze aktualizovat.
Upozornění na aktualizace obdržíte následujícími způsoby.

Z aplikace Music Center for PC (Upozornění na aktualizaci obdržíte automaticky.)
Z webu zákaznické podpory (Upozornění na aktualizaci získáte, když sami navštívíte web.)

Nejnovější informace získáte po návštěvě webu zákaznické podpory.
Následující postup popisuje, jak můžete aktualizovat software z webu zákaznické podpory.
Podrobnosti o instalaci programu naleznete na webu zákaznické podpory.

Tip
Chcete-li zkontrolovat informace o verzi přehrávače Walkman, připojte přehrávač Walkman k počítači. Poté otevřete soubor
„Information.txt“ ve složce [WALKMAN] v počítači. Můžete zkontrolovat následující informace.

01: Název modelu
02: Verze systémového softwaru

Příbuzné téma
Webová stránka zákaznické podpory
Restartování přehrávače Walkman
Obnovení továrního nastavení přehrávače Walkman
Formátování paměti přehrávače Walkman
Kontrola informací o přehrávači Walkman

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Stáhněte si z webu do počítače aktualizační program.1

Připojte přehrávač Walkman k počítači.2

Spusťte aktualizační program.3

Postupujte podle pokynů na obrazovce.4

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Poznámky k zacházení s přehrávačem Walkman

Přečtěte si poznámky níže a postupujte podle pokynů k bezpečnému použití přehrávače Walkman.

Pokud se poraníte nebo popálíte při používání výrobku, poraďte se s lékařem.
Obraťte se na nejbližšího prodejce Sony nebo Sony Service Center, pokud přehrávač Walkman nefunguje správně.
Dodržujte následující bezpečnostní pokyny. V opačném případě může dojít k výbuchu, požáru, úrazu elektrickým
proudem, popáleninám nebo poranění.

Nevystavujte přehrávač Walkman ohni.
Neumožněte, aby se do přehrávače Walkman dostaly kovové předměty.
Zajistěte, aby nedošlo ke zkratu kontaktů přehrávače Walkman kovovými předměty.
Přehrávač Walkman nerozebírejte ani neupravujte.
Nepoužívejte přehrávač Walkman, pokud vidíte blesky nebo slyšíte hřmění.
Nepoužívejte přehrávač Walkman, pokud vám působí nepříjemnou reakci pokožky.

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny. V opačném případě můžete poškodit kryt nebo způsobit selhání
přehrávače Walkman.

Nepokládejte přehrávač Walkman na přímé sluneční světlo.
Nepokládejte přehrávač Walkman na místa, kde je extrémně vysoká teplota.
Nenechávejte přehrávač Walkman na přímém slunečním světle. Nenechávejte přehrávač Walkman ve vozidle se
všemi okny zavřenými, zejména v létě.  

Nepokládejte přehrávač Walkman na místa, kde je vystaven vibracím.
Nepouštějte přehrávač Walkman z výšky.
Nevyvíjejte na přehrávač Walkman nadměrnou sílu ani ho nevystavujte otřesům.
Nepokládejte přehrávač Walkman na místa, kde je magnetické pole. Například nepokládejte přehrávač Walkman
do blízkosti magnetů, reproduktorů nebo televizoru.
Nezapínejte přehrávač Walkman ihned po přesunu z chladného do teplého prostředí.
Nepoužívejte přehrávač Walkman na vlhkých a teplých místech, kde je teplota vyšší než 45 °C  (například v
sauně).
Nepokládejte přehrávač Walkman na nestabilní či nakloněné plochy.
Nesedejte si, když máte přehrávač Walkman v kapse.

Nepoužívejte přehrávač Walkman na místech, kde je vystaven nadměrnému prachu.
Pokud na přehrávači Walkman ulpí olej nebo krém na opalování, umyjte ho ve vlažné vodě. Tyto látky mohou
přehrávač Walkman poškodit, například hrozí ztráta barvy nebo praskliny.
Koncovky nebo seřizovací pásek se mohou opotřebovat v důsledku dlouhodobého používání nebo skladování.
Vodotěsnost vůči určitým kapalinám nefunguje (mýdlová voda, voda obsahující čisticí prostředek nebo koupelové
přísady, šampon, voda z horkých pramenů atd.).

Když jste v letadle, dodržujte oznámení týkající se použití elektronických zařízení.
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Přehrávač Walkman může v následujících situacích produkovat teplo, ale nejedná se o závadu. Buďte však opatrní,
protože existuje riziko popálení nízkou teplotou.

Když se akumulátor nabíjí.
Když přehrávač Walkman přehrává hudbu delší dobu.

Obsah, který nahráváte, je pouze pro osobní potřebu. Podle zákona o autorských právech nelze obsah použít bez
svolení držitele autorských práv.

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Poznámky ke sluchátkům

Bezpečnost silničního provozu
Sluchátka nepoužívejte v následujících situacích.

Při řízení motorových vozidel, motocyklu nebo kola.
Na místech, kde hrozí nebezpečí poškození sluchu. Například na vlakových nástupištích, v oblastech
automobilového provozu nebo v blízkosti stavenišť.

Ochrana před poškozením sluchu
Dodržujte následující pokyny sloužící k ochraně vašeho sluchu.

Udržujte hlasitost na přiměřené úrovni. Neposlouchejte dlouho zvukový obsah při vysoké hlasitosti.
Nezvyšujte náhle hlasitost.

Informace o špuntových sluchátkách
Při používání špuntových sluchátek s vysokým stupněm adheze dodržujte následující pokyny. V opačném případě
může dojít k poškození sluchu nebo ušních bubínků.

Nevkládejte koncovky do uší silou.
Nevyjímejte koncovky z uší najednou. Při snímání sluchátek pohybujte koncovkami jemně nahoru a dolů.

Nespěte s nasazenými sluchátky.

Ohleduplnost k ostatním
Nepoužívejte přehrávač Walkman v prostředích, kde může únik zvuku rušit ostatní.

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Poznámky k vestavěné baterii

Nedotýkejte se nabíjecí baterie holýma rukama, pokud baterie netěsní. Kapalina z baterie může způsobit popáleniny
nebo oslepnutí. Pokud se kapalina dostane do kontaktu s vaším tělem nebo oděvem, okamžitě ji omyjte čistou vodou.

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Poznámky k softwaru

Zákony o autorských právech zakazují následující akce bez souhlasu držitele autorských práv.

Reprodukování softwaru nebo příručky jako celku nebo její části.
Půjčování softwaru.

V žádném případě nenese společnost Sony odpovědnost za jakýkoli z následujících případů, ke kterým by mohlo
dojít při používání dodaného softwaru.

Finanční škoda
Ušlý zisk
Nároky třetích stran

Dodaný software nelze používat se zařízeními, pro která není určen.
Upozorňujeme, že technické údaje softwaru se mohou změnit bez předchozího upozornění za účelem zlepšení
kvality.
Vysvětlení v této příručce předpokládá, že ovládáte základní operace na počítači.
Podrobnosti o používání počítače a operačního systému naleznete v příslušných příručkách.

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Poznámky k ukázkovým datům

Ukázková hudba je předinstalována do přehrávače Walkman pro zkušební poslech.
Po odstranění ukázkových dat z přehrávače Walkman je nelze obnovit. Nebudeme poskytovat nová ukázková data.
Ukázková data nejsou v některých zemích nebo oblastech nainstalována.

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Poznámky k plavání v bazénu nebo moři

Nepoužívejte přehrávač Walkman v místech, kde je moc lidí, nebo za okolností, kdy nemožnost slyšet okolní zvuky
může být nebezpečná.
Při použití přehrávače Walkman na veřejných či soukromých koupalištích dodržujte jejich pravidla.
Koncovky vytvářejí v ušním kanálku zátku. Mějte proto na paměti, že existuje riziko poškození uší nebo ušních
bubínků, je-li na koncovky aplikován silný tlak nebo dojde-li k náhlému vyjmutí koncovek z uší. S ohledem na toto
riziko během nošení přehrávače Walkman intenzivně necvičte, neskákejte do bazénu atd.
Nelijte horkou vodu přímo na přehrávač Walkman ani nefoukejte horký vzduch z vysoušeče vlasů apod. přímo na
přehrávač Walkman. Přehrávač Walkman nikdy nepoužívejte v místech s vysokými teplotami, např. v sauně nebo
u topení.
Nepoužívejte nebo neponechávejte přehrávač Walkman v následujících typech prostředí:

na místech s vysokou teplotou překračující 45°C  , například na prudkém slunci, v autě, v teplé vodě nebo na
jiných místech s vysokou teplotou a vlhkostí
na chladných místech s teplotou nižší než –5°C 

Pokud se nemůžete s přehrávačem Walkman vyhnout místu vystavenému přímému slunci, přikryjte přehrávač
Walkman ručníkem apod.
Hlasitost zvuku je u plaveckých koncovek nižší než u koncovek standardního typu. Zvyšte hlasitost podle potřeby.
Když plavecké koncovky nahradíte koncovkami standardního typu, bude zvuk hlasitější. Upravte hlasitost, aby
nedošlo k poškození ušních bubínků.
Přehrávač Walkman by se mohl při intenzívním cvičení atp. odpojit a upadnout.
Pokud vám přehrávač Walkmanspadne do vody, potopí se.
Rádiové vlny se ve vodě nepřenášejí. Pod vodou nelze provádět prostřednictvím připojení Bluetooth následující
operace.

Poslouchat hudbu v chytrém telefonu.
Přijmout hovor.
Používat dálkový ovladač (pouze model NW-WS625).

Poznámky k režimu okolního zvuku
Když máte nasazeny plavecké koncovky, nelze slyšet okolní zvuky tak dobře, jako když máte nasazeny standardní
koncovky.
Po používání přehrávače v bazénu nebo moři nejsou okolní zvuky Walkman dobře slyšet. Jemně poklepejte
opakovaně asi 30krát prostorem kolem tlačítek přehrávače Walkman na suchý hadřík. Pak umístěte přehrávač
Walkman na 2 až 3 hodiny na suchý hadřík při pokojové teplotě, aby se zcela vysušil před dalším použitím.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Příbuzné téma
Stupeň voděodolnosti a prachotěsnosti tohoto přehrávače Walkman
Rozdíly mezi koncovkami standardního typu a plaveckými koncovkami

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Poznámky k dobíjení akumulátoru po plavání

Před nabíjením akumulátoru ověřte, že přehrávač Walkman není vlhký.
Pokud je přehrávač Walkman vlhký, otřete vlhkost a nechte přehrávač Walkman usušit při pokojové teplotě. Před
nabíjením akumulátoru ověřte, že na přehrávači Walkman není žádná vlhkost.
Kolébka USB (součástí dodávky) není voděodolná.

Nedotýkejte se kolébky USB mokrýma rukama.
Nepoužívejte kolébku USB, když je přehrávač Walkman vlhký.

Příbuzné téma
Stupeň voděodolnosti a prachotěsnosti tohoto přehrávače Walkman
Rozdíly mezi koncovkami standardního typu a plaveckými koncovkami
Údržba
Poznámky k nabíjení akumulátoru

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Všeobecné informace

Doba nabíjení a přehrávání závisí na následujících podmínkách.

Počet nabití akumulátoru
Provozní teplota

Když je akumulátor dostatečně nabitý, ale životnost akumulátoru klesne přibližně na polovinu běžné kapacity, může
být akumulátor opotřebený.
Nabíjecí lithium-iontový akumulátor je do přehrávače Walkman vestavěn. Pokud přehrávač Walkman dlouhou dobu
skladujete, přečtěte si následující, abyste zabránili zhoršování stavu vestavěného akumulátoru.

Přehrávač Walkman skladujte při teplotách od –5 °C do +45 °C  .
Chcete-li předejít zhoršování stavu akumulátoru, nabijte ho nejméně jednou za 6 měsíců.  

Cítíte mírné brnění uší, obzvláště v suchém ovzduší.  
Jedná se o působení statické elektřiny nahromaděné v těle.  
Tento efekt lze minimalizovat nošením oblečení vyrobeného z přírodních materiálů.
Společnost Sony neodpovídá za uživatelská data, i když dojde k následujícím potížím z důvodu vady přehrávače
Walkman nebo počítače.

Nahrávání nebo stahování dat je neúplné.
Data (např. hudba) jsou poškozena nebo byla odstraněna.

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Údržba

Přehrávač Walkman čistěte měkkým hadříkem, např. čisticím hadříkem na brýle.
Pro čištění velmi znečištěného přehrávače Walkman použijte hadřík mírně navlhčený ve slabém roztoku čisticího
prostředku.
K čištění nepoužívejte rozpouštědla, např. alkohol, naftu nebo ředidlo. Tato rozpouštědla mohou poškodit povrch
přehrávače Walkman.

Péče a čištění po plavání v bazénu nebo moři

Očistěte koncovky a přehrávač Walkman po každém použití následujícím způsobem.

Pokud z přehrávače Walkman neodstraníte sůl a písek, kovové kontakty mohou zrezivět nebo se na nich mohou
objevit nánosy. V důsledku toho se přehrávač Walkman nemusí řádně nabít nebo ho počítač nemusí být schopen
rozpoznat.
Pokud na přehrávači Walkman ulpí olej nebo krém na opalování, umyjte ho ve vlažné vodě. Tyto látky mohou
přehrávač Walkman poškodit, například hrozí ztráta barvy nebo praskliny.
Dávejte pozor, aby se na části se sluchátky nedostaly cizí látky (ušní maz atd.). Tyto látky mohou způsobit pokles
hlasitosti nebo zhoršení kvality zvuku.

Po použití v moři z přehrávače Walkman okamžitě odstraňte sůl a písek. Umyjte přehrávač Walkman sladkou vodou,
např. vodou z kohoutku.

1.

Naplňte misku nebo kbelík sladkou vodou. Jemně protřepejte přehrávač Walkman přibližně 20krát. Pak přehrávač
Walkman namočte přibližně na 30 minut.

2.

Vyjměte koncovky z přehrávače Walkman. Poté ručně koncovky omyjte slabým roztokem čisticího prostředku. Po
omytí koncovek je dobře vysušte.

3.

Opláchněte kontakty ( ) a mřížku ( ) přehrávače Walkman mírně tekoucí vodou z kohoutku.
Pokud nejsou kontakty a mřížka čisté, vyčistěte je měkkým kartáčkem (např. zubním kartáčkem).

4.
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Poznámka
Na mřížku nevyvíjejte nadměrný tlak. Mohlo by dojít k poškození mřížky.

Zamezte vetření cizorodých látek do mřížky. Mohlo by dojít k zatlačení látek do sluchátek.

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Odstraňte veškerou vlhkost z kontaktů a povrchu přehrávače Walkman měkkým suchým hadříkem.5.

Vysušte sluchátka jemným poklepáním proti suchému hadříku. Poklepání opakujte přibližně 20krát.6.

Jemně poklepejte oblastmi kolem tlačítek přehrávače Walkman proti suchému hadříku. Poklepání opakujte přibližně
30krát.

7.

Umístěte přehrávač Walkman na suchý hadřík. Následně nechte přehrávač Walkman při pokojové teplotě na 2 až
3 hodiny.

8.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Webová stránka zákaznické podpory

Webovou stránku zákaznické podpory ve vaší zemi nebo oblasti navštivte v následujících situacích.

Pokud máte dotaz ohledně přístroje Walkman.
Pokud máte problém s přístrojem Walkman.
Pokud chcete informace o kompatibilních produktech.

Pro zákazníky ve Spojených státech, Kanadě a Latinské Americe:

https://www.sony.com/am/support

Pro zákazníky v Evropě:

https://www.sony.eu/support/

Pro zákazníky v Číně:

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

Pro zákazníky v Asii a Tichomoří, Oceánii, na Blízkém východě a v Africe:

https://www.sony-asia.com/support

Pro zákazníky, kteří zakoupili zahraniční modely:

https://www.sony.co.jp/overseas/support/

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Technické údaje

Rozhraní

Bluetooth

Technické údaje Bluetooth

Mikrofon

Stereo

Výstup (sluchátka)

Nabídka Sound Settings

Dynamický normalizátor (zapnuto/vypnuto)

Všeobecné

USB Vysokorychlostní USB (kompatibilní se standardem 2.0)

Komunikační systém Technické údaje Bluetooth verze 4.0

Frekvenční pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz až 2,4835 GHz)

Metoda modulace FHSS, jiná

Kompatibilní profily Bluetooth (*1)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP/HSP (Hands Free Profile/Headset Profile)

Podporovaný kodek (*2) SBC (*3), AAC

Profily Bluetooth jsou standardizovány podle účelu zařízení Bluetooth.*1
Kodek označuje kompresi zvukového signálu a formát převodu.*2
SBC znamená Subband Codec.*3

Frekvence
Frekvenční odezva
20 Hz až 20 000 Hz
(při přehrávání datového souboru, měření samostatného signálu)

Zdroj energie Vestavěný nabíjecí lithium-iontový akumulátor
Napájení USB (z počítače prostřednictvím kolébky USB přehrávače)

Doba nabíjení Nabíjení přes USB
Přibl. 1,5 hodiny
Rychlé nabíjení
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Kapacita

Dálkový ovladač (dodávaný pouze s modelem NW-WS625)

Bluetooth
Technické údaje Bluetooth

Všeobecné

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Přibližně 3minutové nabíjení umožňuje až 60minutové přehrávání.

Provozní teplota -5 °C až +45 °C 

Hmotnost Přibl. 32 g 

Voděodolnost/prachotěsnost
IP65/IP68 (IEC 60529) nebo ekvivalentní*

s nasazenými plaveckými koncovkami*

NW-WS623 4 GB

NW-WS625 16 GB

Komunikační systém Technické údaje Bluetooth verze 4.0

Frekvenční pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz až 2,4835 GHz)

Metoda modulace Jiné

Zdroj energie Lithiová knoflíková baterie CR1620 (*1)

Provozní teplota -5 °C až +45 °C 

Hmotnost Asi 11 g 

Voděodolnost/prachotěsnost IP65 (IEC 60529) nebo ekvivalentní

Baterie dodaná při nákupu může mít kratší životnost, protože je do zařízení vložena již ve výrobě, aby bylo možné zkontrolovat výkon.*1

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Doba provozu na akumulátor

Níže zobrazené hodnoty představují přibližnou dobu provozu na akumulátor, když je nepřetržitě přehráván obsah.

Životnost akumulátoru přehrávače Walkman

Režim přehrávače Walkman (přibl.)

Režim sluchátek (přibl.)

Poznámka
I když je přehrávač delší dobu vypnutý, přesto dochází k malému odběru energie z akumulátoru.

Doba provozu na akumulátor závisí na nastavení hlasitosti, podmínkách použití a okolní teplotě.

Pokud je aktivní funkce dynamického normalizátoru, může být životnost akumulátoru o 20 % nižší.

Životnost akumulátoru může být při nepřetržitém přehrávání přes připojení Bluetooth o 40 % až 70 % nižší a je závislá na formátu
obsahu nebo nastavení připojeného zařízení.

Pokud je přehrávač Walkman spárován s dálkovým ovladačem, může být životnost akumulátoru o 20 % nižší. (Toto je výchozí
nastavení modelu NW-WS625.) Chcete-li prodloužit životnost akumulátoru, obnovte tovární nastavení přehrávače Walkman, jak
je popsáno v tomto tématu. Pokud používáte dálkový ovladač, bude třeba znovu spárovat přehrávač Walkman a dálkový ovladač.
Podrobnosti naleznete v dokumentu [Uživatelská příručka].

Životnost baterie dálkového ovladače (dodávaný pouze s modelem NW-WS625)

Přibl. 18 měsíců (2hodinové použití každý den) (*1)

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

MP3 128 kb/s
Režim okolního zvuku ZAPNUTÝ 8 hodin

Režim okolního zvuku VYPNUTÝ 12 hodin

Linear PCM 1411 kbps
Režim okolního zvuku ZAPNUTÝ 7 hodin

Režim okolního zvuku VYPNUTÝ 10 hodin

Režim okolního zvuku ZAPNUTÝ 3,5 hodiny

Režim okolního zvuku VYPNUTÝ 4 hodiny

Životnost baterie se může lišit v závislosti na okolní teplotě nebo stavu použití. Hodnota je pouze ilustrativní.*1

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Maximální počet skladeb, které lze nahrát

Přibližné doby jsou určené na základě situace, kdy se přenášejí či nahrávají pouze 4minutové skladby.

Počet (přibl.)

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

 NW-WS623 NW-WS625

MP3 128 kb/s 880 skladeb 3 850 skladeb

Lineární PCM 1 411 kb/s 75 skladeb 350 skladeb

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Podporované formáty

Hudba (*1, *2, *3)

Formáty zvuku
MP3
Formát souboru média: formát souboru MP3 (MPEG-1 Layer3)
Přípona souboru: .mp3
Bitová rychlost: 32 kb/s až 320 kb/s (podpora proměnné přenosové rychlosti (VBR))
Vzorkovací frekvence: 32, 44,1, 48 kHz

WMA
Formát souboru média: formát souboru ASF
Přípona souboru: .wma
Bitová rychlost: 32 kb/s až 192 kb/s (podpora proměnné přenosové rychlosti (VBR))
Vzorkovací frekvence: 44,1 kHz

FLAC
Formát souboru média: formát souboru FLAC
Přípona souboru: .flac
Bitová hloubka: 16 bitů
Vzorkovací frekvence: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

Lineární PCM
Formát souboru média: formát souboru Wave-Riff
Přípona souboru: .wav
Bitová rychlost: 1411 kb/s
Vzorkovací frekvence: 44,1 kHz

AAC
Formát souboru média: formát souboru MP4
Přípona souboru: .mp4, .m4a, .3gp
Bitová rychlost: 16 kb/s až 320 kb/s (podpora proměnné přenosové rychlosti (VBR))
Vzorkovací frekvence: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Vzorkovací frekvence nemusí odpovídat všem kodérům.*1
Soubory chráněné autorským právem nelze přehrávat.*2
Nestandardní nebo nezaručené bitové rychlosti jsou zahrnuty v závislosti na vzorkovací frekvenci.*3

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Systémové požadavky

Internet
Internetové připojení

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Přehrávač Walkman nefunguje. Přehrávač Walkman nelze zapnout.

Pokud je přehrávač Walkman připojen k počítači, odpojte ho od počítače.
Restartujte přehrávač Walkman.
Pokud problém přetrvává, nabijte baterii 30 minut nebo déle pomocí kolébky USB (součástí dodávky).
Poznámka: 
Jakmile se během nabíjení rozsvítí kontrolka ovládání, můžete přehrávač Walkman použít. I když je přehrávač
Walkman připojen k počítači, nemusí se kontrolka ovládání rozsvítit, pokud je úroveň nabití akumulátoru nízká.

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Akumulátor nelze nabít.

Pokud jsou kontakty přehrávače Walkman znečištěné, může dojít k následujícím problémům:

Akumulátor nelze nabít.
Počítač nedokáže rozpoznat přehrávač Walkman.

Několikrát připojte a odpojte přehrávač Walkman od kolébky USB. Pokud problém přetrvává, postupujte takto:

Očistěte kontakty přehrávače Walkman pomocí vlhkého a měkkého zubního kartáčku atd.
Po očištění přehrávače Walkman vysušte jeho kontakty měkkým suchým hadříkem. Před použitím přehrávač
Walkman zcela vysušte.

Pokud je úroveň nabití akumulátoru příliš nízká, nemusí se kontrolka ovládání rozsvítit, i když je přehrávač Walkman
připojen k počítači. V takovém případě připojte přehrávač Walkman k počítači na 30 minut nebo déle, dokud se
nerozsvítí kontrolka ovládání.

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Vestavěný nabíjecí akumulátor se rychle vybije, i když je přehrávač Walkman plně
nabitý.

Pokud se životnost akumulátoru přiblíží polovině běžné životnosti, zvažte jeho výměnu.
Životnost akumulátoru závisí na podmínkách používání, nastavení a okolní teplotě.
Kromě toho následující operace vybíjí akumulátor rychleji než nepřetržité používání přehrávače Walkman.

Časté zapínání nebo vypínání přehrávače Walkman.
Častá změna nastavení přehrávače Walkman.
Opakované nabíjení a vybíjení akumulátoru.  
Tím se postupně snižuje kapacita akumulátoru. Akumulátor se v důsledku toho může rychle vybít, i když byl plně
nabitý.

Chcete-li vyměnit akumulátor, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony nebo Sony Service Center.
Akumulátor lze nabít v průměru přibližně 500krát.
Životnost akumulátoru však závisí na teplotě a prostředí použití.
Když se životnost plně nabitého akumulátoru přiblíží polovině běžné životnosti, zvažte jeho výměnu.
Chcete-li vyměnit akumulátor, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony nebo Sony Service Center.
Nevyměňujte akumulátor sami. Akumulátor je v přehrávači Walkman vestavěn. Výměna akumulátoru vyžaduje odborné
znalosti a dovednosti.

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

133



Uživatelská příručka

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Počítač nerozpozná připojený přehrávač Walkman.

Vyzkoušejte následující:

Zkontrolujte připojení mezi přehrávačem Walkman a kabelem USB (kolébkou USB).
Ujistěte se, že přehrávač Walkman a počítač jsou připojeny správně pomocí kabelu USB (kolébky USB) (součástí
dodávky).
Pokud jsou kontakty přehrávače Walkman znečištěné, přehrávač Walkman se nemusí řádně nabít nebo ho počítač
nemusí být schopen rozpoznat.
Několikrát připojte a odpojte přehrávač Walkman a kolébku USB. Pokud problém přetrvává, odstraňte nečistoty z
kontaktů přehrávače Walkman pomocí vlhkého a měkkého zubního kartáčku atd.
Také nezapomeňte k připojení přehrávače Walkman a počítače použít kabel USB (kolébku USB) (součástí dodávky).

1.

Restartujte počítač.
Odpojte přehrávač Walkman od počítače a restartujte počítač.

2.

Restartujte přehrávač Walkman.
Podržte tlačítko ( ) po dobu 10 sekund, dokud se přehrávač Walkman nerestartuje.

3.

Připojte přehrávač Walkman k jinému portu USB v počítači.
Pokud má počítač více portů USB, připojte přehrávač Walkman k jinému portu USB. Poté zkontrolujte, zda nyní
počítač přehrávač Walkman rozpozná.
Pokud jsou k počítači připojena prostřednictvím USB jiná zařízení než přehrávač Walkman, odpojte je.
Připojte k počítači pouze přehrávač Walkman a zkontrolujte, zda přehrávač Walkman a počítač fungují správně.
Pokud používáte jedno z následujících zařízení, odeberte zařízení z počítače. Poté připojte přehrávač Walkman
přímo k portu USB v počítači.

Rozbočovač USB bez adaptéru střídavého napájení
Karta rozhraní USB

4.

Přeinstalujte ovladač zařízení.
Pokud ovladač zařízení v počítači nefunguje správně, počítač nemusí přehrávač Walkman rozpoznat.

5.

Deaktivujte programy v pozadí a poté přehrávač Walkman připojte k počítači.
Pokud běží v počítači programy v pozadí (např. antivirový software), počítač nemusí přehrávač Walkman rozpoznat.
Ukončete programy v pozadí, než přehrávač Walkman připojíte k počítači.
Podrobnosti o ukončení programů v pozadí jsou uvedeny níže.

Přečtěte si informace nápovědy pro každý program.
Obraťte se na výrobce programu.
Obraťte se na výrobce počítače.

6.
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Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Zvuk je ztlumený (nízká hlasitost). Není slyšet žádný zvuk.

Pokud na sluchátkách ulpí cizí látka (např. ušní maz), může dojít k následujícím problémům.

Zvuk není jasný.
Hlasitost je nízká.

Vyčistěte mřížku pomocí zubního kartáčku atd.

Tip
Pokud je hlasitost nízká pouze v případě, že používáte dálkový ovladač (pouze model NW-WS625), ujistěte se, že je dálkový
ovladač suchý.

Pokud je dálkový ovladač mokrý, otřete dálkový ovladač před použitím důkladně suchým hadříkem.

Vyjměte koncovky.1.

Opláchněte kontakty a mřížku přehrávače Walkman mírně tekoucí vodou z kohoutku.
Seškrabejte veškeré látky z mřížky z boku pomocí měkkého zubního kartáčku.
Na mřížku nevyvíjejte nadměrný tlak. Mohlo by dojít k poškození mřížky.

: Kontakty
: Mřížka

2.

Po odstranění látky vysušte povrch přehrávače Walkman měkkým suchým hadříkem.3.

Vysušte sluchátka jemným poklepáním proti suchému hadříku.Utírání opakujte asi 20krát.
Umístěte přehrávač Walkman na suchý hadřík.Následně nechte přehrávač Walkman při pokojové teplotě na 2
až 3 hodiny.

4.

Nasaďte pevně koncovky.
Zkontrolujte, zda je zvuk normální.

5.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Přehrávač Walkman nepřehrává stopy v požadovaném pořadí.

Pokud přenesete stopy z počítače do přehrávače Walkman přetažením stop, pořadí stop se může lišit od pořadí alb.
V tomto případě zkuste následující postup:

Tip
Poté, co přehrávač Walkman rozpozná názvy složek a souborů, bude stopy přehrávat v následujícím pořadí.

Jednobajtová čísla
Jednobajtové abecední znaky
Dvoubajtové znaky Hiragana
Dvoubajtové znaky Katakana
Čínské znaky (Kanji)
Dvoubajtová čísla
Dvoubajtové abecední znaky
Jednobajtové znaky Katakana

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Připojte přehrávač Walkman k počítači.1.

V počítači otevřete složky [Počítač] – [WALKMAN].
V počítači Mac otevřete na ploše složku [WALKMAN].

2.

Otevřete složku [MUSIC] v přehrávači [WALKMAN].3.

Na začátek názvu složky nebo názvu souboru (názvu stopy) přidejte číslo.
Například: [001_název alba] nebo [002_název skladby] atd.

4.

Odpojte přehrávač Walkman od počítače.
Přehrávač Walkman bude stopy přehrávat v číselném pořadí.

5.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Stejná stopa nebo album je přehráváno opakovaně. Stopy se přehrávají v náhodném
pořadí.

Nastavte režim přehrávání na normální.

Při každém stisknutí tlačítka ( ) zazní hlasový pokyn a režim přehrávání se změní v následujícím pořadí.
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...
Pro přepnutí na další režim přehrávání vyčkejte, až skončí hlasový pokyn.

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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Jak udržovat a čistit přehrávač Walkman po sportu (plavání nebo běhu atd.)

Pokud na přehrávači Walkman ulpí pot, voda z bazénu, písek nebo bahno, proveďte následující:

Opláchněte kontakty přehrávače Walkman a sluchátka mírně tekoucí vodou z kohoutku.
Přehrávač Walkman důkladně vysušte.

Pokud jsou kontakty znečištěné, nemusí elektrické kontakty fungovat. Také pokud na sluchátkách ulpí cizí látka (např.
ušní maz), zvuk nemusí být jasný nebo může být nízká hlasitost.
Opláchněte přehrávač Walkman vodou, vypusťte z něj vodu a osušte ho následujícím způsobem:

Po použití z přehrávače Walkman okamžitě odstraňte sůl a písek. Umyjte přehrávač Walkman sladkou vodou,
např. vodou z kohoutku.

1.

Naplňte misku nebo kbelík sladkou vodou. Jemně zatřepejte přehrávačem Walkman přibližně 20krát. Pak
přehrávač Walkman namočte přibližně na 30 minut.

2.

Vyjměte koncovky z přehrávače Walkman. Poté ručně koncovky omyjte slabým roztokem čisticího
prostředku. Po omytí koncovek je dobře osušte.

3.

Opláchněte kontakty a mřížku přehrávače Walkman mírně tekoucí vodou z kohoutku.
Pokud nejsou kontakty ( ) a mřížka ( ) čisté, vyčistěte je měkkým kartáčkem (např. zubním kartáčkem).

4.

Odstraňte veškerou vlhkost z kontaktů a povrchu přehrávače Walkman měkkým suchým hadříkem.5.

Vysušte sluchátka jemným poklepáním proti suchému hadříku.Poklepání opakujte přibližně 20krát.6.
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Poznámka
Na mřížku nevyvíjejte nadměrný tlak. Mohlo by dojít k poškození mřížky.

Zamezte vetření cizorodých látek do mřížky. Mohlo by dojít k zatlačení látek do sluchátek.

4-688-894-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Jemně poklepejte oblastmi kolem tlačítek přehrávače Walkman proti suchému hadříku.Poklepání opakujte
přibližně 30krát.

7.

Umístěte přehrávač Walkman na suchý hadřík.Následně nechte přehrávač Walkman při pokojové teplotě na 2
až 3 hodiny.

8.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.
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