
Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Tato Uživatelská příručka slouží v případě jakýchkoli dotazů ohledně používání lineárního PCM rekordéru.
Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příprava

Součásti a ovládací prvky

Použití krytu proti větru

Nabídka HOME/OPTION

Použití nabídky HOME

Použití nabídky OPTION

Seznam položek nabídky OPTION

Informace o složkách a souborech

Displej

Displej při zobrazení nabídky HOME

Displej během nahrávání či v pohotovostním režimu

Displej během přehrávání
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Displej během zobrazení informací nahrávání

Displej během zobrazení informací o aktuálním souboru

Displej během zobrazení kategorií hledání souboru

Napájení

Nabíjení baterie pomocí počítače

Odpojení lineárního PCM rekordéru od počítače

Zapnutí napájení

Vypnutí napájení

Provádění úvodních nastavení

Ochrana proti nechtěným operacím

Uvedení lineárního PCM rekordéru do stavu HOLD (HOLD)

Uvolnění lineárního PCM rekordéru ze stavu HOLD

Udržení úrovně hlasitosti (pouze model pro Evropu)

Zachování přiměřené úrovně hlasitosti (pouze model pro Evropu)

Nahrávání

Nahrávání

Nahrávání s ručním nastavením hlasitosti (ruční nahrávání)

Nahrávání pomocí vestavěných mikrofonů (nahrávání Auto Gain Ctrl)

O měřidlech špičkových úrovní

Sledování zvuku nahrávání

Další dostupné operace během nahrávání

Změna paměťového úložiště a složky úložiště pro zaznamenané soubory

Další nastavení/operace nahrávání

Plné využití nastavitelných mikrofonů

Výběr nahrávací scény pro příslušnou situaci

Přizpůsobení nastavení nahrávání pro možnost [My Scene]

Rady pro lepší nahrávání

Výchozí nastavení pro scény nahrávání funkce Scene Select

Používání karty microSD jako úložiště pro nahrané soubory

Nahrávání s optimální hlasitostí záznamu (funkce zkoušky)
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Spuštění nahrávání mírně v předstihu (PRE REC)

Použití funkce zpoždění při nahrávání

Přepnutí paměťového úložiště pro pokračování v nahrávání (Cross-Memory REC)

Automatické spuštění nahrávání při zachycení zvuku – funkce VOR

Nahrávání pomocí jiných zařízení

Nahrávání pomocí externího mikrofonu

Nahrávání zvuku z externího zařízení pomocí funkce synchronizovaného nahrávání (SYNC REC)

Nahrávání bez funkce synchronizovaného nahrávání

Použití externích zařízení k nahrávání

Nahrávání zvuku přehrávaného na lineárním PCM rekordéru na externím zařízení

Přehrávání

Přehrávání

Přehrání souboru

Výběr souboru

Vyhledání bodu přehrávání pomocí seznamu značek stopy (Track Mark List)

Další dostupné operace během přehrávání

Další nastavení/operace přehrávání

Omezení šumu ve zvuku přehrávání a zvýraznění zvuku lidského hlasu – funkce Clear Voice

Použití režimu přehrávání pro přepis

Nastavení rychlosti přehrávání – funkce DPC (Digital Pitch Control)

Úpravy výšky tónu (Key Change)

Výběr nastavení kvality zvuku (Equalizer)

Výběr režimu přehrávání

Určení intervalu souboru pro opakované přehrávání (A-B repeat)

Nepřetržité přehrávání aktuálního souboru (opakované přehrávání podržením tlačítka)

Určení rozsahu přehrávání v seznamu uložených souborů

Poslech zvuku s velkou hlasitostí

Vyhledávání vpřed/zpět (Vyhledávání vpřed/vzad)

Rychlé vyhledání požadovaného místa přehrávání (Easy Search)

Bezdrátový poslech hudby (poslech hudby pomocí audiozařízení Bluetooth)
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Co lze dělat s připojeným audiozařízením Bluetooth

Registrace (spárování) audiozařízení a navázání připojení Bluetooth

Navázání připojení Bluetooth se zaregistrovaným (spárovaným) audiozařízením Bluetooth

Navázání spojení Bluetooth jedním dotykem (NFC připojení)

Změna nastavení funkce Bluetooth

Ukončení spojení Bluetooth

Opětovné navázání připojení Bluetooth

Zobrazení informací Bluetooth

Poznámky k funkci Bluetooth

Dálkové ovládání lineárního PCM rekordéru pomocí smartphonu (REC Remote)

Funkce REC Remote

Příprava na použití REC Remote

Navázání připojení Bluetooth mezi smartphonem a lineárním PCM rekordérem

Navázání spojení Bluetooth jedním dotykem (NFC připojení)

Použití smartphonu pro operace lineárního PCM rekordéru

Ukončení spojení Bluetooth

Obnovení připojení Bluetooth (pro Android)

Obnovení připojení Bluetooth (pro iOS)

Úpravy

Mazání

Vymazání souboru

Vymazání všech souborů v hledaného složce či seznamu

Vymazání složky

Organizování souborů

Přesunutí souboru do jiné složky

Kopírování souboru do jiné složky

Vytvoření složky

Použití značek stopy

Přidání značky stopy
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Automatické přidávání značek stopy

Vymazání značky stopy

Vymazání všech značek stopy ve vybraném souboru najednou

Rozdělení souborů

Rozdělení souboru v aktuálním bodu přehrávání

Rozdělení souboru ve všech bodech se značkou stopy

Změna názvů

Změna názvu složky

Změna názvu souboru

Ochrana souboru

Nabídka nastavení

Použití nabídky nastavení

Seznam položek nabídky Settings

Položky nabídky s volitelnými položkami nastavení

Výběr režimu nahrávání (REC Mode)

Výběr úrovně citlivosti vestavěných mikrofonů (Built-In Mic Sensitivity)

Redukce šumu během nahrávání (Recording Filter)

Nastavení hlasitosti nahrávání pro vstupní zvuky, aby se zabránilo zkreslení zvuku (LIMITER)

Výběr typu zvukového vstupu a úrovně citlivosti externích mikrofonů (Ext. Input Setting)

Zapnutí a vypnutí indikátoru nahrávání/signálu (LED)

Výběr nastavení podsvícení (Backlight)

Výběr jazyka zobrazení (Language)

Nastavení hodin (Date&Time)

Výběr formátu zobrazení data (Date Display Format)

Výběr formátu zobrazení hodin (Time Display)

Zapnutí a vypnutí pípnutí (Beep)

Použití časovače vypnutí (Sleep Timer)

Nastavení časového intervalu před automatickým vypnutím lineárního PCM rekordéru (Auto Power Off)

Resetování všech nastavení nabídky na výchozí hodnoty (Reset All Settings)

Formátování paměti (Format Built-In Memory/Format SD Card)
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Kontrola zbývající doby nahrávání (Available Rec. Time)

Kontrola informací o lineárním PCM rekordéru (System Information)

Počítač

Připojení lineárního PCM rekordéru k počítači

Struktura složek a souborů

Kopírování souborů z lineárního PCM rekordéru do počítače

Kopírování hudebních souborů z počítače do lineárního PCM rekordéru

Přehrávání hudebních souborů v lineárním PCM rekordéru, které byly zkopírovány z počítače

Použití lineárního PCM rekordéru jako paměťového zařízení USB

Software

Co lze dělat pomocí softwaru Sound Organizer 2 (pouze pro systém Windows)

Systémové požadavky pro software Sound Organizer 2

Instalace softwaru Sound Organizer 2 (pouze pro systém Windows)

Okno softwaru Sound Organizer 2 (pouze model Windows)

Technické údaje

Kompatibilní paměťové karty

Systémové požadavky

Technické údaje

Maximální doba nahrávání

Maximální doba přehrávání/počet hudebních souborů

Životnost baterií

Sdělení

Ochranné známky

Webové stránky podpory

Webové stránky zákaznické podpory

V případě problémů/řešení potíží

Řešení potíží

Restartování lineárního PCM rekordéru

Šum
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Zaznamenaný soubor obsahuje příliš šumu nebo je obtížně srozumitelný.

Nahraný soubor obsahuje šum a chcete nahrávat s menším šumem.

Je nahráván šelest.

Je nahráván ořezaný či přerušovaný zvuk.

Při použití externího mikrofonu (není součástí dodávky) pro nahrávání je zaznamenáván šum.

Při použití sluchátek (nejsou součástí dodávky) pro přehrávání je slyšet šum.

Hlasitost zvuku nahraného z externího zařízení je nízká, nebo slyšíte zpětnou vazbu při poslechu zvuku pomocí vestavěného
reproduktoru.

Během přehrávání je slyšet šum i v případě zapnutí funkce Clear Voice.

Napájení

Lineární PCM rekordér se nezapne, nebo nefunguje stisknutí jakéhokoli tlačítka.

Lineární PCM rekordér se nevypne.

Lineární PCM rekordér se automaticky vypne.

Životnost baterií lineárního PCM rekordéru je krátká.

Baterii nelze nabít připojením lineárního PCM rekordéru k počítači.

Indikátor nabíjení se nezobrazí nebo zmizí v průběhu nabíjení.

Místo indikátoru baterie se zobrazí blikající indikátor chyby nabíjení.

Obecné operace

Lineární PCM rekordér nepracuje správně.

Nesvítí indikátor provozu.

Nahrávání

Nelze nahrávat soubor.

Záznamy nelze ukládat na SD kartu.

Přeruší se nahrávání.

Funkce VOR nefunguje.

Při nahrávání zvuku z externího zařízení je vstupní úroveň zvuku příliš vysoká nebo nízká.

Záznam z jiného zařízení se sám zastaví.

Zvuky vstupu jsou zkreslené.

Přehrávání

Hlasitost přehrávání je slabá.

Z vestavěného reproduktoru nevychází žádný zvuk.
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Z vestavěného reproduktoru je slyšet zvuk, i když jsou zapojena sluchátka (nejsou součástí dodávky).

Funkce Equalizer nemění kvalitu zvuku.

Rychlost přehrávání je příliš vysoká nebo příliš nízká.

Úpravy

Není možné rozdělit soubor.

Soubor nelze přesunout.

Soubor nelze zkopírovat do jiné složky.

Nejsou detekovány značky stopy.

Není zobrazena složka či soubor, který jste vytvořili.

Hodiny

Datum nahrání souboru se zobrazí ve formátu [----/--/--] nebo [--:--].

Displej

Zbývající doba nahrávání zobrazená na displeji je kratší než doba zobrazená na počítači.

Soubory

Zobrazuje se zpráva [Memory Full] a nelze zahájit nahrávání.

Zobrazuje se zpráva [File Full] a lineární PCM rekordér nelze obsluhovat.

Nebyla rozpoznána karta microSD.

Počítač

Název složky či souboru je zobrazen jako nečitelné znaky.

Kopírování souboru trvá dlouho.

Lineární PCM rekordér není detekován počítačem a nelze přenášet složky/soubory z počítače.

Soubor, který jste přenesli z počítače, se nezobrazí v lineárním PCM rekordéru a nelze jej přehrát.

Nespustí se počítač.

Audiozařízení Bluetooth

Nelze navázat spojení Bluetooth.

Nelze navázat připojení Bluetooth jedním dotykem (připojení NFC).

Nelze ovládat hlasitost audiozařízení Bluetooth.

REC Remote

Nelze provést registraci (párování) zařízení mezi lineárním PCM rekordérem a jiným zařízením.

Nelze sestavit spojení Bluetooth.
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Nelze navázat připojení Bluetooth jedním dotykem (připojení NFC).

Operace softwaru (Sound Organizer 2)

Software Sound Organizer 2 nelze nainstalovat.

Lineární PCM rekordér není detekován softwarem Sound Organizer 2.

Hlasitost přehrávání v počítači je nízká, nebo není slyšet zvuk z počítače.

Uložené soubory nelze přehrávat ani upravovat.

Počitadlo či posuvník nefunguje správně, nebo je slyšet šum.

Obsluha se zpomaluje se zvyšováním počtu uložených souborů.

Při ukládání, přidání či mazání souboru se zdá, že počítač přestal fungovat.

Během spouštění přestane software Sound Organizer 2 fungovat.

Seznam zpráv

Omezení systému

9



Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Součásti a ovládací prvky

Vestavěné mikrofony1.

Indikátor úrovně signálu2.

Displej3.

Tlačítko OPTION4.

Tlačítko T-MARK (značka stopy)5.

Tlačítko BACK/  HOME6.

Tlačítko STOP7.

Tlačítko REC/PAUSE (nahrát/pozastavit), indikátor nahrávání8.

Tlačítko  (přehrat/zadat) (*1)9.

Ovládací tlačítko (  DPC (Digital Pitch Control),   A-B (opakování A-B),  (vyhledávání vzad/rychlý přesun
vzad),  (vyhledávání vpřed/rychlý přesun vpřed))

10.

Konektor  (sluchátka)11.

Krytka konektoru USB (Konektor USB se nachází za krytkou.)12.

Tlačítko VOL -/+ (hlasitost -/+) (*1)13.

Tlačítko REHEARSAL14.

Páčka pro vysunutí USB15.
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Vestavěná anténa Bluetooth (*2)16.

 (značka N) (Na tuto značku přiložte smartphone s funkcí NFC pro navázání spárování NFC.)17.

Otvor k upevnění stativu (Stativ není součástí dodávky lineárního PCM rekordéru.)18.

Konektor  (mikrofon)19.

Přepínač HOLD•POWER (*3)20.

Slot na kartu microSD (Slot se nachází za krytkou.)21.

Kryt slotu22.

Vestavěný reproduktor23.

Otvor pro řemínek (Řemínek není součástí dodávky lineárního PCM rekordéru.)24.

Tlačítko  (přehrát/zadat) a tlačítko VOL + (hlasitost +) disponují hmatovým bodem. Hmatový bod slouží jako reference při obsluze lineárního
PCM rekordéru.

*1

Anténa umožňuje tento lineární PCM rekordér připojit k zařízením Bluetooth. Nezakrývejte anténu, když je připojení Bluetooth aktivní. V
opačném případě se může připojení přerušit.

*2

Pro restartování lineárního PCM rekordéru posuňte spínač HOLD•POWER na [POWER] a přidržte ho po dobu 8 sekund nebo déle. Další
informace naleznete v tématu Restartování lineárního PCM rekordéru.

*3
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Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Použití krytu proti větru

Při použití lineárního PCM rekordéru nasaďte na vestavěné mikrofony dodaný kryt proti větru, aby se minimalizoval hluk
větru.
Zajistěte, aby byla okolo lineárního PCM rekordéru řádně upevněna větrná clona. Jinak nebude mít větrná clona žádný
efekt.

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Použití nabídky HOME

Výchozím bodem pro všechny funkce lineárního PCM rekordéru je nabídka HOME.
Nabídka HOME umožňuje provádět výběr funkcí, vyhledávat zaznamenané soubory nebo upravovat nastavení
lineárního PCM rekordéru.

Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME.

Zobrazí se nabídka HOME.

1

Stiskem tlačítka  nebo  vyberte funkci, kterou chcete použít, a pak stiskněte .

Vybrat lze jednu z následujících funkcí:

 Music:
Umožňuje vybrat hudební soubory importované z počítače pro přehrávání.
K vyhledání hudebního souboru lze vybrat jednu z kategorií hledání souboru: [All Songs], [Albums], [Artists] a
[Folders].
Při importu souborů s hudbou, je importujte do složky MUSIC.

 Recorded Files:
Umožňuje vybrat soubory nahrané lineárním PCM rekordérem pro přehrávání.
K vyhledání nahraného souboru lze vybrat jednu z kategorií hledání souboru: [Latest Recording], [Search by REC
Date], [Search by REC Scene] a [Folders].

 Record:
Umožňuje zobrazit obrazovku pohotovostního režimu nahrávání. Pro spuštění nahrávání stiskněte tlačítko 
REC/PAUSE.

 Bluetooth:
Můžete zobrazit obrazovku nabídky pro operace prováděné pomocí funkce Bluetooth lineárního PCM rekordéru,
jako je ovládání pomocí aplikace REC Remote, funkce NFC nebo audiozařízení Bluetooth.

2
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Tip
Zatímco je na displeji nabídka HOME, můžete se stisknutím tlačítka STOP vrátit na obrazovku před zobrazením nabídky
HOME.

Příbuzné téma
Použití nabídky OPTION

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation

 Settings:
Umožňuje zobrazit nabídku Settings a provádět úpravy různých nastavení lineárního PCM rekordéru.

 Back to XX(*):
Výběrem této funkce se vrátíte na obrazovku před zobrazením nabídky HOME.

V [XX] se zobrazí aktuálně používaná funkce.*
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Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Použití nabídky OPTION

Nabídku OPTION lze otevřít stiskem tlačítka OPTION. Položky nabídky OPTION se mění v závislosti na vybrané funkcí
lineárního PCM rekordéru.

Poznámka

V závislosti na obrazovce na displeji se nemusí nabídka OPTION zobrazit.

Tip

Pro návrat na předchozí obrazovku stiskněte BACK/HOME, zatímco je na displeji nabídka OPTION.

Příbuzné téma
Použití nabídky HOME
Seznam položek nabídky OPTION

V nabídce HOME vyberte požadovanou funkci a stiskněte tlačítko OPTION.

Zobrazí se nabídka OPTION přidružená k vybrané funkci.

1

Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte požadovanou položku nabídky a pak stiskněte .2

Stisknutím tlačítka  či  vyberte požadované nastavení a stiskněte .3
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Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Seznam položek nabídky OPTION

Následuje seznam položek nabídky OPTION. Chcete-li zobrazit nabídku OPTION, stiskněte OPTION.
V závislosti na činnosti nebo podmínkách nemusí být některé položky zobrazeny.

Record

Jsou k dispozici následující položky:
- probíhá nahrávání.
- nahrávání je v pohotovostním režimu.

REC Information:
Displej během zobrazení informací nahrávání

Recording Folder:
Změna paměťového úložiště a složky úložiště pro zaznamenané soubory

Create Folder:
Vytvoření složky

Scene Select:
Výběr nahrávací scény pro příslušnou situaci

Recording Delay:
Použití funkce zpoždění při nahrávání

REC Mode:
Výběr režimu nahrávání (REC Mode)

Built-In Mic Sensitivity:
Výběr úrovně citlivosti vestavěných mikrofonů (Built-In Mic Sensitivity)

Ext. Input Setting:
Výběr typu zvukového vstupu a úrovně citlivosti externích mikrofonů (Ext. Input Setting)

Recording Filter:
Redukce šumu během nahrávání (Recording Filter)

LIMITER:
Nastavení hlasitosti nahrávání pro vstupní zvuky, aby se zabránilo zkreslení zvuku (LIMITER)

PRE REC:
Spuštění nahrávání mírně v předstihu (PRE REC)

Cross-Memory REC:
Přepnutí paměťového úložiště pro pokračování v nahrávání (Cross-Memory REC)

VOR:
Automatické spuštění nahrávání při zachycení zvuku – funkce VOR

Delete a File:
Vymazání souboru

Recorded Files
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Jsou k dispozici následující položky:
- nahrané soubory jsou uvedeny.
- probíhá přehrávání nehraného souboru.
- přehrávání nahraného souboru je v pohotovostním režimu.

Transcription Playback Mode:
Použití režimu přehrávání pro přepis

End Transcription Playback Mode:
Použití režimu přehrávání pro přepis

Clear Voice:
Omezení šumu ve zvuku přehrávání a zvýraznění zvuku lidského hlasu – funkce Clear Voice

Equalizer:
Výběr nastavení kvality zvuku (Equalizer)

Key Change:
Úpravy výšky tónu (Key Change)

Easy Search:
Rychlé vyhledání požadovaného místa přehrávání (Easy Search)

Set Easy Search Skip Time:
Rychlé vyhledání požadovaného místa přehrávání (Easy Search)

Play Mode:
Výběr režimu přehrávání

Playback Range:
Určení rozsahu přehrávání v seznamu uložených souborů

Delete a File:
Vymazání souboru

Protect:
Ochrana souboru

Do Not Protect:
Ochrana souboru

Track Mark List:
Vyhledání bodu přehrávání pomocí seznamu značek stopy (Track Mark List)

Delete Track Marks:
Vymazání značky stopy

Divide:
Rozdělení souboru v aktuálním bodu přehrávání
Rozdělení souboru ve všech bodech se značkou stopy

Delete All in List:
Vymazání všech souborů v hledaného složce či seznamu

Delete All Files:
Vymazání všech souborů v hledaného složce či seznamu

Move File:
Přesunutí souboru do jiné složky

File Copy:
Kopírování souboru do jiné složky
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Change File Name:
Změna názvu souboru

File Information:
Displej během zobrazení informací o aktuálním souboru

Create Folder:
Vytvoření složky

Delete Folder:
Vymazání složky

Change Folder Name:
Změna názvu složky

Music

Jsou k dispozici následující položky:
- probíhá přehrávání souboru, který je importován z počítače.
- přehrávání souboru, který je importován z počítače je v pohotovostním režimu.

Transcription Playback Mode:
Použití režimu přehrávání pro přepis

End Transcription Playback Mode:
Použití režimu přehrávání pro přepis

Equalizer:
Výběr nastavení kvality zvuku (Equalizer)

Key Change:
Úpravy výšky tónu (Key Change)

Easy Search:
Rychlé vyhledání požadovaného místa přehrávání (Easy Search)

Set Easy Search Skip Time:
Rychlé vyhledání požadovaného místa přehrávání (Easy Search)

Play Mode:
Výběr režimu přehrávání

Playback Range:
Určení rozsahu přehrávání v seznamu uložených souborů

Delete a File:
Vymazání souboru

Protect:
Ochrana souboru

Do Not Protect:
Ochrana souboru

Track Mark List:
Vyhledání bodu přehrávání pomocí seznamu značek stopy (Track Mark List)

Delete Track Marks:
Vymazání značky stopy

Delete All in List:
Vymazání všech souborů v hledaného složce či seznamu
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Delete All Files:
Vymazání všech souborů v hledaného složce či seznamu

File Information:
Displej během zobrazení informací o aktuálním souboru

Delete Folder:
Vymazání složky

Příbuzné téma
Použití nabídky OPTION

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Informace o složkách a souborech

Následující obrázek ilustruje strukturu složek a souborů, které lze zobrazit na lineárním PCM rekordéru.

V části [  Recorded Files]

[FOLDER01]: Zde jsou uloženy zaznamenané soubory.

A: HOME Nabídka
B: Složky
C: Soubory

V části [  Music]

A: HOME Nabídka
B: Složky
C: Soubory

Příbuzné téma
Přesunutí souboru do jiné složky
Kopírování souboru do jiné složky
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Struktura složek a souborů

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Displej při zobrazení nabídky HOME

Následující text popisuje nabídku HOME na displeji.

Poznámka

Výše uvedená obrazovka slouží pro účely vysvětlení. Může vypadat jinak než skutečná obrazovka na lineárním PCM rekordéru.

Příbuzné téma
Použití nabídky HOME

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Položky nabídky HOME
Vybrat lze jednu z následujících položek:

: Music
: Recorded Files
: Record
: Bluetooth
: Settings
: Back to XX (V [XX] se zobrazí aktuálně používaná funkce.)

1.
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Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Displej během nahrávání či v pohotovostním režimu

Následující text popisuje displej v průběhu nahrávání nebo v pohotovostním režimu.

A: Během nahrávání s ručním nastavením hlasitosti
B: Během nahrávání s funkcí automaticky řízeného zisku

Poznámka

Výše uvedená obrazovka slouží pro účely vysvětlení. Může vypadat jinak než skutečná obrazovka na lineárním PCM rekordéru.

Indikátor stavu nahrávání
Indikuje aktuální stav nahrávání lineárního PCM rekordéru.

: nahrávání
: pozastavení (indikátor bliká)
: zastavení

1.

Měřiče úrovně signálu
Pro referenci indikují aktuální a optimální úrovně hlasitosti nahrávání vstupního zvuku.
Je-li během nahrávání detekován příliš hlasitý zvuk, zobrazí se [OVER].

2.

Číslo značky stopy
Indikuje čísla přidaných značek stopy.

3.

Indikátor Bluetooth
Indikuje, že je zapnuta funkce Bluetooth.

4.

Zbývající čas nahrávání
Indikuje zbývající čas dostupný pro nahrávání v hodinách, minutách a sekundách.
10 hodin a více: bez indikace
10 minut až 10 hodin: indikace v hodinách a minutách
Méně než 10 minut: indikace v minutách a sekundách

5.

Indikátor časovače vypnutí
Indikuje, že je aktivní časovač vypnutí.

6.

Indikátor REC Mode
Indikuje aktuálně vybraný režim nahrávání.
LPCM 96/24, LPCM 48/24, LPCM 48/16, LPCM 44/24, LPCM 44/16: Soubor LPCM
MP3 320k, MP3 192k, MP3 128k, MP3 48k: Soubor MP3

7.

Indikátor baterie8.
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Indikátor uplynulé doby
Indikuje uplynulou dobu aktuálního nahrávání.

9.

Indikátor Scene Select
Indikuje aktuálně vybranou scénu nahrávání.

: Auto Voice Rec
: Meeting
: Lecture
: Voice Notes
: Interview
: Soft Music
: Loud Music
: My Scene 1
: My Scene 2

10.

Indikátor citlivosti mikrofonu
Indikuje citlivost vestavěných mikrofonů nebo externího mikrofonu, který je aktuálně vybrán.

: Auto
: High
: Medium
: Low
: High(Music)
: Medium(Music)
: Low(Music)

MNL: Manual

11.

Indikátor úrovně hlasitosti nahrávání (účinný pouze pro ruční záznam nahrávání)
Indikuje úroveň hlasitosti nahrávání, kterou vyberete stisknutím tlačítka  či .

12.
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Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Displej během přehrávání

Následující text popisuje displej v průběhu přehrávání.

Poznámka

Výše uvedené obrazovky slouží pro účely vysvětlení. Mohou vypadat jinak než skutečné obrazovky na lineárním PCM rekordéru.

Informace o souboru
Indikuje informace o souboru, který přehráváte.
Soubory nahrané lineárním PCM rekordérem se indikují následovně:

: Název souboru: datum nahrávání_čas nahrávání.formát souboru (např. 181010_1010.wav)
Hudební soubory se indikují takto:

: Název skladby
: Jméno interpreta
: Název alba

1.

Měřiče úrovně signálu (indikovány pouze pro soubory ve složce [  Recorded Files])
Indikují nahrané úrovně hlasitosti zvuku souboru, který nahráváte.

2.

DPC (Digital Pitch Control)
Indikuje, že je upravena rychlost přehrávání.

3.

Indikátor stavu přehrávání
Indikuje aktuální stav přehrávání lineárního PCM rekordéru.

: přehrávání
 : vyhledávání vzad (rychlý přesun vzad)/vyhledávání vpřed (rychlý přesun vpřed)

4.

Indikátor Play Mode/Playback Range
Bez indikace: Normal (Play Mode)

 : Repeat (Play Mode)
 : 1 File Play (Play Mode)
 : 1 File Repeat (Play Mode)
 : Shuffle (Play Mode)
 : Shuffle Repeat (Play Mode)

 : Selected Range (Playback Range)

5.

Indikátor Bluetooth
Indikuje, že je zapnuta funkce Bluetooth.

6.

Informace o číslu souboru
Indikuje číslo souboru přehrávání ve formátu (aktuální číslo souboru)/(celkový počet souborů pro přehrávání).

7.
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Indikátor Clear Voice (indikován pouze pro soubory ve složce [  Recorded Files])
Indikuje, že je funkce [Clear Voice] nastavena na jednu z následujících položek v nabídce OPTION.

: Clear Voice 1
: Clear Voice 2

8.

Indikátor časovače vypnutí
Indikuje, že je aktivní funkce časovače vypnutí.

9.

Indikátor ochrany
Indikuje že je přehrávaný soubor chráněn.

10.

Indikátor Equalizer
Indikuje, že je pro [Equalizer] v nabídce OPTION vybráno nastavení kvality zvuku.

11.

Číslo značky stopy
Indikuje číslo případně přidané značky stopy v aktuálním bodu přehrávání.

12.

Indikátor tóniny
Indikuje výšku tónu (tón) vybranou pro položku [Key Change] v nabídce OPTION.

13.

Ukazatel průběhu přehrávání
Indikuje, jak daleko postoupilo přehrávání souboru.

14.

Uplynulá doba
Indikuje uplynulou dobu aktuálního přehrávání.

15.
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Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Displej během zobrazení informací nahrávání

Můžete zobrazit informace nahrávání lineárního PCM rekordéru, včetně zbývajícího času a paměti úložiště a nastavení
složky úložiště pro zaznamenané soubory.
Chcete-li zobrazit informace nahrávání a je-li nahrávání v pohotovostním režimu, vyberte [REC Information] v nabídce
OPTION a stiskněte tlačítko .

K dispozici jsou následující informace nahrávání:

Available Rec. Time:
Zbývající doba dostupná pro nahrávání.
Recording Memory:
Paměťové úložiště ([Built-In Memory] či [SD Card]) pro nahrané soubory.
Recording Folder:
Složka pro ukládání nahraných souborů.
Scene Select:
Aktuálně vybraná scéna nahrávání.
Vyberete-li scénu, a pak upravíte nastavení nahrávání, vlevo od změněných nastavení se objeví [*].
Informace o výchozích nastaveních viz Výchozí nastavení pro scény nahrávání funkce Scene Select.
REC Mode:
Aktuálně vybraný režim nahrávání.
Input:
Aktuálně vybraný typ zvukového vstupu.
Sensitivity setting:
Aktuálně vybraná citlivost mikrofonů.
Recording Filter:
Aktuálně vybraný filtr nahrávání.
LIMITER:
Aktuálně vybrané nastavení omezovače.
PRE REC:
Aktuálně vybrané nastavení záznamu do mezipaměti.
VOR:
Aktuálně vybrané nastavení funkce VOR (Voice Operated Recording).
SYNC REC:
Aktuálně vybrané nastavení synchronizovaného nahrávání.
Auto Track Marks:
Aktuálně vybrané nastavení automatických značek stopy.
Time Stamps for Auto Track Marks:
Vybraná časová razítka pro automatické sledování značky nastavení.
Cross-Memory REC:
Aktuálně vybrané nastavení nahrávání na více pamětí.

Tip
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Je-li nahrávání v pohotovostním režimu, lze stisknutím tlačítka STOP zobrazit informace nahrávání lineárního PCM rekordéru.

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Displej během zobrazení informací o aktuálním souboru

Zobrazí se informace (délka souboru, režimu záznamu, datum a čas atd.) o nahraném souboru, který jste vybrali.

Poznámka

Následující obrazovky slouží pro účely vysvětlení. Mohou vypadat jinak než skutečné obrazovky na lineárním PCM rekordéru.

Pro zobrazení informací o určitém souboru vyberte hudební soubor nebo soubor, který jste nahráli lineárním PCM
rekordérem, a vyberte možnost [File Information] v nabídce OPTION. Pak se můžete stisknutím tlačítka  či 
posouvat nahoru nebo dolů a zobrazit:

Informace o nahraném souboru

Rec Date/Time: Datum a čas, kdy byl soubor nahrán (den/měsíc/rok/čas).

File Length: Délka nahrávání souboru indikovaná v hodinách, minutách a sekundách.

Model Name: Zařízení, kterým byl soubor nahrán.

Scene Select: Scéna nahrávání vybraná v době nahrávání.

REC Mode: Režim nahrávání vybraný v době nahrávání.

Sensitivity setting: Úroveň citlivosti vybraná v době nahrávání.

Recording Filter: Filtr nahrávání vybraný v době nahrávání.

LIMITER: Nastavení omezovače vybrané v době nahrávání.

VOR: Nastavení VOR (Voice Operated Recording) vybrané v době nahrávání.

Input: Typ zvukového vstupu ([Built-In Mic], [External Mic] nebo [Audio IN]) vybraný v době nahrávání.

Location: Paměťové úložiště pro nahrané soubory.

File Path: Cesta k souboru.

Informace o hudebním souboru

30



File Length: Délka nahrávání souboru indikovaná v hodinách, minutách a sekundách.

Codec: Typ kodeku pro hudební soubory.

Bit Rate: Bitový tok pro hudební soubory.

Sample Rate: Vzorkovací frekvence pro hudební soubory.

Bit Depth: Bitová hloubka pro hudební soubory.

Location: Paměťové úložiště pro nahrané soubory.

File Path: Cesta k souboru.

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Displej během zobrazení kategorií hledání souboru

Vyberete-li položku [  Recorded Files] či [  Music] v nabídce HOME, zobrazí se na displeji kategorie hledání
uložených souborů.

Poznámka
Následující obrazovky slouží pro účely vysvětlení. Mohou vypadat jinak než skutečné obrazovky na lineárním PCM rekordéru.

Při výběru položky [  Recorded Files]

Vybrat lze jednu z následujících kategorií hledání:

Latest Recording:
Spustí přehrávání nejnovější nahrávky.
Search by REC Date:
Nahrané soubory jsou seřazeny podle data nahrávání.
Search by REC Scene:
Nahrané soubory jsou seřazeny podle scény nahrávání.
Folders:
Nahrané soubory ve vybrané složce jsou uvedeny.

Při výběru položky [  Music]

Vybrat lze jednu z následujících kategorií hledání:

All Songs:
Všechny hudební soubory jsou uvedeny.
Albums:
Hudební soubory jsou seřazeny podle názvu alba.
Artists:
Hudební soubory jsou seřazeny podle jména interpreta.
Folders:
Hudební soubory ve vybrané složce jsou uvedeny.
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Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Nabíjení baterie pomocí počítače

K nabíjení baterie lineárního PCM rekordéru lze použít počítač.
Při prvním nabíjení lineárního PCM rekordéru nebo v případě, že jste jej delší dobu nepoužívali, doporučujeme nabíjet
baterii, dokud se na displeji nezobrazí indikátor .
Úplné nabití vybité baterie trvá přibližně 3 hodiny (*).

Přibližná doba, která je zapotřebí k nabití vybité baterie při pokojové teplotě. Mění se podle zbývající kapacity baterie a jejího stavu.*

Posuňte páčku pro vysunutí USB ve směru šipky.1

Zapojte konektor USB do portu USB spuštěného počítače.

Po zahájení nabíjení baterie se na displeji rychle zobrazí indikátor baterie ( ).

Když je baterie zcela nabitá, indikátor baterie bude indikovat  ( ).

2
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Poznámka

Je-li lineární PCM rekordér připojen k počítači, který není spuštěn nebo je v režimu úspory energie (pohotovostním či
spánkovém), nedojde k nabíjení baterie.

Příbuzné téma
Odpojení lineárního PCM rekordéru od počítače

Připojení lineárního PCM rekordéru k počítači

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Odpojení lineárního PCM rekordéru od počítače

Zajistěte postup podle pokynů níže, jinak nemusí být možné přehrávat soubory uložené na lineárním PCM rekordéru
kvůli poškození dat.

Tip

Podrobnosti o odpojení USB zařízení od počítače viz návod k obsluze, který je součástí dodávky počítače.

Příbuzné téma
Nabíjení baterie pomocí počítače
Připojení lineárního PCM rekordéru k počítači

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Ověřte, že na displeji není zobrazena zpráva [Accessing].1

V počítači proveďte následující postup.

Na hlavním panelu systému Windows v pravé dolní části plochy klikněte na následující ikonu.

Potom stiskněte tlačítko [Vysunout PCMRECORDER]. Ikona a nabídka se mohou v různých operačních systémech
lišit. V závislosti na nastaveních počítače se tato ikona nemusí na panelu úloh vždy nastavovat.

Na obrazovce systému Mac klikněte na ikonu vyjmutí [PCMRECORDER], která se nachází na postranním panelu
aplikace Finder.

2

Odpojte lineární PCM rekordér od portu USB počítače a pohybem páčky pro vysunutí konektoru USB
ve směru šipky konektor USB zasuňte.

3
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Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Zapnutí napájení

Tip

Pro úsporu kapacity baterie je funkce Auto Power Off lineárního PCM rekordéru ve výchozím stavu nastavena na [30min]. Není-li
lineární PCM rekordér 30 minut používán, dojde k jeho automatickému vypnutí.

Je-li aktivní časovač vypnutí, lineární PCM rekordér se automaticky vypne po uplynutí určené doby.

Pokud napájení zapnete znovu do 4 hodin od posledního vypnutí, dojde k rychlému obnovení napájení.

Příbuzné téma
Vypnutí napájení
Nastavení časového intervalu před automatickým vypnutím lineárního PCM rekordéru (Auto Power Off)

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Posuňte přepínač HOLD•POWER ve směru [POWER] a přidržte jej, dokud se nezapne displej.1
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Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Vypnutí napájení

Poznámka

Pro restartování lineárního PCM rekordéru posuňte spínač HOLD•POWER na [POWER] a přidržte jej po dobu 8 sekund nebo
déle. Když je lineární PCM rekordér v provozu a restartujete ho, data v něm uložená nebo jeho nastavení mohou být vymazána.

Tip

Pro úsporu kapacity baterie je funkce Auto Power Off lineárního PCM rekordéru ve výchozím stavu nastavena na [30min]. Není-li
lineární PCM rekordér 30 minut používán, dojde k jeho automatickému vypnutí.

Je-li aktivní časovač vypnutí, lineární PCM rekordér se automaticky vypne po uplynutí určené doby.

Příbuzné téma
Zapnutí napájení

Nastavení časového intervalu před automatickým vypnutím lineárního PCM rekordéru (Auto Power Off)

Restartování lineárního PCM rekordéru

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Posuňte přepínač HOLD•POWER ve směru [POWER] a přidržte jej, dokud se na displeji nezobrazí [Power
Off].

1
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Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Provádění úvodních nastavení

Při prvním zapnutí lineárního PCM rekordéru se na displeji zobrazí obrazovka Configure Initial Settings. Proveďte
počáteční nastavení, například pro výběr jazyka displeje, nastavení hodin a zapnutí/vypnutí pípání.

Stisknutím tlačítka  vyberte možnost [Yes].1

Stisknutím tlačítka  či  vyberte jazyk zobrazení a stiskněte tlačítko .

Jazyk lze vybrat z těchto možností:
Deutsch (Němčina), English (Angličtina), Español (Španělština), Français (Francouzština), Italiano (Italština),
Русский (Ruština), Türkçe (Turečtina),  (Korejština),  (Zjednodušená čínština), 
(Tradiční čínština).

2

Nastavte aktuální datum a čas.

Stisknutím tlačítka  či  nastavte položku a stiskněte tlačítko .
Opakováním kroků nastavte všechny položky.
Chcete-li se přesunout dopředu či zpět, stiskněte tlačítko  nebo . Pro přesun na předchozí položku lze
také stisknout tlačítko BACK/HOME.
Jste-li hotovi s poslední položkou, stisknutím tlačítka  použijete tato nastavení na hodiny.

3
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Poznámka

Výchozí formát zobrazení data se liší v závislosti na zemi nebo oblasti zakoupení přístroje.

Čas se zobrazuje ve 12hodinovém formátu pomocí indikátorů [AM] či [PM] nebo ve 24hodinovém formátu v závislosti na formátu
zobrazení hodin (Time Display) vybraném v nabídce Settings. Navíc se výchozí formát zobrazení hodin liší v závislosti na zemi
nebo oblasti zakoupení přístroje.

Počet voleb jazyků, které lze vybrat, a výchozí nastavení se liší v závislosti na zemi nebo oblasti zakoupení přístroje.

Tip
Nastavení hodin a nastavení pípnutí můžete kdykoli později změnit výběrem [  Settings] - [Common Settings] v nabídce
HOME.

Jste-li hotovi s počátečním nastavením, uvedením lineárního PCM rekordéru do stavu HOLD zobrazíte na displeji aktuální datum
a čas.

Příbuzné téma
Výběr jazyka zobrazení (Language)
Nastavení hodin (Date&Time)

Výběr formátu zobrazení data (Date Display Format)

Výběr formátu zobrazení hodin (Time Display)

Zapnutí a vypnutí pípnutí (Beep)

Displej při zobrazení nabídky HOME

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Stisknutím tlačítka  či  vyberte možnost [Next] a stiskněte tlačítko .

Zobrazí se okno nastavení pro zapnutí či vypnutí pípnutí.

4

Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte možnost [ON] či [OFF] pro zapnutí nebo vypnutí pípnutí a stiskněte
tlačítko .

Po dokončení úvodních nastavení se zobrazí zpráva o dokončení a nabídka HOME.

5
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Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Uvedení lineárního PCM rekordéru do stavu HOLD (HOLD)

Všechna tlačítka na lineárním PCM rekordéru lze deaktivovat (HOLD), aby nedošlo k nechtěným operacím při přenášení
lineárního PCM rekordéru.

Poznámka
Uvedení lineárního PCM rekordéru do stavu HOLD deaktivuje všechna tlačítka. Před dalším použitím lineárního PCM rekordéru
zajistěte, aby byl uvolněn ze stavu HOLD.

Čas se zobrazuje ve 12hodinovém formátu pomocí indikátorů [AM] či [PM] nebo ve 24hodinovém formátu v závislosti na formátu
zobrazení hodin (Time Display) vybraném v nabídce Settings. Navíc se výchozí formát zobrazení hodin liší v závislosti na zemi
nebo oblasti zakoupení přístroje.

Příbuzné téma
Uvolnění lineárního PCM rekordéru ze stavu HOLD

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Posuňte přepínač HOLD•POWER do polohy [HOLD].

Je-li lineární PCM rekordér zapnutý, posunutí přepínače HOLD•POWER do polohy [HOLD] zobrazí na displeji
[HOLD] a aktuální čas po dobu přibližně 3 sekund, což indikuje, že jsou deaktivována všechna tlačítka lineárního
PCM rekordéru.

1
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Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Uvolnění lineárního PCM rekordéru ze stavu HOLD

Když je lineární PCM rekordér umístěn ve stavu HOLD, stisknutí libovolného tlačítka na displeji zobrazí [HOLD... Slide
HOLD Switch to Activate.].

Před použitím lineárního PCM rekordéru jej uvolněte ze stavu HOLD.

Příbuzné téma
Uvedení lineárního PCM rekordéru do stavu HOLD (HOLD)

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Posuňte přepínač HOLD•POWER ke střednímu bodu.1
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Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Zachování přiměřené úrovně hlasitosti (pouze model pro Evropu)

Lineární PCM rekordér omezuje maximální hlasitost, a umožňuje tak při použití sluchátek poslouchat zvuk s přiměřenou
úrovní hlasitosti. Zkusíte-li nastavit hlasitost na úroveň přesahující určenou úroveň, zobrazí se zpráva [Check The
Volume Level].

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation

44



Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Nahrávání s ručním nastavením hlasitosti (ruční nahrávání)

Můžete vybrat optimální úroveň nahrávání pro daný zvukový zdroj.

Poznámka

Pokud se lineárního PCM rekordéru v průběhu nahrávání náhodně dotknete vy nebo nějaký předmět, může dojít k záznamu
šramocení či škrábání.

Tip

Před zahájením nahrávání doporučujeme nejprve pořídit zkušební nahrávku nebo nahrávání sledovat. Pokyny ke sledování
nahrávání viz Sledování zvuku nahrávání.

Ve výchozím stavu se nahrané soubory ukládají do složky [FOLDER01] pod složkou [  Recorded Files]. Chcete-li uložit
soubory do jiné složky než [FOLDER01], viz část Změna paměťového úložiště a složky úložiště pro zaznamenané soubory.

Vyberte [  Record] v nabídce [HOME] a stiskněte tlačítko .

Na displeji se zobrazí obrazovka pohotovostního režimu nahrávání.

1

Vyberte paměťové úložiště (integrovaná paměť nebo karta SD) a složku úložiště, kam chcete ukládat
zaznamenané soubory.

Abyste soubory mohli ukládat na kartu microSD, musíte změnit paměťové úložiště. Vyberte [Recording Folder] v
nabídce HOME při nahrávání v pohotovostním režimu, a pak vyberte [SD Card] na obrazovce Memory Selection
před spuštěním nahrávání.

2

Změnou úhlu vestavěných mikrofonů lineárního PCM rekordéru ( ) nastavte směrovost mikrofonů.

Úhel můžete změnit konečkem prstu.

3

Natočte lineární PCM rekordér tak, aby vestavěné mikrofony směřovaly k cílovému zdroji zvuku.4

Stiskněte a přidržte tlačítko REC/PAUSE.

Indikátor nahrávání na lineárním PCM rekordéru bliká červeně a rekordér pozastaví nahrávání. Když vestavěné
mikrofony zachytávají zvuk, je úroveň nahrávání indikována změnou délky řad čárek měřičů úrovně signálu.

5
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Poznámka
Funkce VOR nefunguje během ručního nahrávání.

Tip

Stisknutím tlačítka  či  vyberte optimální úroveň nahrávání pro daný zvukový zdroj.

Aktuální úroveň nahrávání lze zkontrolovat na měřičích úrovně signálu. Nastavte úroveň nahrávání tak, aby se
hodnota hlasitosti pohybovala okolo -12 dB, která spadá do optimálního rozsahu ( ).
Jsou-li během nahrávání detekovány příliš hlasité zvuky, zobrazí se na displeji [OVER] ( ) a rozsvítí se indikátor
úrovně signálu ( ). V takovém případě snižte úroveň nahrávání tisknutím tlačítka , až se skryje [OVER] a
zhasne indikátor úrovně signálu, aby nedošlo ke zkreslení zvuku.

Pokud můžete zkontrolovat hlasitost nahrávání předem, bude snazší použít funkci zkoušky pro nastavení úrovně
hlasitosti nahrávání.

6

Stiskněte tlačítko REC/PAUSE.

K indikaci toho, že se spustilo nahrávání, se zobrazí  a indikátor provozu ( ) se rozsvítí červeně.

7

Chcete-li nahrávání zastavit, stiskněte tlačítko STOP.

Zobrazí se zpráva [Saving...] a obrazovka pohotovostního režimu nahrávání.
Stisknutím tlačítka  můžete přehrát soubor, který jste právě nahráli.

8
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Průběh nahrávání doporučujeme sledovat zapojením sluchátek (nejsou součástí dodávky) do konektoru  (sluchátka).
Nahrávání však nelze sledovat pomocí sluchátek Bluetooth.

Během přehrávání či zobrazení nabídky na displeji můžete spustit nahrávání stisknutím tlačítka REC/PAUSE.

Během nahrávání či zobrazení nabídky na displeji můžete pozastavit aktuální nahrávání stisknutím tlačítka REC/PAUSE.

Nahrané soubory obdrží název [(datum záznamu)_(čas záznamu).(formát souboru)] (např. 181010_1010.wav).

Dosáhne-li soubor meze max. velikosti (4 GB u souboru LPCM a 1 GB u souboru MP3) během nahrávání, dojde k rozdělení
souboru a část nahrávky okolo bodu dělení se může ztratit.
Ohledně maximální doby nahrávání na jeden soubor viz část Maximální doba nahrávání.

Příbuzné téma
Nahrávání s optimální hlasitostí záznamu (funkce zkoušky)

Automatické spuštění nahrávání při zachycení zvuku – funkce VOR

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Nahrávání pomocí vestavěných mikrofonů (nahrávání Auto Gain Ctrl)

Zvuk můžete nahrávat s vybranou úrovní citlivosti vestavěných mikrofonů a režimem nahrávání.

Poznámka

Pokud se lineárního PCM rekordéru v průběhu nahrávání náhodně dotknete vy nebo nějaký předmět, může dojít k záznamu
šramocení či škrábání.

Tip

Před zahájením nahrávání doporučujeme nejprve pořídit zkušební nahrávku nebo nahrávání sledovat. Pokyny ke sledování
nahrávání viz Sledování zvuku nahrávání.

Ve výchozím stavu se nahrané soubory ukládají do složky [FOLDER01] pod složkou [  Recorded Files]. Chcete-li uložit
soubory do jiné složky než [FOLDER01], viz část Změna paměťového úložiště a složky úložiště pro zaznamenané soubory.

Vyberte položku [  Record] v nabídce HOME a stiskněte tlačítko .

Na displeji se zobrazí obrazovka pohotovostního režimu nahrávání.
Když je lineární PCM rekordér připraven na ruční nahrávání, vyberte položky [Built-In Mic Sensitivity] - [Auto Gain
Ctrl] z nabídky OPTION.

1

Vyberte paměťové úložiště (integrovaná paměť nebo karta SD) a složku úložiště, kam chcete ukládat
zaznamenané soubory.

Abyste soubory mohli ukládat na kartu microSD, musíte změnit paměťové úložiště. Vyberte [Recording Folder] v
nabídce HOME při nahrávání v pohotovostním režimu, a pak vyberte [SD Card] na obrazovce Memory Selection
před spuštěním nahrávání.

2
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Poznámka

Změnou úhlu vestavěných mikrofonů lineárního PCM rekordéru ( ) nastavte směrovost mikrofonů.

Úhel můžete změnit konečkem prstu.

3

Natočte lineární PCM rekordér tak, aby vestavěné mikrofony směřovaly k cílovému zdroji zvuku.4

Stiskněte tlačítko REC/PAUSE.

K indikaci toho, že se spustilo nahrávání, se zobrazí  a indikátor provozu ( ) se rozsvítí červeně.

Při nahrávání není nutné stisknout a držet tlačítko REC/PAUSE.
Při nahrávání se v okně displeje zobrazí špičková úroveň ( ) k indikaci úrovní hlasitosti záznamu vstupního zvuku.
Upravte orientaci vestavěných mikrofonů, vzdálenost od zdroje zvuku nebo nastavení citlivosti mikrofonů tak, aby
byla úroveň hlasitosti nahrávání okolo hodnoty -12 dB, která patří do optimálního rozsahu, viz obrázek níže.

5

Chcete-li nahrávání zastavit, stiskněte tlačítko STOP.

Zobrazí se zpráva [Saving...] a obrazovka pohotovostního režimu nahrávání.
Stisknutím tlačítka  můžete přehrát soubor, který jste právě nahráli.

6
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Je-li na displeji zpráva [Saving...], lineární PCM rekordér ukládá soubor do paměťového úložiště. Je-li lineární PCM rekordér
napájen ze zásuvky, neodpojujte síťový adaptér USB (není součástí dodávky), aby nedošlo k poškození dat.

Tip
Během přehrávání či zobrazení nabídky na displeji můžete spustit nahrávání stisknutím tlačítka REC/PAUSE.

Během nahrávání či zobrazení nabídky na displeji můžete pozastavit aktuální nahrávání stisknutím tlačítka REC/PAUSE.

Nahrané soubory obdrží název [(datum záznamu)_(čas záznamu).(formát souboru)] (např. 181010_1010.wav).

Dosáhne-li soubor meze max. velikosti (4 GB u souboru LPCM a 1 GB u souboru MP3) během nahrávání, dojde k rozdělení
souboru a část nahrávky okolo bodu dělení se může ztratit.
Ohledně maximální doby nahrávání na jeden soubor viz část Maximální doba nahrávání.

Během přehrávání či pohotovostního režimu můžete lineární PCM rekordér pozastavit pro nahrávání stisknutím a přidržením
tlačítka REC/PAUSE. To usnadní nastavit úroveň nahrávání, aniž byste museli nahrávat nepotřebná zvuková data.

Příbuzné téma
Další dostupné operace během nahrávání

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

O měřidlech špičkových úrovní

Při nahrávání se zobrazí špičková úroveň ( ) pro levý a pravý vestavěný mikrofon k indikaci úrovní hlasitosti záznamu
vstupního zvuku.

Upravte orientaci vestavěných mikrofonů, vzdálenost od zdroje zvuku nebo nastavení citlivosti mikrofonů tak, aby byla
úroveň hlasitosti nahrávání okolo hodnoty -12 dB, která patří do optimálního rozsahu, viz obrázek výše. Výběr úrovně
citlivosti mikrofonů viz Výběr úrovně citlivosti vestavěných mikrofonů (Built-In Mic Sensitivity).

Tip
Je-li vstupní úroveň zvuku nízká, doporučujeme přemístit lineární PCM rekordér blíže ke zdroji zvuku nebo zvýšit úroveň citlivosti
mikrofonů.

Příbuzné téma
Nahrávání s ručním nastavením hlasitosti (ruční nahrávání)

Nahrávání pomocí vestavěných mikrofonů (nahrávání Auto Gain Ctrl)

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Sledování zvuku nahrávání

Doporučujeme sledovat probíhající nahrávání.
Průběh nahrávání lze sledovat zapojením sluchátek (nejsou součástí dodávky) do konektoru (sluchátka).

Poznámka

Průběh nahrávání doporučujeme sledovat zapojením sluchátek (nejsou součástí dodávky) do konektoru  (sluchátka).
Nahrávání však nelze sledovat pomocí sluchátek Bluetooth.

Příbuzné téma
Nahrávání s ručním nastavením hlasitosti (ruční nahrávání)

Nahrávání pomocí vestavěných mikrofonů (nahrávání Auto Gain Ctrl)

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Zapojte sluchátka (nejsou součástí dodávky) do konektoru (sluchátka).1

Stiskem tlačítka VOL -/+ upravte hlasitost sledování.

Změna hlasitosti sledování neovlivňuje úroveň nahrávání.

2
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Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Další dostupné operace během nahrávání

Během nahrávání můžete provádět následující operace.

Pozastavení nahrávání
Stiskněte tlačítko REC/PAUSE.
Je-li nahrávání pozastaveno, bliká indikátor nahrávání červeně a na displeji se zobrazí blikající symbol .

Obnovení nahrávání z pozastavení
Stiskněte znovu tlačítko REC/PAUSE.
Nahrávání se obnoví od bodu pozastavení. (Chcete-li nahrávání po jeho pozastavení zcela zastavit, stiskněte tlačítko 
STOP.)

Kontrola probíhajícího nahrávání od začátku
Je-li nahrávání v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko .
Nahrávání se zastaví a přehraje od začátku.

Tip

Funkci Cross-Memory REC lze zapnout pro automatické přepnutí cílové složky pro ukládání souborů na alternativní paměťové
úložiště a pokračování v nahrávání po vyčerpání kapacity vestavěné paměti nebo karty microSD.

Příbuzné téma
Nahrávání s ručním nastavením hlasitosti (ruční nahrávání)

Nahrávání pomocí vestavěných mikrofonů (nahrávání Auto Gain Ctrl)

Přepnutí paměťového úložiště pro pokračování v nahrávání (Cross-Memory REC)

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Změna paměťového úložiště a složky úložiště pro zaznamenané soubory

Standardně jsou uloženy soubory zaznamenané pomocí vestavěných mikrofonů ve složce [FOLDER01] vestavěné
paměti.
Chcete-li změnit paměťové úložiště a složku úložiště pro zaznamenané soubory, postupujte následujícím způsobem:

Tip
Pokyny k vytvoření nové složky viz Vytvoření složky.

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Je-li nahrávání v pohotovostním režimu, vyberte [Recording Folder] v nabídce OPTION a stiskněte tlačítko 
.

Na displeji se zobrazí obrazovka výběru paměti.

1

Stiskem tlačítka  či  vyberte možnost [Built-In Memory] nebo [SD Card] a stiskněte .2

Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte požadovanou složku a pak stiskněte .3
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Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Plné využití nastavitelných mikrofonů

Můžete ručně změnit umístění vestavěných mikrofonů třemi způsoby podle scény záznamu.

Oba mikrofony jsou namířeny ve stejném směru (poloha přiblížení)

Vestavěné mikrofony zachytávají zvuk hlavně ze směru, na který míří. Toto umístění mikrofonů je doporučeno pro
nahrávání zvuku z určitého směru, jako je nahrávání hlasové poznámky nebo rozhovoru.

Oba mikrofony jsou vyklopeny od sebe směrem ven a svírají úhel 90° (umístění pro široké
stereo)

Pravý vestavěný mikrofon zachytává zvuk zprava a levý vestavěný mikrofon zachytává zvuk zleva. Toto umístění
mikrofonu se doporučuje pro záznam širokého stereozvuk, jako je diskuse na schůzce, hudební vystoupení v sále,
přednášky v rámci semináře či zpěv ptactva.

Oba mikrofony jsou sklopeny k sobě směrem dovnitř a svírají úhel 90° (poloha X-Y)

Pravý vestavěný mikrofon zachytává zvuk zleva a levý vestavěný mikrofon zachytává zvuk zprava. Toto umístění
mikrofonu se doporučuje pro nahrávání hlubokých přirozených zvuků, například hudebních vystoupení ve studiu.
Jsou-li vestavěné mikrofony v poloze X-Y, neumísťujte lineární PCM rekordér příliš blízko zdroje zvuku, aby se předešlo
záměně zvuků zleva a zprava.

A: Umístění přiblížení
B: Široké stereofonní umístění
C: Umístění X-Y
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Výběr nahrávací scény pro příslušnou situaci

V závislosti na konkrétní situaci nahrávání lze najednou změnit určitá nastavení nahrávání – včetně režimu nahrávání a
úrovně citlivosti vestavěných mikrofonů, výběrem jedné ze scén nahrávání (Scene Select).
Pro možnosti [My Scene 1] a [My Scene 2] lze přizpůsobit nastavení nahrávání podle preferencí.

Popis položek nabídky
Vybrat lze jednu z následujících položek:

Scene Select Off:
K dispozici pro situaci, kde není potřeba žádná volba scény nahrávání (výchozí nastavení).

 Auto Voice Rec:
Hodí se pro nahrávání lidských hlasů všeobecně.

 Meeting:
Hodí se pro nahrávání lidských hlasů ve velkých prostorách včetně konferenčních místností.

 Lecture:
Hodí se pro nahrávání seminářů a přednášek.

 Voice Notes:
Hodí se pro mluvení do vestavěných mikrofonů k nahrávání hlasových poznámek.

 Interview:
Hodí se pro nahrávání lidských hlasů ze vzdálenosti 1 až 2 m, jako jsou rozhovory a schůzky.

 Soft Music:
Hodí se pro nahrávání živé hudby ze vzdálenosti 1 až 2 m, jako jsou výuky hudebních nástrojů či sborů.

 Loud Music:
Hodí se pro nahrávání živé hlasité hudby, jako jsou vystoupení skupin.

 My Scene 1/  My Scene 2:
Nastavení nahrávání můžete přizpůsobit včetně režimu nahrávání a úrovně citlivosti vestavěných mikrofonů, a tím
vytvořit vlastní scénu nahrávání.

Tip

Je-li nahrávání v pohotovostním režimu, vyberte [Scene Select] v nabídce OPTION a stiskněte tlačítko .1

Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte požadovanou scénu a pak stiskněte .2
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Pro písně a hudbu doporučujeme nahrávat ručně nebo pomocí funkce zkoušky nahrávání.

Příbuzné téma
Nahrávání s ručním nastavením hlasitosti (ruční nahrávání)
Výchozí nastavení pro scény nahrávání funkce Scene Select

Nahrávání s optimální hlasitostí záznamu (funkce zkoušky)

Seznam položek nabídky Settings

Přizpůsobení nastavení nahrávání pro možnost [My Scene]

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Přizpůsobení nastavení nahrávání pro možnost [My Scene]

Nastavení nahrávání můžete přizpůsobit pro položku [My Scene 1] či [My Scene 2] funkce Scene Select tak, aby byla
scéna nahrávání podle vašich preferencí.

Tip

Je-li již scéna nahrávání vybrána pro položku [Scene Select], jakékoli změny nastavení nahrávání v kroku 1 zobrazí [*] vedle
ikony vybrané scény a potom zprávu [Current Setting Not Saved. Save to My Scene?]. Chcete-li změněny nastavení nahrávání
uložit, vyberte možnost [Yes] a potom [My Scene 1] či [My Scene 2] pro položku [Save to].

Příbuzné téma
Výběr nahrávací scény pro příslušnou situaci

Výchozí nastavení pro scény nahrávání funkce Scene Select

Výběr režimu nahrávání (REC Mode)

Výběr úrovně citlivosti vestavěných mikrofonů (Built-In Mic Sensitivity)
Redukce šumu během nahrávání (Recording Filter)

Automatické spuštění nahrávání při zachycení zvuku – funkce VOR

Nastavení hlasitosti nahrávání pro vstupní zvuky, aby se zabránilo zkreslení zvuku (LIMITER)
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Pomocí nabídky Settings nastavte následující položky:

Nastavovat lze následující položky nabídky nahrávání.

REC Mode
Built-In Mic Sensitivity
Ext. Input Setting
Recording Filter
VOR
LIMITER

1

Vyberte [Scene Select] - [My Scene 1] či [My Scene 2] z nabídky OPTION a stiskněte tlačítko .2

Stiskem tlačítka  nebo  vyberte možnost [Copy Current Settings] a stiskněte tlačítko .

Na displeji se zobrazí položka [Copy Current Recording Setting?].

3

Stiskem tlačítka  nebo  vyberte možnost [Yes] a stiskněte tlačítko .4
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Rady pro lepší nahrávání

Nahrávání na schůzi

Umístěte lineární PCM rekordér do blízkosti mluvčích na schůzi.
Položením lineárního PCM rekordéru na měkkou látku, jako je kapesník, lze snížit úroveň šumu (vibrace přenášené ze
stolu apod.).
Pro nahrávání schůze je vhodné vybrat možnost [Auto Voice Rec] či [Meeting] funkce Scene Select.

Nahrávání přednášky/prezentace

Umístěte lineární PCM rekordér tak, aby vestavěné mikrofony směřovaly k přednášejícímu/moderátorovi.
Pro nahrávání přednášky/prezentace je vhodné vybrat možnost [Lecture] funkce Scene Select.

Nahrávání hlasové poznámky

Mluvíte-li do vestavěného mikrofonu, držte lineární PCM rekordér trochu ke straně úst, aby vestavěný mikrofon
nezachytával zvuky dýchání.
Pro nahrávání hlasové poznámky je vhodné vybrat možnost [Auto Voice Rec] či [Voice Notes] funkce Scene Select.

Poznámka

Při držení lineárního PCM rekordéru zajistěte, aby vestavěné mikrofony nezachytávaly šelest.
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Nahrávání rozhovoru

Umístěte lineární PCM rekordér tak, aby vestavěné mikrofony směřovaly k dotazované osobě.
Pro nahrávání rozhovoru je vhodné vybrat možnost [Auto Voice Rec] či [Interview] funkce Scene Select.

Nahrávání tiššího hudebního vystoupení

Lineárním PCM rekordérem lze nahrávat úchvatný stereofonní zvuk, když jej umístíte blízko hudebních nástrojů.
Nicméně, pokud např. k nahrávání klavírního vystoupení položíte lineární PCM rekordér na klavír, bude kromě hudby
nahrávat také hluk vibrací klavíru. Aby nedošlo k nahrávání nežádoucího šumu, položte lineární PCM rekordér vedle
klavíru.
Pomocí softwaru Sound Organizer 2 lze použít soubory s nahraným hudebním vystoupením k vytvoření vlastního
hudebního disku CD. Další informace naleznete v části Co lze dělat pomocí softwaru Sound Organizer 2 (pouze pro
systém Windows).
Pro nahrávání tiššího hudebního vystoupení je vhodné vybrat možnost [Soft Music] funkce Scene Select.
Dojde-li u nahraného souboru ke zkreslení zvuku, můžete výběrem [  Settings] - [Recording Settings] - [Built-In Mic
Sensitivity] - [For Music] - [  Low(Music)] v nabídce HOME snížit zkreslení pro další nahrávání. Další informace
naleznete v části Výběr úrovně citlivosti vestavěných mikrofonů (Built-In Mic Sensitivity).

Nahrávání hlasitého hudebního vystoupení

Umístěte lineární PCM rekordér do vzdálenosti 1 až 2 m od hudebníků.
Pro nahrávání hlasitého hudebního vystoupení je vhodné vybrat možnost [Loud Music] funkce Scene Select.

Poznámka
Dojde-li u nahraného souboru ke zkreslení zvuku, umístěte lineární PCM rekordér dále od hudebníků.
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Příbuzné téma
Výběr nahrávací scény pro příslušnou situaci

Redukce šumu během nahrávání (Recording Filter)

Výběr úrovně citlivosti vestavěných mikrofonů (Built-In Mic Sensitivity)
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Výchozí nastavení pro scény nahrávání funkce Scene Select

Výchozí nastavení pro scény nahrávání funkce Scene Select jsou následující:

Příbuzné téma
Výběr nahrávací scény pro příslušnou situaci
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Auto Voice
Rec Meeting Lecture Voice

Notes
 

Interview

REC Mode MP3 192kbps MP3 192kbps MP3 192kbps MP3 192kbps MP3 192kbps

Built-In Mic Sensitivity Auto Medium High Low Medium

Ext. Input Setting (MIC
IN)

Auto Medium High Low Medium

VOR OFF OFF OFF OFF OFF

LIMITER OFF OFF OFF OFF OFF

Recording Filter NCF(Noise Cut) NCF(Noise
Cut)

NCF(Noise
Cut)

LCF(Low Cut) NCF(Noise Cut)

Soft Music Loud Music My Scene 1／ My
Scene 2

OFF

REC Mode LPCM
44.1kHz/16bit

LPCM
44.1kHz/16bit

LPCM 44.1kHz/16bit LPCM
44.1kHz/16bit

Built-In Mic Sensitivity Medium(Music) Low(Music)
Manual
Úroveň nahrávání 10

Manual
Úroveň nahrávání
10

Ext. Input Setting (MIC
IN) Medium(Music) Low(Music)

Manual
Úroveň nahrávání 10

Manual
Úroveň nahrávání
10

VOR OFF OFF OFF OFF

LIMITER OFF OFF ON OFF

Recording Filter OFF OFF OFF OFF
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Používání karty microSD jako úložiště pro nahrané soubory

Kromě vestavěné paměti lze soubory nahrávat také na kartu microSD (není součástí dodávky).

Ověřte, že právě neprobíhají žádné operace lineárního PCM rekordéru, a pak otevřete krytku slotu pro kartu
microSD.

1

Podržte kartu microSD kontaktní stranou směrem od sebe a zasuňte ji do slotu pro kartu microSD, až se
v něm zaaretuje.

2

Zavřete krytku slotu pro kartu microSD.3

Vyberte [  Settings] - [Recording Settings] - [Recording Folder] v nabídce HOME a stiskněte tlačítko .

Na displeji se zobrazí obrazovka Memory Selection.

4

Stiskem tlačítka  nebo  vyberte možnost [SD Card] a stiskněte tlačítko .5
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Poznámka
Není-li karta microSD lineárním PCM rekordérem detekována, vyjměte ji ze slotu a znovu ji tam zasuňte.

Aby nedošlo k požáru či úrazu elektrickým proudem nebo závadě lineárního PCM rekordéru, musí být jakékoli kapaliny i kovové
či hořlavé předměty mimo dosah slotu pro kartu microSD.

Před nahráváním na kartu microSD doporučujeme, abyste zkopírovali všechna data uložená na paměťové kartě do počítače a
zformátovali kartu microSD v lineárním PCM rekordéru, aby neobsahovala žádná data. Pokyny k formátování karty microSD viz
Formátování paměti (Format Built-In Memory/Format SD Card).

Tip

Chcete-li kartu microSD vyjmout, zatlačte na kartu microSD směrem do slotu. Jakmile povyskočí, vyjměte ji ze slotu pro kartu
microSD.
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Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte složku, do které chcete ukládat nahrané soubory, a pak stiskněte 
.

Pokyny k vytvoření nové složky naleznete v části Vytvoření složky.

6
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Nahrávání s optimální hlasitostí záznamu (funkce zkoušky)

Pokud můžete zkontrolovat hlasitost nahrávání předem, bude snazší použít funkci zkoušky pro nastavení úrovně
hlasitosti nahrávání.

Poznámka
Aby nedošlo k nastavení úrovně hlasitosti nahrávání na základě zvuků, které můžete omylem způsobit dotknutím se lineárního
PCM rekordéru, úroveň hlasitosti nahrávání se neupravuje během prvních a posledních 3 sekund doby režimu zkoušky.

Tip
Pokud stisknete BACK/HOME, když je lineární PCM rekordér v Rehearsal Mode, ukončí Rehearsal Mode a pozastaví nahrávání.

Pokud stisknete STOP, když je lineární PCM rekordér v Rehearsal Mode, ukončí Rehearsal Mode a přejde do pohotovostního
režimu nahrávání.

Během synchronizovaného nahrávání nelze použít funkci zkoušky. Vypněte funkci synchronizovaného nahrávání. Další
informace o funkci synchronizovaného nahrávání naleznete v části Nahrávání zvuku z externího zařízení pomocí funkce
synchronizovaného nahrávání (SYNC REC).

Pokud je záznam v pohotovostním režimu nebo je lineární PCM rekordér pozastaven, stiskněte na
rekordéru REHEARSAL.

Na displeji se zobrazí [Rehearsal Mode] a indikátor nahrávání bliká červeně.

1

Vyzkoušejte nejhlasitější část hudební skladby.

Úroveň hlasitosti nahrávání se automaticky nastaví tak, aby nedošlo ke zkreslení nejhlasitější části.
Proveďte zkoušku na přibližně 1 minutě včetně nejhlasitější části.

2

Stiskněte tlačítko REC/PAUSE.

Spustí se nahrávání a indikátor nahrávání svítí červeně.

3

Chcete-li nahrávání zastavit, stiskněte tlačítko STOP.4
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Když je u položky [Built-In Mic Sensitivity] vybrána hodnota [Auto Gain Ctrl], nelze používat funkci zkoušky. Když se na displeji
zobrazí položka [Change Sensitivity Setting to Manual to Start Rehearsal Mode?], vyberte možnost [Yes].

Funkci zkoušky můžete rovněž použít v aplikaci smartphonu REC Remote.
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Spuštění nahrávání mírně v předstihu (PRE REC)

Funkce záznamu do mezipaměti zahájí nahrávání až 5 sekund před začátkem nahrávání. Tato funkce se hodí, když
nechcete zmeškat začátek náhlé události, například rozhovoru nebo venkovního nahrávání.

A: Do mezipaměti se zaznamená asi 5 sekund probíhajícího audiostreamu.
B: Stiskněte a podržte REC/PAUSE, aby rekordér nahrávání pozastavil.
C: Stiskněte tlačítko REC/PAUSE.
D: Spuštění nahrávání.

Je-li nahrávání v pohotovostním režimu, vyberte [PRE REC] v nabídce OPTION a stiskněte tlačítko .1

Stisknutím tlačítka  či  vyberte možnost [ON] a stiskněte tlačítko .

Funkce [PRE REC] je ve výchozím stavu nastavena na [OFF].

2

Vyberte paměťové úložiště (integrovaná paměť nebo karta SD) a složku úložiště, kam chcete ukládat
zaznamenané soubory.

3

Stiskněte a přidržte tlačítko REC/PAUSE.

Lineární PCM rekordér pozastaví nahrávání a až 5 sekund probíhajícího audiostreamu je uloženo v mezipaměti
rekordéru.
(  indikuje délku mezipaměti.)

4

Pro spuštění normálního nahrávání stiskněte tlačítko REC/PAUSE.

Normální nahrávání začíná audiostreamem mezipaměti z kroku 4 s předponou.

5

Chcete-li nahrávání zastavit, stiskněte tlačítko STOP.6
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Tip

Pokud použijete vestavěné mikrofony pro nahrávání s funkcí nahrávání do mezipaměti, při stisknutí tlačítka REC/PAUSE
mohou být zaznamenány šrumy. Pro nahrávání s funkcí nahrávání do mezipaměti doporučujeme používat externí mikrofon.

Pokud nahrávání do mezipaměti ukončíte, aniž byste zapnuli normální nahrávání, obsah mezipaměti bude vymazán.

Chcete-li funkci nahrávání do mezipaměti zrušit, v kroku 2 vyberte možnost [OFF].
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Použití funkce zpoždění při nahrávání

Lineární PCM rekordér lze nastavit na automatické spuštění nahrávání po uplynutí určeného časového intervalu.

Poznámka
Položky OPTION, T-MARK, , STOP, , ,  a  jsou během odpočítávání deaktivovány.

Pokud vypnete napájení nebo uplyne doba určená pro časovač vypnutí, lineární PCM rekordér se během odpočítávání vypne.

Během odpočítávání se lineární PCM rekordér nevypne, i když uplyne doba určená pro funkci Auto Power Off.

Tip
Chcete-li proces nastavení zpoždění při nahrávání zrušit, stiskněte tlačítko BACK/HOME během odpočítávání, stisknutím tlačítka

 či  vyberte položku [Yes] a pak .

Stisknete-li během odpočítávání tlačítko REC/PAUSE, zruší se funkce zpoždění při nahrávání a spustí se nahrávání.

Je-li nahrávání v pohotovostním režimu, vyberte [Recording Delay] v nabídce OPTION a stiskněte tlačítko 
.

1

Stisknutím tlačítka  či  vyberte požadovaný časový interval a stiskněte tlačítko .

Vybírat lze od možnosti [15sec] do možnosti [60min].

Zobrazí se obrazovka odpočítávání.

Po uplynutí určeného časového intervalu se nahrávání spustí.

2
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Příbuzné téma
Použití časovače vypnutí (Sleep Timer)

Nastavení časového intervalu před automatickým vypnutím lineárního PCM rekordéru (Auto Power Off)
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Přepnutí paměťového úložiště pro pokračování v nahrávání (Cross-Memory REC)

Funkci Cross-Memory REC lze zapnout pro automatické přepnutí úložiště pro zaznamenané soubory na alternativní
paměťové úložiště a pokračování v nahrávání po vyčerpání kapacity vestavěné paměti nebo karty microSD.

Je-li kapacita aktuálního paměťového úložiště vyčerpána, zobrazí se na displeji zpráva [Continue REC in Other
Memory], vytvoří se alternativní paměťové úložiště [CROSS_MEM] jako složka používaná pro funkci Cross-Memory
REC, a pak se uloží zbývají část aktuální nahrávky do nového souboru s novým názvem souboru.

Poznámka

Nemá-li alternativní paměťové úložiště žádnou zbývající kapacitu, zobrazí se zpráva a nahrávání se zastaví.

Vložíte-li paměťovou kartu microSD v průběhu nahrávání, nebude funkce Cross-Memory REC fungovat.

Je-li funkce Cross-Memory REC zapnuta, po přepnutí paměťového úložiště může dojít ke ztrátě určité části nahrávky.

Tip
Chcete-li funkci Cross-Memory REC vypnout, zvolte v kroku 2 možnost [OFF].

Pro nepřetržité přehrání rozdělených souborů nahraných pomocí funkce Cross-Memory REC vyberte položku [Search by REC
Date] či [Search by REC Scene], když vyberete kategorii hledání souboru. Rozdělené soubory se zobrazí vedle sebe.

Příbuzné téma
Používání karty microSD jako úložiště pro nahrané soubory

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Je-li nahrávání v pohotovostním režimu, vyberte [Cross-Memory REC] v nabídce OPTION a stiskněte
tlačítko .

1

Stiskem tlačítka  nebo  vyberte možnost [ON] a stiskněte tlačítko .

Funkce [Cross-Memory REC] je ve výchozím stavu nastavena na [OFF].

2
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Automatické spuštění nahrávání při zachycení zvuku – funkce VOR

Lineární PCM rekordér lze nastavit na automatické spuštění, když hlasitost zvukového vstupu dosáhne určené úrovně, a
pozastavení, když klesne pod určitou úroveň.

Klesne-li hlasitost zvukového vstupu pod určenou úroveň, zobrazí se blikající indikátor  a nahrávání se pozastaví.
Dosáhne-li hlasitost znovu určenou úroveň, nahrávání se opět spustí.

Poznámka

Funkce VOR je ovlivňována okolními zvukovými podmínkami. Pro okolní zvukové podmínky vyberte vhodnou úroveň citlivosti
vestavěných mikrofonů. Pokyny k výběru úrovně citlivosti viz Výběr úrovně citlivosti vestavěných mikrofonů (Built-In Mic
Sensitivity).
Nefunguje-li vybraná úroveň citlivosti podle očekávání nebo chcete-li uskutečnit důležité nahrávání, postupem podle výše
uvedených kroků nastavte funkci [VOR] na možnost [OFF].

Funkce VOR nefunguje během ručního či synchronizovaného nahrávání.

Tip
Chcete-li zrušit proces nastavení funkce VOR, v kroku 2 nastavte funkci [VOR] na možnost [OFF].

Příbuzné téma
Nahrávání zvuku z externího zařízení pomocí funkce synchronizovaného nahrávání (SYNC REC)

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Je-li nahrávání v pohotovostním režimu, probíhá, či je pozastaveno, vyberte [VOR] v nabídce OPTION a
stiskněte tlačítko .

1

Stisknutím tlačítka  či  vyberte možnost [ON] a stiskněte tlačítko .

Funkce [VOR] je ve výchozím stavu nastavena na [OFF].

2

Stiskněte tlačítko REC/PAUSE.

Na displeji se zobrazí .

3
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Nahrávání pomocí externího mikrofonu

K lineárnímu PCM rekordéru lze připojit externí mikrofon a používat jej pro nahrávání.

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Když neprobíhají žádné operace lineárního PCM rekordéru, zapojte externí mikrofon ( ) do konektoru 
(mikrofon).

Na displeji se zobrazí položka [Ext. Input Setting]. Pokud ne, vyberte [  Settings] - [Recording Settings] - [Ext.
Input Setting] z nabídky HOME.

1

Stisknutím tlačítka  či  vyberte možnost [MIC IN] a stiskněte tlačítko .

Pokud není hlasitost vstupního zvuku dostatečně silná, vyberte v nabídce HOME položku [  Settings] -
[Recording Settings] - [Ext. Input Setting] a seřiďte míru citlivosti externího mikrofonu pod [MIC IN]. Pokyny týkající
se změny úrovně citlivosti naleznete v části Výběr typu zvukového vstupu a úrovně citlivosti externích mikrofonů
(Ext. Input Setting).

2

Stisknutím tlačítka REC/PAUSE zahajte nahrávání.

Vestavěné mikrofony jsou deaktivovány a nahrává se zvuk z externích mikrofonů.
Je-li připojen zásuvný napájený mikrofon, je mikrofon automaticky napájen z lineárního PCM rekordéru.

3
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Nahrávání zvuku z externího zařízení pomocí funkce synchronizovaného nahrávání
(SYNC REC)

Hudební soubory můžete vytvářet bez pomoci počítače záznamem zvuku/hudby ze zařízení (kazetový rekordér
s rádiem, magnetofon, televizor atd.) připojeného k lineárnímu PCM rekordéru.
Se zapnutou funkcí synchronizovaného nahrávání se lineární PCM rekordér zastaví po 2 sekundách bez vstupu zvuku.
Po obnovení vstupu zvuku se nahrávání opět spustí a zvuk se ukládá do nového souboru.

Když neprobíhají žádné operace lineárního PCM rekordéru, zapojte externí zařízení ( ) do konektoru 
(mikrofon) na lineárním PCM rekordéru.

Pomocí propojovacího audiokabelu propojte konektor výstupu zvuku (stereofonní minikonektor) na externím
zařízení a konektor  (mikrofon) na lineárním PCM rekordéru.

Na displeji se zobrazí položka [Ext. Input Setting]. Pokud ne, vyberte [  Settings] - [Recording Settings] - [Ext.
Input Setting] z nabídky HOME.

1

Stiskem tlačítka  nebo  vyberte možnost [Audio IN] a stiskněte tlačítko .

Na displeji se zobrazí položka [Use SYNC REC Function to Record?].

2

Stiskem tlačítka  nebo  vyberte možnost [Yes] a stiskněte tlačítko .

Funkce synchronizovaného nahrávání se zapne.

3

Stiskněte tlačítko REC/PAUSE.

Na displeji se zobrazí blikající symbol  a lineární PCM rekordér se pozastaví.

4

Spusťte přehrávání na připojeném externím zařízení.5
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Při absenci vstupu zvuku po dobu 2 sekund se na displeji zobrazí blikající symbol  a lineární PCM rekordér se
pozastaví. Po obnovení vstupu zvuku se nahrávání opět spustí a zvuk se ukládá do nového souboru.

Tip

Není-li hlasitost vstupního zvuku dostatečná, zapojte lineární PCM rekordér do konektoru sluchátek (stereofonní minikonektor) na
externím zařízení pomocí propojovacího audiokabelu a upravujte hlasitost externího zařízení a přitom kontrolujte měřiče úrovně
signálu na displeji lineárního PCM rekordéru kvůli úrovni hlasitosti nahrávání. Další informace viz O měřidlech špičkových úrovní.

Pokud se pokusíte spustit synchronizované nahrávání během probíhajícího nahrávání, lineární PCM rekordér nahrávání zastaví.
Znovu zopakujte kroky 4 a 5.

Během synchronizovaného nahrávání nelze použít funkci zkoušky. Ručně nastavte citlivost.

Příbuzné téma
Nahrávání zvuku přehrávaného na lineárním PCM rekordéru na externím zařízení

Nahrávání bez funkce synchronizovaného nahrávání

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Zobrazí se  a lineární PCM rekordér spustí synchronizované nahrávání.
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Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Nahrávání bez funkce synchronizovaného nahrávání

Hudební soubory můžete vytvářet bez pomoci počítače záznamem zvuku z jiných přístrojů (kazetový rekordér s rádiem,
kazetový magnetofon atd.) připojených k lineárnímu PCM rekordéru.

Tip

Není-li hlasitost vstupního zvuku dostatečná, zapojte lineární PCM rekordér do konektoru sluchátek (stereofonní minikonektor) na
externím zařízení pomocí propojovacího audiokabelu a upravujte hlasitost externího zařízení a přitom kontrolujte měřiče úrovně
signálu na displeji lineárního PCM rekordéru kvůli úrovni hlasitosti nahrávání. Další informace viz O měřidlech špičkových úrovní.

Tip
Chcete-li nahrávání zastavit, stiskněte tlačítko STOP.

Když neprobíhají žádné operace lineárního PCM rekordéru, zapojte externí zařízení ( ) do konektoru 
(mikrofon) na lineárním PCM rekordéru.

Pomocí propojovacího audiokabelu propojte konektor výstupu zvuku (stereofonní minikonektor) na externím
zařízení a konektor  (mikrofon) na lineárním PCM rekordéru.

Na displeji se objeví nápis [Ext. Input Setting]. Pokud ne, vyberte [  Settings] - [Recording Settings] - [Ext. Input
Setting] z nabídky HOME.

1

Stiskem tlačítka  nebo  vyberte možnost [Audio IN] a stiskněte tlačítko .

Na displeji se zobrazí položka [Use SYNC REC Function to Record?].

2

Stiskem tlačítka  nebo  vyberte možnost [No] a stiskněte tlačítko .3

Stiskněte tlačítko REC/PAUSE.

Nahrávání zvuku z připojeného zařízení začíná a na displeji se zobrazí .

4

Spusťte přehrávání na připojeném externím zařízení.5
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Příbuzné téma
Nahrávání zvuku přehrávaného na lineárním PCM rekordéru na externím zařízení

Nahrávání zvuku z externího zařízení pomocí funkce synchronizovaného nahrávání (SYNC REC)

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Lineární PCM rekordér
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Nahrávání zvuku přehrávaného na lineárním PCM rekordéru na externím zařízení

K lineárnímu PCM rekordéru lze připojit externí zařízení a nahrávat zvuk přehrávaný z lineárního PCM rekordéru.
Před začátkem nahrávání doporučujeme nejprve provést zkušební nahrávku.
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Zapojte jeden konec propojovacího audiokabelu do konektoru  (sluchátka) na lineárním PCM rekordéru a
druhý konec do konektoru externího vstupu na externím zařízení.

1

Současným stisknutím tlačítka  na lineárním PCM rekordéru a tlačítka nahrávání na externím zařízení
spusťte přehrávání na lineárním PCM rekordéru a nahrávání na externím zařízení.

Zvuk přehrávaný na lineárním PCM rekordéru se nahrává na externí zařízení.

2

Stiskněte tlačítko STOP na lineárním PCM rekordéru a tlačítko stop (zastavit) na externím zařízení.3
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Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Přehrání souboru

Soubor k přehrání lze vybrat z nabídky HOME.

Poznámka
Pouze pro zákazníky v Evropě:
Zkusíte-li nastavit hlasitost na úroveň přesahující určenou úroveň, zobrazí se zpráva [Check The Volume Level].

Tip
Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko STOP.

Zastavíte-li nahrávání a na displeji je obrazovka pohotovostního režimu nahrávání, stisknutím  lze přehrát soubor, který jste
právě nahráli.

Příbuzné téma
Další dostupné operace během přehrávání

Přehrávání hudebních souborů v lineárním PCM rekordéru, které byly zkopírovány z počítače

Vyberte [  Music] nebo [  Recorded Files] v nabídce HOME a stiskněte tlačítko .1

Vyhledejte soubor a vyberte jej.

Pokyny k vyhledávání souboru viz Výběr souboru.

2

Stiskněte tlačítko .

Přehrávání se spustí.

3

Stiskem tlačítka VOL -/+ upravte hlasitost přehrávání.4
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Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Výběr souboru

Soubor k přehrání či úpravám lze vybrat z nabídky HOME.

Tip

Položka [  Recorded Files] ve výchozím stavu obsahuje [FOLDER01].

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Vyberte [  Music] nebo [  Recorded Files] v nabídce HOME a stiskněte tlačítko .1

Vyberte kategorii hledání souboru.

Stisknutím tlačítka  či  vyberte některou z následujících kategorií hledání souboru a stiskněte .
 Music: [All Songs], [Albums], [Artists] a [Folders]
Recorded Files: [Latest Recording], [Search by REC Date], [Search by REC Scene] a [Folders]

Výběrem [Folders] jako kategorie hledání souboru se otevře obrazovka Memory Selection. Vyberte položku [Built-In
Memory] nebo [SD Card] jako paměťové úložiště.
Vložíte-li kartu microSD, která již byla předtím použita v jiném IC nebo lineárním PCM rekordéru, zobrazí se kromě
položky [SD Card] také položka [SD Card(Other Models)].

2

Vyberte seznam či složku z výsledků hledání a pak vyberte soubor.

Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte seznam či složku a pak vyberte soubor.

3
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Vyhledání bodu přehrávání pomocí seznamu značek stopy (Track Mark List)

Bod přehrávání lze vyhledat výběrem značky stopy na obrazovce Track Mark List.

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Je-li přehrávání v pohotovostním režimu nebo probíhá, vyberte [Track Mark List] v nabídce OPTION a
stiskněte tlačítko .

1

Stiskněte tlačítko nebo  na požadované značce stopy a pak stiskněte .

Přehrávání se spustí od bodu vybraného značkou stopy.

2
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Další dostupné operace během přehrávání

V průběhu přehrávání můžete provádět následující operace.

Zastavení na aktuální pozici
Stiskněte tlačítko STOP.
Chcete-li obnovit přehrávání od tohoto místa, stiskněte tlačítko .

Přechod zpět na začátek aktuálního souboru
Stiskněte jednou tlačítko .
Pokud jsou přidány značky stopy a funkce Easy Search je vypnuta, vyhledá se předchozí bod značky stopy směrem
k začátku souboru.

Přechod na předchozí soubory
Opakovaně stiskněte tlačítko .

Skok na další soubor
Stiskněte jednou tlačítko .
Pokud jsou přidány značky stopy a funkce Easy Search je vypnuta, vyhledá se další bod značky stopy směrem ke konci
souboru.

Skok na následující soubory
Opakovaně stiskněte tlačítko .

Příbuzné téma
Přidání značky stopy

Rychlé vyhledání požadovaného místa přehrávání (Easy Search)

Vyhledávání vpřed/zpět (Vyhledávání vpřed/vzad)

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Omezení šumu ve zvuku přehrávání a zvýraznění zvuku lidského hlasu – funkce Clear
Voice

Funkce Clear Voice omezuje šumy okolí a tím zvýrazňuje zvuk lidského hlasu. Ve zvuku přehrávání jsou pak zřetelněji
slyšet lidské hlasy.

Popis položek nabídky
Vybrat lze jednu z následujících položek:

OFF:
Vypne funkci Clear Voice (výchozí nastavení).
Clear Voice 1:
Omezuje šum okolí a upravuje hlasitost lidských hlasů na optimální úroveň, aby zněly lidské hlasy zřetelněji.
Clear Voice 2:
Omezuje šum okolí více než možnost [Clear Voice 1], aby zněly lidské hlasy co nejzřetelněji.

Poznámka

Funkce Clear Voice nefunguje při přehrávání pomocí vestavěného reproduktoru nebo audiozařízení Bluetooth, ani při přehrávání
souborů ve složce [  Music].
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Je-li přehrávání v pohotovostním režimu nebo probíhá, vyberte [Clear Voice] v nabídce OPTION a stiskněte
tlačítko .

1

Stiskem tlačítka  či  vyberte možnost [Clear Voice 1] nebo [Clear Voice 2] a stiskněte .2
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Použití režimu přehrávání pro přepis

V režimu přehrávání pro přepis lze provádět rychlý posun vpřed či vzad k vyhledání určitého bodu, nebo používat funkci
DPC (Digital Pitch Control) ke zpomalení rychlosti přehrávání. To je užitečné, pokud chcete přepisovat soubor nahraný
např. během schůze apod.

Poznámka

Je-li aktivní časovač vypnutí a uplyne určený časový interval, lineární PCM rekordér se automaticky vypne i v případě, že je
v režimu přehrávání pro přepis.

Je-li lineární PCM rekordér uveden do režimu přehrávání pro přepis, není možné:

používat režim přehrávání,

zapnout funkci opakovaného přehrávání intervalu A-B,

zapnout funkci opakovaného přehrávání podržením tlačítka.

Tip
Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko STOP.

Je-li přehrávání v pohotovostním režimu, vyberte [Transcription Playback Mode] v nabídce OPTION a
stiskněte tlačítko .

1

Stisknutím tlačítka  zahajte přehrávání.

Je-li lineární PCM rekordér v režimu přehrávání pro přepis, jsou k dispozici následující funkce.

DPC: Pro usnadnění porozumění poslechu nahrávky lze měnit rychlost přehrávání. Stisknutím tlačítka  DPC
(Digital Pitch Control) zobrazíte obrazovku nastavení DPC.
Stisknutím tlačítka  či  vyberte možnost [ON], stisknutím tlačítka /  upravte rychlost přehrávání a
stiskněte tlačítko .

Easy Search: Požadovaný bod v souboru lze rychle vyhledat stisknutím tlačítka / .

Vyhledávání vpřed/vzad: Požadovaný bod v souboru lze vyhledat stisknutím a pozdržením tlačítka / .

2
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Pro ukončení režimu přehrávání pro přepis vyberte možnost [End Transcription Playback Mode] v nabídce OPTION, když je
lineární PCM rekordér v režimu přehrávání pro přepis nebo je přehrávání v pohotovostním režimu.

Pro poslech jiných souborů stisknutím tlačítka BACK/HOME otevřete seznam souborů a vyberte jiný soubor.

Příbuzné téma
Nastavení rychlosti přehrávání – funkce DPC (Digital Pitch Control)

Rychlé vyhledání požadovaného místa přehrávání (Easy Search)

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Nastavení rychlosti přehrávání – funkce DPC (Digital Pitch Control)

Rychlost přehrávání lze nastavit v rozmezí od 0,25krát do 3,00krát. Změny rychlosti přehrávání neovlivňují zvuk
přehrávání. Díky digitálnímu zpracování se soubory přehrávají s přirozenými tóny.
Rychlost přehrávání lze také změnit, když je lineární PCM rekordér nastaven v režimu přepisu.

Tip
Normální rychlost přehrávání obnovíte výběrem možnosti [OFF] v kroku 3.

Rychlost přehrávání lze zvolit takto:

1,00krát – 0,25krát: Soubory FLAC se vzorkovací frekvencí 88,2 kHz a vyšší
2,00krát – 0,25krát: Soubory FLAC se vzorkovací frekvencí pod 88,2 kHz, soubory LPCM se vzorkovací frekvencí 88,2 kHz
nebo vyšší

Je-li přehrávání v pohotovostním režimu nebo probíhá, stiskněte tlačítko  DPC (Digital Pitch Control).

Zobrazí se obrazovka nastavení DPC.

1

Stiskem tlačítka  nebo  nastavte rychlost přehrávání.

Rychlost se sníží 0,05krát (od x 0.25 do x 1.00).
Rychlost se zvýší 0,10krát (od x 1.00 do x 3.00).
Rychlost přehrávání je ve výchozím stavu nastavena na [x 1.00].

2

Stiskem tlačítka  či  vyberte možnost [ON].3

Stiskněte tlačítko .4
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3,00krát – 0,25krát: jiné než výše uvedené

Příbuzné téma
Použití režimu přehrávání pro přepis

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Úpravy výšky tónu (Key Change)

Výšku tónu (tóninu) lze upravit, aniž by se měnila rychlost přehrávání hudebních nebo nahraných souborů.

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Pokud přehrávání probíhá, vyberte [Key Change] v nabídce OPTION a stiskněte tlačítko .1

Stiskem tlačítka  či  upravte výšku tónu.

Zvýšení tónu po půl kroku ( 1 to 6)
Snížení tónu po půl kroku ( 1 to 6)
Výška tónu je standardně nastavena na [0].

2

Stiskněte tlačítko .3
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Výběr nastavení kvality zvuku (Equalizer)

Můžete vybrat nastavení kvality zvuku podle hudebního žánru. Můžete také nadefinovat nastavení kvality zvuku a přidat
je jako vlastní nastavení.

Popis položek nabídky
Vybrat lze jednu z následujících položek:

OFF:
Vypne funkci ekvalizéru (výchozí nastavení).
Excited:
Vhodné, když si chcete zlepšit náladu a užít si plnou hudbu nebo když se chcete hudbou rozveselit.
Relaxed:
Vhodné, když se chcete uklidnit hudbou na pozadí (například, když nechcete být hudbou rozptýleni nebo chcete při
hudbě spát).
Vocal:
Vhodné, když chcete poslouchat hudbu se zaměřením na vokály.
Treble Boost:
Vhodné, když chcete poslouchat hudbu se zaměřením na výšky.
Bass Boost:
Vhodné, když chcete poslouchat hudbu se zaměřením na hloubky.
Custom:
Můžete definovat úroveň hlasitosti pro 5 frekvenčních pásem.

Poznámka
Během přehrávání s vestavěným reproduktorem nebo pomocí audiozařízení Bluetooth ekvalizér nefunguje.
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Je-li přehrávání v pohotovostním režimu nebo probíhá, vyberte [Equalizer] v nabídce OPTION a stiskněte
tlačítko .

1

Stisknutím tlačítka  či  vyberte požadované nastavení kvality zvuku a stiskněte .2
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Výběr režimu přehrávání

Režim přehrávání můžete vybrat podle svých potřeb.

Popis položek nabídky
Vybrat lze jednu z následujících položek:

Normal:
Přehrává soubory v určeném rozsahu jeden po druhém.

 Repeat:
Přehrává soubory v určeném rozsahu opakovaně.

 1 File Play:
Přehraje aktuální soubor do konce a skončí.

 1 File Repeat:
Přehrává aktuální soubor opakovaně.

 Shuffle:
Přehrává soubory v určeném rozsahu náhodně.

 Shuffle Repeat:
Přehrává soubory v určeném rozsahu opakovaně a náhodně.

Příbuzné téma
Určení intervalu souboru pro opakované přehrávání (A-B repeat)

Nepřetržité přehrávání aktuálního souboru (opakované přehrávání podržením tlačítka)

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Je-li přehrávání v pohotovostním režimu nebo probíhá, vyberte [Play Mode] v nabídce OPTION a stiskněte
tlačítko .

1

Stiskem tlačítka  či  vyberte režim přehrávání a stiskněte tlačítko .2
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Určení intervalu souboru pro opakované přehrávání (A-B repeat)

Pro opakované přehrávání segmentu mezi dvěma určitými body lze v souboru určit počáteční bod A a koncový bod B.

Poznámka
Je-li přehrávání v pohotovostním režimu, nelze určit stejný bod jako počáteční bod A a koncový bod B. Určení koncového bodu B
zruší určený počáteční bod A.

Při aktivní funkci opakovaného přehrávání intervalu A-B nelze zapnout funkci opakovaného přehrávání podržením tlačítka.

Tip

Chcete-li funkci opakovaného přehrávání intervalu A-B zrušit a obnovit normální přehrávání, stiskněte znovu tlačítko   A-B.

Chcete-li změnit interval určený pro funkci opakovaného přehrávání intervalu A-B, obnovte normální přehrávání a zopakujte
kroky 1 a 2.

Příbuzné téma
Výběr režimu přehrávání

Nepřetržité přehrávání aktuálního souboru (opakované přehrávání podržením tlačítka)

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Je-li přehrávání v pohotovostním režimu nebo probíhá, stisknutím tlačítka   A-B určete počáteční bod
A.

Na displeji se zobrazí položka [A-B B?].

1

Opětovným stisknutím tlačítka   A-B zvolte koncový bod B.

Zobrazí se zpráva [ A-B] a určený interval se začne opakovaně přehrávat.

2
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Nepřetržité přehrávání aktuálního souboru (opakované přehrávání podržením tlačítka)

Přehrávání souboru, který se aktuálně přehrává, můžete zopakovat jednoduchou operací.

Poznámka

Při aktivní funkci opakovaného přehrávání intervalu A-B nelze zapnout funkci opakovaného přehrávání podržením tlačítka.

Tip

Chcete-li funkci opakovaného přehrávání intervalu A-B zrušit a obnovit normální přehrávání, stiskněte tlačítko  nebo STOP.

Funkci opakovaného přehrávání podržením tlačítka lze zapnout, když je lineární PCM rekordér v určitém režimu přehrávání.

Příbuzné téma
Určení intervalu souboru pro opakované přehrávání (A-B repeat)

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation

V průběhu přehrávání stiskněte a podržte tlačítko  .

 se zobrazí na obrazovce přehrávání a aktuální soubor se opakovaně přehrává.

1

94



Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Určení rozsahu přehrávání v seznamu uložených souborů

V seznamu uložených souborů lze určit rozsah přehrávání. Obsah v rozsahu přehrávání se mění v závislosti na vybrané
kategorii hledání souboru pro nahrané soubory nebo hudbu.

Popis položek nabídky
Vybrat lze jednu z následujících položek:

All Range:
Přehraje všechny soubory patřící do kategorie hledání souboru, kterou jste vybrali pro položku [  Recorded Files] nebo
[  Music].

 Selected Range:
Přehraje všechny soubory obsažené ve složce (datum nahrávání, scéna nahrávání, jména interpreta, název alba atd.)
včetně aktuálně přehrávaného souboru.
Výběr položky [ Selected Range] zobrazí ikonu složky na obrazovce přehrávání.

Příbuzné téma
Výběr souboru
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Vyberte [  Recorded Files] nebo [  Music] v nabídce HOME a stiskněte tlačítko .1

Stisknutím tlačítka  či  vyberte kategorii hledání souboru a stiskněte tlačítko .2

Vyberte soubor, který chcete přehrát, a stiskněte tlačítko .3

Je-li přehrávání v pohotovostním režimu nebo probíhá, vyberte [Playback Range] v nabídce OPTION a
stiskněte tlačítko .

4

Stiskem tlačítka  či  vyberte možnost [All Range] nebo [ Selected Range] a stiskněte .5
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Poslech zvuku s velkou hlasitostí

Vestavěný reproduktor slouží hlavně ke kontrole nahraných zvukových souborů. Není-li hlasitost dostatečná nebo máte-li
potíže rozlišit generovaný zvuk, použijte sluchátka (nejsou součástí dodávky) nebo aktivní reproduktory (nejsou součástí
dodávky).

Použití sluchátek:
Zapojte sluchátka do konektoru (sluchátka).

Použití externích reproduktorů:
Zapojte aktivní reproduktory do konektoru (sluchátka).

Použití audiozařízení Bluetooth:
Pomocí připojení Bluetooth se připojte k audiozařízení Bluetooth. Pak můžete audio poslouchat bezdrátově.

Poznámka
Připojením sluchátek nebo aktivních reproduktorů k vašemu lineárnímu PCM rekordéru se deaktivuje vestavěný reproduktor.

Příbuzné téma
Registrace (spárování) audiozařízení a navázání připojení Bluetooth

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation

96



Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Vyhledávání vpřed/zpět (Vyhledávání vpřed/vzad)

Pro nalezení místa, ze kterého chcete přehrávat, hledejte pomocí hledání dopředu nebo dozadu s přehráváním v
pohotovostním režimu.

Rychlý přesun vpřed (Vyhledávání vpřed):
Je-li přehrávání v pohotovostním režimu nebo probíhá, stiskněte a podržte  a uvolněte jej v bodu, kde chcete
obnovit přehrávání.

Rychlý přesun vzad (Vyhledávání vzad):
Je-li přehrávání v pohotovostním režimu nebo probíhá, stiskněte a podržte  a uvolněte jej v bodu, kde chcete
obnovit přehrávání.

Vyhledávání vpřed či vzad začíná pomalou rychlostí, jež usnadňuje kontrolu souboru slovo od slova. Při stálém držení
příslušného tlačítka bude vyhledávání vpřed či vzad pokračovat vyšší rychlostí.

Příbuzné téma
Rychlé vyhledání požadovaného místa přehrávání (Easy Search)

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Rychlé vyhledání požadovaného místa přehrávání (Easy Search)

Funkce Easy Search usnadní rychlé vyhledání bodu, odkud chcete přehrávat.
Pro rychlé vyhledání požadované části dlouhé nahrávky, například záznamu schůzky, zadejte časové období pro rychlé
přeskočení.

Popis položek nabídky
Vybrat lze jednu z následujících položek:

OFF:
Vypne funkci Easy Search (výchozí nastavení).
ON:
Během přehrávání stisknutím rychlého posunu v před o zadané časové období a stisknutím rychlého posunu
vzad o stanovenou dobu. Pomůže vám to rychle najít požadovanou část dlouhé nahrávky, například záznam schůzky.
Set Skip Time:

Forward Skip Time: Vyberte časové období pro skok vpřed po stisknutí . Vyberte [5sec], [10sec] (výchozí
nastavení), [30sec], [1min], [5min] nebo [10min].
Reverse Skip Time: Vyberte časové období pro skok zpět po stisknutí . Vyberte [1sec], [3sec] (výchozí
nastavení), [5sec], [10sec], [30sec], [1min], [5min] nebo [10min].

Tip

Časové období pro přeskočení vpřed/vzad platí také pro funkci Easy Search, když je lineární PCM rekordér v režimu přehrávání
pro přepis. Podrobnosti o režimu přehrávání viz Použití režimu přehrávání pro přepis.

Příbuzné téma
Vyhledávání vpřed/zpět (Vyhledávání vpřed/vzad)

Je-li přehrávání v pohotovostním režimu nebo probíhá, vyberte [Easy Search] v nabídce OPTION a
stiskněte tlačítko .

1

Stisknutím tlačítka  či  vyberte možnost [Set Skip Time] a stiskněte tlačítko .2

Zadejte časové období pro rychlé přeskočení vpřed/vzad.

Stiskem tlačítka  či  vyberte možnost [Forward Skip Time] nebo [Reverse Skip Time] a stiskněte .
Stisknutím klávesy nebo vyberte časové období pro rychlý posun vpřed/vzad a pak stiskněte .
Pokud zadáte časové období pro rychlé přeskočení vpřed/vzad, je zapnutá funkce Easy Search.

3
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Co lze dělat s připojeným audiozařízením Bluetooth

Po navázání spojení BLUETOOTH® mezi audiozařízením Bluetooth a lineárním PCM rekordérem můžete bezdrátově
poslouchat přehrávané audio z audiozařízení Bluetooth stejně jako provádět následující:

Vzdálené ovládání lineárního PCM rekordéru (přehrávání, zastavení, přetáčení dozadu a dopředu a další činnosti)
pomocí audiozařízení Bluetooth
Dálkové ovládání hlasitosti audiozařízení Bluetooth z lineárního PCM rekordéru

Poznámka

Nelze monitorovat probíhající záznam lineárního PCM rekordéru pomocí audiozařízení Bluetooth. K monitorování použijte
sluchátka připojená ke konektoru  (sluchátka) lineárního PCM rekordéru.

Když je funkce Bluetooth zapnutá, baterie se rychle vybíjí.

V závislosti na audiozařízení Bluetooth připojeném k lineárnímu PCM rekordéru, prostředí komunikace a dalších okolních
podmínkách můžete slyšet hluk nebo zeslabení signálu.

Lineární PCM rekordér podporuje profily Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) a AVRCP (Audio/Video Remote
Control Profile). Chcete-li navázat připojení Bluetooth se zařízením Bluetooth z lineárního PCM rekordéru, musí zařízení
Bluetooth podporovat profil A2DP. Na audiozařízení Bluetooth, které podporuje profil AVRCP, jako jsou sluchátka Bluetooth,
můžete s lineárním PCM rekordérem provádět základní operace.

Pokud je funkce automatického vypnutí lineárního PCM rekordéru aktivní, lineární PCM rekordér se vypne v daném časovém
období, i když je připojen k zařízení prostřednictvím připojení Bluetooth. Chcete-li se tomuto vyhnout, změňte podle potřeby
časové období funkce automatického vypnutí.

Tip

Bezdrátová technologie Bluetooth umožňuje připojení na max. vzdálenost přibl. 10 metrů. Nicméně účinný dosah se může lišit
v závislosti na překážkách (osoby, kovy, zdi atd.) a stavu signálu.

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Registrace (spárování) audiozařízení a navázání připojení Bluetooth

K navázání prvního bezdrátového spojení mezi audiozařízeními Bluetooth musí být tato zařízení nejprve vzájemně
zaregistrována. Tento proces registrace zařízení se nazývá [párování].

Přepnutí audiovýstupu ze sluchátek Bluetooth na sluchátka připojená k lineárnímu PCM rekordéru

Audiozařízení Bluetooth, se kterým chcete navázat připojení Bluetooth, přepněte do režimu párování.

Lineární PCM rekordér dejte do vzdálenosti maximálně 1 m od audiozařízení Bluetooth.

1

Je-li nahrávání v pohotovostním režimu, vyberte [ Bluetooth] - [Audio Device] v nabídce HOME.

Na displeji se zobrazí obrazovka nabídky pro audiozařízení.

2

Vyberte [Add Device (Pairing).]

Je-li funkce Bluetooth lineárního PCM rekordéru vypnuta, zobrazí se na displeji dotaz [Turn Bluetooth On?].
Vyberte [Yes] a poté stiskněte tlačítko .
Když je lineární PCM rekordér spojen s jiným audiozařízením Bluetooth, na displeji se zobrazí [Disconnect
Connected Audio Device. Continue?]. Vyberte [Yes.]

3

Stisknutím  spusťte vyhledávání audiozařízení Bluetooth.

Spustí se vyhledávání audiozařízení Bluetooth, která lze zaregistrovat, a na displeji se zobrazí seznam nalezených
zařízení.

4

Vyberte zařízení Bluetooth, které chcete zaregistrovat (spárovat) s lineárním PCM rekordérem.

Když je zařízení zaregistrováno (spárováno), automaticky se naváže spojení Bluetooth a na displeji se zobrazí
[Connection Complete].

5

Spusťte přehrávání na lineárním PCM rekordéru.

Nyní můžete poslouchat zvuk z audiozařízení Bluetooth.

6
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Navázání připojení Bluetooth nefunguje, do sluchátek připojených ke konektoru  (sluchátka) lineárního PCM rekordéru
nejde žádný zvuk.
Chcete-li používat připojená sluchátka pro poslech, odpojte připojení Bluetooth.

Poznámka
V těchto případech se vymaže informace o registraci (párování) zařízení. Musíte znovu zaregistrovat (spárovat) zařízení s
lineárním PCM rekordérem.

Nastavení na jednom nebo obou zařízeních se obnoví na výchozí nastavení, například z důvodu inicializace.

Informace o registraci (párování) zařízení se odstraní, například v průběhu opravy.

Pokud registraci (spárování) zařízení z lineárního PCM odstraníte, ale audiozařízení Bluetooth má stále informace o registraci
(spárování) lineárního PCM rekordéru, odstraňte informace a proveďte registraci (spárování) znovu.

Když je funkce Bluetooth zapnutá, baterie se rychle vybíjí.

V závislosti na audiozařízení Bluetooth připojeném k lineárnímu PCM rekordéru, prostředí komunikace a dalších okolních
podmínkách můžete slyšet hluk nebo zeslabení signálu.

Lineární PCM rekordér podporuje profily Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) a AVRCP (Audio/Video Remote
Control Profile). Chcete-li navázat připojení Bluetooth se zařízením Bluetooth z lineárního PCM rekordéru, musí zařízení
Bluetooth podporovat profil A2DP. Na audiozařízení Bluetooth, které podporuje profil AVRCP, jako jsou sluchátka Bluetooth,
můžete s lineárním PCM rekordérem provádět základní operace.

V průběhu registrace zařízení (párování) se lineární PCM rekordér prostřednictvím displeje dotáže na heslo(*), které najdete na
audiozařízení Bluetooth. Poté jej zadejte.

Vždy lze naráz s lineárním PCM rekordérem zaregistrovat (spárovat) jediné audiozařízení Bluetooth. Chcete-li zaregistrovat
(spárovat) více zařízení, proveďte výše uvedený postup od kroku 1 pro každé zařízení.

Pokud je funkce automatického vypnutí lineárního PCM rekordéru aktivní, lineární PCM rekordér se vypne v daném časovém
období, i když je připojen k zařízení prostřednictvím připojení Bluetooth. Chcete-li se tomuto vyhnout, změňte podle potřeby
časové období funkce automatického vypnutí.

Tip
Bezdrátová technologie Bluetooth umožňuje připojení na max. vzdálenost přibl. 10 metrů. Nicméně účinný dosah se může lišit
v závislosti na překážkách (osoby, kovy, zdi atd.) a stavu signálu.

Pokud se několikrát zobrazí stejný název audiozařízení Bluetooth, zkontrolujte Eszköz címe zařízení, které chcete zaregistrovat
(spárovat). Chcete-li zjistit Eszköz címe audiozařízení Bluetooth, viz uživatelskou příručku dodanou s daným zařízením.

Podporuje-li audiozařízení Bluetooth funkci NFC, můžete zaregistrovat (spárovat) audiozařízení Bluetooth s lineárním PCM
rekordérem a navázat připojení Bluetooth mezi zařízeními jedním dotykem.

Můžete také navázat/přerušit připojení Bluetooth výběrem [ Bluetooth] - [Bluetooth ON/OFF] z nabídky HOME.

Příbuzné téma
Navázání připojení Bluetooth se zaregistrovaným (spárovaným) audiozařízením Bluetooth

Navázání spojení Bluetooth jedním dotykem (NFC připojení)

Změna nastavení funkce Bluetooth

Poznámky k funkci Bluetooth

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Heslo se rovněž nazývá [kód] [kód PIN] [číslo PIN] nebo [klíč]. Heslo pro lineární PCM rekordér je [0000]. 
Heslo audiozařízení Bluetooth naleznete v návodu dodaném s tímto zařízením.

*
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Navázání připojení Bluetooth se zaregistrovaným (spárovaným) audiozařízením
Bluetooth

Když jsou lineární PCM rekordér a audiozařízení Bluetooth již vzájemně zaregistrovány (spárovány), můžete jednoduše
vytvořit připojení Bluetooth mezi zařízeními.

Zrušení registrace zařízení
Vyberte [ Bluetooth] - [Audio Device] - [Manage Added Devices] z nabídky HOME, vyberte požadovaná audiozařízení
Bluetooth, a pak vyberte [Delete Device] v nabídce OPTION.
Podle pokynů na obrazovce odstraňte informace o registraci (spárování) zařízení vybraného audiozařízení Bluetooth.

Přepnutí audiovýstupu ze sluchátek Bluetooth na sluchátka připojená k lineárnímu PCM rekordéru
Navázání připojení Bluetooth nefunguje, do sluchátek připojených ke konektoru  (sluchátka) lineárního PCM rekordéru
nejde žádný zvuk.
Chcete-li používat připojená sluchátka pro poslech, odpojte připojení Bluetooth.

Poznámka
V těchto případech se vymaže informace o registraci (párování) zařízení. Musíte znovu zaregistrovat (spárovat) zařízení s
lineárním PCM rekordérem.

Nastavení na jednom nebo obou zařízeních se obnoví na výchozí nastavení, například z důvodu inicializace.

Informace o registraci (párování) zařízení se odstraní, například v průběhu opravy.

Pokud registraci (spárování) zařízení z lineárního PCM odstraníte, ale audiozařízení Bluetooth má stále informace o registraci
(spárování) lineárního PCM rekordéru, odstraňte informace a proveďte registraci (spárování) znovu.

Když je funkce Bluetooth zapnutá, baterie se rychle vybíjí.

V závislosti na audiozařízení Bluetooth připojeném k lineárnímu PCM rekordéru, prostředí komunikace a dalších okolních
podmínkách můžete slyšet hluk nebo zeslabení signálu.

Pokud je funkce automatického vypnutí lineárního PCM rekordéru aktivní, lineární PCM rekordér se vypne v daném časovém
období, i když je připojen k zařízení prostřednictvím připojení Bluetooth. Chcete-li se tomuto vyhnout, změňte podle potřeby
časové období funkce automatického vypnutí.

Zapněte funkci Bluetooth na audiozařízení Bluetooth, podle potřeby.1

Na lineárním PCM rekordéru vyberte [  Bluetooth] - [Audio Device] - [Connect] z nabídky HOME.

Na displeji se zobrazí seznam registrovaných (spárovaných) audiozařízení Bluetooth.

2

Vyberte audiouzařízení Bluetooth, které chcete propojit s lineárním PCM rekordérem.

Je navázáno připojení Bluetooth a na displeji se zobrazí [Connection Complete].

3

Spusťte přehrávání na lineárním PCM rekordéru.

Nyní můžete poslouchat zvuk z audiozařízení Bluetooth.

4
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Tip

Bezdrátová technologie Bluetooth umožňuje připojení na max. vzdálenost přibl. 10 metrů. Nicméně účinný dosah se může lišit
v závislosti na překážkách (osoby, kovy, zdi atd.) a stavu signálu.

Pokud se několikrát zobrazí stejný název audiozařízení Bluetooth, zkontrolujte Eszköz címe zařízení, které chcete zaregistrovat
(spárovat). Chcete-li zjistit Eszköz címe audiozařízení Bluetooth, viz uživatelskou příručku dodanou s daným zařízením.

Podporuje-li audiozařízení Bluetooth funkci NFC, můžete zaregistrovat (spárovat) audiozařízení Bluetooth s lineárním PCM
rekordérem a navázat připojení Bluetooth mezi zařízeními jedním dotykem.

Můžete také navázat/přerušit připojení Bluetooth výběrem [ Bluetooth] - [Bluetooth ON/OFF] z nabídky HOME.

Příbuzné téma
Registrace (spárování) audiozařízení a navázání připojení Bluetooth

Navázání spojení Bluetooth jedním dotykem (NFC připojení)
Změna nastavení funkce Bluetooth

Poznámky k funkci Bluetooth

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Navázání spojení Bluetooth jedním dotykem (NFC připojení)

Můžete zaregistrovat (spárovat) audiozařízení Bluetooth s funkcí NFC a navázat spojení Bluetooth s lineárním PCM
rekordérem jednoduše přidržením rekordéru na zařízení.
NFC (Near Field Communication) je technologie umožňující bezdrátovou komunikaci na krátkou vzdálenost.

Vypnutí funkce NFC
Ve výchozím nastavení je funkce NFC zapnuta. Chcete-li funkci NFC vypnout, vyberte [ Bluetooth] - [NFC Settings] -
[OFF] z nabídky HOME.

Tip
Pokud není navázáno připojení Bluetooth, postupujte takto:

Udržujte lineární PCM rekordér na značce na audiozařízení Bluetooth a pomalu posouvejte rekordér dopředu, dozadu a
okolo.
Je-li lineární PCM rekordér v pouzdru, vyjměte jej z pouzdra a proveďte výše uvedený postup znovu.
Zkontrolujte funkci NFC vašeho zapnutého lineárního PCM rekordéru. Vyberte [ Bluetooth] - [NFC Settings] z nabídky
HOME a ujistěte se, že je vybrána možnost [ON].

Příbuzné téma

Pokud má audiozařízení Bluetooth přepínač NFC, zapněte jej.1

Položte lineární PCM rekordér na zvukové audiozařízení Bluetooth.

Zarovnejte znak  lineárního PCM rekordéru se znakem  na audiozařízení Bluetooth a držet je, dokud se na
displeji lineárního PCM rekordéru nezobrazí pokyny.

2

Postupujte podle pokynů na obrazovce, dokud není navázáno připojení s Bluetooth.3

Spusťte přehrávání na lineárním PCM rekordéru.

Nyní můžete poslouchat zvuk z audiozařízení Bluetooth.

4
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Změna nastavení funkce Bluetooth

Poznámky k funkci Bluetooth
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Změna nastavení funkce Bluetooth

Toto téma vysvětluje, jak:

vybrat prioritu kvality zvuku pro streamování Bluetooth,

změnit režim ovládání hlasitosti pro streamování Bluetooth.

Výběr priority kvality zvuku pro streamování Bluetooth

Můžete vybrat prioritu kvality zvuku pro streamování Bluetooth.

Poznámka

Vybraná priorita kvality zvuku pro [Wireless Audio Quality] bude při příštím navázání připojení Bluetooth povolena.

V závislosti na nastavení audiozařízení Bluetooth nemusí mít priorita vybraná pro [Wireless Audio Quality] žádný vliv.

Změna režimu ovládání hlasitosti pro streamování Bluetooth

V závislosti na připojeném audiozařízení Bluetooth nelze ovládat hlasitost audiozařízení Bluetooth z lineárního PCM
rekordéru. V takovém případě změňte nastavení Volume Control.

Poznámka
Režim vybraný pro [Volume Control] se aktivuje při příštím navázání připojení Bluetooth.

Příbuzné téma
Registrace (spárování) audiozařízení a navázání připojení Bluetooth

Navázání připojení Bluetooth se zaregistrovaným (spárovaným) audiozařízením Bluetooth

Navázání spojení Bluetooth jedním dotykem (NFC připojení)

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Je-li přehrávání v pohotovostním režimu, vyberte [ Bluetooth] - [Audio Device] - [Wireless Audio Quality]
v nabídce HOME.

1.

Vyberte buď [Prioritize Connection], nebo [Prioritize Sound Quality].2.

Když je nahrávání v pohotovostním režimu, vyberte [ Bluetooth] - [Audio Device] - [Volume Control] - [Enhanced
Mode] v nabídce HOME.

1.
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Ukončení spojení Bluetooth

Postup pro odpojení spojení Bluetooth závisí na způsobu, jakým jste navázali spojení mezi lineárním PCM rekordérem a
audiozařízením.

Pokud jste postupovali podle pokynů v části Registrace (spárování) audiozařízení a navázání
připojení Bluetooth:
Vyberte [  Bluetooth] - [Audio Device] - [Disconnect] z nabídky HOME lineárního PCM rekordéru.

Pokud jste postupovali podle návodu [Navázání spojení Bluetooth jedním dotykem (NFC připojení)]:
Dejte lineární PCM rekordér na audiozařízení Bluetooth a znovu zarovnejte značky  na obou zařízeních.

Při ukončení spojení Bluetooth se na displeji lineárního PCM rekordéru zobrazí zpráva [Disconnected].

Příbuzné téma
Registrace (spárování) audiozařízení a navázání připojení Bluetooth

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Opětovné navázání připojení Bluetooth

Postup pro znovusestavení spojení Bluetooth závisí na způsobu, jakým jste předtím sestavili spojení mezi lineárním
PCM rekordérem a audiozařízením.

Pokud jste postupovali podle pokynů v části Registrace (spárování) audiozařízení a navázání
připojení Bluetooth:
Držte se postupu v části Navázání připojení Bluetooth se zaregistrovaným (spárovaným) audiozařízením Bluetooth:

Pokud jste postupovali podle návodu [Navázání spojení Bluetooth jedním dotykem (NFC připojení)]:
Držte se postupu v části Navázání spojení Bluetooth jedním dotykem (NFC připojení).

Příbuzné téma
Registrace (spárování) audiozařízení a navázání připojení Bluetooth
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Zobrazení informací Bluetooth

Chcete-li zobrazit informace o funkci Bluetooth, postupujte podle níže uvedených kroků:

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Vyberte [  Bluetooth]-[Bluetooth Information] z nabídky HOME lineárního PCM rekordéru, a pak stiskněte 
.

1
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Poznámky k funkci Bluetooth

V závislosti na audiozařízení Bluetooth připojeném k lineárnímu PCM rekordéru, prostředí komunikace a dalších
okolních podmínkách můžete slyšet hluk nebo zeslabení signálu. Pro optimalizaci komunikace Bluetooth dodržujte
následující.

Lineární PCM rekordér a audiozařízení Bluetooth umístěte co nejblíže k sobě (do 10 m podle norem Bluetooth).

Anténou Bluetooth lineárního PCM rekordéru nechte namířenou k připojenému audiozařízení Bluetooth.

Anténa nesmí být omezena kovovými překážkami, například sáčkem nebo pouzdrem.

Zdržujte se mimo prostor antény, aby neměla v cestě překážky.

Lineární PCM rekordér vyndejte ze zavazadla, například batohu nebo tašky na rameno, aby nebyla vestavěná
anténa ve stínu překážek.

Vyhněte se používání funkce Bluetooth v přeplněných místech.

Vyhněte se použití funkce Bluetooth v blízkosti zařízení, která generují rádiové vlny (mikrovlnné trouby, mobilní
telefony, přenosná herní zařízení s funkcemi komunikace, bezdrátové sítě LAN atd.).

Vzhledem k povaze bezdrátové technologie Bluetooth může být přehrávané audio mírně zpožděné.

Rádiové vlny vyzařované ze zařízení Bluetooth mohou ovlivnit provoz zařízení, jako jsou elektronická zdravotní
zařízení. Vypínejte lineární PCM rekordér a jiná zařízení Bluetooth na následujících místech, protože při nedodržení
těchto pokynů může dojít k nehodě.

V nemocnicích, v blízkosti vyhrazených sedadel ve vlacích, v letadlech, na místech, jako jsou čerpací stanice, v
blízkosti automatických dveří nebo požárních alarmů.

Lineární PCM rekordér má bezpečnostní funkce, které jsou kompatibilní se standardy Bluetooth. Nicméně vezměte
na vědomí, že nepřebíráme jakoukoli odpovědnost za úniky informací způsobené používáním připojení Bluetooth.

Připojení Bluetooth a přesné aktivity nejsou všechny zaručeny navzdory skutečnosti, že audiozařízení Bluetooth je
kompatibilní se standardy Bluetooth.

V závislosti na cílovém zařízení může trvat nějakou dobu, než dojde k navázání připojení Bluetooth.

Bezdrátová technologie Bluetooth umožňuje připojení na max. vzdálenost přibl. 10 metrů. Nicméně účinný dosah se
může lišit v závislosti na překážkách (osoby, kovy, zdi atd.) a stavu signálu.

Protože technologie Bluetooth a zařízení bezdrátové sítě LAN (IEEE802.11b/g) používají stejnou frekvenci (2,4
GHz), může dojít k rušení signálu a výsledkem bude snížení komunikační rychlosti, šum nebo nemožnost připojení,
je-li komunikace Bluetooth používána v blízkosti zařízení bezdrátové sítě LAN. V takovém případě proveďte
následující opatření.

Při propojování lineárního PCM rekordéru a zařízení Bluetooth navažte komunikaci Bluetooth nejméně 10 metrů
od zařízení bezdrátové sítě LAN.

Svůj lineární PCM rekordér a zařízení Bluetooth umístěte co nejblíže k sobě.

Při navazování komunikace Bluetooth do přibl. 10 metrů od zařízení bezdrátové sítě LAN vypněte zařízení
bezdrátové sítě LAN.
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Funkce REC Remote

Nainstalování REC Remote na smartphonu umožňuje připojit lineární PCM rekordér pomocí připojení Bluetooth a:

spustit/zastavit nahrávání,

zapnout/vypnout funkci zkoušky,

ověřit/nastavit úroveň nahrávání,

přidávat značky stopy,

měnit nastavení nahrávání.

Poznámka
REC Remote je aplikace určená jen pro nahrávání zvuku. Nelze ji používat k přehrávání či monitorování zvuku během nahrávání.
Pro přehrávání nahraných zvukových souborů použijte lineární PCM rekordér.

Pomocí REC Remote nelze přehrát hudební soubory uložené ve smartphonu ani je přenést do lineárního PCM rekordéru.

Chcete-li připojit lineární PCM rekordér a REC Remote prostřednictvím bezdrátového připojení, budete potřebovat nejnovější
verzi REC Remote. Pokud má chytrý telefon již nainstalován REC Remote, aktualizujte aplikaci na nejnovější verzi.

Tip

Bezdrátová technologie Bluetooth umožňuje připojení na max. vzdálenost přibl. 10 metrů. Nicméně účinný dosah se může lišit
v závislosti na překážkách (osoby, kovy, zdi atd.) a stavu signálu.

Po navázání spojení Bluetooth bude lineární PCM rekordér i nadále vypínán funkcí Auto Power Off, je-li po určenou dobu
ponechán bez obsluhy.
Chcete-li nastavení Auto Power Off změnit, vyberte položky [ Settings] - [Common Settings] - [Auto Power Off] z nabídky
HOME a zvolte požadovaný interval.

Nastavení Bluetooth na chytrém telefonu viz příručka dodaná s chytrým telefonem.

Příbuzné téma
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Zobrazení informací Bluetooth

Poznámky k funkci Bluetooth
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Příprava na použití REC Remote

Před použitím REC Remote musíte nainstalovat REC Remote na chytrý telefon.

Poznámka

Chcete-li připojit lineární PCM rekordér a REC Remote prostřednictvím bezdrátového připojení, budete potřebovat nejnovější
verzi REC Remote. Pokud má chytrý telefon již nainstalován REC Remote, aktualizujte aplikaci na nejnovější verzi.

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Pomocí Google Play či App Store vyhledejte [REC Remote].1

Chcete-li nainstalovat REC Remote na chytrý telefon, postupujte podle pokynů na obrazovce.

Při prvním spuštění REC Remote po instalaci se zobrazí obrazovka s dotazem, zda přijímáte pravidla a podmínky.
Důkladně si pravidla i podmínky přečtěte a vyberte [Agree and start].

2

Zvolte metodu propojení mezi smartphonem a lineárním PCM rekordérem.

Nejprve ověřte, zda má smartphone funkci NFC, protože to určuje způsob, jakým se lze k lineárnímu PCM
rekordéru připojit. Pokud ano, najdete na smartphonu značku N ( ). Podrobnosti viz příručka dodaná s chytrým
telefonem.

Pokud smartphone nemá funkci NFC, viz část Navázání připojení Bluetooth mezi smartphonem a lineárním
PCM rekordérem.

Pokud smartphone má funkci NFC, viz část Navázání spojení Bluetooth jedním dotykem (NFC připojení).

3
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Navázání připojení Bluetooth mezi smartphonem a lineárním PCM rekordérem

K připojení Bluetooth je třeba provést registraci (párování) mezi smartphonem a lineárním PCM rekordérem předem.
Párování znamená mít zařízení Bluetooth registrované mezi sebou k prvnímu navázání bezdrátového připojení.

Když se na chytrém telefonu zobrazí operační obrazovka REC Remote, je již spojení Bluetooth zřejmě úspěšně
sestaveno.

V lineárním PCM rekordéru proveďte následující akce.

Vyberte [  Bluetooth] - [REC Remote] - [Add Device (Pairing)] v nabídce HOME a stiskněte tlačítko .
Je-li funkce Bluetooth lineárního PCM rekordéru vypnuta, zobrazí se na displeji dotaz [Turn Bluetooth On?].
Vyberte [Yes.]

Zobrazí se [Pair From the Other Device].

1

V chytrém telefonu proveďte následující akce.

 
Pro Android™:

Pro iOS:

2

Zapněte funkci Bluetooth v chytrém telefonu.1.
Spusťte REC Remote.2.
Klepněte na [Pair from Bluetooth Settings] na obrazovce [Add device] a postupujte podle pokynů na obrazovce.3.
Na obrazovce nastavení Bluetooth vyhledejte [PCM-A10] a přidejte lineární PCM rekordér pro párování
Bluetooth se smartphonem.

4.

Pomocí zpětného tlačítka zobrazte obrazovku [Add device] a vyberte [PCM-A10].5.
Vyberte [REGISTER.]6.

Zapněte funkci Bluetooth v telefonu iPhone.1.
Na obrazovce nastavení Bluetooth vyhledejte [PCM-A10] a přidejte lineární PCM rekordér pro párování
Bluetooth s telefonem iPhone.

2.

Stisknutím domovského tlačítka zavřete obrazovku nastavení Bluetooth a spusťte REC Remote.3.
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Pokračujte k části Použití smartphonu pro operace lineárního PCM rekordéru.

Poznámka
V těchto případech se vymaže informace o registraci (párování) zařízení. Zařízení musí být znovu navzájem zaregistrována
(spárována).

Nastavení na jednom nebo obou zařízeních se obnoví na výchozí nastavení, například z důvodu inicializace.

Informace o registraci (párování) zařízení se odstraní, například v průběhu opravy.

Pokud registraci (párování) zařízení z lineárního PCM rekordéru odstraníte, ale informace o registraci (párování) lineárního PCM
rekordéru jsou stále ve smartphonu, odstraňte informace a proveďte registraci (párování) zařízení znovu.

Tip
Pokud [PCM-A10] není zobrazen na obrazovce nastavení Bluetooth Android smartphone, vyberte [Hledat zařízení] ve spodní
části obrazovky.

Na obrazovce [Požadavek na párování Bluetooth] smartphone Android se zobrazí zpráva potvrzení přístupového kódu.
Pokračujte výběrem položky [Párovat].

Při prvním spuštění REC Remote na smartphone Android se zobrazí obrazovka pokročilého nastavení zařízení v kroku 6.
Chcete-li změnit název zařízení, vyberte [Edit] a změňte název, a pak vyberte [REGISTER.]

Název změněného zařízení se zobrazí pouze v rámci aplikace REC Remote smartphonu Android. Nezobrazí se na obrazovce
OS smartphonu ani na displeji lineárního PCM rekordéru.

Chcete-li provést registraci (párování zařízení) mezi smartphonem Android a druhým nebo dalším lineárním PCM rekordérem a
vytvořit připojení Bluetooth, klepněte na název zařízení na obrazovce REC Remote, klepněte na  ve spodní části obrazovky a
opakujte kroky 3 až 6.

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Navázání spojení Bluetooth jedním dotykem (NFC připojení)

Pokud má smartphone funkci NFC, postupujte podle následujících připojení Bluetooth mezi smartphonem a lineárním
PCM rekordérem.

Když se na chytrém telefonu zobrazí operační obrazovka REC Remote, je již spojení Bluetooth zřejmě úspěšně
sestaveno.
Pokračujte k části Použití smartphonu pro operace lineárního PCM rekordéru.

Tip
Během pokusu o párování se na smartphonu v [Oznámení] může zobrazit [Požadavek na párování Bluetooth]. Prohlédněte si
seznam [Oznámení] a klepněte na položku [Požadavek na párování Bluetooth] a vyberte možnost [Párovat].

Pokud není navázáno připojení Bluetooth, postupujte takto:

Ponechejte smartphone v kontaktu se značkou  na lineárním PCM rekordéru a pomalu posunujte smartphone dopředu,
dozadu a dokola.
Je-li chytrý telefon v pouzdru, vyjměte jej z pouzdra a proveďte výše uvedený postup znovu.
Zkontrolujte funkci NFC vašeho zapnutého lineárního PCM rekordéru. Vyberte [ Bluetooth] - [NFC Settings] z nabídky
HOME a ujistěte se, že je vybrána možnost [ON].
Nefunguje-li ani jedno z těchto řešení, zkuste postup Navázání připojení Bluetooth mezi smartphonem a lineárním PCM
rekordérem.

Co je NFC?
NFC (Near Field Communication) je technologie, která umožňuje bezdrátovou komunikaci na krátké vzdálenosti mezi
různými zařízeními, jako jsou mobilní telefony a IC tagy. Data lze vyměňovat pouhým přiložením zařízení k určené
oblasti na jiném zařízení.
Se smartphonem, který má funkci NFC, lze sestavit spojení Bluetooth pouhým přiložením telefonu ke značce  na
lineárním PCM rekordéru. Obě zařízení se totiž spárují díky funkci NFC. Stejným způsobem lze spojení Bluetooth také

Zapněte lineární PCM rekordér.1

Na chytrém telefonu zapněte funkci NFC.2

Spusťte REC Remote.3

Položte smartphone na lineární PCM rekordér a zarovnejte značky  na obou zařízeních k sobě.

Na lineárním PCM rekordéru nechte smartphone, dokud se na něm nezobrazí obrazovka [Požadavek na párování
Bluetooth], a pak vyberte položku [Párovat].

4
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ukončit nebo přepnout.
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Použití smartphonu pro operace lineárního PCM rekordéru

Po sestavení spojení Bluetooth se na chytrém telefonu zobrazí obrazovka REC Remote.

Tip

Když neprobíhá nahrávání, můžete lineární PCM rekordér okamžitě pozastavit pro nahrávání stisknutím tlačítka pozastavení (
). To vám usnadní nastavit úroveň nahrávání.
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Použití tlačítek operace nahrávání.
Nahrávání můžete spustit ( ), pozastavit ( ) či zastavit ( ).

1.

Zobrazení obrazovky nastavení.
Vyberte kartu [RECORDING SETTINGS]. Poté můžete změnit nastavení nahrávání a nastavení REC Remote.

2.

Zobrazení nápovědy.
Klepněte na  pro zobrazení nabídky REC Remote a potom na [Help] v nabídce. Podrobnosti k použití viz
nápověda k softwaru REC Remote.

3.
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Ukončení spojení Bluetooth

Postup pro odpojení spojení Bluetooth závisí na způsobu, jakým jste navázali spojení mezi lineárním PCM rekordérem a
smartphonem.

Pokud jste postupovali podle pokynů v části [Navázání připojení Bluetooth mezi smartphonem a
lineárním PCM rekordérem]:
Vyberte [ Bluetooth] - [Bluetooth ON/OFF] - [OFF] z nabídky HOME lineárního PCM rekordéru.

Pokud jste postupovali podle postupu [Navázání spojení Bluetooth jedním dotykem (NFC
připojení)]:
Položte smartphone na lineární PCM rekordér a znovu zarovnejte značky  na obou zařízeních k sobě.

Při ukončení spojení Bluetooth se na displeji lineárního PCM rekordéru zobrazí zpráva [Disconnected].

Příbuzné téma
Navázání připojení Bluetooth mezi smartphonem a lineárním PCM rekordérem

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Obnovení připojení Bluetooth (pro Android)

Postup pro znovusestavení spojení Bluetooth závisí na způsobu, jakým jste předtím sestavili spojení mezi lineárním
PCM rekordérem a smartphonem.

Pokud jste postupovali podle pokynů v části [Navázání připojení Bluetooth mezi smartphonem a
lineárním PCM rekordérem]:

Pokud jste postupovali podle postupu [Navázání spojení Bluetooth jedním dotykem (NFC
připojení)]:
Znovu proveďte postup Navázání spojení Bluetooth jedním dotykem (NFC připojení).

Příbuzné téma
Navázání připojení Bluetooth mezi smartphonem a lineárním PCM rekordérem
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Vyberte [ Bluetooth] - [Bluetooth ON/OFF] - [ON] z nabídky HOME lineárního PCM rekordéru, a pak
stiskněte .

1

Na chytrém telefonu spusťte funkci REC Remote.2
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Obnovení připojení Bluetooth (pro iOS)

Chcete-li obnovit připojení Bluetooth mezi zařízením iPhone a lineárním PCM rekordérem, postupujte následujícím
způsobem:

Příbuzné téma
Navázání připojení Bluetooth mezi smartphonem a lineárním PCM rekordérem
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Vyberte [ Bluetooth] - [Bluetooth ON/OFF] - [ON] z nabídky HOME lineárního PCM rekordéru, a pak
stiskněte .

1

Na zařízení iPhone vyberte na obrazovce nastavení Bluetooth položku [PCM-A10].2

Na iPhone spusťte REC Remote.3
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Vymazání souboru

Soubor lze vybrat a vymazat.

Poznámka

Po vymazání souboru jej nebudete moci obnovit.

Poznámka

Chráněný soubor nelze vymazat. Chcete-li vymazat chráněný soubor, nejprve souboru odeberte ochranu a pak jej vymažte.
Pokyny k odebrání ochrany viz Ochrana souboru.

Tip
Chcete-li proces mazání zrušit, vyberte v kroku 3 možnost [No] a stiskněte tlačítko .

Chcete-li vymazat část souboru, nejprve jej rozdělte na dva soubory, vyberte soubor, který chcete vymazat, a pak postupujte
podle kroků 2 a 3. Pokyny k rozdělení souboru viz Rozdělení souboru v aktuálním bodu přehrávání.

Příbuzné téma
Výběr souboru

Vymazání všech souborů v hledaného složce či seznamu

Vyberte soubor, který chcete vymazat.1

Vyberte [Delete a File] v nabídce [OPTION] a stiskněte tlačítko .

Na displeji se zobrazí dotaz [Delete?] a pro potvrzení se vybraný soubor přehrává.

2

Stisknutím tlačítka  či  vyberte možnost [Yes] a stiskněte tlačítko .

Na displeji se zobrazí hlášení [Please Wait] a vybraný soubor bude vymazán.

3
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Vymazání složky
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Vymazání všech souborů v hledaného složce či seznamu

Složku či seznam lze vybrat z výsledků hledání souborů a vymazat všechny obsažené soubory.

Poznámka

Chráněný soubor nelze vymazat. Chcete-li vymazat chráněný soubor, nejprve souboru odeberte ochranu a pak jej vymažte.
Pokyny k odebrání ochrany viz Ochrana souboru.

Tip

Chcete-li proces mazání zrušit, vyberte v kroku 5 možnost [No] a stiskněte tlačítko .

Příbuzné téma
Vymazání souboru
Vymazání složky
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Vyberte [ Music] nebo [ Recorded Files] v nabídce HOME a stiskněte tlačítko .1

Stisknutím tlačítka  či  vyberte kategorii hledání souboru a stiskněte tlačítko .2

Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte složku či seznam obsahující soubory, které chcete vymazat, a
stiskněte tlačítko .

3

Vyberte [Delete All Files] nebo [ Delete All in List] v nabídce OPTION a stiskněte tlačítko .

Na displeji se zobrazí položka [Delete All Files in This Folder?] nebo [Delete All Files in This List?].

4

Stisknutím tlačítka  či  vyberte možnost [Yes] a stiskněte tlačítko .

Na displeji se zobrazí zpráva [Please Wait] a všechny soubory ve vybrané složce či seznamu budou vymazány.

5
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Vymazání složky

Složku lze vybrat a vymazat.

Obsahuje-li vybraná složka soubory, zobrazí se zpráva [Delete All Files in This Folder?]. Stisknutím tlačítka  či 
vyberte položku [Yes] a stisknutím tlačítka  vymažte složku a její soubory. Nicméně pokud vybraná složka obsahuje
podsložky, nelze tyto podsložky ani jejich soubory vymazat.

Poznámka

Obsahuje-li vybraná složka chráněné soubory, příkaz vymazání složky vymaže pouze nechráněné soubory a ponechá složku i
chráněné soubory nesmazané. Nejprve takovým souborům odeberte ochranu a pak složku vymažte. Pokyny k odebrání ochrany
viz Ochrana souboru.

Tip

Chcete-li proces mazání zrušit, vyberte v kroku 5 možnost [No] a stiskněte tlačítko .

Vymažete-li aktuální cílovou složku pro ukládání souborů, zobrazí se na displeji zpráva [Switch Recording Folder] a jako nová
složka pro ukládání souborů se přiřadí složka [FOLDER01] (výchozí složka pro ukládání).

Vymažete-li všechny cílové složky pro ukládání souborů, zobrazí se na displeji zpráva [No Folders - Creating New Recording
Folder] a vytvoří se automaticky složka [FOLDER01].

Příbuzné téma
Vymazání souboru

Vyberte [  Music] nebo [  Recorded Files] v nabídce HOME a stiskněte tlačítko .1

Stisknutím tlačítka  či  vyberte možnost [Folders] a stiskněte tlačítko .2

Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte požadovanou složku.3

Vyberte [Delete Folder] v nabídce [OPTION] a stiskněte tlačítko .

Na displeji se zobrazí položka [Delete Folder?].

4

Stisknutím tlačítka  či  vyberte možnost [Yes] a stiskněte tlačítko .

Vybraná složka je vymazána.

5
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Vymazání všech souborů v hledaného složce či seznamu

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation

128



Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Přesunutí souboru do jiné složky

Soubor lze vybrat a přesunout do jiné složky.

Poznámka

Chráněný soubor nelze přesunout. Chcete-li přesunout soubor, nejprve odeberte jeho ochranu a pak jej přesuňte. Pokyny
k odebrání ochrany viz Ochrana souboru.

Hudební soubory nelze přesouvat.

Příbuzné téma
Výběr souboru
Kopírování souboru do jiné složky
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Vyberte soubor, který chcete přesunout.1

Je-li přehrávání v pohotovostním režimu, vyberte [Move File] v nabídce OPTION a stiskněte tlačítko .2

Stiskem tlačítka  či  vyberte možnost [Move to Built-In Memory] nebo [Move to SD Card] a stiskněte 
.

3

Stisknutím tlačítka  či  vyberte požadovanou cílovou složku a stiskněte tlačítko .

Zobrazí se zpráva [Please Wait] a soubor se přesune ze zdrojové složky do cílové.

4
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Kopírování souboru do jiné složky

Soubor lze vybrat a zkopírovat do jiné složky, což se hodí při vytváření záložní kopie.

Poznámka

Hudební soubory nelze kopírovat.

Příbuzné téma
Výběr souboru

Přesunutí souboru do jiné složky
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Vyberte soubor, který chcete zkopírovat.1

Je-li přehrávání v pohotovostním režimu, vyberte [File Copy] v nabídce OPTION a stiskněte tlačítko .2

Stiskem tlačítka  či  vyberte možnost [Copy to Built-In Memory] nebo [Copy to SD Card] a stiskněte 
.

3

Stisknutím tlačítka  či  vyberte požadovanou cílovou složku a stiskněte tlačítko .

Zobrazí se zpráva [Please Wait] a soubor se zkopíruje pod stejným názvem ze zdrojové složky do cílové.

4
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Vytvoření složky

Ve výchozím stavu se nahrané soubory ukládají do složky [FOLDER01] pod složkou [ Recorded Files]. Můžete
vytvořit novou složku a změnit tuto výchozí složku na ní.

Poznámka
Ve složce [ Music] nelze složku vytvořit.
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Vyberte složku [ Recorded Files] z nabídky HOME a pak stiskněte .1

Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte [Folders] jako kategorii hledání souboru a stiskněte .2

Vyberte [Built-In Memory] nebo [SD Card] na obrazovce [Folders] a stiskněte tlačítko .3

Vyberte [Create Folder] v nabídce OPTION a stiskněte tlačítko .4

Výběrem  nebo  vyberte název složky ze šablony a pak stiskněte .

Vytvoří se nová složka.

5
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Přidání značky stopy

K bodu, kde chcete soubor později rozdělit nebo který chcete při přehrávání vyhledat, lze přidat značku stopy. Do
jednoho souboru lze přidat maximálně 98 značek.

Poznámka

Značky stopy nelze přidávat do chráněného souboru. Chcete-li přidat značky stopy do chráněného souboru, nejprve souboru
odeberte ochranu a pak značky stopy přidejte. Pokyny k odebrání ochrany viz Ochrana souboru.

Tip

Chcete-li najít značku stopy a zahájit přehrávání na této značce, stiskněte tlačítko  či  při přehrávání v pohotovostním
režimu či průběhu. Když je přehrávání v pohotovostním režimu, počkejte na jedno bliknutí indikátoru  (značka stopy), a pak
stisknutím tlačítka  spusťte přehrávání.

Značky stopy je možné přidávat, zatímco je lineární PCM rekordér v režimu přehrávání pro přepis.

Při zobrazení nabídky HOME na displeji lze stále přidat značku stopy stisknutím tlačítka T-MARK, zatímco:

nahrávání probíhá nebo je pozastaveno,

přehrávání probíhá nebo je v pohotovostním režimu.

Pokud je nahrávání pozastaveno či probíhá nebo je přehrávání v pohotovostním režimu či probíhá,
stiskněte tlačítko T-MARK v bodu, kde chcete přidat značku stopy.

Indikátor  (značka stopy) třikrát zabliká a přidá se značka stopy.

1
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Pro pojmenování značek stopy, použijte specializovaný software (Sound Organizer 2). Avšak pouze prvních 16 znaků názvu
stopy značky se zobrazí v okně lineárního PCM rekordéru.

Pomocí aplikace pro mobilní telefony (REC Remote), můžete vybrat značky stopy přidat ze 4 typů.

Příbuzné téma
Automatické přidávání značek stopy

Vymazání značky stopy

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Automatické přidávání značek stopy

Během previdelného nahrávání můžete automaticky přidávat značky stopy v určených intervalech.

Tip

Chcete-li zrušit proces nastavení funkce Auto Track Marks, v kroku 2 vyberte možnost [OFF].

Při zapnuté funkci Auto Track Marks lze stále v jakémkoli bodu přidat značku stopy stisknutím tlačítka T-MARK během nahrávání.

Příbuzné téma
Přidání značky stopy
Vymazání značky stopy

Vyhledání bodu přehrávání pomocí seznamu značek stopy (Track Mark List)
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Vyberte [  Settings] - [Recording Settings] - [Auto Track Marks] v nabídce HOME a stiskněte tlačítko .1

Stisknutím tlačítka  či  vyberte možnost [Interval] a stiskněte tlačítko .2

Stisknutím tlačítka  či  vyberte délku intervalu a stiskněte tlačítko .

Vybrat lze možnosti [5min], [10min], [15min] nebo [30min].
Je zapnuta funkce Auto Track Marks.

3

Stisknutím tlačítka  či  vyberte možnost [Time Stamps] a stiskněte tlačítko [Time Stamps On].

Časové razítko bude přidána do značek stopy, když jsou přidány automaticky.
Pokud nastavíte [Auto Track Marks] před provedením dlouhé nahrávky, například záznam delšího rozhovoru, bude
se vám hodit, když najdete své značky pro přehrávání, protože časová razítka slouží jako reference.
Všechny značky v souboru můžete zobrazit výběrem [Track Mark List] v nabídce OPTION.

4

Stiskem a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME.5
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Vymazání značky stopy

Vymazat lze nejbližší značku stopy před bodem, kde jste zastavili přehrávání.

Poznámka
Značky stopy nelze vymazat z chráněného souboru. Chcete-li vymazat značky stopy z chráněného souboru, nejprve souboru
odeberte ochranu a pak značky stopy vymažte. Pokyny k odebrání ochrany viz Ochrana souboru.

Je-li nahrávání v pohotovostním režimu, nelze značky stopy vymazat pomocí nabídky OPTION. K výběru souboru obsahujícího
značku stopy, kterou chcete vymazat, použijte nabídku HOME.

Tip

Chcete-li proces mazání zrušit, vyberte v kroku 4 možnost [No] a stiskněte tlačítko .

Příbuzné téma
Výběr souboru

Vyberte soubor, ze kterého chcete vymazat značky stopy.1

Přehrávejte soubor a zastavte v bodu za značkou stopy, kterou chcete vymazat.2

Vyberte [Delete Track Marks] - [This Track Mark] v nabídce OPTION a stiskněte tlačítko .

Na displeji se zobrazí položka [Delete Track Mark?].

3

Stisknutím tlačítka  či  vyberte možnost [Yes] a stiskněte tlačítko .

Na displeji se zobrazí zpráva [Please Wait] a vybraná značka stopy bude vymazána.

A. Před vymazáním značky stopy:  indikuje bod, kde jste zastavili přehrávání.
B. Po vymazání značky stopy: Bude vymazána nejbližší značka stopy před bodem, kde jste zastavili přehrávání.

4
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Vymazání všech značek stopy ve vybraném souboru najednou
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Vymazání všech značek stopy ve vybraném souboru najednou

Z vybraného souboru můžete vymazat všechny značky stopy.

Poznámka
Značky stopy nelze vymazat z chráněného souboru. Chcete-li vymazat značky stopy z chráněného souboru, nejprve souboru
odeberte ochranu a pak značky stopy vymažte. Pokyny k odebrání ochrany viz Ochrana souboru.

Je-li nahrávání v pohotovostním režimu, nelze značky stopy vymazat. K výběru souboru obsahujícího značku stopy, kterou
chcete vymazat, použijte nabídku HOME.

Tip

Chcete-li proces mazání zrušit, vyberte v kroku 3 možnost [No] a stiskněte tlačítko .

Příbuzné téma
Výběr souboru

Vymazání značky stopy
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Vyberte soubor, ze kterého chcete vymazat značky stopy.1

Vyberte [Delete Track Marks] - [All Track Marks] v nabídce OPTION a stiskněte tlačítko .

Na displeji se zobrazí položka [Delete All Track Marks?].

2

Stisknutím tlačítka  či  vyberte možnost [Yes] a stiskněte tlačítko .

Zobrazí se zpráva [Please Wait] a všechny značky stop budou vymazány najednou.

3
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Rozdělení souboru v aktuálním bodu přehrávání

Jeden soubor lze rozdělit na dva soubory. Rozdělení souboru usnadní rychlé nalezení bodu, odkud chcete přehrávat,
v souboru s dlouhou nahrávkou, jako je nahrávka meetingu. První i druhý rozdělený soubor lze dále dělit.

Poznámka

Během přehrávání souboru nelze soubor rozdělit.

Není možné rozdělit chráněný soubor. Chcete-li rozdělit chráněný soubor, nejprve ze souboru odstraňte ochranu a pak jej
rozdělte. Pokyny k odebrání ochrany viz Ochrana souboru.

Vyberte soubor, který chcete rozdělit. Pak tento soubor přehrávejte a zastavte v bodu, kde jej chcete
rozdělit.

1

Vyberte [Divide] - [Current Position] v nabídce OPTION a stiskněte tlačítko .2

Na obrazovce náhledu ověřte, že je dělicí bod na požadovaném místě, a stiskněte tlačítko .

Na displeji se zobrazí položka [Divide at Current Stop Position?].

3

Stisknutím tlačítka  či  vyberte možnost [Yes] a stiskněte tlačítko .

Zobrazí se zpráva [Please Wait] a rozdělené soubory budou doplněny pořadovým číslem ([_01] pro první část a
[_02] pro druhou část).

A. Před rozdělením souboru:  indikuje místo, kde jste soubor rozdělili.
B. Po rozdělení souboru: Přípona z pořadového čísla ([_01] pro první část a [_02] pro druhou část) se přidá k názvu
rozdělených souborů.

4
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Tip

Chcete-li proces rozdělení zrušit, vyberte v kroku 4 možnost [No] a stiskněte tlačítko .

Na lineárním PCM rekordéru nelze kombinovat rozdělené soubory.
[Sound Organizer 2] umožňuje rozdělení a sloučení souborů.

Značky stopy umístěné blízko začátku nebo konce zdrojového souboru nelze používat k rozdělení a zůstanou v rozdělených
souborech.

Příbuzné téma
Výběr souboru
Rozdělení souboru ve všech bodech se značkou stopy
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Rozdělení souboru ve všech bodech se značkou stopy

Soubor lze rozdělit ve všech bodech se značkou stopy.

Poznámka
Během přehrávání souboru nelze soubor rozdělit.

Není možné rozdělit chráněný soubor. Chcete-li rozdělit chráněný soubor, nejprve ze souboru odstraňte ochranu a pak jej
rozdělte. Pokyny k odebrání ochrany viz Ochrana souboru.

Značky stopy umístěné blízko začátku nebo konce zdrojového souboru nelze používat k rozdělení a zůstanou v rozdělených
souborech.

Tip

Chcete-li proces rozdělení zrušit, vyberte v kroku 3 možnost [No] a stiskněte tlačítko .

Příbuzné téma

Vyberte soubor, který chcete rozdělit.1

Je-li přehrávání v pohotovostním režimu, vyberte [Divide] - [At All Track Marks] v nabídce OPTION a
stiskněte tlačítko .

Na displeji se zobrazí položka [Divide at All Track Marks?].

2

Stisknutím tlačítka  či  vyberte možnost [Yes] a stiskněte tlačítko .

Zobrazí se zpráva [Please Wait] a soubor se rozdělí ve všech bodech se značkou stopy a vymažou se všechny
značky stopy. Rozdělené soubory budou mít příponu s pořadovým číslem ([_01], [_02] atd.).

A. Před rozdělením souboru: indikuje bod se značkou stopy.
B. Po vymazání značek stopy: Soubor se rozdělí ve všech bodech se značkou stopy a rozdělené soubory budou
mít příponu s pořadovým číslem ([_01], [_02] atd.).

3
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Výběr souboru

Rozdělení souboru v aktuálním bodu přehrávání
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Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
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Změna názvu složky

Výběrem názvu složky ze šablony lze změnit název složek pro ukládání souborů, které jsou nahrávány lineárním PCM
rekordérem.

Poznámka

V položce [  Music] nelze názvy složek měnit.

Tip

Ke každému názvu složky se vždy přidá pořadové číslo (01 až 10) jako přípona. Vyberete-li již existující název složky, budou
další složky se stejným názvem doplněny příponou s pořadovým číslem (02 až 10).

Příbuzné téma
Změna názvu souboru

Vyberte položku [  Recorded Files] v nabídce HOME a stiskněte tlačítko .1

Stiskem tlačítka  či  vyberte možnost [Folders].2

Vyberte položku [Built-In Memory] či [SD Card] na obrazovce Složky.3

Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte složku, kterou chcete přejmenovat.4

Vyberte [Change Folder Name] v nabídce OPTION a stiskněte tlačítko .5

Stisknutím tlačítka  či  vyberte požadovaný název složky a stiskněte tlačítko .

Na displeji se zobrazí animace [Please Wait] a název složky se změní.

6
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Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Změna názvu souboru

Přidáním některé ze šablon s předponami lze změnit název souborů uložených pod položkou [ Recorded Files]
v nabídce HOME.

Poznámka
Nelze změnit název chráněného souboru. Chcete-li změnit název chráněného souboru, nejprve odeberte ochranu souboru a pak
změňte název. Pokyny k odebrání ochrany viz Ochrana souboru.

V položce [  Music] nelze názvy souborů měnit.

Příbuzné téma
Změna názvu složky
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Vyberte soubor, který chcete přejmenovat.1

Je-li přehrávání v pohotovostním režimu, vyberte [Change File Name] v nabídce OPTION a stiskněte
tlačítko .

2

Stisknutím tlačítka  či  vyberte požadovanou předponu a stiskněte tlačítko .

Na displeji se zobrazí zpráva [Please Wait] a do názvu souboru se přidá vybraná předpona a podtržítko (_).
Příklad ([Important] se přidá k souboru 181010_1010.wav): Important_181010_1010.wav

3
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Lineární PCM rekordér
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Ochrana souboru

Chcete-li zabránit náhodnému vymazání a úpravám důležitého souboru, můžete u něj nastavit ochranu. Chráněný
soubor je označen indikátorem  (ochrana) a považován za soubor pouze ke čtení, který nelze vymazat ani upravit.

Tip
Chcete-li souboru odebrat ochranu, vyberte chráněný soubor a v kroku 2 vyberte možnost [Do Not Protect].

Příbuzné téma
Výběr souboru
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Vyberte soubor, který chcete chránit.1

Je-li přehrávání v pohotovostním režimu, vyberte [Protect] v nabídce OPTION a stiskněte tlačítko .

Na displeji se zobrazí zpráva [Please Wait] a potom [Protected] a soubor je chráněn.
Při přehrávání chráněného souboru se na obrazovce přehrávání zobrazí indikátor  (ochrana).

2
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Lineární PCM rekordér
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Seznam položek nabídky Settings

Následující seznam uvádí položky nabídky Settings v nabídce HOME.

Recording Settings

Recording Folder:
Změna paměťového úložiště a složky úložiště pro zaznamenané soubory

Create Folder:
Vytvoření složky

Scene Select:
Výběr nahrávací scény pro příslušnou situaci

REC Mode:
Výběr režimu nahrávání (REC Mode)

Built-In Mic Sensitivity:
Výběr úrovně citlivosti vestavěných mikrofonů (Built-In Mic Sensitivity)

Ext. Input Setting:
Výběr typu zvukového vstupu a úrovně citlivosti externích mikrofonů (Ext. Input Setting)

Recording Filter:
Redukce šumu během nahrávání (Recording Filter)

LIMITER:
Nastavení hlasitosti nahrávání pro vstupní zvuky, aby se zabránilo zkreslení zvuku (LIMITER)

PRE REC:
Spuštění nahrávání mírně v předstihu (PRE REC)

Cross-Memory REC:
Přepnutí paměťového úložiště pro pokračování v nahrávání (Cross-Memory REC)

VOR:
Automatické spuštění nahrávání při zachycení zvuku – funkce VOR

SYNC REC:
Nahrávání zvuku z externího zařízení pomocí funkce synchronizovaného nahrávání (SYNC REC)

Auto Track Marks:
Automatické přidávání značek stopy

Playback Settings

Clear Voice:
Omezení šumu ve zvuku přehrávání a zvýraznění zvuku lidského hlasu – funkce Clear Voice

Equalizer:
Výběr nastavení kvality zvuku (Equalizer)

Key Change:
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Úpravy výšky tónu (Key Change)

Easy Search:
Rychlé vyhledání požadovaného místa přehrávání (Easy Search)

Play Mode:
Výběr režimu přehrávání

Playback Range:
Určení rozsahu přehrávání v seznamu uložených souborů

Common Settings

LED:
Zapnutí a vypnutí indikátoru nahrávání/signálu (LED)

Backlight:
Výběr nastavení podsvícení (Backlight)

Beep:
Zapnutí a vypnutí pípnutí (Beep)

Language:
Výběr jazyka zobrazení (Language)

Date&Time:
Nastavení hodin (Date&Time)
Výběr formátu zobrazení data (Date Display Format)
Výběr formátu zobrazení hodin (Time Display)

Sleep Timer:
Použití časovače vypnutí (Sleep Timer)

Auto Power Off:
Nastavení časového intervalu před automatickým vypnutím lineárního PCM rekordéru (Auto Power Off)

Reset/Format:
Resetování všech nastavení nabídky na výchozí hodnoty (Reset All Settings)
Formátování paměti (Format Built-In Memory/Format SD Card)

Available Rec. Time:
Kontrola zbývající doby nahrávání (Available Rec. Time)

System Information:
Kontrola informací o lineárním PCM rekordéru (System Information)

Příbuzné téma
Použití nabídky HOME

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Lineární PCM rekordér
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Výběr režimu nahrávání (REC Mode)

Pro nahrávky zvuku lze nastavit režim nahrávání. Tuto položku nabídky nastavte před zahájením nahrávání.

Popis položek nabídky
Vybrat lze jednu z následujících položek:

LPCM 96kHz/24bit:
LPCM (nekomprimováno) v režimu stereofonního záznamu s vysokou kvalitou
LPCM 48kHz/24bit:
LPCM (nekomprimováno) v režimu stereofonního záznamu s vysokou kvalitou
LPCM 48kHz/16bit:
LPCM (nekomprimováno) v režimu stereofonního záznamu s vysokou kvalitou
LPCM 44.1kHz/24bit:
LPCM (nekomprimováno) v režimu stereofonního záznamu s vysokou kvalitou
LPCM 44.1kHz/16bit:
LPCM (nekomprimováno) v režimu stereofonního záznamu s vysokou kvalitou (výchozí nastavení)
MP3 320kbps:
MP3 (komprimováno) v režimu stereofonního záznamu s vysokou kvalitou
MP3 192kbps:
MP3 (komprimováno) v režimu stereofonního záznamu se standardní kvalitou
MP3 128kbps:
MP3 (komprimováno) v režimu stereofonního záznamu ve formátu Long Play
MP3 48kbps(MONO):
MP3 (komprimováno) v režimu standardního monofonního záznamu

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Vyberte [  Settings] - [Recording Settings] - [REC Mode] v nabídce HOME a stiskněte tlačítko .1

Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte požadovaný režim nahrávání a pak stiskněte .2

Stiskem a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME.

Pro návrat na obrazovku před zobrazením nabídky HOME stiskněte tlačítko STOP.

3
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Výběr úrovně citlivosti vestavěných mikrofonů (Built-In Mic Sensitivity)

Pro vestavěné mikrofony lze vybrat úroveň citlivosti. Snížením citlivosti mikrofonu můžete snížit záznam hluku. Čím nižší
je citlivost, tím méně okolních a vzdálených zvuků je zaznamenáno. Tuto položku nabídky nastavte před zahájením
nahrávání.

Popis položek nabídky
Pro [Auto Gain Ctrl] lze vybrat jednu z následujících položek:

For Voice:
Při nahrávání hlasů můžete vybrat jednu z následujících úrovní citlivosti.

 Auto: Vhodná úroveň citlivosti je automaticky vybrána podle lidských hlasů na vstupu (výchozí nastavení).
 High: Hodí se k nahrávání vzdálených či jemných lidských hlasů ve velkých prostorách včetně konferenčních

místností.
 Medium: Hodí se pro nahrávání schůzek či rozhovorů.
 Low: Hodí se pro mluvení do vestavěných mikrofonů k nahrávání hlasových poznámek nebo blízkých či

hlasitých lidských hlasů.

For Music:
Při nahrávání hudby můžete vybrat jednu z následujících úrovní citlivosti.

 High(Music): Hodí se k nahrávání vystoupení malých pěveckých sborů a zvuků vzdálených hudebních nástrojů.
 Medium(Music): Hodí se pro nahrávání živé hudby ze vzdálenosti 1 až 2 m, jako jsou výuky hudebních nástrojů

či sborů.
 Low(Music): Hodí se pro nahrávání živé hlasité hudby, jako jsou vystoupení skupin.

Vyberte [  Settings] - [Recording Settings] - [Built-In Mic Sensitivity] v nabídce HOME a stiskněte
tlačítko .

1

Stiskem tlačítka  či  vyberte možnost [Auto Gain Ctrl] nebo [Manual] a stiskněte .

Pokud jste vybrali možnost [Auto Gain Ctrl]:
Stiskem tlačítka  či  vyberte možnost [For Voice] nebo [ For Music] a stisknutím  přejděte ke kroku 3.

Pokud jste vybrali možnost [Manual]:
Přejděte ke kroku 4.
Pokud je nahrávání pozastaveno nebo probíhá, stiskem tlačítka  či  nastavte úroveň nahrávání.

2

Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte požadovanou úroveň citlivosti mikrofonu a pak stiskněte .3

Stiskem a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME.

Pro návrat na obrazovku před zobrazením nabídky HOME stiskněte tlačítko STOP.

4
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Poznámka
Při nahrávání zvuku z externího zařízení je aktivována funkce Ext. Input Setting a funkce Built-In Mic Sensitivity je deaktivována.

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Redukce šumu během nahrávání (Recording Filter)

Šum v nahrávkách lze snížit pomocí funkce Recording Filter.

Popis položek nabídky
Vybrat lze jednu z následujících položek:

OFF:
Vypne funkci Recording Filter (výchozí nastavení).
NCF(Noise Cut):
Omezí zvuky s nízkou frekvencí i zvuky s vysokou frekvencí s výjimkou lidského hlasu (výchozí nastavení).
LCF(Low Cut):
Omezí zvuky s nízkou frekvencí včetně hluku z projektorů a zvuků foukajícího větru.

Poznámka

Je-li vybrána možnost [Audio IN] pro položku [Ext. Input Setting], funkce Recording Filter nefunguje.

Možnost [NCF(Noise Cut)] je optimalizována pro nahrávání hlasu. Při výběru položky [For Music] pro možnost [Manual] v [Built-In
Mic Sensitivity] je funkce Recording Filter deaktivována.

Tip
Chcete-li zrušit proces nastavení funkce Recording Filter, v kroku 2 vyberte možnost [OFF].

Příbuzné téma

Vyberte [  Settings] - [Recording Settings] - [Recording Filter] v nabídce HOME a stiskněte tlačítko .1

Stiskem tlačítka  či  vyberte možnost [NCF(Noise Cut)] nebo [LCF(Low Cut)] a stiskněte .2

Stiskem a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME.

Pro návrat na obrazovku před zobrazením nabídky HOME stiskněte tlačítko STOP.

3
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Výběr typu zvukového vstupu a úrovně citlivosti externích mikrofonů (Ext. Input Setting)

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation

152



Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
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Nastavení hlasitosti nahrávání pro vstupní zvuky, aby se zabránilo zkreslení zvuku
(LIMITER)

Aby nedošlo ke zkreslení zvuku při ručním nahrávání, lze zapnout funkci LIMITER pro automatickou úpravu hlasitosti
nahrávání pro případ náhlých hlasitých zvuků.

Popis položek nabídky
Vybrat lze jednu z následujících položek:

ON:
Zapne funkci LIMITER.
OFF:
Vypne funkci LIMITER (výchozí nastavení).

Poznámka

Funkce LIMITER pracuje, když je vybrána možnost [Manual] pro položku [Built-In Mic Sensitivity] nebo jeden ze dvou typů
zvukového vstupu pod položkou [Ext. Input Setting] v nabídce OPTION.

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Je-li nahrávání v pohotovostním režimu, vyberte [LIMITER] v nabídce OPTION a stiskněte tlačítko .1

Stiskem tlačítka  nebo  vyberte možnost [ON] a stiskněte tlačítko .2
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Výběr typu zvukového vstupu a úrovně citlivosti externích mikrofonů (Ext. Input
Setting)

Můžete vybrat typ zvukového vstupu ([MIC IN] či [Audio IN]) konektoru  (mikrofon) a úroveň citlivosti.

Popis položek nabídky na obrazovce nabídky Auto Gain Ctrl pro možnost [MIC IN]
Vybrat lze jednu z následujících položek:

For Voice:
Při nahrávání hlasů můžete vybrat jednu z následujících úrovní citlivosti.

 Auto: Vhodná úroveň citlivosti je automaticky vybrána podle lidských hlasů na vstupu (výchozí nastavení).
 High: Hodí se k nahrávání vzdálených či jemných lidských hlasů ve velkých prostorách včetně konferenčních

místností.
 Medium: Hodí se pro nahrávání schůzek či rozhovorů.
 Low: Hodí se pro mluvení do vestavěných mikrofonů k nahrávání hlasových poznámek nebo blízkých či

hlasitých lidských hlasů.

Vyberte [  Settings] - [Recording Settings] - [Ext. Input Setting] v nabídce HOME a stiskněte tlačítko .

Není-li ke konektoru  (mikrofonu) připojen externí mikrofon, zobrazí se zpráva [Only Activated When External
Input Used].

1

Stisknutím tlačítka  či  vyberte požadovaný typ zvukového vstupu a stiskněte tlačítko .

Výběr typu zvukového vstupu a ponechání úrovně citlivosti externího mikrofonu tak, jak je:
Vyberte možnost [MIC IN] nebo [Audio IN].
MIC IN: Je-li ke konektoru  (mikrofon) připojen externí mikrofon, zvolte pro tento typ zvukového vstupu možnost
[Auto Gain Ctrl] nebo [Manual].
Audio IN: Je-li ke konektoru  (mikrofonu) připojeno jiné externí zařízení než mikrofon, zvolte pro tento typ
zvukového vstupu možnost [Auto Gain Ctrl] nebo [Manual].

Výběr typu zvukového vstupu a úrovně citlivosti externího mikrofonu:
Vyberte [Auto Gain Ctrl] pod položkou [MIC IN] nebo [Audio IN] a stiskněte tlačítko . Stisknutí tlačítka 
zobrazí obrazovku nabídky Auto Gain Ctrl. Přejděte ke kroku 3.

2

Stiskem tlačítka  či  vyberte možnost [For Voice] nebo [For Music] a stiskněte .3

Stisknutím tlačítka  či  vyberte požadovanou úroveň citlivosti a stiskněte tlačítko .4

Stiskem a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME.

Pro návrat na obrazovku před zobrazením nabídky HOME stiskněte tlačítko STOP.

5
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For Music:
Při nahrávání hudby můžete vybrat jednu z následujících úrovní citlivosti.

 High(Music): Hodí se k nahrávání vystoupení malých pěveckých sborů a zvuků vzdálených hudebních nástrojů.
 Medium(Music): Hodí se pro nahrávání živé hudby ze vzdálenosti 1 až 2 m, jako jsou výuky hudebních nástrojů

či sborů.
 Low(Music): Hodí se pro nahrávání živé hlasité hudby, jako jsou vystoupení skupin.

Popis položek nabídky na obrazovce nabídky Auto Gain Ctrl pro možnost [Audio IN]
Vybrat lze jednu z následujících položek:

For Music:
Při nahrávání hudby můžete vybrat jednu z následujících úrovní citlivosti.

 High(Music): Hodí se k nahrávání vystoupení malých pěveckých sborů a zvuků vzdálených hudebních nástrojů.
 Low(Music): Hodí se pro nahrávání živé hlasité hudby, jako jsou vystoupení skupin.

Tip

Když je přehrávání v pohotovostním režimu, můžete typ zvukového vstupu a úroveň citlivosti externího mikrofonu vybrat také
výběrem položky [Ext. Input Setting] v nabídce OPTION.

Úroveň hlasitosti nahrávání se může lišit v závislosti na externím mikrofonu. Chcete-li měnit úroveň citlivosti mikrofonu,
kontrolujte měřiče úrovně signálu.

Příbuzné téma
O měřidlech špičkových úrovní

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Zapnutí a vypnutí indikátoru nahrávání/signálu (LED)

Indikátor nahrávání / úrovně signálu lze nastavit na zapnutí či vypnutí během operací lineárního PCM rekordéru.

Popis položek nabídky
Vybrat lze jednu z následujících položek:

ON:
Indikátor nahrávání / úrovně signálu svítí či bliká podle operací lineárního PCM rekordéru (výchozí nastavení).
OFF:
Indikátor nahrávání / úrovně signálu nesvítí během operací lineárního PCM rekordéru.
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Vyberte [  Settings] - [Common Settings] - [LED] v nabídce HOME a stiskněte tlačítko .1

Stiskem tlačítka  či  vyberte možnost [ON] nebo [OFF] a stiskněte .2

Stiskem a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME.

Pro návrat na obrazovku před zobrazením nabídky HOME stiskněte tlačítko STOP.
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Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Výběr nastavení podsvícení (Backlight)

U podsvícení displeje lze vybrat interval zapnutí nebo volbu trvalého vypnutí podsvícení.

Popis položek nabídky
Vybrat lze jednu z následujících položek:

OFF:
Podsvícení se trvale vypne.
20sec:
Podsvícení se zapne na 20 sekund při obsluze lineárního PCM rekordéru (výchozí nastavení).
1min:
Podsvícení se zapne na 1 minutu při obsluze lineárního PCM rekordéru.
Always-ON:
Podsvícení se trvale zapne.

Poznámka
Při výběru položky [Always-ON] se rychle vyčerpá kapacita baterie.

Tip
Při výběru položky [Always-ON] se podsvícení přesto vypne pro úsporu energie baterie, je-li lineární PCM rekordér nechán 1
minutu po přehrávání nepoužit nebo je nahrávání uvedeno do pohotovostního režimu.
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Vyberte [  Settings] - [Common Settings] - [Backlight] v nabídce HOME a stiskněte tlačítko .1

Stisknutím tlačítka  či  vyberte požadované nastavení a stiskněte .2

Stiskem a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME.

Pro návrat na obrazovku před zobrazením nabídky HOME stiskněte tlačítko STOP.
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Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Výběr jazyka zobrazení (Language)

Můžete vybrat jazyk používaný pro zprávy, nabídky, názvy složek atd.

Poznámka
Počet voleb jazyků, které lze vybrat, a výchozí nastavení se liší v závislosti na zemi nebo oblasti zakoupení přístroje.
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Vyberte [  Settings] - [Common Settings] - [Language] v nabídce HOME a stiskněte tlačítko .1

Stisknutím tlačítka  či  vyberte jazyk, který chcete používat, a pak stiskněte .

Jazyk lze vybrat z možností Deutsch (Němčina), English (Angličtina), Español (Španělština), Français
(Francouzština), Italiano (Italština), Русский (Ruština), Türkçe (Turečtina),  (Korejština), 
(Zjednodušená čínština),  (Tradiční čínština).

2

Stiskem a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME.3
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Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Nastavení hodin (Date&Time)

Na tomto lineárním PCM rekordéru lze nastavit hodiny. Nezapomeňte je nastavit před spuštěním nahrávání.

Poznámka

Čas se zobrazuje ve 12hodinovém formátu pomocí indikátorů [AM] či [PM] nebo ve 24hodinovém formátu v závislosti na formátu
zobrazení hodin (Time Display) vybraném v nabídce Settings. Navíc se výchozí formát zobrazení hodin liší v závislosti na zemi
nebo oblasti zakoupení přístroje.

Výchozí formát zobrazení data se liší v závislosti na zemi nebo oblasti zakoupení přístroje.

Příbuzné téma
Uvedení lineárního PCM rekordéru do stavu HOLD (HOLD)
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Vyberte [  Settings] - [Common Settings] - [Date&Time] - [Set Date/Time] v nabídce HOME a stiskněte
tlačítko .

1

Nastavte aktuální datum a čas.

Stisknutím tlačítka  či  nastavte položku a stiskněte tlačítko .
Opakováním kroků nastavte všechny položky.
Chcete-li se přesunout dopředu či zpět, stiskněte tlačítko  nebo . Pro přesun na předchozí položku lze
také stisknout tlačítko BACK/HOME.
Jste-li hotovi s poslední položkou, stisknutím tlačítka  použijete tato nastavení na hodiny.

2

Stiskem a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME.

Pro zobrazení aktuálního času uveďte lineární PCM rekordér do stavu HOLD.

3
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Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Výběr formátu zobrazení data (Date Display Format)

Formát zobrazení data můžete vybrat podle svých preferencí.

Popis položek nabídky
Vybrat lze jednu z následujících položek:

YYYY/MM/DD:
Datum se zobrazí ve formátu rok/měsíc/den.
MM/DD/YYYY:
Datum se zobrazí ve formátu měsíc/den/rok.
DD/MM/YYYY:
Datum se zobrazí ve formátu den/měsíc/rok.

Poznámka

Výchozí nastavení se liší v závislosti na oblasti, kde jste lineární PCM rekordér zakoupili.
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Vyberte [  Settings] - [Common Settings] - [Date&Time] - [Date Display Format] v nabídce HOME a
stiskněte tlačítko .

1

Stisknutím tlačítka  či  vyberte požadovaný formát a stiskněte .2

Stiskem a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME.

Pro návrat na obrazovku před zobrazením nabídky HOME stiskněte tlačítko STOP.
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Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Výběr formátu zobrazení hodin (Time Display)

Nastavit lze 12hodinový nebo 24hodinový formát.

Popis položek nabídky
Vybrat lze jednu z následujících položek:

12-Hour:
12:00AM = půlnoc, 12:00PM = poledne
24-Hour:
00:00 = půlnoc, 12:00 = poledne

Poznámka

Výchozí nastavení se liší v závislosti na zemi či oblasti zakoupení zařízení.
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Vyberte [  Settings] - [Common Settings] - [Date&Time] - [Time Display] v nabídce HOME a stiskněte
tlačítko .

1

Stisknutím tlačítka  či  vyberte požadovaný formát a stiskněte .2

Stiskem a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME.

Pro návrat na obrazovku před zobrazením nabídky HOME stiskněte tlačítko STOP.
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Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Zapnutí a vypnutí pípnutí (Beep)

Provozní pípnutí lze zapnout či vypnout.

Popis položek nabídky
Vybrat lze jednu z následujících položek:

ON:
Zazní pípnutí indikující, že byla operace přijata nebo že došlo k chybě (výchozí nastavení).
OFF:
Nezazní žádné pípnutí.

Příbuzné téma
Sledování zvuku nahrávání
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Vyberte [  Settings] - [Common Settings] - [Beep] v nabídce HOME a stiskněte tlačítko .1

Stiskem tlačítka  či  vyberte možnost [ON] nebo [OFF] a stiskněte .2

Stiskem a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME.

Pro návrat na obrazovku před zobrazením nabídky HOME stiskněte tlačítko STOP.
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Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Použití časovače vypnutí (Sleep Timer)

Je-li nastaven časovač vypnutí, lineární PCM rekordér se automaticky vypne po uplynutí určeného intervalu.

Poznámka
Je-li zapnuta funkce Auto Power Off, může se lineární PCM rekordér vypnout před uplynutím doby určené pro časovač vypnutí.

Dokonce i když je zapnuta funkce zpoždění při nahrávání, lineární PCM rekordér se vypne před uplynutím doby určené pro
časovač vypnutí.

Tip

Pokud je časovač vypnutí již nastaven, zobrazí se obrazovka indikující, že je časovač aktivní. Pro vypnutí funkce časovače
vypnutí vyberte možnost [OFF].

Příbuzné téma
Nastavení časového intervalu před automatickým vypnutím lineárního PCM rekordéru (Auto Power Off)

Použití funkce zpoždění při nahrávání
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Vyberte [  Settings] - [Common Settings] - [Sleep Timer] v nabídce HOME a stiskněte tlačítko .1

Stisknutím tlačítka  či  vyberte požadovaný časový interval a stiskněte tlačítko .

Můžete vybrat [OFF] (výchozí nastavení), [15min], [30min], [60min], [90min] nebo [120min].

2

Stiskem a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME.

Pro návrat na obrazovku před zobrazením nabídky HOME stiskněte tlačítko STOP.
Když je nastaven časovač, objeví se [  ] na pohotovostní obrazovce přehrávání nebo nahrávání.
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Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Nastavení časového intervalu před automatickým vypnutím lineárního PCM rekordéru
(Auto Power Off)

Lineární PCM rekordér lze nastavit na automatické vypnutí, není-li v určeném časovém intervalu používán.

Popis položek nabídky
Vybrat lze jednu z následujících položek:

OFF:
Lineární PCM rekordér se automaticky nevypne.
5min:
Lineární PCM rekordér se vypne přibližně za 5 minut.
10min:
Lineární PCM rekordér se vypne přibližně za 10 minut.
30min:
Lineární PCM rekordér se vypne přibližně za 30 minut (výchozí nastavení).
60min:
Lineární PCM rekordér se vypne přibližně za 60 minut.

Poznámka
Během odpočítávání zpoždění při nahrávání se lineární PCM rekordér nevypne, i když uplyne doba určená pro funkci Auto
Power Off.

Tip
Funkce Auto Power Off je během vytváření připojení Bluetooth stále aktivní. Po vypnutí lineárního PCM rekordéru dojde k
odpojení Bluetooth. Chcete-li se tomuto vyhnout, změňte podle potřeby časové období funkce Auto Power Off.

Příbuzné téma
Zapnutí napájení

Uvolnění lineárního PCM rekordéru ze stavu HOLD

Vyberte [  Settings] - [Common Settings] - [Auto Power Off] v nabídce HOME a stiskněte tlačítko .1

Stisknutím tlačítka  či  vyberte požadovaný časový interval a stiskněte tlačítko .2

Stiskem a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME.

Pro návrat na obrazovku před zobrazením nabídky HOME stiskněte tlačítko STOP.
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Použití funkce zpoždění při nahrávání

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Resetování všech nastavení nabídky na výchozí hodnoty (Reset All Settings)

Resetovat na výchozí hodnoty lze všechna nastavení nabídky s výjimkou následujících:

Nastavení hodin (Date&Time)

Nastavení jazyka zobrazení (Language)

Tip
Chcete-li proces resetování zrušit, v kroku 2 vyberte možnost [No].

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Je-li nahrávání či přehrávání v pohotovostním režimu, vyberte [  Settings] - [Common Settings] -
[Reset/Format] - [Reset All Settings] v nabídce HOME a stiskněte tlačítko .

Na displeji se zobrazí položka [Default Value?].

1

Stisknutím tlačítka  či  vyberte možnost [Yes] a stiskněte tlačítko .

Zobrazí se zpráva [Please Wait] a dojde k resetování na výchozí hodnoty.

2

Stiskem a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME.

Pro návrat na obrazovku před zobrazením nabídky HOME stiskněte tlačítko STOP.

3
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Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Formátování paměti (Format Built-In Memory/Format SD Card)

Vestavěnou paměť lineárního PCM rekordéru nebo kartu microSD lze zformátovat. Formátování vestavěné paměti
vymaže všechna uložená data a obnoví původní strukturu složek při zakoupení přístroje.

Poznámka

Dbejte na to, abyste ke zformátování karty microSD, kterou chcete používat v lineárním PCM rekordéru, nepoužili počítač, ale
lineární PCM rekordér.

Nezapomeňte, že formátování vestavěné paměti vymaže všechna uložená data včetně chráněných souborů a softwaru Sound
Organizer 2, a že po procesu formátování nebudete moci nic z toho obnovit.

Tip
Chcete-li proces formátování zrušit, v kroku 2 vyberte možnost [No].
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Je-li nahrávání či přehrávání v pohotovostním režimu, vyberte [  Settings] - [Common Settings] -
[Reset/Format] - [Format Built-In Memory] nebo [Format SD Card] v nabídce HOME a stiskněte tlačítko .

Zobrazí se [Delete All Data?].

1

Stisknutím tlačítka  či  vyberte možnost [Yes] a stiskněte tlačítko .

Zobrazí se [Please Wait] a vestavěná paměť se zformátuje.

2

Stiskem a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME.

Pro návrat na obrazovku před zobrazením nabídky HOME stiskněte tlačítko STOP.

3
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Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Kontrola zbývající doby nahrávání (Available Rec. Time)

Je možné zobrazit zbývající dobu nahrávání v aktuálním režimu nahrávání v hodinách, minutách a sekundách.

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Vyberte [  Settings] - [Common Settings] - [Available Rec. Time] v nabídce HOME a stiskněte tlačítko 
.

1

Stiskem a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME .

Pro návrat na obrazovku před zobrazením nabídky HOME stiskněte tlačítko STOP.

2
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Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Kontrola informací o lineárním PCM rekordéru (System Information)

Informace o lineárním PCM rekordéru, jako je název modelu lineárního PCM rekordéru a číslo verze softwaru, lze
zobrazit.
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Vyberte [  Settings] - [Common Settings] - [System Information] v nabídce HOME a stiskněte tlačítko 
.

1

Stiskem a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME.

Pro návrat na obrazovku před zobrazením nabídky HOME stiskněte tlačítko STOP.

2
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Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Připojení lineárního PCM rekordéru k počítači

Aby byla možná výměna souborů mezi lineárním PCM rekordérem a počítačem, připojte lineární PCM rekordér
k počítači.

Příbuzné téma
Odpojení lineárního PCM rekordéru od počítače

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Posunutím páčky pro vysunutí USB na zadní straně lineárního PCM rekordéru ve směru šipky vysuňte
konektor USB a zasuňte jej do portu USB na spuštěném počítači.

1

Ověřte, že byl lineární PCM rekordér úspěšně detekován počítačem.

Na počítači Windows otevřete jednotku [Počítač] a ověřte, že byla detekována jednotka [PCMRECORDER] či
[MEMORY CARD].
Na počítači Mac ověřte, že se v aplikaci Finder zobrazuje jednotka [PCMRECORDER] či [MEMORY CARD].

Lineární PCM rekordér bude po připojení počítačem okamžitě detekován. Je-li lineární PCM rekordér připojen
k počítači, zobrazí se na displeji lineárního PCM rekordéru zpráva [Connecting].

2
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Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Struktura složek a souborů

K zobrazení struktury složek a souborů ve vestavěné paměti lineárního PCM rekordéru nebo na kartě microSD lze
použít počítač. Připojte lineární PCM rekordér k počítači a použijte aplikaci Průzkumník (Windows) nebo Finder (Mac)
k otevření položky [PCMRECORDER] či [MEMORY CARD]. Následující část uvádí strukturu složek a souborů:

Vestavěná paměť

A: PCMRECORDER Složka
B: Složka pro uložení souborů nahraných lineárním PCM rekordérem
C: Složka obsahují instalační soubor softwaru Sound Organizer 2
D: Složka pro uložení souborů přenesených z počítače
E: Lineární PCM rekordér nedokáže detekovat jakékoli složky a soubory uložené na těchto úrovních složkové struktury.

Tip

Před přenosem hudebních souborů z počítače do lineárního PCM rekordéru je vhodné, abyste na počítači předem zadali údaje o
hudebních souborech, jako jsou názvy skladeb a jména interpretů. Pak můžete zobrazit informace o hudebních souborech nebo
je používat k vyhledávání hudebních souborů na lineárním PCM rekordéru.

Nemá-li hudební soubor přiřazen název skladby, zobrazí se v lineárním PCM rekordéru jen název souboru.

Karta microSD
Karta microSD má jinou strukturu složek a souborů než vestavěná paměť lineárního PCM rekordéru.

Soubory uložené do složky REC_FILE se zobrazí ve složce [ Recorded Files] a soubory uložené do složky MUSIC se zobrazí ve složce [
Music]. Při přenosu souboru zajistěte jeho uložení do složky REC_FILE nebo do složky MUSIC.

*1

Složka obsahující soubory s hudbou se objeví se stejným názvem na lineárním PCM rekordéru. Identifikaci složek usnadní, když složkám
zadáte snadno zapamatovatelné názvy. Na obrázku výše uvedené názvy složek jsou jen příklady.

*2

Váš lineární PCM rekordér je schopen rozpoznat až 8 úrovní složek převzaté hudby.*3
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A: microSD Paměťová karta
B: Složka pro uložení souborů nahraných lineárním PCM rekordérem
C: Složka pro uložení souborů přenesených z počítače
D: Lineární PCM rekordér nedokáže detekovat jakékoli složky a soubory uložené na těchto úrovních složkové struktury.

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Soubory uložené do složky REC_FILE se zobrazí ve složce [  Recorded Files] a soubory uložené do složky MUSIC se zobrazí ve složce [
Music]. Při přenosu souboru zajistěte jeho uložení do složky REC_FILE nebo do složky MUSIC.

*
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Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Kopírování souborů z lineárního PCM rekordéru do počítače

Soubory a složky lze kopírovat z lineárního PCM rekordéru do počítače a ukládat je.

Tip

Chcete-li zkopírovat soubor nebo složku (přetažením), klepněte na soubor nebo složku ( ), přidržte tlačítko a položku
přetáhněte ( ) a vložte ( ).

A: PCMRECORDER nebo MEMORY CARD
B: Počítač

Příbuzné téma
Připojení lineárního PCM rekordéru k počítači

Odpojení lineárního PCM rekordéru od počítače

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Připojte lineární PCM rekordér k počítači.1

Zkopírujte soubory či složky, které chcete přenést do počítače.

Přetáhněte požadované soubory či složky z jednotky [PCMRECORDER] nebo [MEMORY CARD] na místní disk
v počítači.

2

Odpojte lineární PCM rekordér od počítače.3
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Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Kopírování hudebních souborů z počítače do lineárního PCM rekordéru

Hudbu a audiosoubory (FLAC (.flac) / LPCM (.wav) / MP3 (.mp3) / WMA (.wma) / AAC-LC (.m4a)) lze kopírovat z
počítače do lineárního PCM rekordéru přetažením.

Příbuzné téma
Technické údaje

Připojení lineárního PCM rekordéru k počítači

Odpojení lineárního PCM rekordéru od počítače
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Připojte lineární PCM rekordér k počítači.1

Zkopírujte složku obsahující hudební soubory do lineárního PCM rekordéru.

Otevřete aplikaci Průzkumník (Windows) nebo Finder (Mac) a přetáhněte složku obsahující hudební soubory do
složky REC_FILE či MUSIC.
Lineární PCM rekordér pojme až 199 souborů na složku a až 5000 složek a souborů do integrované paměti a na
kartu microSD dohromady.

2

Odpojte lineární PCM rekordér od počítače.3
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Přehrávání hudebních souborů v lineárním PCM rekordéru, které byly zkopírovány
z počítače

Můžete přehrávat hudební soubory, které jste zkopírovali z počítače do lineárního PCM rekordéru.

Příbuzné téma
Displej během přehrávání

Technické údaje

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Vyberte složku [ Recorded Files] či [ Music] v nabídce HOME, stiskněte tlačítko  a pak vyberte
soubor.

Ve složce [  Recorded Files] můžete vyhledat soubory, které jste zkopírovali z počítače do složky REC_FILE; a
ve složce [  Music] zase soubory, které jste zkopírovali do složky MUSIC.
Pokyny k výběru souboru viz Výběr souboru.

1

Stisknutím tlačítka  zahajte přehrávání.2

Stisknutím tlačítka STOP přehrávání zastavíte.3
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Použití lineárního PCM rekordéru jako paměťového zařízení USB

Lineární PCM rekordér lze připojit k počítači a používat jej jako paměťové zařízení USB.
Pro použití lineárního PCM rekordéru jako paměťového zařízení USB je potřeba počítač, který splňuje systémové
požadavky. Další informace viz Systémové požadavky.

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Co lze dělat pomocí softwaru Sound Organizer 2 (pouze pro systém Windows)

Software Sound Organizer 2 lze nainstalovat pomocí instalačního souboru (SoundOrganizer_V2001.exe) uloženého ve
vestavěné paměti lineárního PCM rekordéru.
Software Sound Organizer 2 umožňuje výměnu souborů mezi lineárním PCM rekordérem a počítačem. Přehrávat lze
skladby importované z jiných médií (hudební disky CD apod.) i zvukové soubory (soubory MP3 apod.) importované na
počítači, nebo je přenášet do lineárního PCM rekordéru. Se softwarem Sound Organizer 2 je k dispozici řada operací
pro importované soubory: přehrávání, úpravy či převod na soubory MP3. Sound Organizer 2 vám rovněž umožňuje
využít další charakteristické funkce počítače, například vypalování hudebních CD, uchovávání záznamů z jednání, výuku
jazyků a odesílání zvukových souborů pomocí e-mailu.
Podrobné pokyny k použití softwaru Sound Organizer 2 viz nápověda k softwaru Sound Organizer 2.

Importování souborů nahraných lineárním PCM rekordérem

Soubory nahrané lineárním PCM rekordérem lze importovat do softwaru Sound Organizer 2.
Importované soubory se uloží do počítače.

Importování skladeb z hudebního disku CD

Skladby z hudebního disku CD lze importovat do softwaru Sound Organizer 2.
Importované skladby se uloží do počítače.

Importování skladeb na počítači

Hudbu a jiné soubory uložené v počítači lze importovat do softwaru Sound Organizer 2.

Přehrávání souborů

Soubory importované do softwaru Sound Organizer 2 lze přehrávat.

Změna informací o souboru

Informace o souboru (název skladby, jméno interpreta atd.) zobrazené v seznamu souborů lze měnit.

Rozdělení souborů

Jeden soubor lze rozdělit do více souborů.

Spojování souborů

Více souborů lze spojit do jednoho souboru.

177



Vymazávání souborů z lineárního PCM rekordéru

Soubory uložené v lineárním PCM rekordéru lze vymazat.
Chcete-li zvětšit zbývající volné místo v lineárním PCM rekordéru nebo najdete-li v lineárním PCM rekordéru nepotřebné
soubory, lze soubory vymazat přímo ze softwaru Sound Organizer 2.

Přenos souborů do lineárního PCM rekordéru

Hudební a zvukové soubory lze přenést ze softwaru Sound Organizer 2 do vestavěné paměti lineárního PCM rekordéru
a využívat je v lineárním PCM rekordéru.

Vypalování hudebního disku CD

Ze skladeb importovaných do softwaru Sound Organizer 2 lze vybrat oblíbené skladby a vytvořit vlastní originální
hudební disk CD.

Jiná užitečná využití

Můžete spustit poštovní software a přiložit nahrané soubory k e-mailu.

Příbuzné téma
Instalace softwaru Sound Organizer 2 (pouze pro systém Windows)

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Systémové požadavky pro software Sound Organizer 2

Následující údaje uvádějí systémové požadavky pro software Sound Organizer 2.

Operační systémy

Windows 10

Windows 8.1

Windows 7 Service Pack 1 a vyšší

Poznámka

V počítači musí být předinstalován jeden z výše uvedených operačních systémů. Operační systémy aktualizované na jinou verzi
ani prostředí s více operačními systémy nejsou podporovány.

IBM PC/AT nebo kompatibilní

Procesor
Windows 7/Windows 8.1/Windows 10: Procesor 1,66 GHz a vyšší

Paměť
Windows 7/Windows 8.1/Windows 10: Nejméně 1 GB (32bitová verze)/nejméně 2 GB (64bitová verze)

Volné místo na pevném disku
Je potřeba nejméně 400 MB.
V závislosti na verzi systému Windows může být využito i více než 400 MB.
Také je potřeba volný prostor pro manipulaci s hudebními daty.

Nastavení zobrazení
Rozlišení obrazovky: 800 × 600 pixelů nebo vyšší (Doporučuje se 1024 × 768 pixelů.)
Barvy obrazovky: High Color (16 bitové) nebo vyšší

Port USB
Chcete-li používat zařízení a média, potřebujete port kompatibilní se standardem USB.
Fungování prostřednictvím rozbočovače USB není zaručeno, a to s výjimkou modelů, u kterých bylo fungování
zaručeno konkrétně.

Optická jednotka
K vytvoření hudebního disku CD potřebujete jednotku CD-R/RW.

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Instalace softwaru Sound Organizer 2 (pouze pro systém Windows)

Nainstalujte do počítače software Sound Organizer 2.

Poznámka

Zajistěte instalaci softwaru Sound Organizer 2 i do počítače, kde je již nainstalován software Sound Organizer (Ver. 1.6).

Při instalaci softwaru Sound Organizer 2 se přihlaste k účtu s oprávněními správce.
Rovněž, používáte-li systém Windows 7/Windows 8.1 a objeví se okno [Řízení uživatelských účtů], potvrďte obsah okna a pak
klikněte na [Ano].

Instalace softwaru Sound Organizer 2 přidá modul Windows Media Format Runtime. Přidaný modul Windows Media Format
Runtime zůstane v počítači v případě, že se software Sound Organizer 2 odinstaluje. Je-li však modul Windows Media Format
Runtime předinstalován, k instalaci modulu zřejmě nedojde.

Odinstalace softwaru Sound Organizer 2 nevymaže data ve složkách úložiště obsahu.

Máte-li počítač s více nainstalovanými operačními systémy Windows neinstalujte software Sound Organizer 2 na každý z nich,
aby nedošlo k případné nekonzistenci dat.

Připojte lineární PCM rekordér k počítači.1

V počítači spusťte Explorer.

Pro Windows 7
Přejděte do nabídky [  Start] v levém dolním rohu plochy, a potom klikněte na tlačítko [Všechny programy] - [
Příslušenství] - [Průzkumník Windows].

Pro Windows 8.1/Windows 10
Klepněte pravým tlačítkem v levém dolním rohu pracovní plochy a pak klepněte na tlačítko [Průzkumník souborů] v
nabídce.

2

180



Vzhled oken na obrazovce počítače se liší podle používané verze Windows.

Poklepejte na [PCMRECORDER] - [FOR WINDOWS].3

Dvojklikněte na [SoundOrganizer_V2001] (nebo [SoundOrganizer_V2001.exe]).

V závislosti na používané verzi operačního systému mohou být přípravy k instalaci (extrakce souborů) zahájeny
automaticky bez jakéhokoli upozornění.
V takovém případě postupujte podle pokynů na obrazovce.

4

Když se zobrazí okno [Welcome to Sound Organizer 2 Installer], klepněte na [Next].5

Nezapomeňte potvrdit přijetí podmínek licenčního ujednání; vyberte možnost [I accept the terms in the
license agreement] a pak klikněte na [Next].

6

Když se otevře okno [Setup Type], zvolte možnost [Standard] nebo [Custom] a pak klikněte na [Next].

Pokud jste vybrali možnost [Custom], postupujte podle pokynů na obrazovce.

7

Když se zobrazí okno [Ready to Install the Program], klepněte na [Install].

Zahájí se instalace.

8
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Poznámka

Po dokončení instalace softwaru Sound Organizer 2 bude zřejmě potřeba restartovat počítač.

Příbuzné téma
Připojení lineárního PCM rekordéru k počítači

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Když se zobrazí okno [Sound Organizer 2 has been installed successfully.], ujistěte se, že je vybráno
[Launch Sound Organizer 2 Now] a klepněte na tlačítko [Finish].

9
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Okno softwaru Sound Organizer 2 (pouze model Windows)

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Help
Zobrazuje nápovědu k softwaru Sound Organizer 2. Podrobnosti o operacích viz příslušná témata nápovědy.

1.

Seznam souborů softwaru Sound Organizer 2 (My Library)
Zobrazí seznam souborů obsažený v knihovně My Library softwaru Sound Organizer 2 v souladu s konkrétní
operací.

 Recording Files: Zobrazí seznam nahraných souborů.
V této knihovně se při importu zobrazují soubory, které jste nahráli pomocí lineárního PCM rekordéru.

 Music: Zobrazí seznam hudebních souborů.
V této knihovně se zobrazují skladby, které jste importovali z hudebních disků CD.

2.

Seznam souborů lineárního PCM rekordéru
Zobrazí soubory uložené na připojeném lineárním PCM rekordéru ve vestavěné paměti.

3.

Tlačítko Edit Mode
Zobrazí oblast úprav, kde lze soubor upravovat.

4.

Tlačítko Quick Operation Guide
Zobrazí příručku Quick Operation Guide jako průvodce základními funkcemi softwaru Sound Organizer 2.

5.

Postranní panel (Import/přenos)
 Device: Zobrazí okno přenosu. Zobrazí se seznam souborů na připojeném zařízení.
 Import CD: Zobrazí okno pro import obsahu hudebního disku CD.
 Burn CD/DVD: Zobrazí okno pro vypálení disku.

6.

Tlačítka přenosu
: Přenese soubory ze softwaru Sound Organizer 2 do připojeného lineárního PCM rekordéru na vestavěnou

paměť.
: Importuje soubory z vestavěné paměti připojeného lineárního PCM rekordéru do složky My Library softwaru

Sound Organizer 2.

7.
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Kompatibilní paměťové karty

V tomto lineárním PCM rekordéru lze používat následující paměťové karty.

Karty microSDHC (4 GB až 32 GB)
Karty microSDXC (64 GB a více)

Kvůli technickým údajům lineárního PCM rekordéru je velikost souboru, který lze uložit na kartu microSD pro přehrávání,
omezena takto:

Soubory LPCM/FLAC: méně než 4 GB na soubor
Soubory MP3/WMA/AAC-LC: méně než 1 GB na soubor

Poznámka
Správná funkčnost všech typů podporovaných karet microSD není zaručena.

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Systémové požadavky

Pro připojení lineárního PCM rekordéru k počítači nebo jeho použití jako paměťové zařízení USB musí počítač splňovat
následující systémové požadavky.
Pro použití softwaru Sound Organizer 2 na počítači viz Systémové požadavky pro software Sound Organizer 2 .

Operační systémy

Windows 10

Windows 8.1

Windows 7 Service Pack 1 a vyšší

macOS (v10.10-v10.13)

Poznámka
Následující položky nejsou podporovány:

Jiné než výše uvedené operační systémy
Jakýkoli operační systém nainstalovaný na uživatelsky sestaveném počítači
Aktualizované operační systémy
Prostředí s více operačními systémy
Prostředí s několika monitory

Pro nejnovější informace o podporovaných operačních systémech přejděte na naši domovskou stránku podpory (viz Webové
stránky zákaznické podpory).

Hardwarové požadavky

Port: Port USB

Optická jednotka: K vytvoření hudebního disku CD potřebujete jednotku CD-R/RW.

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Technické údaje

Technické údaje

Kapacita (uživatelsky
dostupná kapacita) (*1) (*2)

16 GB (přibl. 12,80 GB = 13 743 895 347 bajtů)

Maximální počet nahraných
souborů (ve složce) 199 souborů

Maximální počet souborů 5 000 souborů (včetně složek)

Frekvenční charakteristiky

LPCM 96kHz/24bit (STEREO): 40 Hz až 40 000 Hz (0 až -3 dB)

LPCM 48kHz/24bit (STEREO): 40 Hz až 21 000 Hz (0 až -3 dB)

LPCM 48kHz/16bit (STEREO): 40 Hz až 21 000 Hz (0 až -3 dB)

LPCM 44.1kHz/24bit (STEREO): 40 Hz až 20 000 Hz (0 až -3 dB)

LPCM 44.1kHz/16bit (STEREO): 40 Hz až 20 000 Hz (0 až -3 dB)

MP3 320kbps (STEREO): 40 Hz až 20 000 Hz (0 až -3 dB)

MP3 192kbps (STEREO): 40 Hz až 18 000 Hz (0 až -3 dB)

MP3 128kbps (STEREO): 40 Hz až 16 000 Hz (0 až -3 dB)

MP3 48kbps(MONO): 40 Hz až 14 000 Hz (0 až -3 dB)

Kompatibilní formáty souborů MP3 (*3) (*4)

Bitový tok: 32 kbps – 320 kbps (Podporuje proměnlivý bitový tok (VBR))

Vzorkovací frekvence: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz

Přípona souboru: .mp3

WMA (*3) (*5)

Bitový tok: 32 kbps – 192 kbps (Podporuje proměnlivý bitový tok (VBR))

Vzorkovací frekvence: 44,1 kHz

Přípona souboru: .wma

AAC-LC (*3) (*6)

Bitový tok: 16 kbps – 320 kbps (Podporuje proměnlivý bitový tok (VBR))

Vzorkovací frekvence: 11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
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Přípona souboru: .m4a

LPCM (*3) (*7)

Bitový tok kvantizace: 24 bitů

Vzorkovací frekvence: 192/176,4/96/88,2/48/44,1 kHz

Přípona souboru: .wav

LPCM (*3) (*7)

Bitový tok kvantizace: 16 bitů

Vzorkovací frekvence: 192/176,4/96/88,2/48/44,1/22,05 kHz

Přípona souboru: .wav

FLAC (*3) (*7)

Bitový tok kvantizace: 24 bitů

Vzorkovací frekvence: 192/176,4/96/88,2/48/44,1 kHz

Přípona souboru: .flac

FLAC (*3) (*7)

Bitový tok kvantizace: 16 bitů

Vzorkovací frekvence: 192/176,4/96/88,2/48/44,1/22,05 kHz

Přípona souboru: .flac

Maximální akustický tlak
(vestavěné mikrofony)

123 dBSPL

Bluetooth

Metoda komunikace: Norma Bluetooth, verze 4.0

Maximální dosah komunikace (*8): cca 10 m (dosah v dohledu)

Frekvenční pásmo Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Metoda modulace: FHSS

Kompatibilní profily Bluetooth (*9): SPP 1.2 (Serial Port Profile), A2DP 1.3
(Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)

Maximální počet zařízení, která lze registrovat: 8 (celkový počet zařízení s
instalovanou aplikaci REC Remote a audiozařízení)

Podporovaný kodek (*10): SBC (Subband Codec)

Vestavěný reproduktor Průměr přibl. 16 mm
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Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
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Vstup pro mikrofon
(stereofonní minikonektor)

MIC IN (podpora napájení)
Vstupní impedance: přibl. 3,9 kΩ
Jmenovitá vstupní úroveň: přibl. 2,5 mV
Minimální vstupní úroveň: přibl. 1 mV

Audio IN
Vstupní impedance: přibl. 4,7 kΩ
Jmenovitá vstupní úroveň: přibl. 2 V
Minimální vstupní úroveň: přibl. 18 mV

Výstupní konektor
(stereofonní minikonektor)

Sluchátka

Doporučená zatěžová impedance: 16 až 32 Ω

Konektor USB Typ A, kompatibilní s vysokorychlostním USB

Slot na kartu Slot na paměťovou kartu microSD

Ovládání rychlosti přehrávání
(DPC)

1,00krát – 0,25krát: Soubory FLAC se vzorkovací frekvencí 88,2 kHz a vyšší

2,00krát – 0,25krát: Soubory LPCM se vzorkovací frekvencí 88,2 kHz a vyšší,
soubory FLAC se vzorkovací frekvencí 88,2 kHz nebo nižší

3,00krát – 0,25krát: jiné než výše uvedené

Výkon 200 mW

Požadavky na napájení Vestavěná dobíjecí lithium-iontová baterie: 3,7 V=

Okolní podmínky

Provozní teplota: 5 °C – 35 °C
Provozní vlhkost vzduchu: 25 % – 75 %
Skladovací teplota: -10 °C – +45 °C
Skladovací vlhkost vzduchu: 25 % – 75 %

Rozměry (š/v/h) (kromě
přečnívajících dílů a
ovládacích prvků)

Přibl. 39,2 mm × 109,5 mm × 16,0 mm
(Šířka/výška/hloubka)

Hmotnost Přibl. 82 g

Dodané příslušenství Viz Návod k použití – součást dodávky lineárního PCM rekordéru.

Část vestavěné paměti slouží pro správu souborů.*1
Platí, je-li vestavěná paměť zformátována lineárním PCM rekordérem.*2
Některé kodeky nejsou podporovány.*3
Podporováno je také přehrávání souborů MP3 nahraných lineárním PCM rekordérem.*4
WMA verze 9 je kompatibilní, ale volby MBR (Multi Bit Rate), Lossless, Professional a Voice nejsou podporovány.*5
Soubory chráněné autorskými právy nejsou pro přehrávání k dispozici.*6
176,4 kHz a 192 kHz jsou pro přehrávání převzorkovány na 88,2 kHz, respektive 96 kHz.*7
Mění se v závislosti na podmínkách komunikace.*8
Profil Bluetooth je specifikace, která normalizuje prvky jednotlivých charakteristických vlastností zařízení Bluetooth.*9
Metoda převodu komprese zvuku*10
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Maximální doba nahrávání

Následující tabulky uvádějí maximální dobu nahrávání (*1) (*2) na paměť podle režimu nahrávání (scény nahrávání).
Maximální doba nahrávání se odhaduje za předpokladu, že jsou použity všechny složky v dané paměti.

Vestavěná paměť

Paměťová karta

REC Mode (REC Scene) (*3) Maximální doba nahrávání

LPCM 96kHz/24bit (STEREO) 6 hodin 35 minut

LPCM 48kHz/24bit (STEREO) 13 hodin 15 minut

LPCM 48kHz/16bit (STEREO) 19 hodin 50 minut

LPCM 44.1kHz/24bit (STEREO) 14 hodin 25 minut

LPCM 44.1kHz/16bit (STEREO)
( / / / ) 21 hodin 35 minut

MP3 320kbps (STEREO) 95 hodin 25 minut

MP3 192kbps (STEREO)
( / / / / ) 159 hodin

MP3 128kbps (STEREO) 238 hodin

MP3 48kbps(MONO) 636 hodin

REC Mode (REC Scene) (*3) 16 GB 32 GB 64 GB 128 GB

LPCM 96kHz/24bit (STEREO) (*4) 7 hodin 25 minut 14 hodin 50 minut 29 hodin 40 minut 59 hodin 35 minut

LPCM 48kHz/24bit (STEREO) 14 hodin 50 minut 29 hodin 45 minut 59 hodin 35 minut 119 hodin

LPCM 48kHz/16bit (STEREO) 22 hodin 20 minut 44 hodin 40 minut 89 hodin 25 minut 178 hodin

LPCM 44.1kHz/24bit (STEREO) 16 hodin 10 minut 32 hodin 25 minut 64 hodin 55 minut 124 hodin

LPCM 44.1kHz/16bit (STEREO)
( / / / ) 24 hodin 20 minut 48 hodin 40 minut 97 hodin 20 minut 194 hodin

MP3 320kbps (STEREO) 107 hodin 214 hodin 429 hodin 858 hodin

MP3 192kbps (STEREO)
( / / / / ) 178 hodin 357 hodin 715 hodin 1 431 hodin

MP3 128kbps (STEREO) 268 hodin 536 hodin 1 073 hodin 2 147 hodin

MP3 48kbps(MONO) 715 hodin 1 431 hodin 2 863 hodin 5 726 hodin
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Maximální doba záznamu pro každý soubor (*4)

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation

REC Mode (REC Scene) (*3) Vestavěná paměť

LPCM 96kHz/24bit (STEREO) 2 hodin

LPCM 44.1kHz/16bit (STEREO)
( / / / ) 6 hodin 45 minut

MP3 320kbps (STEREO) 7 hodin 25 minut

MP3 192kbps (STEREO)
( / / / / ) 12 hodin 25 minut

Pro dlouhodobé nepřetržité nahrávání je vyžadován síťový adaptér USB (není součástí dodávky).*1
Podrobnosti k životnosti baterie viz [Životnost baterií].
Maximální doba nahrávání v tomto tématu uvádí odhad a může se lišit v závislosti na technických údajích dané paměťové karty.*2
Scény nahrávání asociované s daným režimem nahrávání ve výchozím nastavení.*3
Pokud velikost souboru během nahrávání dosáhne maximálního limitu (4 GB pro soubor LPCM a 1 GB pro soubor MP3), soubor se kvůli
omezení systému rozdělí.

*4
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Maximální doba přehrávání/počet hudebních souborů

Další text uvádí maximální dobu přehrávání hudebního souboru a počet hudebních souborů (*) podle bitového toku.
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Bitový tok Doba přehrávání Počet souborů

128 kbps 238 hodin 3 570 souborů

256 kbps 119 hodin 1 785 souborů

Za předpokladu, že jsou do lineárního PCM rekordéru přenášeny soubory MP3 o délce 4 minuty.*
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Životnost baterií

Následující tabulka uvádí výdrž(*) vestavěné dobíjecí baterie pro každý formát souboru.

Zde uvedené životnosti baterie jsou přibližné.

Doba nabíjení baterie

Úplné nabití vybité baterie trvá přibl. 3 hodiny.
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REC Mode Nahrávání
Přehrávání

s vestavěným
reproduktorem

Přehrávání
se

sluchátky

Nahrávání pomocí
funkce REC

Remote

Přehrávání přes
připojení
Bluetooth

LPCM 96kHz/24bit
(STEREO)

15 hodin 9 hodin 18 hodin 10 hodin 14 hodin

LPCM 48kHz/24bit
(STEREO)

15 hodin 9 hodin 20 hodin 10 hodin 18 hodin

LPCM 48kHz/16bit
(STEREO)

15 hodin 9 hodin 20 hodin 10 hodin 18 hodin

LPCM
44.1kHz/24bit
(STEREO)

20 hodin 9 hodin 22 hodin 12 hodin 18 hodin

LPCM
44.1kHz/16bit
(STEREO)

20 hodin 9 hodin 22 hodin 12 hodin 18 hodin

MP3 320kbps
(STEREO)

22 hodin 10 hodin 25 hodin 12 hodin 18 hodin

MP3 192kbps
(STEREO)

22 hodin 10 hodin 25 hodin 12 hodin 18 hodin

MP3 128kbps
(STEREO)

22 hodin 10 hodin 25 hodin 12 hodin 18 hodin

MP3
48kbps(MONO)

24 hodin 10 hodin 25 hodin 12 hodin 18 hodin

Hudební soubor
(LPCM
192kHz/24bit)

- 7 hodin 13 hodin - 10 hodin

Hodnoty pořízené v našich podmínkách měření. Výdrž baterie se může zkrátit podle způsobu použití lineárního PCM rekordéru.*
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Ochranné známky

Microsoft, Windows a Windows Media jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve
Spojených státech amerických a/nebo dalších zemích.

Google Play a Android jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Loga microSD, microSDHC a microSDXC jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC.

Apple, logo Apple, iPhone, macOS, iOS a Mac jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a
dalších státech.
App Store je služební známka spolecnosti Apple Inc.

Loga a slovní značka BLUETOOTH® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli
použití techto značek společností Sony Corporation je podmínĕno licencí. Ostatní ochranné známky a obchodní
názvy patří jejich příslušným držitelům.

N-Mark je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc. ve Spojených státech
amerických a v dalších zemích.

Všechny ostatní ochranné známky a registrované ochranné známky jsou ochrannými známkami nebo registrovanými
ochrannými známkami příslušných držitelů. V této příručce nejsou symboly „™“ a „®“ uváděny ve všech Uživatelská
příručka.
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Webové stránky zákaznické podpory

Podporu k lineárnímu PCM rekordéru získáte na následujících domovských stránkách podpory:

Evropa:
https://www.sony.eu/DNA
Latinská Amerika:
https://www.sony-latin.com/index.crp
USA:
https://www.sony.com/recordersupport
Kanada:
https://www.sony.ca/ElectronicsSupport
Pro zákazníky v Číně:
https://www.sony-asia.com/support
Ostatní země a oblasti:
https://www.sony-asia.com/support
Nezapomeňte, že během servisu nebo opravy mohou být uložené soubory vymazány.
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Řešení potíží

Než předáte lineární PCM rekordér k opravě, zkontrolujte jej následujícím způsobem.

Projděte informace uvedené v části [Řešení potíží].

Nabijte lineární PCM rekordér.
Některé problémy se mohou vyřešit po nabití vestavěné dobíjecí baterie lineárního PCM rekordéru.

Restartujte lineární PCM rekordér.

Viz nápověda k Sound Organizer 2.
Podrobnosti k použití softwaru Sound Organizer 2 viz nápověda k softwaru Sound Organizer 2.

Pokud problém přetrvává i po provedení těchto kontrol, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
Nejnovější informace o podpoře lineárního PCM rekordéru viz následující domovské stránky podpory:
Evropa:
https://www.sony.eu/DNA
Latinská Amerika:
https://www.sony-latin.com/index.crp
USA:
https://www.sony.com/recordersupport
Kanada:
https://www.sony.ca/ElectronicsSupport
Pro zákazníky v Číně:
https://www.sony-asia.com/support
Ostatní země a oblasti:
https://www.sony-asia.com/support
Nezapomeňte, že během opravy mohou být uložené soubory vymazány.

Příbuzné téma
Nabíjení baterie pomocí počítače

Webové stránky zákaznické podpory

Okno softwaru Sound Organizer 2 (pouze model Windows)

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Uživatelská příručka
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Restartování lineárního PCM rekordéru

Pokud problém přetrvává i po kontrole všech nápravných činností uvedených v tématech kapitoly [Řešení potíží], možná
půjde problém odstranit restartováním lineárního PCM rekordéru. Posuňte přepínač HOLD•POWER ve směru [POWER]
a přidržte jej alespoň 8 sekund ( ). Po vypnutí okna zobrazení se zahájí proces restartování. Uvolněte přepínač
HOLD•POWER. Když je lineární PCM rekordér v provozu a restartujete ho, data v něm uložená nebo jeho nastavení
mohou být vymazána. Před restartováním se ujistěte, že na lineárním PCM rekordéru neprobíhá žádná činnost.

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Zaznamenaný soubor obsahuje příliš šumu nebo je obtížně srozumitelný.

Je nahráván okolní šum i lidské hlasy.
Použijete-li funkci Clear Voice ([Clear Voice 1] či [Clear Voice 2]) na zvuk přehrávání, dojde ke snížení okolního šumu
ve všech frekvenčních pásmech (šum z projektorů, klimatizačních jednotek atd.) pro zvýraznění lidských hlasů, které
pak budou zřetelnější.
Nicméně při přehrávání pomocí vestavěného reproduktoru nebo audiozařízení Bluetooth nebo při přehrávání
souborů ve složce [  Music] funkce Clear Voice nefunguje.

Příbuzné téma
Omezení šumu ve zvuku přehrávání a zvýraznění zvuku lidského hlasu – funkce Clear Voice

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Nahraný soubor obsahuje šum a chcete nahrávat s menším šumem.

Šum v nahrávkách můžete snížit pomocí funkce Recording Filter ([NCF(Noise Cut)] nebo [LCF(Low Cut)]).
Navíc můžete pomocí funkce Scene Select najednou změnit určitá nastavení nahrávání – včetně režimu nahrávání a
úrovně citlivosti vestavěných mikrofonů, výběrem jedné z nahrávacích scén.

Příbuzné téma
Redukce šumu během nahrávání (Recording Filter)

Výběr nahrávací scény pro příslušnou situaci
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Je nahráván šelest.

Pokud se lineárního PCM rekordéru v průběhu nahrávání náhodně dotknete vy nebo nějaký předmět, může dojít
k záznamu šramocení. Nedotýkejte se lineárního PCM rekordéru až do ukončení nahrávání.
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Je nahráván ořezaný či přerušovaný zvuk.

Je-li tento lineární PCM rekordér umístěn velmi blízko zdroje střídavého napětí, zářivky, počítače, bezdrátového
telefonu nebo smartphonu, může být nahráván ořezaný či přerušovaný zvuk.
Při nahrávání udržujte lineární PCM rekordér mimo dosah takových zařízení.
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Při použití externího mikrofonu (není součástí dodávky) pro nahrávání je
zaznamenáván šum.

Konektor připojeného externího mikrofonu je znečištěn.
Vyčistěte konektor.

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Při použití sluchátek (nejsou součástí dodávky) pro přehrávání je slyšet šum.

Konektor připojených sluchátek je znečištěn.
Vyčistěte konektor.
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Hlasitost zvuku nahraného z externího zařízení je nízká, nebo slyšíte zpětnou vazbu
při poslechu zvuku pomocí vestavěného reproduktoru.

Nahrajete-li zvuk z monofonního externího zařízení, které bylo připojeno k lineárnímu PCM rekordéru stereofonním
propojovacím kabelem, může přehrávání nahraných souborů znít málo nahlas nebo generovat zpětnou vazbu při
poslechu zvuku vestavěným reproduktorem. Je tomu tak proto, že je signál levého a pravého výstupu zvuku fázově
obrácen, a nejedná se tedy o závadu.
Dbejte, abyste k záznamu zvuku z monofonního externího zařízení použili audiokabel s monofonní zástrčkou.
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Během přehrávání je slyšet šum i v případě zapnutí funkce Clear Voice.

Funkce Clear Voice nefunguje při přehrávání pomocí vestavěného reproduktoru ani při přehrávání souborů ve složce
[  Music].

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Lineární PCM rekordér se nezapne, nebo nefunguje stisknutí jakéhokoli tlačítka.

Vestavěná dobíjecí baterie lineárního PCM rekordéru je téměř vybitá. Nabijte vestavěnou dobíjecí baterii.

Lineární PCM rekordér se vypne.
Posuňte přepínač HOLD•POWER ve směru [POWER] a přidržte jej, dokud se nezapne displej.

Lineární PCM rekordér se uvede do stavu HOLD.
Posuňte přepínač HOLD•POWER ke střednímu bodu.

Příbuzné téma
Zapnutí napájení
Součásti a ovládací prvky

Uvolnění lineárního PCM rekordéru ze stavu HOLD
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Lineární PCM rekordér se nevypne.

Posuňte přepínač HOLD•POWER ve směru [POWER] a přidržte jej, dokud se na displeji nezobrazí [Power Off].

Příbuzné téma
Vypnutí napájení

Součásti a ovládací prvky
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Lineární PCM rekordér se automaticky vypne.

Pro úsporu kapacity baterie je funkce Auto Power Off lineárního PCM rekordéru ve výchozím stavu nastavena na
[30min]. Není-li lineární PCM rekordér 30 minut používán, dojde k jeho automatickému vypnutí. Aktuální nastavení
lze změnit pomocí nabídky Settings.

Při vypršení časového období, který je určeno časovačem, se lineární PCM rekordér automaticky vypne. (Ve
výchozím nastavení je časovač vypnutí nastaven na [OFF].)

Příbuzné téma
Použití časovače vypnutí (Sleep Timer)

Nastavení časového intervalu před automatickým vypnutím lineárního PCM rekordéru (Auto Power Off)
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Životnost baterií lineárního PCM rekordéru je krátká.

Hodnoty životnosti baterie uvedené v tomto Uživatelská příručka jsou naměřené hodnoty pořízené v našich
podmínkách měření a mohou se zkrátit v závislosti na používání lineárního PCM rekordéru.

Lineární PCM rekordér spotřebovává trochu energie baterie, i když neprobíhají žádné operace. Pokud nebudete
lineární PCM rekordér delší dobu používat, doporučujeme přístroj vypnout. Doporučujeme také nastavit [Auto Power
Off] na kratší časový interval. Tím šetříte kapacitou baterie v případě, že zapomenete vypnout napájení lineárního
PCM rekordéru.

Pokud používáte REC Remote nebo přehrávání zvuku pomocí audiozařízení Bluetooth, životnost baterie se
zkracuje. Pokud nechcete používat funkci Bluetooth, nastavte [Bluetooth ON/OFF] na [OFF].

Když zahájíte nabíjení vestavěné baterie lineárního PCM rekordéru, na displeji se objeví indikátor baterie. To však
neznamená, že je baterie úplně nabitá. Pokud je baterie vybitá, plné dobití trvá přibližně 3 hodiny.

Pokud jste lineární PCM rekordér dlouhou dobu nepoužívali, nabíjení a vybíjení baterie (používáním lineárního PCM
rekordéru) několikrát zopakujte.

Používáte lineární PCM rekordér při teplotě nižší než 5 °C, při které se kapacita baterie rychle vyčerpá. Jde o
charakteristickou vlastnost baterie a nejedná se o závadu.

Vestavěná dobíjecí baterie je ve špatném stavu.
Baterii lze nabít přibližně 500krát, ale doba nabíjení se mění v závislosti na používání lineárního PCM rekordéru.
Vybije-li se plně nabitá baterie za polovinu obvyklé doby, zřejmě již došlo k degradaci baterie. Obraťte se na
nejbližšího prodejce Sony.

Příbuzné téma
Vypnutí napájení
Nastavení časového intervalu před automatickým vypnutím lineárního PCM rekordéru (Auto Power Off)

Životnost baterií
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Baterii nelze nabít připojením lineárního PCM rekordéru k počítači.

Je-li lineární PCM rekordér připojen k počítači, který není spuštěn, nedojde k nabíjení baterie. Nachází-li se počítač
v režimu úspory energie (spánkový nebo pohotovostní režim), k nabíjení také nedojde.

Odpojte lineární PCM rekordér od počítače a znovu jej připojte.

Zkontrolujte systémové požadavky lineárního PCM rekordéru.

Baterii je třeba nabíjet v rozmezí teplot 5 °C – 35 °C.

Je-li lineární PCM rekordér připojen k počítači pomocí rozbočovače USB (dostupný v obchodě) nebo prodlužovacího
kabelu USB (dostupný v obchodě), odpojte rozbočovač či kabel a připojte lineární PCM rekordér přímo k portu USB
počítače.

Příbuzné téma
Nabíjení baterie pomocí počítače

Systémové požadavky
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Indikátor nabíjení se nezobrazí nebo zmizí v průběhu nabíjení.

Připojení ke konektoru USB na lineárním PCM rekordéru je uvolněné.
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Místo indikátoru baterie se zobrazí blikající indikátor chyby nabíjení.

Pokud se objeví a bliká místo indikátoru baterie, teplota je mimo rozsah pro nabíjení baterie.
Baterii je třeba nabíjet v rozmezí teplot 5 °C – 35 °C.
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Lineární PCM rekordér nepracuje správně.

Zřejmě jste zformátovali vestavěnou paměť lineárního PCM rekordéru pomocí počítače.
Ke zformátování musíte použít lineární PCM rekordér.

Příbuzné téma
Formátování paměti (Format Built-In Memory/Format SD Card)
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Nesvítí indikátor provozu.

Funkce [LED] je nastavena na možnost [OFF].
Nastavte položku [LED] na možnost [ON].

Příbuzné téma
Zapnutí a vypnutí indikátoru nahrávání/signálu (LED)
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Nelze nahrávat soubor.

Nestačí zbývající doba nahrávání.

Příbuzné téma
Kontrola zbývající doby nahrávání (Available Rec. Time)

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation

214



Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Záznamy nelze ukládat na SD kartu.

SD karta není vybrána jako paměťové úložiště pro zaznamenané soubory.

Příbuzné téma
Změna paměťového úložiště a složky úložiště pro zaznamenané soubory
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Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Přeruší se nahrávání.

Je zapnuta funkce VOR. Pro vypnutí funkce VOR nastavte funkci [VOR] na možnost [OFF].

Příbuzné téma
Automatické spuštění nahrávání při zachycení zvuku – funkce VOR
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Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Funkce VOR nefunguje.

Funkce VOR nefunguje během ručního či synchronizovaného nahrávání.

Příbuzné téma
Automatické spuštění nahrávání při zachycení zvuku – funkce VOR
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Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Při nahrávání zvuku z externího zařízení je vstupní úroveň zvuku příliš vysoká nebo
nízká.

K připojení lineárního PCM rekordéru k externímu zařízení použijte propojovací zvukový kabel a úroveň zvuku
nastavte na externím zařízení.
Použijete-li zvukový kabel s vysokým odporem, dojde ke snížení úrovně nahrávání. Použijte zvukový kabel bez
odporu.
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Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Záznam z jiného zařízení se sám zastaví.

Funkce synchronizovaného nahrávání je aktivní. Vypněte ji.

Příbuzné téma
Nahrávání zvuku z externího zařízení pomocí funkce synchronizovaného nahrávání (SYNC REC)
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Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Zvuky vstupu jsou zkreslené.

Ve vstupu jsou příliš hlasité zvuky. Upravte hlasitost nahrávání na příslušnou úroveň nebo snižte hlasitost vstupního
zvuku.
Je-li pravděpodobné, že dojde k nahrání náhlých hlasitých vstupních zvuků, nastavte položku [LIMITER] na hodnotu
[ON] v nabídce OPTION.

Příbuzné téma
Nastavení hlasitosti nahrávání pro vstupní zvuky, aby se zabránilo zkreslení zvuku (LIMITER)
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Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Hlasitost přehrávání je slabá.

Vestavěný reproduktor slouží hlavně ke kontrole nahraných zvukových souborů. Není-li hlasitost dostatečná nebo
máte-li potíže rozlišit generovaný zvuk, použijte sluchátka (nejsou součástí dodávky) nebo aktivní reproduktory
(nejsou součástí dodávky).

Může být nízká úroveň záznamu. Upravte úroveň hlasitosti nahrávání při nahrávání. Zkontrolujte také citlivost
vestavěných mikrofonů a nastavení Scene Select a zjistěte, zda jsou vhodná pro danou situaci nahrávání.

Příbuzné téma
Výběr úrovně citlivosti vestavěných mikrofonů (Built-In Mic Sensitivity)

Výběr nahrávací scény pro příslušnou situaci

Rady pro lepší nahrávání

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation

221



Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Z vestavěného reproduktoru nevychází žádný zvuk.

K lineárnímu PCM rekordéru jsou připojena sluchátka (nejsou součástí dodávky). Odpojte sluchátka.

Když je lineární PCM rekordér propojen s audiozařízením Bluetooth, z vestavěného reproduktoru nehraje žádný
zvuk. Odpojte připojení Bluetooth.
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Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Z vestavěného reproduktoru je slyšet zvuk, i když jsou zapojena sluchátka (nejsou
součástí dodávky).

Dojde-li k uvolnění zapojení sluchátek, lze slyšet zvuk také z vestavěného reproduktoru. Odpojte sluchátka a znovu
je zapojte.
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Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Funkce Equalizer nemění kvalitu zvuku.

Během přehrávání s vestavěným reproduktorem nebo pomocí audiozařízení Bluetooth funkce Equalizer nefunguje.
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Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Rychlost přehrávání je příliš vysoká nebo příliš nízká.

Položka DPC (Digital Pitch Control) je nastavena na možnost [ON] a změnili jste rychlost přehrávání.
Nastavte položku DPC (Digital Pitch Control) na možnost [OFF] nebo nastavte normální rychlost přehrávání.

Příbuzné téma
Nastavení rychlosti přehrávání – funkce DPC (Digital Pitch Control)
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Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Není možné rozdělit soubor.

K rozdělení souboru je potřeba určitý volný prostor ve vestavěné paměti.

Z důvodu systémových omezení možná nebudete moci rozdělit soubor na úplném začátku nebo na úplném konci.

Není možné dělit jiné soubory než ty, které byly nahrány lineárním PCM rekordérem (např. soubor přenesený
z počítače).

Během přehrávání souboru nelze soubor rozdělit.

Příbuzné téma
Vymazání souboru
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Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Soubor nelze přesunout.

Soubory ve složce [  Music] nelze přesunout do jiné složky vestavěné paměti ani na kartu microSD.

Příbuzné téma
Ochrana souboru
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Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Soubor nelze zkopírovat do jiné složky.

Soubory ve složce [  Music] nelze kopírovat do jiné složky vestavěné paměti ani na kartu microSD.
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Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Nejsou detekovány značky stopy.

Může dojít k selhání detekce značek stop, které jsou přidané jiným modelem lineárního PCM rekordéru, než je PCM-
A10. Ke zkopírování takového souboru do lineárního PCM rekordéru použijte Sound Organizer 2.
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Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Není zobrazena složka či soubor, který jste vytvořili.

Pokud jste vytvořili složku či soubor v počítači, nemusí jej lineární PCM rekordér detekovat v závislosti na tom, kde
jste jej vytvořili. Další informace viz Struktura složek a souborů.
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Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Datum nahrání souboru se zobrazí ve formátu [----/--/--] nebo [--:--].

Soubor byl zřejmě nahrán jiným modelem lineárního PCM rekordéru než PCM-A10. Formát nahrání data a času se
liší v závislosti na modelu.
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Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Zbývající doba nahrávání zobrazená na displeji je kratší než doba zobrazená na
počítači.

Protože zbývající doba záznamu na displeji je vypočítána odečtením kapacity paměti potřebné k obsluze systému od
zbývající kapacity vestavěné paměti, nemusí odpovídat době, kterou zobrazí software Sound Organizer 2 na
počítači.
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Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Zobrazuje se zpráva [Memory Full] a nelze zahájit nahrávání.

Vestavěná paměť je plná.
Vymažte nepotřebné soubory z vestavěné paměti, nebo některé soubory zkopírujte na jinou kartu microSD či do
počítače a tyto soubory smažte.

Příbuzné téma
Vymazání souboru
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Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Zobrazuje se zpráva [File Full] a lineární PCM rekordér nelze obsluhovat.

Pomocí vestavěné paměti a vložené karty microSD dokáže lineární PCM rekordér uložit celkem až 5 000 složek a
souborů.
Vymažte nepotřebné soubory z vestavěné paměti, nebo některé soubory zkopírujte na jinou kartu microSD či do
počítače a tyto soubory smažte.

Příbuzné téma
Vymazání souboru
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Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Nebyla rozpoznána karta microSD.

Vyjměte kartu microSD card a vložte ji se správnou orientací.
Možná jste naformátovali microSD kartu pomocí jiného zařízení, než je lineární PCM rekordér, například pomocí
počítače.
K formátování karet microSD musíte používat lineární PCM rekordér.
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Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Název složky či souboru je zobrazen jako nečitelné znaky.

Lineární PCM rekordér nepodporuje některé znaky používané v programu Průzkumník Windows nebo Mac Finder.
Názvy složek a souborů obsahující tyto znaky se v lineárním PCM rekordéru zobrazí jako nečitelné znaky.
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Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Kopírování souboru trvá dlouho.

Je-li soubor velký, zabere kopírování delší dobu. Počkejte na dokončení kopírování.
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Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Lineární PCM rekordér není detekován počítačem a nelze přenášet složky/soubory
z počítače.

Odpojte lineární PCM rekordér od počítače a znovu jej připojte.

Je-li lineární PCM rekordér připojen k počítači pomocí rozbočovače USB (dostupný v obchodě) nebo prodlužovacího
kabelu USB (dostupný v obchodě), odpojte rozbočovač či kabel a připojte lineární PCM rekordér přímo k portu USB
počítače.

Úspěšné operace nejsou zaručeny u počítače, který nesplňuje systémové požadavky uvedené v tomto dokumentu
Uživatelská příručka.

Lineární PCM rekordér nemusí být detekován počítačem v závislosti na portu USB. Zkuste jiný port USB na počítači.

Příbuzné téma
Odpojení lineárního PCM rekordéru od počítače

Připojení lineárního PCM rekordéru k počítači

Systémové požadavky
Systémové požadavky pro software Sound Organizer 2
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Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Soubor, který jste přenesli z počítače, se nezobrazí v lineárním PCM rekordéru a nelze
jej přehrát.

Lineární PCM rekordér dokáže zobrazit maximálně 8 úrovní složek.

Váš lineární PCM rekordér podporuje formáty FLAC (.flac), LPCM (.wav), MP3 (.mp3), WMA (.wma) a AAC-LC
(.m4a). Soubory v jiných formátech nemusejí být lineárním PCM rekordérem detekovány. Viz technické údaje tohoto
lineárního PCM rekordéru.

Lineární PCM rekordér dokáže detekovat celkem až 5 000 složek a souborů. Vymažte nepotřebné soubory a složky,
nebo některé soubory zkopírujte na jinou kartu microSD či do počítače a tyto soubory smažte.

Pokud jste vytvořili složku či soubor v počítači, nemusí jej lineární PCM rekordér detekovat v závislosti na tom, kde
jste jej vytvořili. Další informace viz Struktura složek a souborů.

Příbuzné téma
Technické údaje
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Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Nespustí se počítač.

Spustíte-li počítač s připojeným lineárním PCM rekordérem, může dojít k nesprávnému spuštění nebo úplné
nefunkčnosti počítače.
Odpojte lineární PCM rekordér od počítače a spusťte počítač znovu.

Příbuzné téma
Odpojení lineárního PCM rekordéru od počítače
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Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Nelze navázat spojení Bluetooth.

Lineární PCM rekordér se vypne. Zapněte lineární PCM rekordér i audiozařízení Bluetooth a ověřte, že je zapnutá
funkce Bluetooth.

Baterie lineárního PCM rekordéru má nízkou kapacitu nebo je téměř vybitá. Nabijte baterii pomocí spuštěného
počítače nebo síťového adaptéru USB (není součástí dodávky).

V těchto případech se vymaže informace o registraci (párování) zařízení. Musíte znovu zaregistrovat (spárovat)
zařízení s lineárním PCM rekordérem.

Nastavení na jednom nebo obou zařízeních se obnoví na výchozí nastavení, například z důvodu inicializace.

Informace o registraci (párování) zařízení se odstraní, například v průběhu opravy.

Pokud registraci (párování) zařízení z lineárního PCM rekordéru odstraníte, ale informace o registraci (párování)
lineárního PCM rekordéru jsou stále ve smartphonu, odstraňte informace a proveďte registraci (párování) zařízení
znovu.

Váš lineární PCM rekordér a audiozařízení Bluetooth jsou příliš daleko od sebe. Přibližte je. Pokud jsou lineární PCM
rekordér a audiozařízení Bluetooth odděleny dlouhou vzdáleností, pokus o vytvoření připojení Bluetooth se může stát
neúspěšným nebo se může navázané připojení Bluetooth přerušit. Používejte je blízko sebe.

Příbuzné téma
Nabíjení baterie pomocí počítače
Navázání připojení Bluetooth mezi smartphonem a lineárním PCM rekordérem
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Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Nelze navázat připojení Bluetooth jedním dotykem (připojení NFC).

Lineární PCM rekordér se vypne. Ověřte, že je zapnuto napájení lineárního PCM rekordéru.

Funkce NFC lineárního PCM rekordéru je vypnuta. Pokud je přehrávání v pohotovostním režimu, vyberte [
Bluetooth] - [NFC Settings] z nabídky HOME a ujistěte se, že je vybrána možnost [ON].

Vyberte [  Bluetooth] - [NFC Settings] - [Advanced] z nabídky HOME a přesvědčte se, zda je vybrána možnost
[Audio Device Only], nebo [REC Remote Only]. Nelze navázat připojení NFC se zařízením, které není vybrané.
Pokud je toto příčinou problému, vyberte [Auto(Preferred)].

Funkce NFC audiozařízení Bluetooth je vypnuta. V závislosti na chytrém telefonu musíte zapnout funkci NFC nebo
napájení. Podrobné pokyny viz příručka dodaná s audiozařízením Bluetooth.
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Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Nelze ovládat hlasitost audiozařízení Bluetooth.

V závislosti na připojeném audiozařízení Bluetooth nelze ovládat hlasitost audiozařízení Bluetooth z lineárního PCM
rekordéru.

V závislosti na připojeném audiozařízení Bluetooth nemusí být ve standardním režimu podporováno ovládání
hlasitosti. Odpojte připojení Bluetooth a vyberte [ Bluetooth] - [Audio Device] - [Volume Control] - [Enhanced
Mode] z nabídky HOME. Potom obnovte připojení Bluetooth a znovu ovládejte hlasitost.
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Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Nelze provést registraci (párování) zařízení mezi lineárním PCM rekordérem a jiným
zařízením.

Tento lineární PCM rekordér a jiné zařízení jsou příliš daleko od sebe. Přibližte oba přístroje (do 1 metru od sebe) a
zkuste to znovu.
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Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Nelze sestavit spojení Bluetooth.

Lineární PCM rekordér se vypne. Zapněte lineární PCM rekordér i druhé zařízení a ověřte, že je zapnutá funkce
Bluetooth.

Baterie lineárního PCM rekordéru má nízkou kapacitu nebo je téměř vybitá. Nabijte baterii pomocí spuštěného
počítače nebo síťového adaptéru USB (není součástí dodávky).

V těchto případech se vymaže informace o registraci (párování) zařízení. Musíte znovu zaregistrovat (spárovat)
zařízení s lineárním PCM rekordérem.

Nastavení na jednom nebo obou zařízeních se obnoví na výchozí nastavení, například z důvodu inicializace.

Informace o registraci (párování) zařízení se odstraní, například v průběhu opravy.

Pokud registraci (párování) zařízení z lineárního PCM rekordéru odstraníte, ale informace o registraci (párování)
lineárního PCM rekordéru jsou stále ve smartphonu, odstraňte informace a proveďte registraci (párování) zařízení
znovu.

Tento lineární PCM rekordér a jiné zařízení jsou příliš daleko od sebe. Přibližte je. Pokud jsou lineární PCM rekordér
a smartphone odděleny dlouhou vzdáleností, pokus o vytvoření Bluetooth připojení se může stát neúspěšným nebo
se může navázané bezdrátové připojení přerušit. Používejte je blízko sebe.
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Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Nelze navázat připojení Bluetooth jedním dotykem (připojení NFC).

Lineární PCM rekordér se vypne. Ověřte, že je zapnuto napájení lineárního PCM rekordéru.

Funkce NFC lineárního PCM rekordéru je vypnuta. Pokud je přehrávání v pohotovostním režimu, vyberte [
Bluetooth] - [NFC Settings] z nabídky HOME a ujistěte se, že je vybrána možnost [ON].

Vyberte [  Bluetooth] - [NFC Settings] - [Advanced] z nabídky HOME a přesvědčte se, zda je vybrána možnost
[Audio Device Only], nebo [REC Remote Only]. Nelze navázat připojení NFC se zařízením, které není vybrané.
Pokud je toto příčinou problému, vyberte [Auto(Preferred)].

Odemkněte obrazovku chytrého telefonu.

Funkce NFC chytrého telefonu je vypnuta. V závislosti na chytrém telefonu musíte zapnout funkci NFC nebo
napájení. Podrobné pokyny viz příručka dodaná s chytrým telefonem.

Během pokusu o spárování se smartphonem za účelem používání funkce REC Remote se na smartphonu v
[Oznámení] může zobrazit [Požadavek na párování Bluetooth]. Prohlédněte si seznam [Oznámení] a klepněte na
položku [Požadavek na párování Bluetooth] a vyberte možnost [Párovat].
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Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Software Sound Organizer 2 nelze nainstalovat.

Není dostatečná kapacita pevného disku počítače.
Zkontrolujte kapacitu pevného disku.

Software Sound Organizer 2 nelze nainstalovat na počítač s operačním systémem, který není tímto softwarem
podporován.
Nainstalujte software na počítač s podporovaným operačním systémem.

K systému Windows 7, Windows 8.1 nebo Windows 10 jste připojeni pomocí účtu hosta.
Přihlaste se pomocí uživatelského jména s oprávněními správce počítače.

Příbuzné téma
Systémové požadavky pro software Sound Organizer 2

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation

247



Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Lineární PCM rekordér není detekován softwarem Sound Organizer 2.

Ověřte, zda byl software úspěšně nainstalován, a pak zkontrolujte připojení k lineárnímu PCM rekordéru tímto
způsobem:

Je-li lineární PCM rekordér připojen k počítači pomocí rozbočovače USB (dostupný v obchodě) nebo
prodlužovacího kabelu USB (dostupný v obchodě), odpojte rozbočovač či kabel a připojte lineární PCM rekordér
přímo k portu USB počítače.
Zkuste jiný port USB na počítači.

Počítač může být v režimu spánku či hibernace.
Zajistěte normální režim počítače změnou nastavení režimu úspory energie.

Uložte záložní kopii všech dat uložených ve vestavěné paměti nebo na kartě microSD lineárního PCM rekordéru do
počítače, a pak vestavěnou paměť či kartu microSD zformátujte pomocí lineárního PCM rekordéru.

Příbuzné téma
Formátování paměti (Format Built-In Memory/Format SD Card)

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Lineární PCM rekordér
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Hlasitost přehrávání v počítači je nízká, nebo není slyšet zvuk z počítače.

Počítač neobsahuje zvukovou kartu.

Počítač nemá vestavěné reproduktory, nebo nejsou připojeny externí reproduktory.

Hlasitost počítače je nízká či nulová.

Zesilte hlasitost počítače. (Více informací najdete v příručce s pokyny k počítači.)

Hlasitost souborů WAV lze změnit a uložit je pomocí funkce Increase Volume programu Microsoft Sound Recorder.

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
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Uložené soubory nelze přehrávat ani upravovat.

Software Sound Organizer 2 umí přehrávat pouze soubory v podporovaném formátu. V závislosti na formátu souboru
není možné používat některé funkce softwaru pro úpravy. Viz soubory nápovědy softwaru Sound Organizer 2.

Příbuzné téma
Okno softwaru Sound Organizer 2 (pouze model Windows)

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
PCM-A10

Počitadlo či posuvník nefunguje správně, nebo je slyšet šum.

Zřejmě zkoušíte přehrávat některý z rozdělených souborů.
Uložte soubor do počítače, a pak jej přeneste do lineárního PCM rekordéru. Dojde k optimalizaci dat souboru.

Příbuzné téma
Technické údaje

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Pro uložení souboru vyberte některý z formátů souboru podporovaných lineárním PCM rekordérem.*
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Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
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Obsluha se zpomaluje se zvyšováním počtu uložených souborů.

Jak se zvyšuje celkový počet souborů uložených v lineárním PCM rekordéru, tak se zpomaluje obsluha bez ohledu
na délku nahrávání souborů.

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Lineární PCM rekordér
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Při ukládání, přidání či mazání souboru se zdá, že počítač přestal fungovat.

Kopírování či mazání velkého souboru trvá delší dobu.
Počkejte na dokončení kopírování či mazání.

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation

253



Uživatelská příručka
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Během spouštění přestane software Sound Organizer 2 fungovat.

Během přístupu počítače k lineárnímu PCM rekordéru neodpojujte žádné kabely, protože může dojít k nestabilitě
operací počítače či poškození dat.

Může docházet ke konfliktu mezi softwarem Sound Organizer 2 a jiným ovladačem či aplikací.

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Uživatelská příručka

Lineární PCM rekordér
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Seznam zpráv

HOLD... Slide HOLD Switch to Activate.
Všechna tlačítka jsou deaktivována, protože lineární PCM rekordér je ve stavu HOLD, aby se zabránilo nechtěným
úkonům. Přesunutím přepínače HOLD•POWER ke střednímu bodu uvolněte lineární PCM rekordér ze stavu HOLD.
(Viz Uvolnění lineárního PCM rekordéru ze stavu HOLD.)

Low Battery Level
Nelze zformátovat paměť nebo vymazat všechny soubory ve složce, protože není k dispozici dostatečná kapacita
baterie. Dobijte vestavěnou baterii lineárního PCM rekordéru.
(Viz Nabíjení baterie pomocí počítače.)

Charge Battery
Baterie je opotřebovaná. Dobijte vestavěnou baterii lineárního PCM rekordéru.
(Viz Nabíjení baterie pomocí počítače.)

SD Card Error
Při vložení karty microSD do slotu pro kartu microSD došlo k detekci chyby. Vyjměte kartu microSD card a vložte ji
znovu. Pokud se tato zpráva stále zobrazuje, použijte novou kartu microSD.

Memory Full
Zbývající kapacita vestavěné paměti není dostatečná. Vymažte některé soubory a zkuste nahrávání znovu.
(Viz Vymazání souboru.)

File Full
Součet složek a souborů nebo celkový počet souborů dosáhl maxima. Nelze vytvořit žádné další soubory. Vymažte
některé soubory a zkuste vytvořit soubor znovu.
(Viz Vymazání souboru.)

Settings are Full
Název složky, který jste vybrali, se již používá. Změňte název složky.
(Viz Změna názvu složky.)

Track Marks are Full
Počet značek stopy dosáhl maxima. Nelze přidat žádné další značky stopy. Vymažte některé nepotřebné značky stopy.
(Viz Vymazání značky stopy.)

Built-In Memory Needs to be Formatted / SD Card Needs to be Formatted
Vestavěná paměť nebo karta microSD byla zformátována počítačem. Lineární PCM rekordér nemůže vytvořit
požadovaný soubor pro správu operací. Ke zformátování vestavěné paměti nebo karty microSD musíte použít
lineární PCM rekordér, nikoli počítač.
(Viz Formátování paměti (Format Built-In Memory/Format SD Card).)

Vestavěná paměť nebo karta microSD neobsahuje složku REC_FILE. Zformátování vestavěné paměti nebo karty
microSD vytvoří složku REC_FILE automaticky.
(Viz Formátování paměti (Format Built-In Memory/Format SD Card).)

Process Error
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Posuňte spínač HOLD•POWER na lineárním PCM rekordéru do polohy [POWER] a podržte jej na 8 sekund nebo
déle, abyste restartovali lineární PCM rekordér. Pokud to nepomůže, vytvořte záložní kopii svých potřebných dat a
naformátujte vestavěnou paměť.
(Viz Formátování paměti (Format Built-In Memory/Format SD Card).)

Ve vestavěné paměti nebo na kartě microSD byla zjištěna chyba systému souborů. Zřejmě byla zformátována
pomocí počítače. Ke zformátování vestavěné paměti nebo karty microSD použijte lineární PCM rekordér.
(Viz Formátování paměti (Format Built-In Memory/Format SD Card).)

Pokud výše uvedené akce nefungují, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

No folder
Paměťové úložiště vybrané jako cíl přesunutí/kopírování neobsahuje žádné složky. Vytvořte složku a proveďte
operaci znovu.
(Viz Vytvoření složky.)

Složka REC_FILE neobsahuje žádné složky. Vytvořte složku a proveďte operaci znovu.
(Viz Vytvoření složky.)

No File
Vybraná složka neobsahuje žádné soubory. Neexistuje žádný soubor pro přesunutí či kopírování.

No Track Marks
Vybraný soubor neobsahuje žádné značky stopy, které lze vymazat. Nefunguje ani výběr možnosti [At All Track Marks]
pro položku [Divide] v nabídce OPTION.

Cannot Format SD Card Because No SD Card Is Inserted
V lineárním PCM rekordéru není vložena karta microSD. Vložte kartu microSD.
(Viz Používání karty microSD jako úložiště pro nahrané soubory.)

No SD Card
V lineárním PCM rekordéru není vložena karta microSD. Funkce [Move to SD Card] operace [Move File] a funkce
[Copy to SD Card] operace [File Copy] nefungují.

V lineárním PCM rekordéru není vložena karta microSD. Lineární PCM rekordér nepřepne paměťové úložiště pro
pokračování v nahrávání, ačkoli je zapnuta funkce Cross-Memory REC.

Cannot Add Additional Folders
Součet složek a souborů dosáhl maxima. Nelze vytvořit žádné další soubory. Vymažte některé složky či soubory a
vytvořte složku znovu.
(Viz Vymazání souboru.)
(Viz Vymazání složky.)

Pořadové číslo v názvu složky dosáhlo maxima. Vymažte nepotřebné složky a vytvořte složku znovu.
(Viz Vymazání složky.)

Could Not Create Folder
Ve vestavěné paměti nebo na kartě microSD byla zjištěna chyba systému souborů. Zřejmě byla zformátována pomocí
počítače. Ke zformátování vestavěné paměti nebo karty microSD použijte lineární PCM rekordér.
(Viz Formátování paměti (Format Built-In Memory/Format SD Card).)

Could Not Delete Folder
Ve vestavěné paměti nebo na kartě microSD byla zjištěna chyba systému souborů. Zřejmě byla zformátována pomocí
počítače. Ke zformátování vestavěné paměti nebo karty microSD použijte lineární PCM rekordér.
(Viz Formátování paměti (Format Built-In Memory/Format SD Card).)

File Protected
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Vybraný soubor je chráněn nebo [pouze ke čtení]. Soubor nelze vymazat. Odeberte ochranu ze souboru pomocí
lineárního PCM rekordéru nebo vymažte vlastnost pouze ke čtení pomocí počítače.
(Viz Ochrana souboru.)

Protected Files Not Deleted
Vybraný soubor je chráněn nebo [pouze ke čtení]. Odeberte ochranu ze souboru pomocí lineárního PCM rekordéru nebo
vymažte vlastnost pouze ke čtení pomocí počítače, a pak soubor vymažte znovu.
(Viz Ochrana souboru.)

Some Data Not Deleted
Pokud vybraná složka obsahuje podsložky, nelze tyto podsložky ani jejich soubory vymazat.

Unknown Data
Datový soubor má formát, který lineární PCM rekordér nepodporuje. Lineární PCM rekordér podporuje soubory
FLAC (.flac)/LPCM (.wav)/MP3 (.mp3)/WMA (.wma)/AAC-LC (.m4a).
(Viz Technické údaje.)

Nelze přehrávat soubory chráněné autorskými právy.

Vybraný soubor je poškozen. Nelze jej přehrávat ani upravovat.

File in Format That Does Not Allow Editing
Soubor, který jste upravili pomocí jiné aplikace než Sound Organizer 2, nelze rozdělit.

Datový soubor má formát, který lineární PCM rekordér nepodporuje. Lineární PCM rekordér podporuje soubory
FLAC(.flac)/LPCM(.wav)/MP3 (.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a).
(Viz Technické údaje.)

Invalid Operation
Ve vestavěné paměti nebo na kartě microSD byla zjištěna chyba systému souborů. Zřejmě byla zformátována
pomocí počítače. Ke zformátování vestavěné paměti nebo karty microSD použijte lineární PCM rekordér.
(Viz Formátování paměti (Format Built-In Memory/Format SD Card).)

Vestavěná paměť obsahuje vadný blok. Do paměti nelze zapisovat data. Lineární PCM rekordér musí být opraven.

Karta microSD obsahuje vadný blok. Na kartu nelze zapisovat data. Je třeba nahradit kartu za novou.

Zbývající kapacita vestavěné paměti nebo karty microSD není dostatečná. Nelze přejmenovat žádnou složku ani
soubor. Vymažte nepotřebné složky či soubory a proveďte operaci znovu.
(Viz Vymazání složky.)
(Viz Vymazání souboru.)

Pořadové číslo v názvu složky či souboru dosáhlo maxima. Vymažte nepotřebné složky či soubory a proveďte
operaci znovu.
(Viz Vymazání složky.)
(Viz Vymazání souboru.)

Název souboru překračuje maximální počet znaků. Soubor nelze rozdělit. Zkraťte název souboru.

Těsně před nebo za bodem, kde chcete rozdělit soubor, existuje značka stopy. Nefunguje výběr možnosti [At All
Track Marks] pro položku [Divide] v nabídce OPTION.

Poblíž začátku či konce souboru existuje značka stopy. Nefunguje výběr možnosti [At All Track Marks] pro položku
[Divide] v nabídce OPTION.

Soubor nelze rozdělit v bodu poblíž jeho začátku či konce.

Existuje soubor se stejným názvem, který obsahuje značky stopy. Soubor nelze přesunout, kopírovat ani rozdělit.
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New File
Soubor nahrávání dosáhl meze maximální velikosti (4 GB u souboru LPCM a 1 GB u souboru MP3). Soubor bude
automaticky rozdělen a nahrávání bude pokračovat jako nový soubor.

Cannot Divide - Exceeds Max Number of Files in Folder
Součet souborů ve složce nebo celkový počet souborů přesáhne maximum. Soubor nelze rozdělit. Vymažte nepotřebné
soubory a rozdělte soubor znovu.
(Viz Vymazání souboru.)

Same File Name Exists
Soubor se stejným názvem již existuje. Nelze vytvořit více než jeden soubor se stejným názvem.

System Error
Z nějakého důvodu byla detekována chyba systému. Restartujte lineární PCM rekordér posunutím přepínače
HOLD•POWER ve směru [POWER] a jeho přidržením na alespoň 8 sekund. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na
nejbližšího prodejce Sony.
(Viz Restartování lineárního PCM rekordéru.)

Only Activated When Built-In Microphone Used
Pokoušíte se změnit úroveň citlivosti vestavěného mikrofonu, ale k lineárnímu PCM rekordéru je připojen externí
mikrofon. Položku [Built-In Mic Sensitivity] lze změnit pouze tehdy, jsou-li jako zdroj vstupu aktivní vestavěné mikrofony.
(Viz Výběr úrovně citlivosti vestavěných mikrofonů (Built-In Mic Sensitivity).)

Only Activated When External Input Used
Pokoušíte se změnit typ zvukového vstupu na externí mikrofon, ale ten není k lineárnímu PCM rekordéru připojen.
Položku [Ext. Input Setting] lze změnit pouze tehdy, je-li připojen externí mikrofon.
(Viz Výběr typu zvukového vstupu a úrovně citlivosti externích mikrofonů (Ext. Input Setting).)

Operation Invalid While Playing
V nabídce OPTION či Settings jste vybrali položku, kterou nelze provést během přehrávání. Zastavte přehrávání a
vyberte položku znovu.

Operation Invalid While Recording
V nabídce OPTION či Settings jste vybrali položku, kterou nelze provést během nahrávání zvuku. Zastavte nahrávání a
vyberte položku znovu.

Deactivated When Audio IN Used
Pokoušíte se změnit nastavení položky Recording Filter, zatímco položka [Ext. Input Setting] je nastavena na možnost
[Audio IN]. Funkce Recording Filter nefunguje, když je vybrána možnost [Audio IN].
(Viz Výběr typu zvukového vstupu a úrovně citlivosti externích mikrofonů (Ext. Input Setting).)
(Viz Redukce šumu během nahrávání (Recording Filter).)

Continue REC in Other Memory
Je-li funkce Cross-Memory REC zapnuta, po vyčerpání kapacity aktuálního paměťového úložiště lineární PCM rekordér
automaticky přepne cílovou složku pro ukládání souborů na alternativní paměťové úložiště a pokračuje v nahrávání.
(Viz Přepnutí paměťového úložiště pro pokračování v nahrávání (Cross-Memory REC).)

Manual Setting Only
Není vybrána možnost [Manual] pro položku [Built-In Mic Sensitivity] nebo jeden ze dvou typů zvukového vstupu pod
položkou [Ext. Input Setting] v nabídce OPTION. Funkce LIMITER nefunguje.

Invalid in Manual Setting
Je vybrána možnost [Manual] pro položku [Built-In Mic Sensitivity] nebo jeden ze dvou typů zvukového vstupu pod
položkou [Ext. Input Setting] v nabídce OPTION. Funkce VOR nefunguje.
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Pairing Unsuccessful. Try Again.
Pokus o provedení registrace (párování) mezi lineárním PCM rekordérem a smartphonem se nezdařil. Zapněte funkci
Bluetooth na svém smartphonu a opakujte akci.
(Viz Navázání připojení Bluetooth mezi smartphonem a lineárním PCM rekordérem).

Cannot Connect. Check the Other Device and Try to Reconnect to It.
Pokus o navázání připojení Bluetooth se nezdařil. Zapněte funkci Bluetooth na audiozařízení Bluetooth a pokus
opakujte.

Cannot Add. Disconnect Connected REC Remote and Try Again.
Při navázání spojení se smartphonem s nainstalovanou aplikací REC Remote nelze provést registraci (párování)
zařízení s jiným smartphonem. Odpojte připojení se stávajícím smartphonem a pokus opakujte.

Cannot Delete the Connected Bluetooth Device. Please Disconnect.
Nemůžete odstranit informace o zařízení audiozařízení nebo smartphonu, který je aktuálně připojen prostřednictvím
připojení Bluetooth. Odpojte připojení Bluetooth a zkuste to znovu.
(Viz Ukončení spojení Bluetooth (funkci Bluetooth).)
(Viz Ukončení spojení Bluetooth (REC Remote).)

No Devices Have Been Added. Add (Pair) a Device.
Nejsou žádná připojení Bluetooth s registrovanými (spárovanými) audiozařízeními pro připojení. Zaregistrujte (spárujte)
audiozařízení.
(Viz Registrace (spárování) audiozařízení a navázání připojení Bluetooth.)

No Connected Devices
Neexistují žádné připojení Bluetooth s audiozařízeními, která lze odpojit.

Operation Failed. Try Again.
Pokus o navázání připojení NFC mezi lineárním PCM rekordérem a audiozařízením nebo smatphonem se nezdařil.
Ještě jednou zkuste akci jedním dotykem.
(Viz Navázání spojení Bluetooth jedním dotykem (NFC připojení) (funkci Bluetooth).)
(Viz Navázání spojení Bluetooth jedním dotykem (NFC připojení) (REC Remote).)

Connection Already Established with the Selected Device
Připojení Bluetooth je již navázáno s vybraným audiozařízením Bluetooth.

Cannot Find Any Devices. Check the Other Device and Add It Again.
Vyhledávání audiozařízení Bluetooth nenašlo žádná audiozařízení Bluetooth pro registraci (spárování). Ověřte
připravenost druhého zařízení k registraci (spárování) a opakujte akci.
(Viz Registrace (spárování) audiozařízení a navázání připojení Bluetooth.)

Connection Unsuccessful. Try Connecting From the Other Device.
Registrace (spárování) zařízení s druhým zařízením byla dokončena na REC Remote, ale pokus o připojení k zařízení
se nezdařil. Proveďte připojení Bluetooth ze zařízení.
(Viz Navázání připojení Bluetooth mezi smartphonem a lineárním PCM rekordérem.)

Cannot Start Rehearsal Mode When SYNC REC Is Turned On
Když je zapnutá funkce SYNC REC a u [Ext. Input Setting] je vybrána možnost [Audio IN], funkce zkoušky je zakázána.
Ručně nastavte úroveň citlivosti.

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Omezení systému

Kvůli některým systémovým omezením lineárního PCM rekordéru může dojít k následujícím záležitostem, které
neindikují chybné funkce.

Hudební soubory se nezobrazí v očekávaném pořadí, nebo je nelze v tomto pořadí přehrávat.
Hudební soubory přenesené z počítače do lineárního PCM rekordéru jsou seřazeny podle názvu souboru nebo čísla
stopy metadat.

Soubor nahrávání se automaticky rozdělí.
Dosáhne-li soubor meze max. velikosti (4 GB u souboru LPCM a 1 GB u souboru MP3) během nahrávání, dojde
k rozdělení souboru a část nahrávky okolo bodu dělení se může ztratit.

Všechny znaky se zobrazí velkými písmeny.
V závislosti na kombinaci znaků se může název složky zadaný na počítači zobrazit velkými písmeny na lineárním PCM
rekordéru.

V názvu složky, skladby nebo souboru či jméně interpreta se zobrazí nečitelné znaky nebo  .
Použili jste znaky, které lineární PCM rekordér nedokáže zobrazit. Nepoužívejte 2bajtové znaky.

Určený interval opakování A-B není na požadovaném místě.
K tomu může u některých souborů docházet.

Zbývající doba nahrávání se zkrátí, když soubor rozdělíte.
Lineární PCM rekordér používá určitou část paměti pro správu rozdělených souborů, čímž se zkrátí zbývající doba
nahrávání.

4-740-913-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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