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Přenos hudby

Postup instalace dodaného softwaru (včetně Příručky)

Zkontrolujte prosím položky v balení.
 „WALKMAN“ (1)
 Sluchátka (1)
 Návleky sluchátek (velikost S, L) (1)
 Reproduktor (RDP-NWT18) (1) (pouze pro NWZ-E473K/E474K)
 Kabel USB (1)
 Stručná příručka (tato příručka)
 Software
Software je uložen ve vestavěné paměti flash přehrávače Walkman a zahrnuje
následující položky:
 Media Go
 WALKMAN Guide
 Příručka apod.
Pro podrobné informace o instalaci viz část „Postup instalace dodaného softwaru
(včetně Příručky)“.

Z CD apod. pomocí aplikace Media Go
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Media Go podporuje přenos dat z iTunes 10 do přehrávače Walkman.

Přetažením v aplikaci Průzkumník Windows

Kabel USB (součástí dodávky)
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Operační systém Windows
Ujistěte se, že používáte operační systém Windows XP (Service Pack 3 nebo
novější), Windows Vista*1 (Service Pack 2 nebo novější) nebo Windows 7*1 (Service
Pack 1 nebo novější).

Informace o příručkách
Spolu s příručkou Stručná příručka je součástí tohoto modelu také Příručka
(dokument HTML), kterou si můžete přečíst prostřednictvím WALKMAN
Guide. Podrobnosti naleznete v části Postup instalace dodaného softwaru
(včetně Příručky).

Připojte přehrávač Walkman k počítači.

Podrobnosti o přenášení hudby, videoklipů, fotografií a podcastů najdete v Příručce.
Příručku můžete prohlížet přímo v aplikaci WALKMAN Guide.

*1 [Režim kompatibility] pro Windows XP není podporován.
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Na počítači zvolte následující příkazy.
Zvolte [Start] - [Počítač] nebo [Tento počítač] - [WALKMAN] [Storage Media].

Poklepejte na [Setup.exe].
Objeví se průvodce instalací.
 Když spustíte soubor [Setup.exe], záloha souboru [Setup.exe]
uloženého ve složce [Storage Media] přehrávače Walkman se
zkopíruje do počítače, zároveň se do počítače nainstalují aplikace
WALKMAN Guide a Media Go.
 Pokud se soubor [Setup.exe] nespustí, zkopírujte soubor [Setup.exe]
na plochu a poklepejte na něj.

Řiďte se pokyny na obrazovce.
Jakmile bude průvodce instalací ukončen, objeví se na ploše počítače
zástupce WALKMAN Guide.

Pro spuštění aplikace WALKMAN Guide poklepejte
na ikonu (WALKMAN Guide) na ploše.
Podrobnosti o přenášení hudby apod. naleznete v Příručce obsažené v
aplikaci WALKMAN Guide.
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Jak používat přehrávač „WALKMAN“

 Tip
 Aplikace WALKMAN Guide a Media Go můžete spustit pomocí nabídky [Start]
(nabídku zobrazíte klepnutím na tlačítko [Start]).
 Následujícím způsobem můžete nainstalovat dodaný software na jiný počítač i v
případě, že jste smazali soubor [Setup.exe] zformátováním vestavěné paměti flash
přehrávače Walkman. Zkopírujte do přehrávače Walkman soubor [Setup.exe] a složku
[Install] ze složky [Backup], kterou máte v počítači. Potom připojte přehrávač Walkman
k jinému počítači, na který chcete software nainstalovat, a řiďte se výše popsaným
postupem od kroku 2. Složku [Backup] naleznete v umístění
C:\Program Files*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E470\Backup
*1 V závislosti na operačním systému počítače se může zobrazit [Program Files(x86)].

Tlačítko BACK/HOME
Tlačítko OPTION/PWR OFF
5směrné tlačítko

NWZ-E473/E474/E475/E473K/E474K
SensMe™ Channels
FM Radio
Voice Recording
Videos
Photos

Nabíjení akumulátoru

Aplikace WALKMAN Guide obsahuje následující položky:
 Příručka
Následující obsah můžete prohlížet v internetovém prohlížeči.
 Podrobnosti o používání přehrávače Walkman
 Informace o používání softwaru na přenášení obsahu do přehrávače Walkman
 Odstraňování problémů
 Odkaz na registraci zákazníka
 Odkaz na zákaznickou podporu
 Další užitečné odkazy
Obsahují informace o odkazech apod. a stránkách pro stahování.
Přiložené položky se liší v závislosti na zemi/oblasti, ve které byl produkt zakoupen.

Akumulátor přehrávače Walkman se nabíjí, když je přehrávač Walkman připojen ke
spuštěnému počítači.

 Po spuštění souboru [Setup.exe] můžete využít volné místo ve složce [Storage Media]
efektivněji zformátováním vestavěné paměti flash přehrávače Walkman. Informace o
formátování vestavěné paměti flash přehrávače Walkman naleznete v části „Inicializace
(formátování) přehrávače „WALKMAN““ na zadní straně.

Nabídka Home

Nabídka Home se objeví, když stisknete a přidržíte tlačítko BACK/HOME. Nabídka
Home je výchozím bodem pro přehrávání hudby, vyhledávání skladeb, změnu
nastavení apod.
V nabídce Home můžete zvolit požadovanou položku na displeji pomocí 5směrného
tlačítka.

Music

K čemu aplikace WALKMAN Guide slouží?

 Tip

Jak používat nabídku Home

Návrat na předchozí obrazovku.

Nabíjení
Zhruba
3 hodiny

Nabíjení...

Potvrďte.

Playlists

Podcasts

Settings

Music
Unlimited *1
Go to song
playback screen

NWZ-E573/E574/E575
SensMe™ Channels
FM Radio
Voice Recording
Music
Videos

Plně nabito
Photos

Zapínání a vypínání přehrávače „WALKMAN“
Zapnutí

Stiskněte libovolné tlačítko.

Vypnutí

Stiskněte a přidržte tlačítko OPTION/PWR
OFF.

Games

Noise Canceling
Settings

Games
Podcasts
Music
Unlimited *1
Go to song
playback screen

*1: Tato ikona se nemusí objevit v závislosti na zemi/oblasti, ve které jste přehrávač
Walkman zakoupili.

Díly a ovládání

 Tlačítko BACK/HOME
 5směrné tlačítko*1
Tlačítko  (přehrávání/pozastavení/potvrzení)

Odstraňování problémů
Pokud přehrávač Walkman nefunguje podle očekávání, zkuste problém vyřešit
pomocí následujících kroků.
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V části „Odstraňování problémů“ v Příručce (HTML
dokumentu) vyhledejte příznaky problému a vyzkoušejte
uvedená nápravná opatření.
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Připojte přehrávač Walkman k počítači, abyste nabili
akumulátor.

Tlačítka /
Tlačítka /

 Konektor sluchátek
 Konektor WM-PORT

Připojte kabel USB (součástí dodávky) nebo volitelná zařízení (nejsou součástí
dodávky).

 Displej
 Tlačítko VOL +*1/–
 Tlačítko OPTION/PWR OFF

Ovládání hlasitosti (Pouze pro země/
oblasti podléhající evropským
směrnicím)
Výstražný signál (zapípání) a varování [Check the volume level] mají ochránit váš
sluch, když poprvé zvýšíte hlasitost nad zadanou úroveň*1.
Výstražný signál a varování můžete zrušit stiskem jakéhokoliv tlačítka.

Poznámka

 Po zrušení výstražného signálu a varování můžete zesílit hlasitost nad zadanou
úroveň*1.
 Po počátečním varování se bude výstražný signál a varování opakovat každých 20
kumulovaných hodin, po které bude hlasitost nastavena na úroveň překračující zadanou
úroveň*1; když k tomu dojde, hlasitost se automaticky vrátí na své původní nastavení.
1
 Pokud je hlasitost nastavena nad zadanou úroveň* a vy přehrávač Walkman vypnete,
hlasitost se automaticky vrátí na zadanou úroveň*1.
*1 Zadaná úroveň = [16]
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Podrobnosti o připojení k počítači najdete v tabulkách vpravo.

Některé problémy je možné vyřešit nabitím akumulátoru.

Stiskněte tlačítko RESET perem
nebo kancelářskou sponkou apod.

Tlačítko RESET

Než přehrávač Walkman restartujete,
zkontrolujte, zda právě není přehrávána žádná
skladba, videoklip apod. Potom můžete
přehrávač Walkman bezpečně resetovat.
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 Přepínač HOLD
 Otvor na řemínek
 Mikrofon

Zkontrolujte informace o
problému v sekci nápověda
používaného softwaru.

5

Vyhledejte informace o problému na některé z
internetových stránek zákaznické podpory.

 Tlačítko RESET
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Stisknutím zobrazte nabídku voleb.
Pokud toto tlačítko stisknete a přidržíte, obrazovka se vypne a přehrávač Walkman
přejde do pohotovostního režimu.

Slouží k pořizování hlasových nahrávek.
Použijte pero nebo kancelářskou sponku apod.
*1 Je vybaveno hmatovými výstupky. Ty vám pomohou při používání tlačítka.

Informace o internetových stránkách zákaznické podpory naleznete v části
„Nejnovější informace“.

Pokud se vám problém nepodaří vyřešit pomocí výše
uvedených postupů, obraťte se na nejbližšího prodejce
Sony.

Problém
Akumulátor přehrávače
Walkman se nenabíjí.

Příčina/Nápravné opatření
 Kabel USB není správně připojen ke konektoru USB
počítače.
 Odpojte kabel USB, potom ho znovu připojte.
 Použijte dodaný kabel USB.
 Akumulátor se nabíjí při okolní teplotě v rozmezí od
5 °C do 35 °C.
, akumulátor nelze
 Když se objeví ikona
nabíjet. Nabíjejte akumulátor při okolní teplotě v
rozmezí od 5 °C do 35 °C.
 Počítač není zapnutý.
 Zapněte počítač.
 Počítač se nachází v režimu spánku nebo hibernace.
 Zrušte na počítači režim spánku či hibernace.
 Používáte rozbočovač USB.
 Připojení přehrávače Walkman pomocí
rozbočovače USB nemusí fungovat. Připojte počítač
Walkman přímo k počítači pomocí kabelu USB
(součástí dodávky).
 Přehrávač Walkman nepodporuje operační systém,
který máte na počítači nainstalovaný.
 Abyste mohli přehrávač Walkman nabíjet, připojte
jej k počítači s takovým operačním systémem, který
přehrávač Walkman podporuje.
 Nepoužívali jste přehrávač Walkman déle než rok.
 V závislosti na podmínkách, za kterých přehrávač
Walkman používáte, se mohly vlastnosti
akumulátoru zhoršit. Obraťte se na nejbližšího
prodejce Sony.
[Connected USB. The
 Kabel USB není správně připojen ke konektoru USB
player cannot be
počítače.
operated.] ani
 Odpojte kabel USB, potom ho znovu připojte.
[Connected USB (MTP).
 Použijte dodaný kabel USB.
The player cannot be
 Používáte rozbočovač USB.
operated.] se nezobrazí,
 Připojení přehrávače Walkman pomocí
když je zařízení
rozbočovače USB nemusí fungovat. Připojte počítač
připojeno k počítači
Walkman přímo k počítači pomocí kabelu USB
kabelem USB (součástí
(součástí dodávky).
dodávky) (počítač
 Je možné, že máte na počítači problém s konektorem
přehrávač Walkman
USB.
nerozpoznává).
 Připojte přehrávač Walkman k jinému konektoru
USB nebo k jinému počítači.

Problém
[Connected USB. The
player cannot be
operated.] ani
[Connected USB (MTP).
The player cannot be
operated.] se nezobrazí,
když je zařízení
připojeno k počítači
kabelem USB (součástí
dodávky) (počítač
přehrávač Walkman
nerozpoznává).
(Pokračování)
Přehrávač Walkman
začne být po připojení k
počítači nestabilní.

Když poklepáte na
soubor [Setup.exe],
abyste nainstalovali
přiložený software,
program [Setup.exe] se
nespustí a otevře se okno
Vlastnosti.

Příčina/Nápravné opatření
 Když používáte přehrávač Walkman poprvé nebo
když je akumulátor nedostatečně nabitý, může trvat
zhruba 30 sekund, než se zpráva po připojení k
počítači objeví. Nejedná se o závadu.
 Může probíhat autentizace softwaru, což může
nějakou dobu trvat. Chvilku počkejte.
 Instalace softwaru se nezdařila.
 Software znovu nainstalujte pomocí instalačního
programu. Importovaná data zůstanou nedotčena.
 Na počítači je spuštěn jiný software než ten, který
používáte pro přenos.
 Odpojte kabel USB, počkejte několik minut, potom
ho znovu připojte. Pokud problém přetrvá, odpojte
kabel USB, restartujte počítač, potom kabel USB
znovu připojte.
 Používáte rozbočovač USB nebo prodlužovací kabel
USB.
 Připojení přehrávače Walkman pomocí
rozbočovače USB nebo prodlužovacího kabelu
nemusí fungovat. Připojte počítač Walkman přímo
k počítači pomocí kabelu USB (součástí dodávky).
 Přiložený software nainstalujte po instalaci aplikace
Windows Media Player 11 nebo novější. Podrobnosti
o aplikaci Windows Media Player naleznete na
následujících internetových stránkách:
http://support.microsoft.com/

Bezpečnostní opatření
Inicializace (formátování) přehrávače „WALKMAN“
Vestavěnou paměť flash přehrávače Walkman můžete zformátovat. Pokud
paměť zformátujete, veškeré soubory včetně Příručky (HTML dokumentu)
budou vymazány a všechna nastavení se navrátí na výchozí hodnoty.
Nezapomeňte soubory uložené v paměti před formátováním zkontrolovat a
exportovat důležité soubory na pevný disk počítače nebo na jiné zařízení.
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Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se
neobjeví nabídka Home.
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Zvolte
[Settings] – [Common Settings] – [Reset/
Format] – [Format] – [Yes] – [Yes] v tomto pořadí.
Stiskněte tlačítko /// pro volbu položky, svou volbu potvrďte
stiskem tlačítka .
Až bude inicializace dokončena, objeví se zpráva [Memory formatted.]

Poznámka

 Neformátujte vestavěnou paměť flash pomocí aplikace Průzkumník
Windows. Pokud budete vestavěnou paměť flash formátovat, zformátujte ji
pomocí přehrávače Walkman.

Licence a ochranné známky

Viz Příručku (HTML dokument).

Nejnovější informace
Pokud máte dotazy nebo problémy týkající se tohoto produktu, nebo pokud byste
rádi získali informace o položkách, které jsem s tímto produktem kompatibilní,
navštivte následující internetové stránky.
Pro zákazníky v USA:
http://www.sony.com/walkmansupport
Pro zákazníky v Kanadě:
http://esupport.sony.com/ca/
Pro zákazníky v Evropě:
http://support.sony-europe.com/DNA
Pro zákazníky v Latinské Americe:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Pro zákazníky v ostatních zemích/oblastech:
http://www.sony-asia.com/support
Pro zákazníky, kteří si pořídili zahraniční modely:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/

