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VAROVÁNÍ
● Neinstalujte tento přístroj do stísněného prostoru (například do knihovničky,
vestavěné skříně a na podobná místa).
● Jelikož zástrčka napájecího kabelu slouží pro odpojení přístroje od elektrické
sítě, připojte přístroj do snadno přístupné síťové zásuvky. V případě
jakéhokoliv neobvyklého provozního stavu přístroje ihned odpojte zástrčku
napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
● Aby se snížilo nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem,
nevystavujte přístroj kapající nebo stříkající vodě a nestavte na přístroj
předměty naplněné tekutinami, jako jsou například vázy.
● Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv změny nebo modifikace, které nejsou
výslovně povoleny v tomto návodu, mohou vést k tomu, že uživatel ztratí
oprávnění používat tento přístroj.
● Likvidace vyřazených elektrických a elektronických zařízení (platí v zemích
Evropské unie a v dalších evropských zemích se systémy sběru tříděného odpadu)

Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že
s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným
domovním odpadem. Namísto toho by měl být odevzdán na
sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických
zařízení.
Zajištěním správné likvidace výrobku předejdete možným
negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které by
se jinak projevily v důsledku nesprávné likvidace výrobku. Recyklace
materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Se žádostí o podrobnější
informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím obracejte na místní úřady,
místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek
zakoupili.
● Upozornění pro zákazníky: Následující informace platí pouze pro zařízení
prodávaná v zemích uplatňujících směrnice EU

Výrobcem tohoto výrobku je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan,
Minato-ku, Tokio, Japonsko. Autorizovaným zástupcem pro elektromagnetickou
kompatibilitu (EMC) a bezpečnost výrobku je společnost Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V případě jakýchkoliv
záležitostí týkajících se opravy nebo záruky se prosím obraťte na kontaktní adresy
uvedené v samostatné servisní nebo záruční dokumentaci.
● Následující prohlášení FCC platí pouze pro verze tohoto modelu vyráběné pro
prodej v USA. Ostatní verze nemusí vyhovovat technickým omezením FCC.
● V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se tohoto výrobku nás můžete
kontaktovat:
Zákaznické informační centrum Sony 1-800-222-7669 nebo webová adresa
http://www.sony.com/
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Prohlášení o shodě

Obchodní název:
SONY
Číslo modelu:
BCR-NWU7
Odpovědná strana: Sony Electronics Inc.
Adresa:
16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 USA
Telefon:
858-942-2230
Toto zařízení vyhovuje Části 15 Předpisů FCC.
Jeho provoz je podmíněn splněním následujících dvou podmínek: (1) Toto zařízení
nesmí způsobovat nežádoucí rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoliv
přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit jeho nežádoucí provoz.
● Pro zákazníky v USA

Použijte záruční kartu „LIMITED WARRANTY“ společnosti Sony
Electronics Inc.
● Pro zákazníky v Kanadě

Použijte záruční kartu „Consumer 1 Year Warranty“ společnosti Sony of
Canada Ltd.
● Poznámky k instalaci

Pokud budete přístroj používat v místech vystavených statické nebo
elektromagnetické energii, může dojít k poškození přenášených dat stopy. To
by mohlo zabránit úspěšnému přenosu autorizace na váš počítač.

Poznámky k používání
● Nevystavujte přístroj:
– nadměrnému teplu nebo chladu
– silným magnetickým polím
– prachu, nečistotám nebo písku
– mechanickým otřesům
– vysoké vlhkosti
– přímému slunečnímu světlu (po delší
– vibracím
dobu)
● Nestavte přístroj na nestabilní povrch, protože by mohl spadnout a způsobit zranění nebo
se poškodit.
● Chraňte přístroj před pádem.
● Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte síťový napájecí adaptér ze síťové
zásuvky. Při odpojování napájecího kabelu jej uchopte za zástrčku; nikdy netahejte za
samotný kabel.
● Zajistěte, aby se kovové části přístroje nedostaly do kontaktu s kovovými předměty,
protože by mohlo dojít ke zkratu a poškození přístroje.
● Neprovozujte přístroj, pokud je poškozen kabel nebo pokud došlo k pádu nebo poškození
samotného přístroje.
● Za všech okolností udržujte kovové kontakty čisté.
● Přístroj nerozebírejte ani neupravujte.
● Během používání se přístroj zahřívá. Nejedná se o závadu.
● Neumísťujte přístroj do blízkosti televizorů nebo AM přijímačů, protože by mohlo
docházet k rušení příjmu.
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Čištění
Přístroj čistěte suchým jemným hadříkem nebo jemným hadříkem mírně
navlhčeným ve slabém roztoku čisticího prostředku. Nepoužívejte k čištění
rozpouštědla jako například líh nebo benzín, protože by mohlo dojít
k poškození povrchové úpravy.

Příprava
Kontrola dodávaných položek
● Dokovací stanice (1) (A)
● Držák („A“) (1) (B)
● Držák („B“) (1) (B)
● Síťový napájecí adaptér (AC-S508U) (1) (C)
● Síťový napájecí kabel (1)

● USB kabel (1) (D)
● Návod k obsluze (tato příručka, 1)

Kontrola ostatních komponentů
● Přehrávač „WALKMAN“
● Držák dodávaný s vaším přehrávačem „WALKMAN“

Instalace držáku
Před použitím dokovací stanice připevněte držák dodávaný s přehrávačem
„WALKMAN“ nebo dokovací stanicí.
Tvar držáku se může lišit podle modelu vašeho přehrávače „WALKMAN“.
Otočte držák tak, aby jeho profil odpovídal profilu otvoru a zatlačte jej
rovnoměrně po obou stranách dolů.
Pro odstranění držáku silně zatlačte na kteroukoli ze značek (  ) na držáku
(E).

 Tip
Následující modely přehrávačů „WALKMAN“ vyžadují držák („A“, „B“)
dodávaný s dokovací stanicí. Značka „A“ nebo „B“ je uvedena v zadní části
držáku (B).
Držák „A“
● Řada NWZ-E430/S630/S730/A720/A800/A810/A820
(NWZ-E435F/E436F/E438F/S636F/S638F/S639F/S636FK/S736F/S738F/S739F/A726/
A728/A729/A808/A806/A805/A815/A816/A818/A826/A828/A829/A826K/A828K/
A829K)*
Držák „B“
● Řada NWZ-S510/S610/S710/X1000
(NWZ-S515/S516/S615F/S616F/S618F/S715F/S716F/S718F/X1050/X1060)*
* Stav v březnu 2009
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Součásti a ovládací prvky
Viz obrázek A.

1 Konektor WM-PORT* pro přehrávač „WALKMAN“: Pro připojení
přehrávače „WALKMAN“ do dokovací stanice.
2 Konektor AUDIO OUT (Audio výstup): Výstup linkového signálu do
zařízení jako je například aktivní reproduktor, pomocí volitelného
audio kabelu.
3 Konektor WM-PORT pro počítač: Pro připojení dokovací stanice
k vašemu počítači nebo síťovému napájecímu adaptéru pomocí USB kabelu.
Poznámka
Pokud chcete připojit jiné zařízení než počítač, podívejte se do návodu k obsluze
dodávanému k tomuto zařízení.
* WM-PORT je speciální vícenásobný konektor pro připojení příslušenství k vašemu
přehrávači „WALKMAN“.

Nabíjení přehrávače „WALKMAN“
Viz obrázek F.

1

Připojte konektor WM-PORT (4) na USB kabelu ke konektoru
WM-PORT (5) na dokovací stanici.

2

Připojte konektor USB (6) na USB kabelu k síťovému napájecímu
adaptéru (dodávané příslušenství).

3

Připojte síťový napájecí kabel (dodávané příslušenství) k síťovému
napájecímu adaptéru (7).

4

Připojte síťový napájecí kabel do síťové zásuvky (8).

5

Připojte přehrávač „WALKMAN“ ke konektoru WM-PORT v horní části
dokovací stanice (9).
Spustí se nabíjení. Doba nabíjení se liší podle modelu přehrávače „WALKMAN“.
Podrobnosti si vyhledejte v návodu k obsluze přehrávače „WALKMAN“.

Poznámky
● Nezapomeňte vždy používat jen dodávaný síťový napájecí adaptér (AC-S508U).
● Připojte přehrávač „WALKMAN“ do dokovací stanice pevně.
● Pokud chcete během nabíjení poslouchat skladby prostřednictvím sluchátek přehrávače
„WALKMAN“, nepřipojujte nic ke konektoru AUDIO OUT (Audio výstup) na dokovací stanici.
Jinak nebude z konektoru pro sluchátka na přehrávači „WALKMAN“ vystupovat žádný zvuk.
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Připojení k počítači
Viz obrázek F.

1

Připojte konektor WM-PORT (4) na USB kabelu ke konektoru
WM-PORT (5) na dokovací stanici.

2

Připojte konektor USB (6) na USB kabelu k vašemu počítači.

3

Připojte přehrávač „WALKMAN“ ke konektoru WM-PORT v horní části
dokovací stanice (9).

Poznámky
● Připojte přehrávač „WALKMAN“ do dokovací stanice pevně.
● Přehrávač „WALKMAN“ lze nabíjet prostřednictvím USB kabelu i tehdy, když není
dokovací stanice připojena do síťové zásuvky. Pokud je dokovací stanice připojena
k notebooku, který není připojen do síťové zásuvky, vybije přehrávač „WALKMAN“ baterii
notebooku.
● Pokud odpojíte přehrávač „WALKMAN“ z dokovací stanice během přenosu dat z počítače,
připojte znovu přehrávač „WALKMAN“ do dokovací stanice a spusťte znovu přenos dat.
● Neodpojujte USB kabel během přenosu dat z počítače; jinak dojde k přerušení přenosu
dat. Pokud k tomu dojde, znovu připojte USB kabel nebo odpojte přehrávač „WALKMAN“
z dokovací stanice a pak jej znovu připojte a přeneste data.

Připojení k zařízení jako je například
reproduktor
Viz obrázek F.
Pomocí volitelného audio kabelu (0) můžete připojit dokovací stanici
k zařízení, které reprodukuje zvuk (například k aktivnímu reproduktoru). Před
připojením prosím všechna zařízení vypněte.

1

Připojte zařízení ke konektoru AUDIO OUT (Audio výstup) na dokovací
stanici pomocí vhodného audio kabelu (prodávaný samostatně).

2
3

Připevněte přehrávač „WALKMAN“ k dokovací stanici.
Spusťte přehrávání na přehrávači „WALKMAN“.

Poznámky
● Během doby, kdy je dokovací stanice připojena k počítači, nemusí z konektoru AUDIO
OUT (Audio výstup) na dokovací stanici vystupovat zvuk. Pokud k tomu dojde, odpojte
USB kabel z počítače.
● Zvuk z počítače není na konektoru AUDIO OUT (Audio výstup) na dokovací stanici
k dispozici.
● Během doby, kdy je ke konektoru AUDIO OUT (Audio výstup) na dokovací stanici
připojen audio kabel, nevystupuje z konektoru pro sluchátka na přehrávači „WALKMAN“
žádný zvuk.
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● Pokud je záznamová úroveň audio dat přehrávaných na přehrávači „WALKMAN“ příliš
vysoká, nemusí kvalita zvuku vystupujícího z přehrávače „WALKMAN“ prostřednictvím
dokovací stanice do dalšího zařízení (například aktivního reproduktoru) splňovat
nastavení provedená uživatelem (například „Ekvalizér“ apod.).
● Pokud používáte přehrávač „WALKMAN“ s vestavěným FM tunerem, nemusíte slyšet
vysílání v pásmu FM nebo se může podstatně zhoršit kvalita příjmu.

Technické údaje
Konektory
Konektor WM-PORT* (22 pinů) (pro přehrávač „WALKMAN“)
Konektor WM-PORT* (22 pinů)
AUDIO OUT (Audio výstup) (Stereo mini, 10 kΩ)
Síťový napájecí adaptér: AC-S508U DC (stejnosměrné) 5 V (střídavé AC 100 - 240 V)
Rozměry
Průměr přibl. 80,3 mm, výška přibl. 25 mm
Hmotnost
Přibl. 80 g
„WALKMAN“ a logo „WALKMAN“ jsou registrované ochranné známky společnosti Sony
Corporation.
* WM-PORT je speciální vícenásobný konektor používaný pro připojení přehrávače
„WALKMAN“ k jeho příslušenství.
O webových stránkách zákaznické podpory
Pokud budete mít jakékoli dotazy nebo problémy týkající se tohoto výrobku, nebo pokud
požadujete informace o položkách kompatibilních s tímto výrobkem, navštivte níže
uvedené webové stránky.
Pro zákazníky v USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Pro zákazníky v Kanadě: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
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 jiných zemích nebo oblastech: http://www.sony-asia.com/support
Pro zákazníky, kteří si zakoupili zámořské modely: http://www.sony.co.jp/overseas/
support/

Řešení problémů
Používejte pouze dodávaný síťový napájecí adaptér (AC-S508U). Nepoužívejte
žádný jiný síťový napájecí adaptér.
Přehrávač nenabíjí baterii.
 Zkontrolujte, zda jsou dokovací stanice, USB kabel a síťový napájecí kabel správně
propojeny.
Z konektoru AUDIO OUT (Audio výstup) na dokovací stanici nevystupuje žádný zvuk.
 Zkontrolujte, zda je dokovací stanice správně propojena s výstupním audio zařízením.
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VÝSTRAHA
ˎ Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených priestorov, akými sú knižnica
alebo vstavaná skriňa.
ˎ Zariadenie umiestnite tak, aby bolo možné v prípade problémov sieťovú
šnúru ihneď odpojiť od elektrickej siete. V prípade spozorovania problémov
so zariadením ihneď odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete.
ˎ Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo riziku úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie pôsobeniu vody (kvapkanie alebo špliechanie) a na
zariadenie neklaďte nádoby naplnené kvapalinou (napr. vázy).
ˎ Upozorňujeme vás, že akoukoľvek manipuláciou so zariadením, ktorá nie je
výslovne uvedená v tomto návode, sa zbavujete práva na prípadnú reklamáciu
zariadenia.
ˎ Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii
a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Namiesto toho je
potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potenciálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
ˎ Informácia pre spotrebiteľov: Nasledovná informácia sa vzťahuje len na zariadenia
predávané v krajinách s platnou legislatívou a smernicami EU

Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1 Konan,
Minato-ku, Tokyo, Japonsko. Autorizovaným predstaviteľom ohľadom záležitostí
týkajúcich sa nariadení EMC a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko.
Ohľadom služieb alebo záručných záležitostí použite adresy uvedené
v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.
ˎ Nasledovné usmernenie FCC sa vzťahuje len na verziu modelov vyrobených
pre trh v USA. Iné verzie nemusia byť v súlade s technickými normami FCC.
ˎ Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tohto zariadenia, kontaktujte:
Zákaznícke informačné centrum Sony alebo pozri
web-stránku http://www.sony.com/
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Vyhlásenie o zhode

Obchodný názov: SONY
Typové ozn.:
BCR-NWU7
Zodp. spoločnosť: Sony Electronics Inc.
Adresa:
16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
Toto zariadenie vyhovuje časti 15 predpisov FCC.
Prevádzka je podmienená splneniu dvoch podmienok: (1) Zariadenie nemôže
spôsobovať rušivé interferencie a (2) zariadenie musí absorbovať všetky prijaté
interferencie, vrátane interferencií, ktoré môžu spôsobiť neželanú prevádzku.
ˎ Informácia pre spotrebiteľov v USA

Použite záručný list “LIMITED WARRANTY” vystavený spoločnosťou
Sony Electronics Inc.
ˎ Informácia pre spotrebiteľov v Kanade

Použite záručný list “Consumer 1 Year Warranty” vystavený spoločnosťou
Sony of Canada Ltd.
ˎ Poznámka k inštalácii

Ak toto zariadenie použijete na mieste vystavenom statickej alebo
elektromagnetickej energii, môžu sa poškodiť dáta prenesených skladieb.
Môžete tomu predísť, ak prenos vykonáte vo vašom PC.

Poznámky k používaniu
ˎ
–
–
–
–
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ

Zariadenie nevystavujte:
– Silným magnetickým poliam
Extrémnemu teplu alebo chladu
– Mechanickým nárazom
Prachu, nečistote alebo piesku
– Priamemu slnečnému žiareniu (dlhšiu dobu)
Vysokej vlhkosti
Vibráciám
Zariadenie neumiestňujte na nestabilný povrch. Môže dôjsť k jeho pádu, k následnému
poraneniu osôb alebo poškodeniu zariadenia.
Zariadenie nesmie spadnúť.
Ak zariadenie nebudete dlhšiu dobu používať, odpojte napájací sieťový adaptér od elektrickej
siete. Sieťovú šnúru odpájajte uchopením za koncovku, nikdy nie za samotnú šnúru.
Dbajte na to, aby kovové časti zariadenia nedošli do kontaktu s kovovými predmetmi.
V opačnom prípade by mohol nastať skrat a vážne sa tým môže poškodiť zariadenie.
Zariadenie nepoužívajte s poškodenou sieťovou šnúrou, alebo ak došlo k jeho pádu či poškodeniu.
Kovové kontakty vždy udržujte čisté.
Zariadenie nerozoberajte, ani neupravujte.
Zariadenie sa počas prevádzky zahrieva. Je to bežné a nejde o poruchu.
Zariadenie neumiestňujte do blízkosti TV alebo AM prijímačov, pretože môže dôjsť k rušeniu
príjmu.

Čistenie
Povrch zariadenia čistite jemnou suchou handričkou alebo handričkou mierne
navlhčenou v slabom saponátovom roztoku. Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ako
lieh alebo benzín, ktoré môžu poškodiť povrchovú úpravu zariadenia.
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Príprava
Kontrola dodávaného príslušenstva
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ

Kolíska (1) (Ȏ)
ˎ USB kábel (1) (ȑ)
Držiak (“A”) (1) (ȏ)
ˎ Návod na použitie (tento návod, 1)
Držiak (“B”) (1) (ȏ)
Napájací sieťový adaptér (AC-S508U) (1) (Ȑ)
Sieťová šnúra (1)

Kontrola ostatných komponentov
ˎ Prehrávač “WALKMAN”
ˎ Držiak dodávaný s prehrávačom “WALKMAN”

Upevnenie držiaka
Pri používaní kolísky upevnite držiak dodávaný s prehrávačom “WALKMAN” alebo
kolískou.
V závislosti od modelu vášho prehrávača sa tvar držiaka môže líšiť.
Držiak upevníte tak, že ho vložíte do otvoru správnym smerom a naraz zatlačíte
na obe bočné strany.
Držiak vyberiete tak, že na držiaku (Ȓ) silno zatlačíte na miesta s označením (ˇˇˇ).

¼ Rada

S nasledovnými modelmi prehrávača “WALKMAN” použite držiak dodávaný
s kolískou (“A”, “B”). Označenie “A” alebo “B” sa nachádza na zadnej strane
držiaka (ȏ).
Držiak “A”
ˎ NWZ-E430/S630/S730/A720/A800/A810/A820
(NWZ-E435F/E436F/E438F/S636F/S638F/S639F/S636FK/S736F/S738F/S739F/A726/A728/
A729/A808/A806/A805/A815/A816/A818/A826/A828/A829/A826K/A828K/A829K)*
Držiak “B”
ˎ NWZ-S510/S610/S710/X1000
(NWZ-S515/S516/S615F/S616F/S618F/S715F/S716F/S718F/X1050/X1060)*
* Stav k marcu 2009
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Časti a ovládacie prvky
Pozri obrázok Ȏ.

ȩ Konektor WM-PORT* pre prehrávač “WALKMAN”:
Pre pripojenie prehrávača “WALKMAN” ku kolíske.
Ȫ Konektor AUDIO OUT: Výstup linkového signálu do zariadenia, ako
napríklad aktívne reproduktory, pomocou voliteľného audio kábla.
ȫ Konektor WM-PORT pre PC: Pripojenie kolísky k PC alebo
k napájaciemu sieťovému adaptéru pomocou USB kábla.
Poznámka
Ak chcete pripojiť iné zariadenie ako PC, prečítajte si návod na použitie dodávaný s daným
zariadením.
* WM-PORT je viacúčelový konektor určený na pripájanie príslušenstva k prehrávaču
“WALKMAN”.

Nabíjanie prehrávača “WALKMAN”
Pozri obrázok ȓ.

1

Konektor WM-PORT (Ȭ) USB kábla pripojte ku konektoru WM-PORT
(ȭ) na kolíske.

2

USB konektor (Ȯ) USB kábla pripojte k napájaciemu sieťovému
adaptéru (dodávaný).

3

Pripojte sieťovú šnúru (dodávaná) k napájaciemu sieťovému
adaptéru (ȯ).

4
5

Pripojte sieťovú šnúru do elektrickej siete (Ȱ).
Prehrávač “WALKMAN” osaďte do konektora WM-PORT na vrchnej
časti kolísky (ȱ).
Nabíjanie sa spustí. Čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od modelu prehrávača
“WALKMAN”. Podrobnosti pozri v návode na použitie prehrávača
“WALKMAN”.

Poznámky
ˎ Používajte len dodávaný napájací sieťový adaptér (AC-S508U).
ˎ Prehrávač “WALKMAN” umiestnite na kolísku pevne.
ˎ Ak chcete počas nabíjania prehrávača “WALKMAN” počúvať hudbu pomocou slúchadiel,
do konektora AUDIO OUT na kolíske nič nepripájajte. V opačnom prípade sa v slúchadlách
pripojených k prehrávaču “WALKMAN” nebude reprodukovať žiadny zvuk.
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Pripojenie k PC
Pozri obrázok ȓ.

1

Konektor WM-PORT (Ȭ) USB kábla pripojte ku konektoru
WM-PORT (ȭ) na kolíske.

2
3

USB konektor (Ȯ) USB kábla pripojte k vášmu PC.
Prehrávač “WALKMAN” osaďte do konektora WM-PORT na vrchnej
časti kolísky (ȱ).

Poznámky
ˎ Prehrávač “WALKMAN” umiestnite na kolísku pevne.
ˎ Aj keď kolíska nie je pripojená k elektrickej sieti, prehrávač “WALKMAN” môžete nabíjať
prostredníctvom USB kábla. Ak je kolíska pripojená k notebooku, ktorý nie je pripojený
k elektrickej sieti, nabíjanie prehrávača “WALKMAN” môže spôsobiť vybitie batérie notebooku.
ˎ Ak počas dátového prenosu z PC odpojíte prehrávač “WALKMAN” od kolísky, pripojte
prehrávač “WALKMAN” ku kolíske a znova vykonajte dátový prenos.
ˎ Počas dátového prenosu z PC neodpájajte USB kábel. V opačnom prípade sa dátový prenos
môže prerušiť. Ak takýto prípad nastane, znova pripojte USB kábel alebo nanovo osaďte
prehrávač “WALKMAN” na kolísku a znova vykonajte dátový prenos.

Pripojenie zariadení
(napríklad reproduktorov)
Pozri obrázok ȓ.
Pomocou voliteľného audio kábla (Ȳ) môžete kolísku pripojiť k zariadeniu,
ktoré môže reprodukovať audio signál, ako napríklad aktívne reproduktory.
Pred prepájaním vypnite všetky zariadenia.

1

Zariadenie prepojte s konektorom AUDIO OUT na kolíske
prostredníctvom vhodného audio kábla (predávaný osobitne).

2
3

Prehrávač “WALKMAN” pripojte ku kolíske.
Na prehrávači “WALKMAN” spustite prehrávanie.

Poznámky
ˎ Keď je kolíska prepojená s PC, na výstup z konektora AUDIO OUT na kolíske nemusí byť
vyvedený audio signál. Ak k tomu dôjde, odpojte USB kábel od PC.
ˎ Audio signál z PC nie je privedený na konektor AUDIO OUT na kolíske.
ˎ Keď je ku konektoru AUDIO OUT na kolíske pripojený audio kábel, na výstup z konektora
pre slúchadlá prehrávača “WALKMAN” nebude vyvedený audio signál.
ˎ Ak je záznamová úroveň audio signálu prehrávaného na prehrávači “WALKMAN” príliš
vysoká, kvalita výstupného audio signálu privedeného z prehrávača “WALKMAN”
prostredníctvom kolísky do zariadenia, ako napríklad aktívne reproduktory, nemusí vyhovovať
nastaveniam vykonaným napríklad pomocou ekvalizéra “Equalizer” atď.
ˎ Ak používate prehrávač “WALKMAN” so vstavaným FM tunerom, príjem FM signálu nemusí
byť možný, alebo prijímaný signál nebude mať dostatočnú úroveň.
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Technické údaje
Konektory
WM-PORT* konektor (22 pinov) (Pre prehrávač “WALKMAN”)
WM-PORT* konektor (22 pinov)
AUDIO OUT (Stereo minikonektor, 10 kΩ)
Napájací sieťový AC adaptér: AC-S508U, jednosmerné napätie 5 V (striedavé napätie 100 V - 240 V)
Rozmery
Priemer cca 80,3 mm, výška cca 25 mm
Hmotnosť
Cca 80 g
“WALKMAN” a logo “WALKMAN” sú ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.
* WM-PORT je multifunkčný konektor určený na prepojenie prehrávača “WALKMAN”
s jeho príslušenstvom.
Web-stránky pre podporu spotrebiteľov
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy s týmto produktom, prípadne ak chcete získať
informácie o kompatibilných zariadeniach, navštívte nasledujúce web-stránky.
Zákazníci v USA navštívte: http://www.sony.com/walkmansupport
Zákazníci v Kanade navštívte: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Zákazníci v Európe navštívte: http://support.sony-europe.com/DNA
Zákazníci v Latinskej Amerike navštívte: http://www.sony-latin.com/index.crp
Zákazníci v ostatných krajinách navštívte: http://www.sony-asia.com/support
Zákazníci, ktorí si kúpili zahraničné modely môžu navštíviť: http://www.sony.co.jp/overseas/
support/

Riešenie problémov
Používajte len dodávaný napájací sieťový adaptér (AC-S508U).
Nikdy nepoužívajte iné napájacie sieťové adaptéry.
Akumulátor prehrávača sa nenabíja.
q Skontrolujte, či sú kolíska, USB kábel a sieťová šnúra zapojené správne.
Na výstup z konektora AUDIO OUT na kolíske nie je vyvedený žiadny audio signál.
q Skontrolujte, či sú kolíska a audio zariadenie prepojené správne.
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Sony Corporation

Printed in Czech Republic (EU)

CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti.
Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických
výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním
s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben,
pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto
výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující
likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.

SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii
a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané
ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného
miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších
podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.

