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Poznámky k návodu
• Průvodce rychlým spuštěním: Popisuje nastavení přehrávače včetně importování
skladeb, video souborů a fotografií do počítače a jejich přenosu do přehrávače.
• Návod k obsluze (soubor PDF): Popisuje pokročilé funkce přehrávače a poskytuje
informace o odstraňování problémů.
• Odstraňování problémů: Popisuje příznaky, příčiny a nápravná opatření při výskytu
problémů s přehrávačem.
• Bezpečnostní pokyny: Popisuje důležité pokyny pro předcházení nehodám.

Dodávané příslušenství
Zkontrolujte prosím dodané příslušenství.
 Sluchátka (1)
 USB kabel (1)
 Stojan (1)
Použijte pro připojení přehrávače k volitelné kolébce atd.

 CD-ROM (1)
– Windows Media Player 11
– Media Manager for WALKMAN
– Content Transfer
– Návod k obsluze (soubor PDF)
 Průvodce rychlým spuštěním (tato příručka) (1)

Před připojením přehrávače k vašemu počítači
Ujistěte se, že je na počítači nainstalován operační systém Windows XP (Service Pack 2 nebo
novější) nebo Windows Vista (Service Pack 1 nebo novější) a Windows Media Player verze 10
nebo 11.
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Nabíjení baterie
Do konektoru

Baterie je nabíjena, pokud je přehrávač připojen k zapnutému počítači.

Asi 4 hodiny
Nabíjení



Plně nabito

Poznámka

• Během doby, kdy je přehrávač připojen k počítači, nezapínejte, nerestartujte ani nevypínejte
počítač a neprobouzejte jej z režimu spánku. Tyto operace by mohly způsobit chybnou funkci
přehrávače. Před provedením těchto operací odpojte přehrávač od počítače.
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Části a ovládací prvky
Přední strana

Zadní strana

 Tlačítko BACK/HOME (Zpět/hlavní nabídka)
Stiskněte pro posun o jednu úroveň nahoru nebo pro návrat do předchozí nabídky. Podržte
stisknuté pro zobrazení hlavní nabídky.

 Konektor pro sluchátka
Tento konektor použijte pro připojení sluchátek. Kabel sluchátek slouží jako FM anténa. Proto
kabel při poslechu FM rádia co nejvíce rozviňte.

 Konektor WM-PORT
Tento konektor použijte pro připojení dodaného USB kabelu nebo volitelných periferních
zařízení.
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 Tlačítko s 5 funkcemi

Stiskněte tlačítko  pro spuštění přehrávání. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení po výběru
položky pomocí tlačítek ///.
Tlačítko  (přehrávání/pauza/potvrzení)
Tlačítka /
Tlačítka /

 Displej
 Tlačítko VOL +/– (Hlasitost)
 Přepínač HOLD (Uzamknutí tlačítek)
 Tlačítko OPTION/PWR OFF (Možnosti/vypnutí napájení)
Zobrazení nabídky možností. Pokud podržíte tlačítko OPTION/PWR OFF (Možnosti/vypnutí
napájení) stisknuté, displej se vypne a přehrávač se přepne do pohotovostního režimu. Pokud
je přehrávač v pohotovostním režimu asi 4 hodiny, automaticky se vypne.

 Tlačítko RESET
Po stisknutí tlačítka RESET předmětem s tenkou špičkou (špendlík atd.) se přehrávač resetuje.
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Popis hlavní nabídky
Hlavní nabídka se zobrazí po stisknutí a přidržení tlačítka BACK/HOME (Zpět/hlavní nabídka). Hlavní
nabídka představuje výchozí bod pro přehrávání hudby, vyhledávání skladeb, změnu nastavení atd.

Shuffle All (Náhodné
přehrávání)
FM Radio (FM rádio)
Photo Library (Knihovna
fotografií)
Settings (Nastavení)

Clock Display (Zobrazení hodin)
Video Library (Video knihovna)
Music Library (Hudební knihovna)
Now Playing (Aktuálně přehrávaný soubor)
Playlists (Seznamy skladeb)

Potvrzení

Potvrzení

Návrat do předchozí obrazovky

Návrat do předchozí obrazovky

Pro přechod do hlavní nabídky podržte tlačítko
BACK/HOME (Zpět/hlavní nabídka) stisknuté.
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Instalace návodu k obsluze a softwaru
Pomocí níže uvedených kroků můžete nainstalovat návod k obsluze (soubor PDF) a software
z dodaného disku CD-ROM. Před instalací softwaru je třeba se na vašem počítači přihlásit
jako správce (administrátor).

1

Vložte dodaný disk CD-ROM do počítače.
Automaticky se spustí instalační průvodce. Postupujte podle zobrazených pokynů.

2

Pokud se zobrazí instalační nabídka, klepněte na požadovanou
položku v levé části obrazovky a potom klepněte na tlačítko
[Install] (Instalovat) v pravé dolní části obrazovky.
Postupujte podle zobrazených pokynů.
Pokud chcete nainstalovat návod k obsluze (soubor PDF), vyberte položku [
Guide] (Návod k obsluze).

Operation

Zobrazení návodu k obsluze (soubor PDF)
Po dokončení instalace se na ploše zobrazí ikona

.

. Podrobné informace o používání
Návod k obsluze můžete zobrazit klepnutím na ikonu
nebo nastavení funkcí přehrávače - viz návod k obsluze (soubor PDF).
Poznámka

• Pro zobrazení návodu k obsluze je vyžadován Adobe Reader nebo Acrobat Reader 5.0.
Adobe Reader si můžete zdarma stáhnout z internetu.

8 CZ

Poznámky k dodanému softwaru
Windows Media Player 11
Pomocí softwaru Windows Media Player můžete importovat hudební soubory z CD a přenášet je do
přehrávače. Pro správu audio souborů WMA s ochranou autorských práv nebo video souborů
WMV s ochranou autorských práv použijte tento software. Soubory, které lze přenášet: hudba (MP3,
WMA), video (WMV), fotografie (JPEG)
Podrobné informace o použití softwaru - viz nápověda v softwaru nebo navštivte následující webové
stránky:
http://www.support.microsoft.com/

 Tip

• U některých počítačů s již nainstalovaným softwarem Windows Media Player
10 může docházet k určitým omezením při kopírování souborů (AAC, video
soubory atd.) metodou drag and drop (uchop a přetáhni). Tento problém
můžete vyřešit instalací softwaru Windows Media Player 11 z dodaného disku
CD-ROM. Potom se můžete pokusit znovu přenést soubory metodou drag
and drop (uchop a přetáhni). Před instalací Windows Media Player 11 na váš
počítač se ujistěte, že je váš software kompatibilní s Windows Media Player 11.

Media Manager for WALKMAN
Pomocí softwaru Media Manager for WALKMAN můžete přenášet hudbu, fotografie
a video soubory z počítače do přehrávače a importovat hudební soubory z CD.
Podrobné informace o použití softwaru - viz nápověda v softwaru.
Audio soubory (AAC) nebo video soubory lze rovněž přenést metodou drag and drop
(uchop a přetáhni) v Průzkumníku Windows nebo Media Manager for WALKMAN.
Soubory, které lze přenášet: hudba (MP3, WMA, AAC*1, WAV), fotografie (JPEG),
video (jednoduchý profil MPEG-4, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV*1*2)
*1 Soubory DRM nejsou kompatibilní.
*2 Některé soubory WMV nemusí být možné po přenosu pomocí softwaru Media Manager for
WALKMAN přehrát. Zkuste je přenést znovu pomocí softwaru Windows Media Player 11.
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Poznámka

• Video soubory s ochranou autorských práv, jako např. filmy na DVD nebo zaznamenané
digitální televizní programy, nejsou podporovány.

Content Transfer
Pomocí softwaru Content Transfer můžete přenášet hudbu, video soubory a fotografie z počítače do
vašeho přehrávače „WALKMAN“ provedením jednoduché metody drag and drop (uchop
a přetáhni). Soubory můžete do softwaru Content Transfer přetáhnout z Průzkumníku Windows
nebo iTunes®. Podrobné informace o použití softwaru - viz nápověda v softwaru.
Soubory, které lze přenášet: hudba (MP3, WMA, AAC*1, WAV), fotografie (JPEG), video
(jednoduchý profil MPEG-4, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV*1*2)
*1 Soubory DRM nejsou kompatibilní.
*2 Některé soubory WMV nemusí být možné po přenosu pomocí softwaru Content Transfer
přehrát. Zkuste je přenést znovu pomocí softwaru Windows Media Player 11.

 Tip

• Soubory ATRAC lze přenést do přehrávače po konverzi do formátu MP3. Pro konverzi
souborů si stáhněte software MP3 Conversion Tool z webových stránek zákaznické
podpory uvedených v části „Aktuální informace“.

Získání souborů
Pro přehrávání hudby, fotografií a video souborů na přehrávači je třeba nejdříve připravit
soubory na vašem počítači. Pro import souborů do vašeho počítače použijte příslušný
software.

Přenos souborů
Soubory můžete přenést přímo metodou drag and drop (uchop a přetáhni) pomocí Průzkumníku
Windows na vašem počítači.
Soubory můžete rovněž přenést pomocí dodaného softwaru.
10 CZ

Walkman se v Průzkumníku Windows zobrazí jako [WALKMAN]. Soubory můžete přenést
metodou drag and drop (uchop a přetáhni) do jednotky [WALKMAN]. Hudební soubory
uložte do složky „MUSIC“ (Hudba), video soubory do složky „VIDEO“ (Video) a fotografie
do složky „PICTURE“ (Fotografie). Můžete rovněž vytvářet nové složky, aby byly vaše
soubory přehledně uspořádány (viz příklad níže). Stromová struktura složek není nijak
omezena, avšak přístup k souborům a složkám ve vyšší než 8. úrovni nemusí být možný.

Příklad hierarchie dat

* Hudební soubory ukládejte do složky „MUSIC“ (Hudba).

Soubory, které lze přenášet
Hudba: MP3, WMA, AAC*, lineární PCM
Video: MPEG-4, AVC (H.264/AVC), WMV
Fotografie: JPEG
* Soubory AAC s ochranou autorských práv nelze přehrávat.
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Bezpečnostní pokyny
Pokyny 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, Tokyo,
Japonsko. Autorizovaným zástupcem pro EMC a bezpečnost výrobku je společnost Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V případě jakýchkoliv
záležitostí týkajících se opravy nebo záruky použijte prosím adresy uvedené v samostatné servisní
nebo záruční dokumentaci.

Upozornění pro uživatele
• Použití nahrané hudby je omezeno pouze na soukromé účely. Použití hudby mimo toto
omezení vyžaduje povolení držitelů autorských práv.
• Společnost Sony není zodpovědná za neúplné nahrání/stažení nebo poškození dat
v důsledku problémů s přehrávačem nebo počítačem.
• Možnost zobrazení různých jazyků u dodaného softwaru bude záviset na operačním
systému nainstalovaném ve vašem počítači. Nejlepších výsledků dosáhnete tehdy, bude-li
zajištěna kompatibilita nainstalovaného operačního systému s jazykem, který chcete
zobrazit:
– nezaručujeme, že dodaný software bude schopen správně zobrazit všechny jazyky,
– znaky vytvořené uživatelem a některé speciální znaky se nemusí zobrazit.
• V závislosti na typu textu a znaků se text zobrazovaný v přehrávači nemusí na zařízení
zobrazovat správně. Je to dáno:

‒ specifikacemi připojeného přehrávače,
‒ tím, že přehrávač nepracuje správně,
‒ tím, že je informace o obsahu napsána v jazyce, který přehrávač nepodporuje.
• Pokud nebudete přehrávač používat déle než půl roku, nabijte nejméně jednou za 6 až 12
měsíců baterii kvůli zachování jejího výkonu.

12 CZ

Aktuální informace
Pokud budete mít jakékoli dotazy nebo problémy týkající se tohoto výrobku nebo pokud budete
požadovat informace o položkách kompatibilních s tímto výrobkem, navštivte níže uvedené
webové stránky.
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/
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Odstraňování problémů
Pro vyřešení problému zkuste provést níže uvedené
kroky.

1

Vyhledejte v následujících tabulkách příznaky problému a zkuste
provést doporučená nápravná opatření.
Podrobné informace o ovládání - viz návod k obsluze (soubor PDF).

2

Připojte přehrávač k vašemu počítači a nabijte baterii.
Problém můžete v některých případech vyřešit nabitím baterie.

3

Pomocí předmětu s tenkou špičkou (špendlík atd.) stiskněte
tlačítko RESET.
Pokud stisknete tlačítko RESET a přehrávač je v činnosti, může dojít
k vymazání uložených souborů a nastavení přehrávače.
Po resetování přehrávače stiskněte jakékoliv tlačítko pro zapnutí
přehrávače. Uplatní se předchozí nastavené položky.

4

Přečtěte si informace o daném problému
v nápovědě příslušného softwaru.

5

Vyhledejte si informace o problému na některé z webových
stránek zákaznické podpory.
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/
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6

Pokud se vám nepodaří problém odstranit výše uvedeným
způsobem, kontaktujte nejbližšího prodejce Sony.

Provoz

Strany uvedené v závorkách odkazují na strany v návodu k obsluze (PDF).

Příznak

Příčina/řešení

Není reprodukován
žádný zvuk.

• Úroveň hlasitosti je nastavena na nulu.
 Zvyšte hlasitost ( strana 11).
• Konektor sluchátek není správně připojen.
 Připojte správně konektor sluchátek ( strana 11).
• Konektor sluchátek je znečištěný.
 Očistěte konektor sluchátek suchým měkkým hadříkem.
• V přehrávači nejsou uloženy žádné skladby nebo video soubory.
 Postupujte podle pokynů zobrazených ve zprávě a přeneste skladby nebo
video soubory z počítače.

Nejsou přehrávány
žádné soubory.

• Baterie je vybitá.
 Zcela nabijte baterii ( strana 23).
 Pokud přehrávač nereaguje ani po nabití baterie, resetujte jej stisknutím
tlačítka RESET ( strana 92).
• V přehrávači nejsou uloženy žádné soubory.
 Postupujte podle pokynů zobrazených ve zprávě a přeneste soubory
z počítače.
• Přenesené soubory nejsou v kompatibilním formátu. Podrobné informace - viz
„Podporované formáty souborů“ v části „Technické údaje“ ( strana 118).
 Skladby nebo video soubory nemusí být možné přehrát v závislosti na
formátu souboru ( strana 118).
 Fotografie nemusí být zobrazeny v závislosti na velikosti nebo formátu
souboru ( strana 118).
• Uplynula doba omezeného přehrávání skladby (vypršelo předplatné atd.).
 Takové skladby nelze přehrávat. Aktualizujte je pomocí softwaru, který
používáte pro přenos souborů.
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Příznak

Příčina/řešení

Přenesené soubory
nejsou zobrazeny
v seznamu.

• Bylo dosaženo maximálního počtu souborů, které lze zobrazit. Maximální počet
video souborů a fotografií je 8 000. Maximální počet složek pro fotografie
v seznamu složek s fotografiemi je 1 000.
 Vymažte nepotřebné soubory.
• Volná kapacita paměti je nedostatečná.
 Vymažte nepotřebné soubory pro zvětšení volného místa v paměti
přehrávače.
• Po přetáhnutí dat v Průzkumníku Windows neodpovídají úrovně hierarchie
dat úrovním v přehrávači ( strana 27).
• Přenesené soubory nejsou v kompatibilním formátu. Podrobné informace - viz
„Podporované formáty souborů“ v části „Technické údaje“ ( strana 118).

Pokud je vybrána
položka „All Songs“
(Všechny skladby) nebo
„Album“ (Album),
zobrazí se všechny
skladby, ale při výběru
položky „Folder“
(Složka) se některé
z nich nezobrazí.

• Audio soubory nejsou uloženy v podsložkách složky „MUSIC“ (Hudba).
 Přetáhněte je do podsložek složky „MUSIC“ (Hudba).

Skladby jsou
přehrávány v omezeném
rozsahu, např. jsou
přehrávány pouze
skladby z jednoho alba.

• Přehrávač přehrává pouze skladby uvedené v seznamech, z nichž bylo
přehrávání spuštěno (seznam alb, seznam interpretů atd.) ( strana 42).

Soubory nelze vymazat
pomocí přehrávače.

• Skladby, video soubory nebo fotografie nelze vymazat pomocí přehrávače.
 Vymažte je pomocí softwaru, který používáte pro přenos souborů, nebo
pomocí Průzkumníku Windows.
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Příznak

Příčina/řešení

Je slyšet šum.

• V blízkosti přehrávače je používáno zařízení vyzařující rádiové signály (jako
např. mobilní telefon).
 Při používání takových zařízení (např. mobilní telefon) je udržujte ve větší
vzdálenosti od přehrávače.
• Hudební soubory importované z CD atd. jsou poškozeny.
 Vymažte soubory a potom je importujte a přeneste znovu. Před
importem souborů do vašeho počítače ukončete ostatní aplikace, abyste
zabránili poškození souborů.
• Přenesené soubory nejsou v kompatibilním formátu. Podrobné informace - viz
„Podporované formáty souborů“ v části „Technické údaje“ ( strana 118).
 Některé skladby nemusí být možné přehrát v závislosti na specifikacích
souboru.

Některá tlačítka
nepracují.

• Přepínač HOLD (Uzamknutí tlačítek) je nastaven do polohy HOLD
(Uzamknuto).
 Posuňte přepínač HOLD (Uzamknutí tlačítek) v opačném směru (
strana 12).
• V přehrávači zkondenzovala vlhkost.
 Počkejte několik hodin, než přehrávač vyschne.
• Zbývající kapacita baterie je nízká nebo nedostatečná.
 Nabijte baterii připojením přehrávače k zapnutému počítači ( strana 23).
 Pokud přehrávač nereaguje ani po nabití baterie, resetujte jej stisknutím
tlačítka RESET ( strana 92).
• Pokud je zobrazen nápis „Connecting“ (Připojování) nebo „Connected USB
(MTP)“ (Připojeno USB zařízení (MTP)), nelze přehrávač ovládat.
 Odpojte USB kabel a proveďte operaci znovu.

Přehrávání se
nezastaví.

• U tohoto přehrávače neexistuje žádný rozdíl mezi zastavením a pozastavením
(pauza). Po stisknutí tlačítka  se zobrazí  a přehrávání se pozastaví/zastaví.

Přehrávač nepracuje.

• Zbývající kapacita baterie je nedostatečná.
 Nabijte baterii připojením přehrávače k zapnutému počítači ( strana 23).
 Pokud přehrávač nereaguje ani po nabití baterie, resetujte jej stisknutím
tlačítka RESET ( strana 92).
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Příznak

Příčina/řešení

Nelze nalézt přenesené
soubory.

• Vestavěná flash paměť přehrávače byla naformátována prostřednictvím
Průzkumníku Windows.
 Naformátujte vestavěnou flash paměť pomocí přehrávače ( strana 83).
• Dodaný USB kabel byl odpojen od přehrávače během přenosu souborů.
 Přeneste použitelné soubory zpět do počítače a naformátujte vestavěnou
flash paměť pomocí přehrávače ( strana 83).
• Po přetáhnutí dat v Průzkumníku Windows neodpovídají úrovně hierarchie
dat úrovním v přehrávači ( strana 27).
• Přenesené soubory nejsou v kompatibilním formátu. Podrobné informace - viz
„Podporované formáty souborů“ v části „Technické údaje“ ( strana 118).
 Skladby nebo video soubory nemusí být možné přehrát v závislosti na
formátu souboru ( strana 118).
 Fotografie nemusí být zobrazeny v závislosti na velikosti nebo formátu
souboru ( strana 118).

Úroveň hlasitosti není
dostatečná.

• Je aktivována funkce „AVLS“ (Omezení hlasitosti).
 Zrušte funkci „AVLS“ (Omezení hlasitosti) ( strana 73).

Z pravého kanálu
sluchátek nevychází
žádný zvuk.Nebo je
zvuk pravého kanálu
slyšet v levém i pravém
sluchátku.

• Konektor sluchátek není zcela zasunut.
 Pokud nejsou sluchátka správně připojena, nemusí zvuk vystupovat
správně. Sluchátka připojte do konektoru tak, abyste uslyšeli cvaknutí
( strana 11).

Přehrávání se náhle
přerušilo.

• Zbývající kapacita baterie je nedostatečná.
 Nabijte baterii připojením přehrávače k zapnutému počítači ( strana 23).
 Zkuste přehrát jiné skladby nebo video soubory.
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Příznak

Příčina/řešení

Miniatury nejsou
zobrazeny.

• Skladby neobsahují informaci o obrázku obalu alba, jehož souborový formát je
přehrávačem podporován.
Miniatury jsou zobrazeny pouze u skladeb s informací o obrázku obalu alba
v souborovém formátu podporovaném přehrávačem.
 Proveďte přenos znovu pomocí dodaného softwaru Windows Media
Player nebo jiného vhodného softwaru pro přenos souborů.
• Název miniatury neodpovídá video souboru.
 Umístěte soubor JPEG (s příponou „.thm“ nebo „.jpg“) stejného názvu
jako video soubor do složky, která obsahuje video soubory.
• Pokud fotografie neobsahují miniatury kompatibilní s formátem Exif, nelze
je zobrazit.
 Přeneste fotografie znovu pomocí dodaného softwaru Media Manager for
WALKMAN.

Obrázek obalu alba
není zobrazen.

• Soubor neobsahuje informaci o obrázku obalu alba.
 Obrázek obalu alba se zobrazí, pouze pokud je tato informace k dispozici.
Pomocí dodaného softwaru Windows Media Player 11 nebo pomocí
jiného softwaru pro přenos souborů, který dokáže nastavit obrázek obalu
alba, můžete nastavit obrázek obalu alba. Podrobné informace o použití
softwaru - viz nápověda v příslušném softwaru nebo se obraťte na
výrobce.
• V závislosti na formátu souboru se nemusí obrázek obalu alba zobrazit.

Přehrávač nelze
naformátovat.

• Zbývající kapacita baterie je nízká nebo nedostatečná.
 Nabijte baterii připojením přehrávače k zapnutému počítači ( strana 23).

Přehrávač se náhle
vypnul a potom opět
zapnul.

• Pokud dojde k výskytu poruchy, přehrávač se automaticky vypne a potom
opět zapne.

Přehrávač nepracuje
správně.

• Během doby, kdy je přehrávač připojen k počítači, došlo ke spuštění nebo
restartování počítače.
 Proveďte reset přehrávače stisknutím tlačítka RESET na přehrávači. Před
spuštěním nebo restartováním počítače odpojte přehrávač.
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Zobrazení
Příznak

Příčina/řešení

V hlavní nabídce je
zobrazena ikona
(Clock
místo
Display) (Zobrazení
hodin).

• Ikona se změnila, protože přehrávač provedl přístup k online službě
(dostupná pouze v USA).
(Clock Display) (Zobrazení hodin) naformátujte
 Pro obnovení ikony
přehrávač ( strana 83).

Místo názvu se
zobrazuje „“.

• V názvu jsou obsaženy znaky, které nelze na přehrávači zobrazit.
 Pomocí softwaru použitého pro přenos souborů nebo Průzkumníku
Windows změňte název.

Místo názvu alba,
jména interpreta atd.
se zobrazuje
„Unknown“
(Neznámý název).

• Soubor neobsahuje informace o názvu alba, jméně interpreta atd.

Jsou zobrazeny chybné
znaky.

• Je vybrán špatný jazyk.
 Změňte nastavení jazyka v položce „Language Settings“ (Nastavení
jazyka) ( strana 85) a potom znovu přeneste soubory do přehrávače.

Během zobrazování
fotografií obrazovka
ztmavne.

• Po dobu více než 30 sekund nebyla provedena žádná operace ( strana 75).
 Stiskněte jakékoliv tlačítko.

Obrazovka se vypíná.

• Přehrávač byl v režimu pozastavení a po dobu více než 3 minut nebyla
provedena žádná operace.
 Stiskněte jakékoliv tlačítko.
• Položka „Screensaver“ (Spořič obrazovky) je nastavena na „Blank“ (Prázdná
obrazovka) a po dobu více než 30 sekund nebyla provedena žádná operace
( strana 75).
 Stiskněte jakékoliv tlačítko.
 Pokud chcete, nastavte položku „Screensaver“ (Spořič obrazovky) na
„Clock“ (Hodiny).

Zobrazí se zpráva.

• Viz část „Zprávy“ ( strana 104).
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Napájení

Strany uvedené v závorkách odkazují na strany v návodu k obsluze (PDF).

Příznak

Příčina/řešení

Provozní životnost
baterie je krátká.

• Provozní teplota je nižší než 5 °C.
 Provozní životnost baterie se zkracuje v důsledku vlastností baterie.
Nejedná se o závadu.
• Doba dobíjení baterie není dostatečná.
.
 Nabíjejte baterii, dokud se nezobrazí indikátor
• Správným nastavením a hospodárným zacházením s baterií je možné šetřit
strana
87).
energii baterie a používat přehrávač delší dobu (
• Přehrávač jste delší dobu nepoužívali.
 Účinnost baterie se zlepší opakovaným nabitím a vybitím.
• Pokud se provozní životnost baterie zkrátí i po plném nabití na poloviční
hodnotu, měla by být baterie vyměněna.
 Obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
• Je přehráván autorsky chráněný obsah.
 Při přehrávání autorsky chráněného obsahu může dojít ke zkrácení
provozní životnosti baterie.

Přehrávač nenabíjí
baterii.

• USB kabel není správně připojen k USB konektoru na vašem počítači.
 Odpojte USB kabel a pak jej opět připojte.
 Použijte dodaný USB kabel.
• Baterie je nabíjena při okolní teplotě mimo teplotní rozsah 5 °C až 35 °C.
 Baterii nabíjejte při okolní teplotě v rozsahu 5 °C až 35 °C.
• Počítač není zapnutý.
 Zapněte počítač.
• Počítač je v režimu spánku nebo hibernace.
 Zrušte na počítači režim spánku nebo hibernace.

Přehrávač se
automaticky vypne.

• Pro zabránění zbytečného vybíjení baterie se přehrávač automaticky vypne.
 Přehrávač zapněte stisknutím jakéhokoliv tlačítka.

Nabíjení se velmi
rychle ukončí.

• Pokud je baterie při zahájení nabíjení téměř nabitá, je plné nabití otázkou
chvilky.
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Příznak

Příčina/řešení

Media Manager for
WALKMAN se
nespustí.

• Změnilo se systémové prostředí vašeho počítače, pravděpodobně z důvodu
aktualizace operačního systému Windows.

Při připojení k počítači
pomocí dodaného USB
kabelu se nezobrazí
nápis „Connecting“
(Připojování) nebo
„Connected USB
(MTP)“ (Připojeno
USB zařízení (MTP)).

• USB kabel není správně připojen k USB konektoru na vašem počítači.
 Odpojte USB kabel a pak jej opět připojte.
 Použijte dodaný USB kabel.
• Je používán rozbočovač USB.
 Při připojení přehrávače přes rozbočovač USB nemusí přehrávač pracovat
správně. Připojte přehrávač k počítači pomocí dodaného USB kabelu.
• Na počítači je spuštěn jiný software než ten, který je používán pro přenos
souborů.
 Odpojte USB kabel, počkejte několik minut a opět jej připojte. Pokud
problém přetrvává, odpojte USB kabel, restartujte počítač a potom USB
kabel opět připojte.
• Nápis „Connecting“ (Připojování) nebo „Connected USB (MTP)“ (Připojeno
USB zařízení (MTP)) se nemusí na přehrávači zobrazit v závislosti na
softwarovém prostředí počítače.
 Spusťte Windows Media Player nebo Průzkumník Windows.

Přehrávač nebyl po
připojení k počítači
rozpoznán počítačem.

• USB kabel není správně připojen k USB konektoru na vašem počítači.
 Odpojte USB kabel a pak jej opět připojte.
• Je používán rozbočovač USB.
 Při připojení přehrávače přes rozbočovač USB nemusí přehrávač pracovat
správně. Připojte přehrávač k počítači pomocí dodaného USB kabelu.
• USB konektor na vašem počítači může být vadný. Připojte přehrávač
k jinému USB konektoru na vašem počítači.
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Příznak

Příčina/řešení

Soubory nelze přenést
z počítače do
přehrávače.

• Přenos mohl být zastaven kvůli šumu, jako např. statická elektřina atd., aby
se zabránilo poškození dat.
 Odpojte přehrávač a pak jej opět připojte.
• Přenos souborů (AAC, video soubory atd.) metodou drag and drop (uchop
a přetáhni) může být u některých počítačů, na kterých není nainstalován
software Windows Media Player 11, omezen.
 Nainstalujte software Windows Media Player 11 z dodaného disku CDROM a potom znovu přetáhněte soubory. Před instalací dodaného
softwaru Windows Media Player 11 na váš počítač se ujistěte, že je váš
software kompatibilní s Windows Media Player 11. Podrobné informace
o použití nebo podpoře k softwaru Windows Media Player najdete na
následujících webových stránkách:
http://support.microsoft.com/
• USB kabel není správně připojen k USB konektoru na vašem počítači.
 Odpojte USB kabel a pak jej opět připojte.
• Ve vestavěné flash paměti není dostatek volného místa.
 Přeneste všechny nepotřebné soubory zpět do počítače, aby se volná
kapacita paměti zvýšila.
• Skladby s omezenou dobou přehrávání nebo počtem přehrání nemusí být
možno přenášet v důsledku omezení stanovených vlastníky autorských práv.
Se žádostí o podrobnosti k nastavení jednotlivých audio souborů se obraťte
na distributora.
• V přehrávači jsou uloženy nekompatibilní soubory.
 Přeneste použitelné soubory zpět do počítače a naformátujte vestavěnou
flash paměť pomocí přehrávače ( strana 83).
• Soubory mohou být poškozeny.
 Vymažte soubory, které nelze přenést z vašeho počítače a potom je znovu
importujte do počítače. Před importem souborů do vašeho počítače
ukončete ostatní aplikace, abyste zabránili poškození souborů.
• Bylo dosaženo maximálního počtu souborů nebo složek, které lze přenést.
 Vymažte nepotřebné soubory.
• Pokoušíte se přenést soubory .m4a, .mp4, .3gp nebo .m4v pomocí počítače
s již nainstalovaným softwarem Windows Media Player 10.
 Nainstalujte software Windows Media Player 11 z dodaného disku
CD-ROM.
• Pokud používáte pro přenos souborů vhodný software, ale soubory nejsou
přeneseny, obraťte se na výrobce.
CZ
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Příznak

Příčina/řešení

Do přehrávače lze
přenést jen malý počet
souborů.

• Ve vestavěné flash paměti není dostatek volného místa.
 Přeneste všechny nepotřebné soubory zpět do počítače, aby se volná
kapacita paměti zvýšila.
• V přehrávači jsou uloženy soubory, které nelze přehrávat.
 Pokud jsou v přehrávači uloženy jiné soubory než skladby, video soubory
nebo fotografie, lze přenést menší počet souborů. Soubory, které nelze na
přehrávači přehrát, přeneste zpět do počítače, abyste zvětšili volné místo
v paměti.

Přehrávač je po
připojení k počítači
nestabilní.

• Je používán rozbočovač USB nebo prodlužovací USB kabel.
 Připojení přehrávače pomocí rozbočovače USB nebo prodlužovacího USB
kabelu nemusí pracovat a není podporováno. Připojte přehrávač
k počítači pomocí dodaného USB kabelu.

Nelze vymazat nebo
přejmenovat složky.

• Složky „MUSIC“ (Hudba) a „MP_ROOT“ nelze vymazat ani přejmenovat.

FM rádio
Příznak

Příčina/řešení

Příjem rozhlasového
vysílání v pásmu FM je
nekvalitní.

• Frekvence přijímané rozhlasové stanice není správně naladěna.
 Pro zlepšení příjmu vyberte frekvenci ručně pomocí tlačítek /
( strana 68).

Příjem je slabý a kvalita
zvuku je špatná.

• Signál přijímané rozhlasové stanice je slabý.
 Zkuste poslouchat vysílání v pásmu FM v blízkosti okna, protože uvnitř
budov nebo vozidel dochází k zeslabení signálu.
• Kabel sluchátek není dostatečně rozvinutý.
 Kabel sluchátek plní funkci antény. Rozviňte kabel sluchátek co nejvíce.

Rozhlasové vysílání
v pásmu FM je
ovlivňováno rušením.

• V blízkosti přehrávače je používáno zařízení vyzařující rádiové signály (jako
např. mobilní telefon).
 Při používání takových zařízení (např. mobilní telefon) je udržujte ve větší
vzdálenosti od přehrávače.
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Ostatní
Příznak

Příčina/řešení

Při ovládání přehrávače
se neozve žádné zvukové
potvrzení (pípnutí).

• Položka „Beep Settings“ (Nastavení zvukového signálu) je nastavena na „Off “
(Vypnuto).
 Nastavte položku „Beep Settings“ (Nastavení zvukového signálu) na „On“
(Zapnuto) ( strana 74).
• Zvukový signál nezazní, pokud je přehrávač připojen k volitelné kolébce
nebo k jinému zařízení.

Přehrávač se zahřívá.

• Přehrávač se může zahřívat během nabíjení a bezprostředně po nabití baterie.
Kromě toho se může přehrávač ještě zahřívat při přenášení velkého množství
souborů. Tento jev je normální a nemusíte se jím znepokojovat. Odložte na
chvíli přehrávač stranou, aby vychladl.

Nastavení data a času se
vynulovalo.

• Pokud ponecháte baterii delší dobu vybitou, může se datum a čas vynulovat.
Nejedná se o závadu. Nabijte baterii, dokud se na displeji nezobrazí indikátor
a znovu nastavte datum a čas ( strana 77).
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Formátování přehrávače
Vestavěnou flash paměť naformátujte pomocí nabídky tohoto
přehrávače podle níže uvedených pokynů. (Před formátováním
zkontrolujte veškerý obsah, protože budou vymazány všechny uložené
soubory.)

1 V režimu pozastavení přehrávání podržte stisknuté tlačítko
BACK/HOME (Zpět/hlavní nabídka), dokud se nezobrazí hlavní
nabídka.

2 Vyberte

Settings (Nastavení) – „Common Settings“ (Obecná
nastavení) – „Format“ (Formátovat) – „Yes“ (Ano) – „Yes“ (Ano)
v tomto pořadí.
Stisknutím tlačítek /// vyberte položku a potvrďte stisknutím
tlačítka .
Po výběru možnosti „Yes“ (Ano) a potvrzení se zobrazí zpráva
„Formatting...“ (Formátování...) a spustí se formátování. Po
dokončení formátování se zobrazí zpráva „Memory formatted“
(Paměť naformátována).
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Likvidace vyřazeného elektrického a elektronického zařízení (platí pro
Evropskou unii a další evropské země se samostatnými systémy sběru
odpadu)
Tento symbol uvedený na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s daným
výrobkem nelze zacházet jako s běžným domácím odpadem. Výrobek je třeba
odnést na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace tohoto
elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku
můžete předejít možným negativním následkům na životní prostředí a lidské
zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné
manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispěje k ochraně přírodních
zdrojů. Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obracejte
na místní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde
jste výrobek zakoupili.

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.

