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Funkce
• Linkový kabel pro přímé nahrávání.
• Připojení do konektoru „LINE-OUT (Linkový výstup)” nebo výstupního konektoru pro sluchátka na
audio zařízení a do vstupního konektoru na walkmanu.
• Přepínač pro nastavení úrovně nahrávání.

Připojení
Příklad připojení
Přepínač „LEVEL (Úroveň)”

Do konektoru „LINE OUT
(Linkový výstup)” nebo do
konektoru pro sluchátka na
audio zařízení

Do konektoru WM-PORT* na vašem walkmanu
* WM-PORT je víceúčelový konektor určený pro připojení přídavných zařízení k vašemu walkmanu.

Přepínač „LEVEL (Úroveň)”

Nastavení úrovně nahrávání.
• „LEVEL[1] (Úroveň 1)” (nahrávání s normální úrovní hlasitosti): Pro nahrávání z konektoru „LINE
OUT (Linkový výstup)”*1 nebo konektoru pro sluchátka*2 na audio zařízení, jako např. přenosný
hudební přehrávač.
• „LEVEL[2] (Úroveň 2)” (nahrávání s nižší úrovní hlasitosti): Pro nahrávání z konektoru „LINE
OUT (Linkový výstup)”*1 nebo konektoru pro sluchátka*2 na audio zařízení s vysokou výstupní
úrovní zvuku, jako např. audio systém.
*1 Při připojování do konektoru „LINE OUT (Linkový výstup)” bude možná nutné použít přídavný audio kabel
(stereo jack konektor n stereo jack zásuvka).
*2 Při nahrávání z konektoru pro sluchátka připojte k walkmanu sluchátka, poslouchejte zvuk a nastavte na
audio zařízení takovou hlasitost, aby nedocházelo ke zkreslení zvuku.
Poznámky
• Pokud propojíte audio zařízení a walkman jiným typem kabelu, nemusí být nahrávání možné.
• Pokud nahráváte ze zařízení s vysokou výstupní úrovní zvuku, jako je např. audio systém, a přepínač
„LEVEL (Úroveň)” je v poloze „LEVEL[1] (Úroveň)”, může být nahraný zvuk zkreslený. V takovém případě
nastavte přepínač „LEVEL (Úroveň)” do polohy „LEVEL[2] (Úroveň 2)”.
• Při odpojování kabelu od konektoru WM-PORT nebo konektoru na audio zařízení netahejte za samotný kabel,
nýbrž vždy uchopte zástrčku.

Podrobné informace o nahrávání najdete v návodu k obsluze dodaném s walkmanem.

Technické údaje
Vstupní/výstupní konektory
Nastavení přepínače
Podporovaný model

VÝSTUP: WM-PORT (22 pinů)
VSTUP: stereo mini konektor (ø 3,5 mm)
„LEVEL 1/2 (Úroveň 1/2)”
Walkman s konektorem WM-PORT (22 pinů) a funkcí přímého
nahrávání.

„WALKMAN” a logo „WALKMAN” jsou registrované obchodní značky společnosti Sony
Corporation.

Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení (platné v Evropské unii
a ostatních evropských zemích se systémem třídění odpadu)
Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být
zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Místo toho je třeba tento výrobek odnést na
příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického
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 správní úřady, místní služby pro sběr
domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.

