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V počítači klepněte na následující nabídky.
Vyberte nabídku [Start] – [Tento počítač] nebo [Počítač] – [WALKMAN] –
[Storage Media].

Dvakrát klepněte na soubor [Setup.exe].
Zobrazí se průvodce instalací.
 Po spuštění souboru [Setup.exe] se soubor [Setup.exe] ve složce [Storage Media]
v zařízení Walkman pro potřeby zálohování zkopíruje do počítače a nainstaluje se
WALKMAN Guide.

Informace o příručkách
Spolu s příručkou Stručná příručka je součástí tohoto modelu také Uživatelská příručka
(dokument HTML), kterou si můžete přečíst prostřednictvím WALKMAN Guide.
Podrobnosti naleznete v části Postup instalace dodaného softwaru (včetně Uživatelská
příručka).
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„WALKMAN“ (1)
Sluchátka (1)
Spona (1)
Stručná příručka (tato příručka) (1)
Software
Software je uložen ve vestavěné paměti flash přehrávače Walkman a zahrnuje
následující položky.
Podrobný postup instalace naleznete v části Postup instalace dodaného softwaru
(včetně Uživatelská příručka).
 WALKMAN Guide
 Uživatelská příručka atd.

Operační systém Windows
Ujistěte se, že použitý operační systém je Windows 7 (aktualizace Service Pack 1 nebo
novější), Windows XP (aktualizace Service Pack 3 nebo novější) nebo Windows Vista
(aktualizace Service Pack 2 nebo novější) a že je v počítači nainstalován software
Windows Media Player verze 11 nebo 12.

Poklepáním na ikonu
WALKMAN Guide.

(WALKMAN Guide) na ploše spustíte

Podrobnosti o přenosu hudby naleznete v Uživatelská příručka, která je součástí
WALKMAN Guide.

 WALKMAN Guide můžete spustit v nabídce [Start] (dostupná po klepnutí na ikonu [Start]).
 Při instalaci dodaného softwaru (včetně Uživatelské příručky) automaticky dojde k vytvoření
záložní kopie souboru [Setup.exe] na disku [C] počítače. Pomocí záložního souboru můžete
software nainstalovat na dalším počítači i po odstranění souboru [Setup.exe] v důsledku
formátování vestavěné paměti flash v zařízení Walkman. Nejprve je třeba zkopírovat soubor
[Setup.exe] a složku [Install] ze složky [Backup] do zařízení Walkman. Následně připojte zařízení
Walkman k jinému počítači, na kterém chcete software nainstalovat, a opakujte výše uvedený
postup od kroku 2. Po instalaci softwaru ze zařízení Walkman odstraňte soubor [Setup.exe]
a složku [Install].
Při výchozím nastavení instalace budou záložní data uchována na jednotce [C] počítače.
C:\Program Files*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-B170\Backup
*1 [Program Files(x86)] se může zobrazit v závislosti na operačním systému počítače.

Možnosti WALKMAN Guide

 Tip
 Po spuštění souboru [Setup.exe] můžete volné místo ve složce [Storage Media] využívat
efektivněji po naformátování vestavěné paměti flash ve vašem zařízení Walkman. Informace
o formátování vestavěné paměti flash zařízení Walkman naleznete v části Inicializace
(formátování) zařízení „WALKMAN“.

Nabíjení baterie
Baterie zařízení Walkman se nabíjí v době, kdy je zařízení Walkman připojeno ke
spuštěnému počítači.

Přibližně 70 minut
Do

Připojte zařízení Walkman k počítači.

Sluchátka

 Tlačítko REC/STOP
Spustí a ukončí nahrávání. Zvuk můžete
nahrávat prostřednictvím mikrofonu
vestavěného v zařízení Walkman. Můžete
také nahrávat aktuálně přijímanou FM
stanici (jen modely NWZ-B172F/B173F).

 Tlačítko hlasitosti VOL +/–
 Tlačítko ZAP/BASS
Přepíná normální přehrávání na
přehrávání ZAPPIN a naopak. Přehrávání
ZAPPIN postupně přehrává klipy skladeb
po předem nastavenou dobu, nebo
zvýrazní spodní zvukové spektrum
(funkce Bass).

 Tlačítko 

WALKMAN Guide obsahuje následující položky:
 Uživatelská příručka
Následující informace můžete prohlížet pomocí vašeho webového prohlížeče.
 Podrobné informace o používání zařízení Walkman
 Podrobné informace o přenosu souborů do zařízení Walkman
 Odstraňování problémů
 Odkaz pro registraci zákazníka
 Odkaz na zákaznickou podporu
 Ostatní užitečné odkazy
Obsahuje informace o odkazu na stránku pro stahování atd.
Dodané položky se mohou lišit v závislosti na zemi/oblasti nákupu.

Postup instalace dodaného softwaru
(včetně Uživatelská příručka)

Nabíjení



Plně nabito

Spustí a pozastaví přehrávání skladeb nebo
pozastaví/obnoví nahrávání.

 Přepínač
Otočením vyhledáte začátek skladby nebo
provedete převinutí vpřed/zpět. Je-li na
obrazovce zobrazena nabídka, otočením
vyberete požadovanou položku.

 Obrazovka
 Indikátor napájení
Osvětleno kontrolkou LED.

 MIC (mikrofon)
Nahrávání zvuku do zařízení Walkman.

 Otvory pro řemínek
 Tlačítko RESET
Použijte špendlík atd.

 Tlačítko BACK/HOME
Viz Používání zařízení „WALKMAN“.

 Přepínač HOLD
Přeruší funkci ovládacích tlačítek,
a zabrání tak nechtěnému zásahu při
nošení zařízení Walkman.

 Otvory pro sponu
Připevnění spony (součástí dodávky).

 Kryt konektoru USB
Při připojování pomocí rozhraní USB
sejměte kryt konektoru USB.

  Konektor sluchátek

Zapnutí a vypnutí zařízení „WALKMAN“
Zapnutí

Stiskněte tlačítko .

Vypnutí

Přidržte tlačítko .

 Tip
 Je-li přehrávání skladby pozastaveno a po určitou dobu nebudete zařízení používat, zařízení
Walkman se automaticky vypne.

Používání zařízení „WALKMAN“
Nabídka Home představuje počáteční bod každé aplikace.
Zobrazení nabídka Home

Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME.

Výběr položky

Otočením přepínače na značku / vyberte položku
a stisknutím tlačítka  potvrďte výběr.

Návrat na předchozí obrazovku

Stiskněte tlačítko BACK/HOME.

Nabídka
Home

*1

Poznámka
Do



1

Zadní strana

Přední strana

Po dokončení průvodce instalací se na ploše počítače zobrazí ikona WALKMAN
Guide.



Čeština

Součásti a ovládací prvky

Postupujte podle pokynů na obrazovce.

 Tip
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 Pokud počítač spustíte, restartujete, vypnete, nebo probudíte z úsporného režimu nebo režimu
spánku v době, kdy je připojeno zařízení Walkman, může toto zařízení přestat fungovat správně.
V takovém případě resetujte zařízení Walkman stisknutím tlačítka RESET. Před provedením těchto
operací odpojte zařízení Walkman od počítače.
 Abyste zabránili zhoršování stavu baterie, nabíjejte ji alespoň jednou za půl roku nebo za rok.

 Pokud zařízení Walkman používáte poprvé nebo jste je již dlouho nepoužívali, dobijte je na
plnou kapacitu. Při nabíjení vybité baterie indikátor napájení bliká ve směru hodinových
ručiček a na displeji se nic nezobrazí.
Pokud zůstane displej zařízení Walkman prázdný déle než 5 minut, stisknutím tlačítka RESET
zařízení Walkman restartujte.

V nabídka Home jsou zobrazeny ikony. Po vybrání některé ikony se její barva změní.

[Voice]

Umožňuje přehrávat nebo odstranit zvukové soubory zaznamenané
vestavěným mikrofonem zařízení Walkman.

Odstraňování problémů

[Music Library]

Slouží k přehrávání skladeb přenesených do zařízení Walkman.

Nepracuje-li zařízení Walkman podle očekávání, zkuste problém odstranit následujícím
postupem.

*1 [FM]
[Settings]
*1

Zapne FM rádio nebo přehraje či odstraní nahrané programy rádia FM
v zařízení Walkman.
Nastaví funkce pro hudbu, FM rádio*1, nahrávání nebo nastavení zařízení
Walkman.

Skladby můžete do zařízení Walkman přesunout pomocí aplikace Windows Media
Player 11 nebo 12 v počítači. Pokud v počítači používáte aplikaci Windows Media Player
10 nebo starší, nainstalujte si ze stránky pro stažení programu Windows Media Player
aplikaci Windows Media Player 11.
http://support.microsoft.com/

Importujte skladby z disků CD atd. do aplikace Windows Media Player
11 nebo 12 v počítači.
Informace, jak skladby importovat z disků CD atd., najdete v Nápověda k aplikaci
Windows Media Player 11 nebo 12. Skladby, které již byly importovány do aplikace
Windows Media Player 11 nebo 12, nemusíte znovu importovat.
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1 Klepněte na položku „Kopírovat z disku CD“.

6
2 Klepnutím sem spustíte import souborů.

2
3

Vyhledejte příznaky závady v části Odstraňování problémů
v Uživatelská příručka (dokument HTML) a proveďte uvedená
nápravná opatření.
Podrobnosti o připojení k počítači naleznete v tabulce níže.

Položky související s funkcí [FM] se zobrazují pouze u modelů NWZ-B172F/B173F.

Import a přesun hudby

1

1

Připojením zařízení Walkman k počítači dobijte baterii.
Některé problémy lze vyřešit nabitím baterie.

Pomocí špendlíku nebo podobného předmětu stiskněte tlačítko
RESET.
Pokud stisknete tlačítko RESET během používání zařízení Walkman, může dojít ke
ztrátě uložených dat a nastavení zařízení.
Po resetování zařízení Walkman je zapnete stisknutím tlačítka .

Informace o problému vyhledejte v Nápověda k příslušnému softwaru.
Vyhledejte informace o problému na webových stránkách zákaznické
podpory.
Informace o webových stránkách zákaznické podpory naleznete v části Nejnovější
informace.

Nejsou-li výše uvedené postupy úspěšné, obraťte se na nejbližšího
prodejce společnosti Sony.

Příznak
Nelze nabít baterii.

Připojte zařízení Walkman k počítači.
Zasuňte konektor USB zcela do portu.

Přesuňte skladby z aplikace Windows Media Player 11 nebo 12 do
zařízení Walkman.
Během přenosu skladeb do zařízení Walkman se na displeji zobrazí upozornění
[DATA ACCESS].
1 Vyberte album apod.

Po připojení zařízení
Walkman k počítači se
nezobrazuje zpráva
[CONNECTED USB].

2 Klepnutím sem spustíte přenos souborů
do zařízení Walkman.

Poznámka
 Zařízení Walkman při přenosu souborů neodpojujte. Pokud tak učiníte, přenášený soubor bude
poškozen.
 Obsah chráněný autorskými právy nelze přenést, protože jej zařízení Walkman nepodporuje.

 Tip
 Data do zařízení Walkman můžete přenášet také přímo přetažením v aplikaci Průzkumník
Windows na počítači.

Odstranění skladeb přenesených do zařízení
„WALKMAN“
Připojte zařízení Walkman k počítači a odstraňte nepotřebné zvukové soubory pomocí
aplikace Windows Media Player 11, 12 nebo Průzkumník Windows.

Zařízení Walkman je
během připojení
k počítači nestabilní.

Příčina/náprava
 Zařízení Walkman není správně připojeno ke konektoru USB počítače.
 Odpojte zařízení Walkman a znovu je připojte.
 Baterie se dobíjí při okolní teplotě mimo rozmezí 5 °C až 35 °C.
. Baterii dobíjejte při
 Baterii nelze nabít, když se zobrazí ikona
okolní teplotě 5 °C až 35 °C.
 Počítač není zapnutý.
 Zapněte počítač.
 Počítač přešel do úsporného režimu nebo do režimu spánku.
 Ukončete úsporný režim nebo režim spánku.
 Konektor USB zařízení Walkman není správně připojen ke konektoru
USB počítače.
 Odpojte zařízení Walkman a znovu je připojte.
 Je použit rozbočovač USB.
 Připojení zařízení Walkman pomocí rozbočovače USB nemusí
fungovat, proto připojte zařízení Walkman raději přímo ke
konektoru USB. Použít lze rozbočovač USB, který poskytuje
i napájení.
 V počítači je spuštěna jiná aplikace.
 Odpojte zařízení Walkman, počkejte několik minut a znovu je
připojte. Pokud problém trvá, odpojte zařízení Walkman, restartujte
počítač a zařízení znovu připojte.
 Na konektoru USB počítače se vyskytl problém.
 Připojte zařízení Walkman k jinému konektoru USB počítače.
 Zbývající kapacita baterie není dostatečná.
 Nabijte baterii připojením zařízení Walkman ke spuštěnému počítači
po dobu alespoň 5 minut. Při nabíjení vybité baterie indikátor
napájení bliká ve směru hodinových ručiček a na displeji se nic
nezobrazí.
 Je použit rozbočovač USB.
 Připojení zařízení Walkman pomocí rozbočovače USB nemusí
fungovat, proto připojte zařízení Walkman raději přímo ke
konektoru USB. Použít lze rozbočovač USB, který poskytuje
i napájení.

Inicializace (formátování) zařízení „WALKMAN“
Podle potřeby můžete paměť zařízení Walkman naformátovat. Pokud paměť
naformátujete, všechny ikony zástupců a soubory včetně Uživatelská příručka
(dokument HTML) budou smazány a budou obnoveny výchozí hodnoty všech
nastavení. Před formátováním zkontrolujte uložené soubory v paměti
a exportujte nezbytné soubory na pevný disk počítače nebo jiná zařízení.

1 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
2 Vyberte možnosti
(v tomto pořadí).

[Settings] – [Initialize] – [Format] – [OK]

Otočením přepínače vyberte položku a stisknutím tlačítka  potvrďte
výběr.
Po potvrzení se na obrazovce zobrazí upozornění [FORMATTING...]
a formátování bude zahájeno. Po dokončení formátování se na obrazovce
zobrazí nápis [COMPLETE].
Poznámka

 Neformátujte paměť zařízení Walkman pomocí aplikace Průzkumník
Windows. Pokud formátování zařízení Walkman pomocí aplikace
Průzkumník Windows omylem provedete, opakujte formátování znovu
v zařízení Walkman.
 Dojde-li k nechtěnému formátování paměti zařízení Walkman, stáhněte si
Uživatelská příručka (dokument HTML) z webové stránky uvedené v části
Nejnovější informace.

Bezpečnostní opatření
Sluchátka
 Nepouštějte přehrávač příliš hlasitě, aby nedošlo k poškození sluchu.
 Pokud je hlasitost příliš vysoká, nemusí být okolní zvuky slyšitelné. Nepoužívejte
přehrávač v situacích, kdy se na sluch potřebujete spolehnout (např. při řízení auta nebo
jízdě na kole).
 Dodaná sluchátka jsou navržena pro venkovní využití, a zvuk jimi proto prochází. Dbejte na
to, abyste své okolí nerušili.
Nevystavujte baterie (sadu baterií nebo přiložené baterie) na delší dobu nadměrnému teplu,
například slunečnímu záření, ohni apod.
Jmenovitá spotřeba proudu je 500 mA.
Program ©2012 Sony Corporation
Documentation ©2012 Sony Corporation

Nejnovější informace
Máte-li dotazy nebo problémy s tímto produktem, nebo požadujete-li informace o zařízeních
kompatibilních s tímto produktem, navštivte následující webové stránky.

Zákazníci v USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Zákazníci v Kanadě: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Zákazníci v Evropě: http://support.sony-europe.com/DNA
Zákazníci v Latinské Americe: http://www.sony-latin.com/index.crp
Zákazníci v jiných zemích/oblastech: http://www.sony-asia.com/support
Zákazníci, kteří si zakoupili zahraniční modely:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/

