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Zapis o lastništvu
Številka modela in serijska številka se nahajata na zadnji strani predvajalnika. Zapišite ju na
spodnji črti. Navedite ti dve številki, kadar zaradi tega izdelka potrebujte pomoč Sonyjevega
zastopnika.
Številka modela: ________________________
Serijska številka: ________________________

O navodilih za uporabo
Uporaba predvajalnika je opisana v teh »Kratkih navodilih« v »Navodilih za uporabo«
(PDF datoteka).
– V Kratkih navodilih: so informacije za nastavitev in osnovne funkcije. Ta navodila
vam bodo v pomoč pri prenosu glasbe, video posnetkov in fotografij na računalnik
ali predvajalnik in pri predvajanju. Prav tako so razloženi osnovni postopki Bluetooth
izmenjave podatkov preko tega predvajalnika.
– V poglavju Varnostna opozorila so navedena pomembna opozorila za preprečitev
nezgod.
– V poglavju Odpravljanje težav so opisane morebitne težave in njihove rešitve.
– Navodila za uporabo vsebujejo standardne in zahtevnejše informacije o predvajalniku
in vam omogočajo popolno uporabo predvajalnika in odpravljanje težav.

Za najnovejše informacije
Če imate kakršnakoli vprašanja ali težave s tem izdelkov oz. želite informacije o
napravah združljivih s tem izdelkom, obiščite sledečo internetno stran:
http://support.sony-europe.com/DNA
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Uvod
Zahvaljujemo se vam za nakup naprave NWZ-A826/A828/A829*1.
Preden začnete z uporabo predvajalnika morate najprej uvoziti glasbene pesmi, video
vsebine in fotografije na vaš računalnik in jih nato prenesti na predvajalnik.
Po prenosu podatkov na predvajalnik lahko uživate v prenesenih vsebinah kjerkoli že ste.
Prav tako lahko uživate ob poslušanju glasbe in video vsebin z zvokom preko Bluetooth
povezave.
*1 Odvisno od države/regije, kjer ste kupili predvajalnik, nekateri modeli morda ne bodo na voljo.

Predvajanje pesmi, videa ali fotografij
Kako
začeti
Getting
Started
(1
stran12)12)
(H page

Zbiranje
Gettingpodatkov
Data
(1
stran19)19)
(H page

Prenos
podatkov
Transferring
Data
(H page
(1
stran20)20)

Predvajanje
podatkov
Playing Data
Pesmi
Songs
Video/fotografije
Videos/Photos

(1(H
stran
page26)
26)
(1(H
stran
page28)
28)

O vzorčnih podatkih*1
Na predvajalniku so že vnaprej naložene nekatere vzorčne vsebine. Če izbrišete te vzorčne
podatke, jih ni možno obnoviti in mi vam ne bomo omogočili nadomestnih podatkov.
*1 V nekaterih državah/regijah nekaj vzorčnih podatkov ni naloženih.
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Uživanje ob vsebinah preko Bluetooth funkcije
V pesmih ali videu z zvokom iz Bluetooth naprav lahko uživate s prenosom podatkov iz
predvajalnika. Osnovne postopke na predvajalniku lahko nadzirate tudi brezžično preko
priključene Bluetooth naprave.

Parjenje
Pairing

(1
stran32)
32)
(H page

Vzpostavitev
Establishing
Bluetooth
Bluetooth
connection
povezave
(H page
(1
stran33)
33)

Poslušanje
Listening glasbe
to Music
(1
stran33)
33)
(H page
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Priložena oprema
Prosimo, preverite v kompletu priloženo opremo.
s Slušalke (1)
s USB kabel (1)
s Ušesni čepki (velikost S, L) (1)
s Zaponka (1)
Uporabite pri namestitvi predvajalnika v
podstavek, itd.

s Stojalo
Stand (1)
ÿ
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s CD ROM*1*2 (1)
– MP3 Conversion Tool
– Media Manager za WALKMAN
– Windows Media Player 11
– Navodila za uporabo (PDF datoteka)
s Kratka navodila (ta izvod) (1)
*1 Tega CD-ROM diska ne smete predvajati
na avdio CD predvajalniku.
*2 Vrsta priloženega programa je odvisna od
države, v kateri ste kupili predvajalnik.

Kako pravilno namestite
čepke za ušesa

Uporaba priloženega
stojala

Če čepki za ušesa niso pravilno nameščeni
v ušesa, se lahko zgodi, da ne boste slišali
nizkih tonov. Za boljšo kakovost zvoka
morajo biti čepki udobno nameščeni in
se prilagajati ušesom. Pri nakupu so na
slušalke nameščeni čepki za ušesa velikosti
M. Če čepki ne ustrezajo vašim ušesom
poskusite uporabiti priloženo velikost S ali
L. Pri zamenjavi čepkov jih namestite tako,
da jih čvrsto zavrtite na slušalko in s tem
preprečite, da bi se čepka odklopila in se
zataknila v vaša ušesa.

Predvajalnik lahko postavite pokonci s
pomočjo priloženega stojala.

L

Opombi
• Če je predvajalnik postavljen na stojalo,
pazite, da ne pritisnete nanj ali ga
prevrnete.
• Predvajalnik postavite navpično, kot je
to prikazano na sliki. Ne postavljajte ga
vodoravno.

L
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Deli in tipke
Sprednja
stran
Front

1 Tipka BACK/HOME*1
Tipko pritisnite za premik na naslednji
zaslon ali vrnitev na prejšnji zaslon. Če
pritisnete in držite tipko BACK/HOME,
lahko prikažete zaslon z meniji (HOME)
(1 stran 10).

2 Priključek za slušalke
Za priključitev slušalk. Ob priključitvi se
mora zaskočiti.

3 WM-PORT priključek
Na WM-PORT priključek prek USB kabla
priključite npr. pripomočke za snemanje z
predvajalnikom ali drugo dodatno opremo.
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4 5-smerna tipka

S pritiskom na BX tipko zaženete
predvajanje. Pritisnite tipko BX, da potrdite
izbiro postavke s pomočjo v/V/b/B tipk.
ā ( Tipka*2 (predv./prekinit./potrd.)
Ă/è Tipki
î/Ô Tipki

5 Prikazovalnik
6 Bluetooth antena
7 Bluetooth indikator
Prikazuje stanje Bluetooth funkcije.

8 VOL +*2/- tipka

Sprednja stran

9 BLUETOOTH tipka

qs Odprtina za pas

Pritisnite in držite za vklop ali izklop
Bluetooth funkcije in za vzpostavitev ali
prekinitev Bluetooth povezave.

Uporablja se za pritrditev pasu za nošenje
(ni priložen). Hkrati lahko pritrdite
priloženo stojalo in trak (1 stran 7).

0 Stikalo HOLD

qd Tipka RESET

Če potisnete stikalo HOLD v položaj
HOLD N, je onemogočeno delovanje
vseh upravljalnih tipk.

Če pritisnete na tipko s koničastim
predmetom, lahko ponastavite predvajalnik.

qa Tipka OPTION/PWR OFF*1
Prikaz menija možnosti. Če pritisnete
in držite tipko OPTION/PWR OFF, se
predvajalnik izklopi in preklopi na stanje
pripravljenosti. Če je predvajalnik v
stanju pripravljenosti približno en dan, se
samodejno izklopi (1 stran 13).

qf Odprtina za dodatno opremo

(vrsta I)
Uporablja se za priklop priloženega stojala
ali druge dodatne opreme.
*1 Funkcije, ki so označene z
, lahko
vklopite tako, da pritisnete in držite
ustrezno tipko.
*2 Na tipki so otipljive točke, ki jih lahko
uporabite za upravljanje s tipko.
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O meniju Home
Meni
Homemenu
se pojavi,
ko pritisnete
držite
na
The Home
appears
when youin
press
andtipko
holdBACK/HOME
the BACK/HOME
predvajalniku.
Meni Home
je začetna
za predvajanje
button of the player.
The Home
menu točka
is the starting
point toavdio
play audio,
vsebin,
iskanje
skladb,
spreminjanje
search for
songs,
change
settings, etc.nastavitev, itd.

Intelligent Shuffle

Plays back
songs randomly.
Pesmi
se predvajajo
po naključnem vrstnem redu

Initial Search

Searches
foralbume
songs, albums
or artists
initialčrko
letter.
Išče
pesmi,
ali izvajalce
gledeby
nathe
začetno

Bluetooth

Performs
pairing and
establishes Bluetooth
(Hstr.
page
Izvede
se parjenje
in vzpostavitev
Bluetooth connection
povezave (1
30)30).

Photo Library

Displays
photos
on the player
(Hstran
page28)
28).
Prikaz
slik
na predvajalniku
(1

Music Library

Plays back songs
onnathe
player (H page
Predvajanje
skladb
predvajalniku
(126).
stran 26)

Video Library

Plays back videos
the player
(H page 28).
Predvajanje
video on
vsebin
na predvajalniku
(1 stran 28)

Settings

Nastavitev
funkcij
predvajalnika
Sets functions,
andinplayer
settings.

Playlists

Predvajanje
pesmiwhich
navedenih
na seznamih
predvajanja
Plays back songs
are registered
in playlists.

Now Playing

Prikaz
»Now
Playing«
zaslona
Displays
the “Now
Playing”
screen.

Način uporabe ali nastavitve funkcij predvajalnika, informacije o odpravljanju težav, itd. so
razložene v Navodilih za uporabo (PDF datoteka). Navodila za uporabo (PDF datoteka) si
preberite tudi za več informacij o naprednih možnostih.
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Uporaba tipk na predvajalniku
Predvajalnik upravljate s 5-smerno tipko. S pritiskom v/V/b/B tipke izberete postavko v
meniju in nato potrdite izbiro s pritiskom na BX. Za vrnitev na prejšnji zaslon pritisnite
tipko BACK/HOME. Če pritisnete in držite tipko BACK/HOME, se prikaz na zaslonu
vrne na meni Home. Tako se npr., če želite predvajati pesem z izbiro
(Music Library) v
meniju Home, meni spremeni na sledeč način:
Meni
HomeHome
menu

Izberite (Music
(Music
Library)
in pritisnite
Select
Library),
and press
the
ā
button.
tipko
BX
.

ɸ

Music
Library
Music Library

Izberite
»Album«
Select “Album,”
and in
pritisnite
tipkobutton.
BX.
press the ā

ɹ
ɸ

Album
Album List
list

Izberite
želen
album
in pritisnite
Select your
desired
album,
and
press the
ā
tipko
BX
. button.

ɹ
ɸ

Song
Song List
list
ɹ
ɸ

A Pritisnite tipko BACK/HOME.
B Pritisnite in držite tipko BACK/HOME.

ɹ

Izberite
želeno
Select your
desiredpesem
song, and
press
the ātipko
button.
in
pritisnite
BX.
Playback begins.
Predvajanje
se začne.

Zaslon
Now Playing
Now Playing
screen
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Kako začeti

Pred priklopom predvajalnika
Preden predvajalnik priklopite na osebni računalnik, preverite, če je na računalniku naložen
OS Windows XP (Service Pack 2 ali novejše) ali Windows Vista in Windows Media Player,
različica 10 ali 11.

Polnjenje baterije
Predvajalnik naj bo priključen na vključen
računalnik, dokler se ne prikaže ikona za baterijo
. Polnjenje traja približno 3 ure, če je baterija
povsem izpraznjena.

Opomba
• Predvajalnik naj ne bo predolgo časa priključen na
prenosni računalnik, ki ni priključen na električno
omrežje, ker lahko predvajalnik povsem izprazni
baterijo osebnega računalnika.

12

To ˣ

Vklop in izklop predvajalnika
Za vklop predvajalnika
Pritisnite katerokoli tipko za vklop predvajalnika.

Za izklop predvajalnika
Če pritisnete in držite tipko OPTION/PWR OFF (1 stran 9), predvajalnik preide v
stanje pripravljenosti in zaslon se izklopi zaradi varčevanja z baterijo. Če med stanjem
pripravljenosti stisnete katerokoli tipko, se na zaslonu pojavi prikaz »Now Playing« in
predvajalnik je pripravljen za delovanje. Če pa stanje pripravljenosti traja približno en
dan, se predvajalnik samodejno povsem izklopi. Če pritisnete na katerokoli tipko, ko je
predvajalnik izklopljen, se najprej pojavi začetni prikaz in nato »Now Playing«.
z Nasvet
• Priporočamo vam, da pred uporabo predvajalnika nastavite točen čas. Uro lahko nastavite
v meniju Home. Izberite »Settings« - »Common Settings« - »Set Date-Time« v navedenem
zaporedju in nato nastavite uro in datum.
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Kako začeti (nadaljevanje)

Izbira jezika na zaslonu
Pred uporabo predvajalnika zagotovo nastavite prikazan jezik. V nasprotnem primeru se na
zaslonu lahko prikažejo popačeni znaki.

BACK/HOME
button
Tipka
BACK/HOME
Settings
Nastavitve

5-smerna
5-way buttontipka

1 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, da se prikaže meni Home.
v/V/b/B izberite
(Settings) in nato potrdite s tipko
2 SBXtipkami
.
S tipkami v/V/b/B izberite »Language Settings« in nato potrdite s
3 tipko
BX.

4 S tipkami v/V/b/B izberite jezik in nato potrdite s tipko BX.
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Namestitev Navodil za delovanje in
programske opreme
Z upoštevanjem spodaj navedenih korakov lahko namestite Navodila za upravljanje (PDF
datoteka) in programsko opremo, ki se nahaja na priloženem CD ROM disku.

1 Vklopite osebni računalnik in zaženite Windows.
se kot administrator.
2 PriPrijavite
nameščanju se morate na računalnik prijaviti kot administrator.
V računalnik vstavite priložen CD-ROM disk.
3 Namestitveni
računalnik se zažene samodejno. Podrobno preberite sporočila prikazana
na zaslonu in upoštevajte navodila.

se na zaslonu prikaže namestitveni meni, na levi strani zaslona
4 Ko
kliknite na postavke, ki jih želite namestiti, in kliknite [Install]
gumb na spodnji desni strani zaslona.
Za namestitev upoštevajte navodila prikazana na zaslonu.
Ko nameščate Navodila za upravljanje (PDF datoteka), izberite [

Operation Guide].
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Kako začeti (nadaljevanje)
Prikaz Navodil za upravljanje (PDF datoteka)
Ko je namestitev končana, se na namizju vašega
računalnika prikaže ikona
(
ikono.
upravljanje si lahko ogledate s klikom na

(
. Navodila za

Opomba
• Za ogled vsebine Navodil za upravljanje potrebujete program Adobe Reader 5.0 ali
novejše ali Adobe Reader program na vašem računalniku. Adobe Reader lahko brezplačno
prenesete iz interneta.
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O priloženi programski opremi
Windows Media Player 11
Prenosljive datoteke: Glasba (MP3, WMA), Slike (JPEG)
Z Windows Media Player programom lahko uvozite avdio podatke iz CD diska in jih
prenesete na predvajalnik. Ko uporabljate avtorsko zaščitene WMA avdio datoteke,
uporabite ta program.
Za več podrobnosti o upravljanju si preberite Help (pomoč) odsek programa ali pa obiščite
sledečo internetno stran.
http://www.support.microsoft.com/
z Nasvet
• Pri nekaterih računalnikih, kjer je Windows Media Player 10 že nameščen,
se lahko pojavijo omejitve datotek (AAC, video datoteke, itd.), ki jih lahko
prenesete s klikom in držanjem. Če s priloženega CD-ROM diska namestite
Windows Media Player 11, lahko rešite to težavo in lahko potem spet prenašate
datoteke s klikom in vlečenjem. Pred namestitvijo programa Windows Media
Player 11 na vaš računalnik, se prepričajte, da se vaša programska oprema ali
storitev ujema z Windows Media Player 11.
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Kako začeti (nadaljevanje)
Media Manager za WALKMAN
Prenosljive datoteke: Glasba (MP3, WMA/AAC*1, WAV), Slike (JPEG), Video (MPEG-4
Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile), RSS Feed (glasba, video)
S programom Media Manager lahko prenašate glasbo, slike ali video vsebine iz računalnika
na predvajalnik in uvažate avdio podatke iz CD diskov. Media Manager se lahko tudi prijavi
za RSS vsebine in prenese glasbene ali video datoteke, ki so se naložile preko RSS kanalov.
Za več podrobnosti o upravljanju si preberite del z nasveti in pomočjo za ta program.
Avdio datoteke (AAC) ali video vsebine lahko prenesete tudi s klikom in vlečenjem v
Windows Raziskovalcu in tudi z Media Manager for WALKMAN.
*1 DRM datoteke niso združljive.

MP3 Conversion Tool
ATRAC datoteke morate pretvoriti s pomočjo pretvorbenega programa MP3 Conversion
Tool. (Avdio podatke, ki ste jih kupili preko Internetne storitve za distribucijo glasbe, ni
možno pretvoriti.)
Pri tem vedite, da se pri pretvorbi ATRAC datotek v MP3 datoteke ATRAC datoteke ne
izbrišejo. ATRAC datoteke se lahko tudi izbrišejo s spremembo nastavitev.
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Zbiranje podatkov
Če želite uživati v vsebinah prenesenih na predvajalnik, morate najprej uvoziti podatke,
kot so avdio, video ali slikovne datoteke iz interneta, avdio podatki iz CD diskov, slikovne
podatke iz digitalnih kamer ali video podatke iz video kamere na vaš računalnik, preden
lahko uporabljate predvajalnik. Za uvoz avdio podatkov iz CD diskov potrebujete primerno
programsko opremo za uvoz.
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Prenos podatkov
Podatke lahko prenašate neposredno s klikom in vlečenjem v Windows Raziskovalcu na
vašem računalniku.
Podatke lahko prenašate tudi s pomočjo priložene programske opreme (1 stran 17).

To ˣ

USB
kabel
USB cable
(supplied)
(priložen)
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priključite na osebni računalnik s pomočjo
1 Predvajalnik
priloženega USB kabla.
Vstavite vtič USB kabla v predvajalnik. Pri tem naj bo

označba obrnjena navzgor.

Windows Raziskovalcu izberite predvajalnik in nato povlecite in
2 Vizpustite
datoteke.
Predvajalnik se v Windows Raziskovalcu pojavi kot [WALKMAN].

Opombi
• Dokler je na predvajalniku prikazano »Do not disconnect«, ne
odklapljajte USB kabla. V nasprotnem primeru obstaja možnost
okvare podatkov.
• Če med priključitvijo predvajalnika ponovno zaženete računalnik, so
možne napake v delovanju predvajalnika. V tem primeru ponastavite
predvajalnik s pritiskom na RESET tipko.

Se nadaljuje 1
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Prenos podatkov (nadaljevanje)
Hierarhija podatkov, ki jih je možno predvajati, ima pravila. Za pravilen prenos podatkov
upoštevajte sledeča navodila. Hierarhija podatkov se lahko razlikuje odvisno od
računalniškega okolja.

Za pesmi
(V Windows Raziskovalcu)
Povlecite in izpustite datoteke ali mape v »MUSIC« mapo.
Pri tem upoštevajte, da se ne prepozna drevesa globlja od 8 stopenj.

1st
7th
8th
9th

(Na predvajalniku)
Mape se najprej prikažejo glede na ime in nato so prikazane datoteke
glede na ime. V tem primeru se ne razlikuje med velikimi in majhnimi
črkami.
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Za video vsebine
(V Windows Raziskovalcu)
Povlecite in izpustite datoteke ali mape v »VIDEO« mapo.
Na prvi stopnji se v »VIDEO« mapi prepoznajo ali datoteke ali mape.
Na drugi stopnji se prepoznajo datoteke. Upoštevajte, da se mape višje
od prve stopnje in datoteke višje od druge stopnje ne prepoznajo.

1st
2nd
3rd

(V predvajalniku)
Video datoteke se prikažejo v zaporedju, kot so bile prenesene z
vlečenjem in izpustom. (Pri tem so najnovejše datoteke na vrhu.)
z Nasvet
• JPEG datoteke lahko nastavite kot ikone video datotek tako, da jih
namestite v ustrezne video mape. Ko prikažete video seznam, lahko
vidite ikone (majhne slike prikazane v meniju) za video datoteke na
predvajalniku.
Za prikaz ikone video datoteke ustvarite JPEG datoteko (vodoravno
160 x 120 točk navpično, končnica: .jpg) z istim imenom, kot je želena
video datoteka in jo nato shranite v mapo z video datoteko.

Se nadaljuje 1
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Prenos podatkov (nadaljevanje)
Za slike
(V Windows Raziskovalcu)
Povlecite in izpustite datoteke ali mape v »PICTURE« mapo. Na
prvi stopnji se v »PICTURE« mapi prepoznajo ali datoteke ali
mape. Na drugi stopnji se prepoznajo datoteke. Upoštevajte, da se
mape višje od prve stopnje in datoteke višje od druge stopnje ne
prepoznajo.

1st
2nd
3rd

hierarchy of
is
*1 Hierarhija podatkov
v “PICTURES”
»PICTURES«
as the “PICTURE”
folder.
je enaka kotame
v »PICTURES«
mapi.

(Na predvajalniku)
Mape pod »PICTURE« se prikažejo v abecednem vrstnem redu.
Datoteke na prvi stopnji »PICTURE« mape se shranijo pod
<PICTURE> mapo.
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E>

Podprti formati datotek
Glasba
Format datotek

MP3 (MPEG-1 Layer 3) format, ASF format, MP4 format, Wave-Riff
format

Kodek

MP3

Končnica datoteke: .mp3

WMA

Končnica datoteke: .wma (združljivo z WM-DRM10)

AAC-LC*1

Končnica datoteke: .mp4, .m4a, .3gp

Linear PCM

Končnica datoteke: .wav

Video
Format datotek

MP4 format, »Memory Stick« video format

Kodek

Video

Avdio

AVC
(H.264/AVC)

Končnica datoteke: .mp4, .m4v
Profil: Osnovni profil

MPEG-4

Končnica datoteke: .mp4, .m4v
Profil: Preprost profil

AAC-LC

Slike*2
Format datoteke

Združljiv z DCF 2.0/Exif 2.2 formatom

Kodek

JPEG

Končnica datoteke: .jpg

*1 Predvajanje avtorsko zaščitenih AAC-LC datotek ni možno.
*2 Prikaz nekaterih slikovnih datotek morda ne bo možen, kar pa je odvisno od formata datoteke.
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Predvajanje glazbe
Po prenosu podatkov na predvajalnik, se podatki shranijo v »Music Library« na
predvajalniku. Pesem lahko poiščete po imenu albuma, po izvajalcu, zvrsti, itd. in jo nate
predvajate. V tem poglavju je razloženo iskanje pesmi po naslovu albuma in kasnejše
predvajanje.

Music
Library
Music Library
(glasbena
zbirka)

BACK/HOME button
BACK/HOME
tipka

5-smerna
5-way buttontipka

After
disconnecting
the USB
between the
player and
computer,
med
predvajalnikom
incable
računalnikom
prekinete
povezavo
1
press and
hold
the BACK/HOME
until the Home tipko,
menu appears.
1 Ko
preko
USB
kabla,
pritisnite in button
držite BACK/HOME
dokler se

2 Pritisnite

ne
pojavi meni Home.
Press the Ă/è/î/Ô button to select
ā button to confirm.

(Music Library), and then press the

tipko
za izbiro
(Music Library)
“Music v/V/b/B
Library” screen
appears.
2 inThepotrdite
s pritiskom na BX tipko.

3

3

Pressse
the
Ă/è/î/Ô
Pojavi
prikaz
»Musicbutton
Library«.to select “Album,” and then
press the ā button to confirm.

The album list
appears.tipko za izbiro postavke »Album«
Pritisnite
v/V/b/B
in potrdite s pritiskom na BX tipko.

Pojavi se seznam albumov.
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List screen
zaslon
List

v/V/b/B tipko za izbiro albuma in potrdite s pritiskom na
4 Pritisnite
BX tipko.
Pojavi se seznam pesmi za izbran album.

Pritisnite v/V/b/B tipko za izbiro pesmi in potrdite s
5 pritiskom
na BX tipko.
Pojavi se prikaz »Now Playing«. Izbrana pesem se začne predvajati
in sledeče pesmi se predvajajo v zaporedju.
S pritiskom na b/B tipko poiščite začetek prejšnje, naslednje ali
trenutno predvajane pesmi. Pritisnite in držite b/B tipko za hiter
premik naprej ali nazaj. Za prekinitev predvajanja pritisnite BX
tipko v »Now Playing« prikazu.

NowPlaying
Playing screen
Now
prikaz

z Nasveti
• Naslovnica se prikaže samo takrat, ko pesmi vsebujejo informacije o naslovnicah.
• Če se za ime albuma prikaže napis »Unknown«, itd. lahko pesem ali album iščete glede na
mapo. V koraku 3 izberite »Folder« in nadaljujte s postopkom.
• Predvajalnik vam nudi sledeče možnosti. Za več podrobnosti si preberite poglavji
»Predvajanje glasbe« ali »Nastavitve glasbe« v Navodilih za upravljanje (PDF datoteka).
– Ponovno predvajanje pesmi ali v naključnem zaporedju
– Nastavitev kakovosti zvoka
– Spreminjanje oblike prikaza seznama albumov
• Za izbris pesmi na predvajalniku uporabite programsko opremo, ki ste jo uporabili za
prenos pesmi ali Windows Raziskovalec.
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Prenos podatkov (nadaljevanje)
Po prenosu podatkov na predvajalnik, se video vsebine shranijo v »Video Library« in slike
v »Photo Library«. Video lahko predvajate ali prikažete sliko tako, da datoteko izberete na
želenem seznamu.

Video
Library
Video Library
Photo Library
Photo
Library
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BACK/HOME
tipka
BACK/HOME button
5-way buttontipka
5-smerna

in držite BACK/HOME tipko, dokler se ne pojavi meni
1 Pritisnite
Home.
Pritisnite v/V/b/B tipko za izbiro
(Video Library) ali
2 Library)
zbirke in potrdite s pritiskom na BX tipko.

(Photo

Pojavi se seznam video vsebin ali slikovnih map.

Pritisnite v/V/b/B tipko za izbiro video ali slikovne mape in
3 potrdite
s pritiskom na BX tipko. Za prikaz slike izberite sliko na
seznamu in potrdite s pritiskom na tipko BX.
Izbran predmet se predvaja ali prikaže.
z Nasveti
• Predvajalnik nudi sledeče funkcije. Za več podrobnosti si preberite poglavji »Predvajanje
video vsebin« ali »Prikazovanje slik« v Navodilih za upravljanje (PDF datoteka).
– Spreminjanje formata postavitve videa ali slike.
– Spreminjanje oblike prikaza seznama video vsebin ali slik.
– Predvajanje video projekcije.
• Za izbris video vsebin ali slik na predvajalniku uporabite programsko opremo, ki ste jo
uporabili za prenos podatkov ali Windows Raziskovalec. Video vsebine lahko izbrišete tudi
iz menija možnosti na predvajalniku.
• Če želite prikazati ikone za video datoteke, prenesite JPEG datoteke z istim imenom v
ustrezne video mape.

Opomba
• Ikone se morda ne bodo prikazale zaradi formata datoteke.
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Poslušanje glazbe preko Bluetooth povezave

Osnovne informacije o Bluetooth tehnologiji
Kaj lahko naredi predvajalnik z Bluetooth tehnologijo
Predvajalnik vključuje Bluetooth brezžično tehnologijo. Predvajalnik se brezžično
sporazumeva z Bluetooth napravo*1 (npr. slušalke, avtoradio, zvočniki, prenosne stereo
naprave). Poslušate lahko pesmi ali video z zvokom preko Bluetooth naprav tako, da
se podatki oddajajo iz predvajalnika. Pri tem pa ni možno uporabiti predvajalnik za
sprejemanje pesmi ali videa z zvokom iz Bluetooth naprav.
Ta predvajalnik podpira AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile). Omogočeno vam
je brezžično izvajanje osnovnih postopkov na predvajalniku preko priključene Bluetooth
naprave*2, kot so npr. Bluetooth slušalke.
*1 Naprava mora nuditi podporo za A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
*2 Naprava mora nuditi podporo za AVRCP.

z Nasveti
• Predvajalnik lahko oddaja informacije o pesmi, kot je npr. naslov itd. na Bluetooth naprave,
ki podpirajo AVRCP Ver. 1.3. Določene naprave lahko tudi prejemajo druge informacije iz
predvajalnika, kot je npr. stanje baterije ali nastavitev predvajalnika. Pri tem pa velja, da se
podatki, ki jih Bluetooth naprava lahko sprejme, razlikujejo glede na napravo.
• Glasnost (VOL+/-) nekaterih naprav lahko nadzirate brezžično preko VOL+/- tipke na
predvajalniku.
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Na predvajalniku so na voljo sledeče Bluetooth funkcije:
• Na seznamu najdenih naprav lahko izberete Bluetooth napravo, s katero se povežete s
predvajalnikom.
• Določite lahko Bluetooth napravo, ki jo pogosto uporabljate za »Quick Connection« (hitro
povezavo).
• Izberete lahko, da veljajo ali ne veljajo zvočni učinki (»Equalizer«, »VPT(Surround)«,
»DSEE(Sound Enhancer)«, »Dynamic Normalizer«).

Opombi
• Predvajalnik ne more vzpostaviti povezave z mobilnimi telefoni preko Bluetooth
komunikacije.
• Predvajalnik ne more prenašati podatke preko Bluetooth komunikacije.

Naprave združljive z Bluetooth funkcijo tega
predvajalnika
Za več podrobnosti o napravah, ki so zmožne izmenjave podatkov preko Bluetooth
komunikacije, obiščite navedene internetne strani v poglavju »Za najnovejše informacije«
(1 stran 2).

Priprava na Bluetooth komunikacijo
Pred poslušanjem pesmi ali video zvoka iz Bluetooth naprave morate izvesti parjenje
predvajalnika in naprave in vzpostaviti Bluetooth povezavo (1 stran 5).
Za več podrobnosti si preberite poglavji »Priprava na Bluetooth komunikacijo« ali
»Vzpostavitev Bluetooth povezave« v Navodilih za upravljanje (PDF).
Se nadaljuje 1
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Poslušanje glazbe preko Bluetooth povezave (nadaljevanje)

Parjenje
Pred uporabo morate Bluetooth naprave »spariti« med sabo.

in Bluetooth napravo namestite v razdalji enega
1 Predvajalnik
metra drug od drugega.
napravo in ja pripravite na parjenje.
2 ZaVklopite
več podrobnosti o pripravi naprave si preberite navodila za uporabo priložena
Bluetooth napravi.

in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne pojavi meni
3 Pritisnite
Home. Izberite
(Bluetooth) – »Parjenje« in pri tem uporabite
v/V/b/B tipke za izbiro postavke in BX tipko za potrditev.
Pojavi se seznam Bluetooth naprav, ki so pripravljene na povezavo.

smernimi tipkami v/V/b/B izberite napravo na seznamu in
4 Spotrdite
s tipko BX.
Postopek paritve se izvede.
Če se pojavi zaslon za vnos gesla, vnesite geslo*1.
S tipkama v/V nastavite številko in pritisnite tipko b/B za premik kazalke. Pritisnite
BX za potrditev.
Bluetooth povezava se vzpostavi samodejno po končanem postopku parjenja.
Omogočeno vam je poslušanje pesmi ali video zvoka iz Bluetooth naprave.
*1 Geslo za vse Sony izdelke je »0000«.
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Vzpostavitev povezave in poslušanje glasbe
Bluetooth povezavo lahko vzpostavite s pomočjo BLUETOOTH tipke (Quick Connection).
Ko je povezava vzpostavljena, lahko poslušate pesmi ali video zvok preko priključene
naprave.

Bluetooth napravo, da jo pripravite za Bluetooth
1 Nastavite
povezavo.
Za več podrobnosti o nastavitvi naprave si preberite navodila za uporabo priložena
Bluetooth napravi.

Pritisnite in držite BLUETOOTH tipko.
2 Bluetooth
povezava se vzpostavi.

3 Predvajajte pesmi in video vsebine na predvajalniku.
z Nasvet
• Po tovarniški nastavitvi se prva sparjena naprava določi za »Quick Connection« (hitro
povezavo). Napravo za povezavo lahko spremenite v meniju Home. Izberite »Settings« »Bluetooth Settings« - »Quick Connection« in spremenite napravo.

Opomba
• Ko predvajalnik vzdržuje Bluetooth povezavo, lahko poslušate pesmi ali video zvok preko
brezžičnih slušalk ali pripomočkov priključenih preko WM-PORT priključka.

Za prekinitev Bluetooth povezave
Pritisnite in držite BLUETOOTH tipko.
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Varnostna opozorila
Digitalni predvajalnik s funkcijo Bluetooth.

OPOZORILO
Naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi, da se
izognete požaru ali udaru električnega toka.
Naprave ne namestite v utesnjen prostor, kot je
knjižna polica ali vzidana omarica.
Da se izognete nevarnosti požara, ne
pokrivajte prezračevalnih rež naprave s
časopisnim papirjem, namiznimi prti,
zavesami, itd. Na napravo ne postavljajte
prižganih sveč.
Za zmanjšanje nevarnosti požara ali udara
električnega toka na napravo ne postavljajte
predmetov napolnjenih z vodo.
Baterij ne izpostavljajte prekomerni vročini,
kot so neposredna sončna svetloba, ogenj ali
podobno.
Prekomeren zvočni pritisk iz slušalk lahko
povzroči izgubo sluha.

Opomba za stranke v državah
kjer veljajo EU direktive
S tem družba Sony Corp. Izjavlja, da je ta
oprema v skladu z bistvenimi zahtevami in
drugimi pomembnimi določili Direktive
1999/5/EC. Za več podrobnosti obiščite
sledečo internetno stran:
http://www.compliance.sony.de/
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Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonska. Pooblaščen predstavnik za EMC in
varnost izdelka je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemčija. V zvezi s servisom in garancijo se
obrnite na naslove, navedene v dokumentih za
servis in v garantnem listu.
Trenutna ocenjena poraba 500mA.

Opomba za uporabnike
• Zakon o avtorskih pravicah dovoljuje uporabo
posnetih pesmi samo za zasebno rabo. Za
razširjeno rabo pesmi potrebujte dovoljenje
imetnika avtorskih pravic.
• Podjetje SONY v nobenem primeru ni
odgovorno za morebitno finančno škodo,
izgubo dobička, vključno z zahtevami
tretjih oseb, ki je nastala zaradi nepopolnih
posnetkov/ naloženih podatkov.
• Prikaz jezika priložene programske opreme
je odvisen od operacijskega sistema, ki ga
uporabljate na vašem računalniku. Za boljše
rezultate morate zagotoviti, da je nameščeni
operacijski sistem kompatibilen z jezikom, ki
ga želite prikazati.
• Ne moremo zagotoviti pravilen prikaz vseh
jezikov v priloženih programih.
• Znakov, ki ste jih ustvarili sami in nekaterih
posebnih znakov morda ne bo mogoče
prikazati.

• Glede na vrste besedila in se znaki v
prikazanem besedilu na predvajalniku morda
ne bodo pravilno prikazali. To je predvsem
zaradi:
– Zmožnosti priključenega predvajalnika.
– Nepravilnega delovanja predvajalnika.
– Informacije o vsebini so napisane v jeziku
ali z znaki, ki jih predvajalnik ne podpira.

• QuickTime in QuickTime logotip sta blagovni
znamki ali registrirani blagovni znamki
družbe Apple Inc. in sta v uporabi po licenci.

Avtorske pravice

• Pentium je blagovna znamka ali registrirana
blagovna znamka korporacije Intel.
• Ta program je deloma ali v celoti zasnovan na
delu Independent JPEG Group skupine.
• Bluetooth besedni znak in logotip sta v lasti
družbe Bluetooth SIG, Inc. in kakršnakoli
uporaba tovrstnih znakov s strani Sony
Corporation je po licenci. Vse druge blagovne
znamke in registrirane blagovne znamke so
blagovne znamke ali registrirane blagovne
znamke njihovih imetnikov.

• ATRAC je blagovna znamka korporacije
Sony.
• »WALKMAN« in logotip »WALKMAN« sta
registrirani blagovni znamki korporacije Sony.
in
sta blagovni znamki
•
korporacije Sony.
• Microsoft, Windows, Windows Vista in
Windows Media so blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke korporacije
Microsoft v Združenih državah Amerike in/
ali drugih državah.
• Adobe, Adobe Reader in Adobe Flash
Player so blagovne znamke ali registrirane
blagovne znamke družne Adobe Systems Inc.
v Združenih državah Amerike in/ali drugih
državah.
• MPEG Layer-3 avdio kodirna tehnologija
in patenti sta licenci Fraunhofer IIS in
Thomson.
• IBM in PC/AT sta blagovni znamki
International Business Machines
Corporation.
• Macintosh je blagovna znamka Apple
Computer, Inc.

• Vse druge blagovne znamke in registrirane
blagovne znamke so blagovne znamke
ali registrirane blagovne znamke njihovih
imetnikov. V tem priročniku nista
specificirani oznaki TM in ®.
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Ta izdelek je zaščiten z določenimi pravicami
intelektualne lastnine družbe Microsoft
Corporation. Uporaba ali distribucija
tovrstne tehnologije ni dovoljena brez licence
družbe Microsoft ali pooblaščene Microsoft
podružnice.
Ponudniki vsebin uporabljajo tehnologijo
za upravljanje z digitalnimi pravicami za
Windows Media, ki je del te naprave (»WMDRM«), da bi zaščitili celovitost vsebine
(»Secure Content«), da ni možna zloraba
intelektualne lastnine, vključno z avtorsko
zaščiteno vsebino, v tovrstnih vsebinah.
Ta naprava uporablja WM-DRM programsko
opremo za predvajanje Secure Content vsebin
(»WM-DRM Software«). Če so varovala v
WM-DRM programski opremi v tej napravi
okvarjena, lahko lastniki Secure Content
vsebine (»Secure Content Owners«) zahtevajo,
da Microsoft prekliče pravico WM-DRM
opreme za pridobivanje novih licenc za
kopiranje in/ali predvajanje Secure Content
vsebin. Preklic ne vpliva na zmožnost WMDRM opreme za predvajanje nezaščitene
vsebine. Na vašo napravo se pošlje seznam
preklicane WM-DRM programske opreme,
vsakič ko prenesete licenco za Secure Content
iz interneta ali iz osebnega računalnika.
Microsoft lahko prav tako v skladu s tovrstno
licenco prenese sezname preklicev na vašo
napravo v imenu Secure Content Owners.
Program ©2008 korporacija Sony
Dokumentacija ©2008 korporacija Sony
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Sistemske zahteve
• Osebni računalnik:
IBM PC/AT združljiv računalnik s prednaloženim Windows operacijskim sistemom*:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 ali novejši)/Windows XP Professional
(Service Pack 2 ali novejši)/ Windows Vista Home Basic/Windows Vista Home Premium/
Windows Vista Business/Windows Vista Ultimate
64 bit verzija OS ne podpira opreme.
Opremo podpirajo samo zgoraj našteti OS.
* Z izjemo verzij OS, ki jih ne podpira Microsoft.
• CPU: Pentium 4 1.0 Ghz ali več
• RAM: 512 MB ali več
• Trdi disk: 380 MB ali več nezasedenega prostora
• Zaslon: Ločljivost: 800 x 600 slikovnih točk (ali več) (priporočena ločljivost 1024 x 768 ali
višje), Barve: 8 bitne ali več (priporočljivo 16 bit)
• CD-ROM enota (s podporo zmožnosti predvajanja CD digitalne glasbe preko WDM). Za
ustvarjanje izvirnih CD diskov potrebujete CD-R/RW pogon.
• Zvočna kartica
• USB priključek (priporočljiv Hi-Speed USB)
• Microsoft .NET Framework 2.0 ali 3.0, QuickTime 7.2, Internet Explorer 6.0 ali 7.0,
Windows Media Player 10 ali 11 (Windows Media Player 11 je priporočen. Pri nekaterih
računalnikih, kjer je Windows Media Player 10 že nameščen, se lahko pojavijo omejitve
datotek (AAC, video datoteke, itd.), ki jih lahko prenesete s klikom in držanjem.
• Nameščen Adobe Flash Player 8 ali novejši.
• Za uporabo Electronic Music Distribution (EMD) ali obisk internetne strani potrebujete
širokopasovno internetno povezavo.
• Ne zagotavljamo delovanja na vseh računalnikih, čeprav izpolnjujejo zgoraj naštete
sistemske zahteve.
Ni podprto v sledečih okoljih:
Osebno sestavljenih računalnikih ali operacijskih sistemih / V okolju ki je nadgradnja
izvirnega operacijskega sistema, ki ga je naložil proizvajalec / Okolje z več operacijskimi
sistemi / Okolje z več monitorji / Macintosh
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