Ръководство за експлоатация

Бележка на потребителя
Моделът и серийния номер се намират от долната страна. Запишете серийния номер в мястото
по-долу. Обръщайте се към цифрите, когато се обаждате на вашия доставчик на Sony във връзка с
този продукт.
Номер на модела: ________________
Сериен номер:
________________

За потребители във Франция
Когато подменяте слушалките, моля извършете смяната само с модел, който се поддържа от вашето устройство.
MDR-NC020
Продължителното слушане при високо ниво на звука на вашия персонален плейър може
да увреди слуха Ви.

Относно упътването
Употребата на този плейър е обяснена както е това „Ръководство за бързо включване”, така и в
„Ръководство за употреба” (PDF файл).
– Ръководство за бързо включване: Обяснява основните операции на плейъра, включително
прехвърляне, трансфер, възпроизвеждане/преглед на музика, видео файлове и снимки. Също така
обяснява основните операции на безжична LAN комуникация при употреба на плейъра.
– Ръководство за употреба: Обяснява допълнителните опции на плейъра и предлага информация
относно отстраняването на проблеми.
– Предпазни мерки: Обяснява важни забележки за предпазване от инциденти.

Уеб сайт за поддръжка:
Ако имате въпроси или проблеми, засягащи този продукт, посетете следните уеб сайтове:
За клиенти в САЩ посетете: http://www.sony.com/walkmansupport/
За клиенти в Канада посетете: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
За клиенти в Европа посетете: http://support.sony-europe.com/DNA/
За клиенти в Латинска Америка посетете: http://www.sony-latin.com/pa/info/
За клиенти в други държави посетете: http://www.css.ap.sony.com/
За клиенти закупили устройството в чужбина посетете:
http://www.sony.co.jp/overseas/support
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Приложени аксесоари
Моля, проверете наличието на следните аксесоари в пакета:
s Слушалки (1 брой)
s USB кабел (1 брой)
s Тапи за слушалки (размер S, L) (1 брой)
s Свързващ кабел (1 брой)
Използвайте при свързването на плейъра
към допълнителната поставка

s Аудио входящ кабел (1 брой)
s Адаптер за използване по време на полет (единичен/двоен) (1 брой)
s CD-ROM*1*2 (1 брой)
– Media Manager за WALKMAN *3
– Windows Media Player 11
– Content Transfer
– Ръководство за експлоатация (в PDF формат)
s Ръководство „Quick Start Guide“ (това упътване) (1 брой)
*1 Не опитвайте да пуснете този CD ROM в аудио CD плейър.
*2 В зависимост от държавата/региона, в който сте закупили плейъра, комплектът със
софтуера може да бъде различен.
*3 Media Manager за WALKMAN не е в комплект с пакетите, които се продават на територията на САЩ. Моля свалете ги от следната страница:
http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite
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Части и бутони
Преден панел

1 Екран (панел с докосване)

4 Вградена антена

2 Бутон HOME

5 Бутон VOL +*1/–

Докоснете (потупайте) върху иконка ,
опция или контролен бутон на екрана, за да
работите с плейъра (1 стр. 8)
Натиснете, за да изведете меню Home (1
стр. 11).
Ако задържите бутон HOME натиснат ,
екранът се изключва и плейърът преминава
в режим на готовност.
3 Куплунг WM-PORT

Използвайте този куплунг, за да свържете
приложения USB кабел или допълнителни
периферни устройства.
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Внимавайте да не покривате антената с
ръце или с други обекти по време на безжична LAN комуникация.
Регулира силата на звука.
6 Ключ NOISE CANCELLING

Приплъзнете ключа NOISE CANCELLING
по посока на стрелката B, за да активирате функция Noise Cancelling (заглушаване на
външни шумове).
7 Бутон RESET

Натиснете бутон RESET с помощта на
остър предмет, например карфица, з ада
нулирате настройките на плейъра.

Заден панел

8 Бутони ./>

Натиснете, за да намерите началото
на песен или клип или за да превъртите
напред/назад.
9 Куплунг слушалки

За свързване на слушалките.

qa Ключ „HOLD“

Приплъзнете ключа HOLD по посока на
стрелката v, за да изключите бутоните
и панела с дoкосване. Когато изключите,
в горната част на екрана се появява индикация
.

0 Бутон u*1

Натиснете бутон u, за да започнете възпроизвеждане на песен или клип. По време
на възпроизвеждане натиснете бутон u,
за да направите пауза.

*1 Има релефни точки. Използвайте
релефните точки, за да се ориентирате
по-лесно при работа с бутоните.
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Части и бутони (продължава)
Потупване за осъществяване на
избор

Как да използвате
панела с докосване
Можете да използвате панела с докосване,
за да управлявате плейъра.
Почукайте върху иконка, опция, контролен
бутон и т.н. на екрана, за да извършите
операция с плейъра. Също така придърпайте нагоре или надолу, за да скролвате
из списък и използвайте леко перване, за да
преминете бързо през списък с файлове или
миниатюрни изображения (умалени изображения, които се появяват в списъка).
Забележка относно операциите с
панела с докосване

Панелът с докосване на плейъра не работи
правилно, когато е извършена някоя от
следните операции.
• работите с ръкавица;
• работите с два или повече пръста;
• работите с нокът;
• работите с мокър пръст;
• работите с химикалка, писалка, молив
и т.н.
• докосвате екрана с още обекти, освен с
пръст;
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Докоснете (потупайте) иконка, опция,
контролен бутон и т.н. на екрана, за да
извършите избор.

Придърпване за осъществяване на
скрол

Перване за бърз преглед

Придърпайте с пръст нагоре или надолу
из списък, за да се придвижите нагоре или
надолу в него.. също така придърпайте индикатора според Seek Slider, за да изберете
начална точка на възпроизвеждане.

Пернете леко екрана по диагонал, за да
се придвижите бързо из списък. Също
така, пернете екрана хоризонтално, за да
видите предишен или следващ албум или
да прелистите към предишно/следващо
изображение.
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Части и бутони (продължава)

Въвеждане на текст
Можете да използвате екранната клавиатура, за да въведете текст.
Изберете поле, в което желаете да въведете текст, като например адрес на уеб страница, за да се изведе екранната клавиатура.
След като потупате ключа за въвеждане, обозначението на клавишите се сменя циклично. Опциите за обозначаване на клавишите са различни в зависимост от езика.
Например: Алфа-номерирана клавиатура на английски език

Поле за въвеждане
Въведеният текст се извежда тук.
Поле за прогнозен текст (опция възможна само за английски и китайски език)
Тук се извежда прогнозен текст или символи.
Ключ за въвеждане

Забележка
• В зависимост от полето на текста, може да не успеете да смените входния режим поради ограничение в символите.
z Съвет
• Можете да използвате функция прогнозен текст за английска или китайска клавиатури.
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Относно меню Home
Можете да изведете меню Home като натиснете бутон HOME на
плейъра. Меню Home е началната точка на всяка опция като Музика,
Видео, Снимки, FM радио, интернет браузър, Podsasts и др.

Интернет браузър

Позволява да преглеждате интернет страници посредством
безжична интернет връзка.

FM радио

Позволява да избирате FM радио станции.

YouTube

Позволява да гледате видео файлове в YouTube посредством
безжична интернет връзка.

Снимки

Позволява да преглеждате снимки прехвърлени в плейъра.

Музика

Позволява да слушате музика прехвърлена в плейъра.

Видео

Позволява да гледате видео файлове, прехвърлени в плейъра.

Настройки

Позволява да извършвате настройки в плейъра.

Podcasts

Позволява да свалите podcast епизоди посредством интернет
свързване и да ги възпроизведете.

NC режими
контрол на шума.

Намалете нежелания страничен шум чрез технология активен
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Работа с плейъра

Преди да свържете плейъра към компютъра си
Уверете се, че операционната Ви система е Windows XP (Service Pack 2 или по-късен) или
Windows Vista (Service Pack 1 или по-късен) и инсталираната версия на Windows Media
Player 10 или 11 на компютъра Ви.

Зареждане на батерията
Батерията на плейъра се презарежда докато плейърът е свързан към работещ компютър.

Около 3 часа

c
Зареждане

Пълен заряд

z Съвет
• Когато зареждате, след известно време ще се включи настройка “Screen Off Timer” и екранът на
плейъра ще се изключи. Зада видите статуса на заряда, както и други настройки, натиснете бутон
HOME, за да включите екрана.

Забележки
• Когато плейърът е свързан към компютър не включвайте, рестартирайте и не изключвайте
компютъра. това би могло да причини неизправност на плейъра. Изключете плейъра от компютъра
преди да извършите тези операции.
• Не можете да работите с плейъра докато е включен към компютър.
• Ако нямате планове да използвате плейъра повече от половин година, зареждайте батерията поне
веднъж на всеки 6 до 12 месеца за да й осигурите поддръжка.
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Настройки преди да използвате плейъра
Избор на екранен език
Уверете се, че сте настроите екранен език, преди да използвате плейъра. В противен
случай на екрана може да се появят нечетими символи.

1

От меню Home изберете
(Настройки) b “Language Settings” (Езикови
настройки) b желаните езикови настройки.

Избор на страна/регион
Изберете страна/регион, в които търсачката да търси информация посредством функция Related Links на плейъра.

1

От меню Home изберете
(Настройки) b “Service Country/Region”
(Страна/регион на обслужване) b желани страна/регион b „ОК”.

Настройка на дата и час
Някои опции на плейъра не функционират правилно докато не настроите дата и час.
Сверете часовника на плейъра преди да започнете работа с него.

1
2
3

От меню Home изберете
(Настройки) b “Common Settings” (Общи
настройки) b “Clock Settings” (настройки на часовника) b „Set Date-Time”
(Настройте дата-час).
Придърпайте или изберете година,месец, ден, час и минути, за да регулирате датата и часа.
Изберете “OK”.

13

Основни операции
Включване и изключване на плейъра
За да включите плейъра
Натиснете който и да е бутон.
z Съвет
• Ако в горната част на екрана се появи
, приплъзнете ключ HOLD от задната страна на плейъра по посока
обратна на стрелка v, за да изключите функция HOLD(1
стр. 7).

За да изключите плейъра
Ако натиснете и задържите бутона HOME, се появява
екран “POWER OFF”, плейърът преминава в режим на
готовност и екранът му се изключва.
Освен това ако режим на готовност се запази за около
ден, плейърът се изключва автоматично напълно.

Бутон HOME

z Съвети
• След като измине известно време от включването на настройка “Screen Off Timer”, екранът се
изключва, но вие можете да го включите отново с потупване.
• Около 10 минути след изключването на екрана, плейърът преминава в режим на готовност. Не
можете а използвате панела с докосване по време на режим на готовност. Натиснете който и да е
бутон на плейъра, за да го включите преди да го използвате.
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Възпроизвеждане на музика/видео/снимки
За да възпроизвеждате/преглеждате музика, видео или снимки, просто потупайте
иконката на екрана.плейърът съдържа някои примерни музикални, видео и фото файлове,
които да Ви помогнат да придобиете опит и увереност при работа с плейъра.
z Съвет
• Можете да изберете

(To List), за да изведете списък с музика/видео/снимки.

Възпроизвеждане на музика

1

От меню Home изберете

(Музика), след това изберете N.

Възпроизвеждането на примерни музикални файлове започва.
• За да спрете възпроизвеждането потупайте иконка X.

Възпроизвеждане на филми

1

От меню Home изберете

(Видео файлове), след това изберете N.

Възпроизвеждането на примерни видео файлове започва.
• За да спрете възпроизвеждането потупайте иконка X.

Преглед на снимки

1

От меню Home изберете

(Снимки).

На екрана се извежда примерна снимка.
• За да прегледате следваща снимка, прелистете посредством хоризонтално придърпване с
пръста Ви.
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Прехвърляне на музикални файлове/видео файлове/снимки/Podcasts от компютър

Инсталиране на операционния гид и софтуера
Можете да инсталирате операционния гид (PDFфайл) и софтуера от приложения
CD-ROM като следвате стъпките по-долу. Когато инсталирате, трябва да влезете в
операционната система на компютъра си като Администратор.
Проверете системните изисквания (на задната корица) преди да започнете инсталация.

1
2

Поставете приложения CD-ROM в компютъра си.

Пътеводителят за инсталация ще се включи автоматично. Следвайте инструкциите на екрана.
• Ако пътеводителят не стартира, щракнете върху [My Computer] (Windows XP)
или [Computer] (Windows Vista) от меню [start] в Windows и след това щракнете
върху CD-ROM иконката, за да стартирате пътеводителя за инсталиране.
когато менюто за инсталация се появи, щракнете върху опцията, която желаете да инсталирате отляво и след това щракнете върху бутон
[Install] в долната дясна страна на екрана.

Следвайте инструкциите на екрана.
За да инсталирате операционния гид (PDF файл), изберете [

Operation Guide].

За да прегледате операционния гид (PDF файл)
След като инсталацията е завършена,на екрана на десктопа ви се появява иконка
. Можете да преглеждате операционния гид като щракнете върху иконка
. За подробности
относно това как да използвате или настройвате функциите на плейъра, обърнете се
към инструкциите за експлоатация (PDF файл).
Забележка
• За да преглеждате операционния гид Ви е нужен Adobe Reader или Acrobat Reader 5.0. Adobe Reader
може да бъде свален в интернет мрежата безплатно.
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Относно приложения софтуер
Windows Media Player 11
Windows Media Player може да прехвърля аудио данни от CD-та и да прехвърля данни към
плейъра. Когато използвате WMA аудио файлове, защитени със сигнал за авторско право,
използвайте този софтуер.
Файлове, които можете да прехвърляте: музикални (MP3, WMA), видео (WMV), фото
(JPEG)
За подробности относно работата с Windows Media Player се обърнете към помощния
файл на софтуера или посетете следния уебсайт:
http://www.support.microsoft.com/

z Съвет
• Някои компютри, в които вече има инсталиран Windows Media Player 10, може да
се сблъскат с ограничение за броя на файловете (AAC, видео файлове и др.), които
могат да бъдат прехвърлени с изтегляне и пускане на мишката.
Ако инсталирате Windows Media Player 11 от приложения CD-ROM, ще разрешите
този проблем, а след това отново ще можете да прехвърляте чрез изтегляне и
пускане на мишката. Преди да инсталирате Windows Media Player 11 на вашия компютър, не забравяйте да проверите дали вашият софтуер или услуги са съвместими
с Windows Media Player 11.
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Прехвърляне на музикални файлове/видео файлове/снимки/Podcasts от компютър (Продължение)

Media Manager за WALKMAN*1
Media Manager за WALKMAN може да прехвърля музика, неподвижни изображения или видеозаписи от компютъра на плейъра и да импортира
аудио данни от CD-та.
За подробности относно работата с Media Manager за WALKMAN се
обърнете към помощния файл на софтуера. Можете да прехвърляте
аудио файлове (AAC) или видеозаписи и като ги изтегляте и пускате с
мишката в програмата Windows Explorer, както и в Media Manager за
WALKMAN.
Файлове, които можете да прехвърляте: Музикални (MP3, WMA/AAC*2, WAV), Фото
изображения (JPEG), Видео (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile,
WMV*2*3)
*1 Ако сте поръчали пакет в САЩ моля свалете Media Manager за WALKMAN от следната уеб-страница:
http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite
*2 DRM файловете не са съвместими.
*3 Някои WMV файлове не могат да се възпроизвеждат след като са били прехвърлени от Media
Manager за WALKMAN. Ако ги прехвърлите отново като използвате Windows Media Player 11, те
могат отново да се възпроизвеждат

Забележка
• Видео файлове със защита на авторски права като DVD филми или записани цифрови телевизионни
програми не се поддържат
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Прехвърляне на съдържание (Content Transfer)
Content Transfer може да прехвърля музика, видео или фото файлове от компютър на
вашия ‘WALKMAN’ с обикновена drag-and-drop операция. Можете да изпозлвате Windows
Explorer или iTunes®, за да извършите drag-and-drop за Content Transfer. За подробности
относно работата се обърнете към помощния файл на софтуера.
Файлове, които можете да прехвърляте: Музикални (MP3, WMA/AAC*1, WAV), Фото
изображения (JPEG), Видео (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile,
WMV*1 *2)
*1 DRM файловете не са съвместими.
*2 Някои WMV файлове не могат да се възпроизвеждат след като са били прехвърлени от Media
Manager за WALKMAN. Ако ги прехвърлите отново като използвате Windows Media Player 11, те
могат отново да се възпроизвеждат
z Съвети
• ATRAC файловете могат да се прехвърлят в плейъра след конвертирането им в MP3 формат. За да
конвертирате файлове, свалете MP3 Conversion Tool от страницата на клиента, която можете да
намерите в раздел „Уеб сайт за поддръжка”.
• Можете да регистрирате podcasts в плейъра като използвате iTunes® и Content Transfer. За да се
регистрирате, придърпайте и спуснете заглавието на podcast-а от iTunes® в Content Transfer.
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Прехвърляне на музикални файлове/видео файлове/снимки/Podcasts от компютър (Продължение)

Въвеждане на музика посредством Windows
Media Player 11
Можете да стартирате Windows Media Player 11, за да копирате музика от вашите
музикални дискове. Моля следвайте тези инструкции, за да копирате песни от вашия
компютър.
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За подробности обърнете се към помощния файл на Windows Media Player 11

1
2

Въведете аудио диск.
Стартирайте Windows Media Player 11 и след това щракнете върху табелка “Rip” в горната част на прозорчето.

Когато се свържете към интернет, Windows Media Player 11 получава информация за
диска (заглавие на диска, име на песента, име на изпълнителите и т.н.) и ги извежда в
прозорчето.

3

Щракнете върху “Start Rip”.

Windows Media Player 11 започва прехвърляне от музикалния диск.
Прехвърлените песни се обозначават като “Ripped to library”. Изчакайте докато
бъдат прехвърлени всички песни.

z Съвети
• Прехвърлените песни се съхраняват в папка “My Music” (Windows XP) или “Music” (Windows Vista) на
компютъра Ви. Щракнете върху лента “Library” в прозорчето на Windows Media Player 11, за да ги
намерите.
• Windows Media Player 11 получава информация за диска от база данни в интернет. Но информацията
за някои дискове може да не е налична в базата данни. Ако информацията за вашето CD липсва,може
да я добавите след прехвърлянето. За повече информация относно добавяне и редактиране на
информация за диск, обърнете се към помощния файл на Windows Media Player 11.
• Ако искате някоя песен да не бъде прехвърляна, премахнете отметката в квадратчето от лявата
страна на заглавието на песента.

Забележка
• Прехвърлените песни са само за лична употреба. Използването на песните в извъндомашна обстановка изисква разрешителни от собствениците на авторските права на съответните изпълнения.
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Прехвърляне на музикални файлове/видео файлове/снимки/Podcasts от компютър (Продължение)

Прехвърляне на музика посредством
Windows Media Player 11
Можете да използватеWindows Media Player 11, за да прехвърляте музика от вашия компютър на плейъра.
Моля следвайте тези инструкции, за да копирате песни от вашия компютър на плейъра.
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За подробности обърнете се към помощния файл на Windows Media Player 11

1

Стартирайте Windows Media Player 11 и след това свържете плейъра
към компютъра си като използвате приложения USB кабел.

Поставете конектора на USB кабела в плейъра с маркировка
прозорец “Device Setup”.

2

3
4

нагоре. Появява се

Щракнете върху “Cancel”.

Затворете прозореца за автоматично възпроизвеждане като щракнете върху
“Cancel” или върху иконка за затваряне “Close”.
• Ако щракнете върху “Finish” вместо върху “Cancel” цялата база данни на Windows
Media Player се копира автоматично в паметта на плейъра. Ако размерът на данните е по-голям от наличното свободно пространство на плейъра, процесът по
копирането не стартира.
• Можете да отворите „Device Setup” прозорец по всяко време. За да отворите
щракнете с десен бутон върху “WALKMAN” от лявата страна в прозореца на
Windows Media Player и след това щракнете върху “Set Up Sync”.
Щракнете върху лента “Sync” в прозореца Windows Media Player 11.
Издърпайте и спуснете желаните песни от списъка Sync от дясната
страна на прозореца.

Песните се добавят към списъка Sync.

5

Щракнете върху “Start Sync”, за да започнете синхронизация.

Когато синхронизацията е завършена в Sync списъка се появява съобщение “You can
now disconnect ‘WALKMAN_name’”. След като сте завършили затворете Windows
Media Player 11 и изключете плейъра от компютъра.
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Прехвърляне на музикални файлове/видео файлове/снимки/Podcasts от компютър (Продължение)

Прехвърляне на музикални файлове/видео
файлове/снимки/Podcasts посредством
Windows Explorer
В допълнение към Windows Media Player 11, можете също така да използвате Windows
Explorer, за да прехвърляте данни от компютъра си на плейъра. Преди да прехвърляте
въведете предварително желаните музикални файлове/видео файлове/ снимки/ рodcasts в
компютъра си като използвате подходящия софтуер.
За да прехвърлите данни от компютъра си на плейъра, издърпайте и спуснете файловете от папката в компютъра в папка в плейъра в Windows Explorer. Когато свържете
плейъра си към компютър посредством приложения USB кабел, плейърът се появява като
[WALKMAN].
Възможните са възпроизвеждане данни са подредени според строга йерархия. За да прехвърлите данни правилно, вижте илюстрациите на следващата страница. Йерархията
на данни може да се различава в зависимост от средата на компютъра Ви. Можете също
така да прехвърлите данни като използвате приложения софтуер.
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Музика

Видео

Снимки

Podcast

1-во

1-во

1-во

7-мо

7-мо

7-мо

8-мо

8-мо

8-мо

1-во

2-ро

3-то
9-то

9-то

9-то

* Йерархиите на данни в папки “PICTURES” и “DCIM” са същите както в папка “PICTURE”.

Възможни за прехвърляне файлове

Музикални: MP3, WMA, AAC*, Linear PCM
Видео: MPEG-4, AVC (H.264/AVC), WMV
Фото: JPEG
*AAC файлове със защита от копиране не могат да се възпроизвеждат.

Забележка
• Ако прехвърляте podcast епизоди на плейъра посредством Windows Explorer, не можете да сваляте
едновременно други podcast епизоди посредством LAN опцията на плейъра.
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Работа с интернет
Можете да свържете плейъра към интернет посредством безжична мрежа, за да се насладите на различни интернет опции.

Интернет опции на плейъра
YouTube
Можете да гледате видео файлове от YouTube посредством безжична интернет връзка.
Можете да търсите желани видео файлове според ключова дума или да търсите най-често преглеждани видео файлове.

Podcast
Освен прехвърлянето на епизоди от компютъра на плейъра, можете също така да
регистрирате podcasts на плейъра. За да регистрирате podcast на плейъра, използвайте
интернет браузър, за да отворите страница, която разпространява podcasts и след това
потупайте иконка RSS. Можете да свалите епизоди от регистрирани podcasts посредством безжична интернет връзка.
Можете също така да регистрирате podcasts чрез придърпване и спускане от iTunes® в
Content Transfer или чрез прехвърляне като използвате Media Manager за WALKMAN, за да
свалите други епизоди посредством безжична интернет връзка.

Интернет браузър
Можете да преглеждате уебстраници посредством безжична интернет връзка. Можете
да увеличавате или намалявате размера на уебстраница, както и да реорганизирате оформлението й за по-лесно разчитане. Интернет браузъра поддържа JavaScript.
Забележки
• Някои уебстраници може да не бъдат изведени или да не функционират правилно. Освен това,
уебстраници съдържащи голям брой видеоклипове или снимки може да не бъдат изведени.
• Интернет браузърът на компютъра не поддържа следните функции:
– Съдържание на светкавицата*:
– Качване/сваляне на файлове;
– Възпроизвеждане на медиен поток, като например аудио или видео поток;
– Прозорци, които се прехвърлят към нови прозорци когато щракнете върху тях.
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Свързване към интернет
За да се свържете към интернет мрежата посредством безжична връзка трябва да изберете точка на достъп от списъка. Обикновено, когато възникне нужда от свързване към
интернет мрежата, на екрана на плейъра автоматично се появява екран за потвърждение
на свързването.

1

1 От меню Home, изберете
(Настройки) b “Wireless LAN Settings”
(Безжични LAN настройки) b “WLAN Function On/Off” (Функция WLAN
включена/изключена) b “On” (Включена) b „ОК”

Ако настройка “WLAN Function On/Off” е в положение “Off” (Изключена) (настройка по подразбиране), плейърът не може да се свърже към безжична LAN връзка.

2
3
4

От меню Home, изберете

(Интернет Браузър).

Появява се екран с потвърждение за свързване.
Изберете “Yes”.

Появява се екран със списък на точки за достъп.
На екрана като списък се появяват регистрираните безжични мрежи ,както и тези,
които са в обхвата на плейъра.
Изберете точката за достъп, към която желаете да се свържете от
списъка.

Ако се нуждаете от парола, се появява екран за въвеждане. Изберете поле “WEP Key”
или “WPA Key”, въведете паролата и щракнете върху “OK”.
Появява се екран за осъществяване на свързване. След осъществяване на свързване се
появява интернет браузърът.
z Съвети
• Иконката
обозначава силата на сигнала на безжичната мрежа.
• За по-подробна информация относно безжичното свързване, обърнете се към инструкциите за
експлоатация.
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Допълнителна информация

Предпазни мерки
Не поставяйте устройството в затворени
пространства, като например лавици или
вградени шкафове.
За да предотвратите пожар, не покривайте
вентилационните отвори на устройството с
вестници, покривки, пердета и др. Не поставяйте запалени свещи върху устройството.
И не поставяйте запалени свещи върху устройството.
За да предотвратите пожар или токов удар,
не излагайте устройството на течности и не
поставяйте върху устройството предмети,
пълни с течност – например вази.
Не излагайте батерията на високи температури,
като например пряка слънчева светлина, огън или
подобни.
Прекалено силното налягане при слушане на звук
с високо ниво посредством слушалките може да
причини загуба на слух.
Измерена електрическа консумация 500 mA.

За потребители закупили Tourist
model в Япония
Функцията за ползване на безжични интернет
мрежи на този модел може да се използва в
Австралия, Нова Зеландия, Корея, Хонг Конг,
Сингапур, Индия, ОАЕ и Филипините.
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Забележка за потребители: следната информация е приложима за оборудване продавано в границите на
Европейски съюз и страни прилагащи
директивите на Европейски съюз.

Този продукт е предвиден за потребление в
следните страни:
Андора/Албания/Австрия/Босна и Херцеговина/
Белгия/България/Швейцария/Чехия/ Германия/
Дания/Естония/Испания/Финландия/Франция/
Великобритания/Гърция/Хърватска/Унгария/
Ирландия/Исландия/Италия/Литва/Латвия/
Люксембург/Македония/Малта/ Молдова/ Нидерландия/ Норвегия/Полша/Португалия/Румъния/
Русия/Швеция/ Словения/Словакия/Сърбия/
Турция/Украйна
С настоящето Sony Corp., декларира, че това
оборудване е съвместимо и отговаря на всички
основни изисквания и други свързани клаузи на
Директива 1999/5/ЕС. За подробности, моля
посетете следната уебстраница:
http://www.compliance.sony.de/
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Токио, Япония.
Оторизираният представител за ЕМС и
продуктова безопасност е Sony Германия, GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия.
За сервиз и проблеми с гаранцията, обръщайте се
към адресите, които са ви дадени в отделните
сервизни книжни и гаранционни карти.

За потребители, които използват
продукта в следните страни:
Франция
Функцията WLAN на този плейър трябва да се
използва само във вътрешността на сгради.
Всякаква употреба на WLAN функцията на този
плейър на открито е забранена на френска територия. Моля уверете се, че WLAN функцията е
изключена преди да използвате плейъра си на открито. (ART Decision 2002-1009, както е добавена
и в ART Decision 03-908, свързана с ограничения на
употребата на радио честоти).

Италия
Използването на RLAN мрежа се управлява:
-с уважение към частната собственост според
Legislative Decree от 1.8.2003 г., номер 259 („Код за
електронна комуникация”). В частност клауза 104
обозначава кога се налага изискване на допълнителни разрешителни, а клауза 105 обозначава кога е
разрешено свободно потребление.
-с уважение към снабдяването на широката публика с RLAN достъп до телеком мрежи и услуги
според Ministerial Decree от 28.05.2003 г., както
е допълнено от клауза 25 (общо оторизиране за
електронни комуникации и услуги) според Кода за
електронна комуникация.

Норвегия
Използването на това радио оборудване не е
разрешено в радиус от 20 км от центъра на NyAlesund, Svalbard в Норвегия.

Забележка за потребителите
• Записаната музика е само за домашно ползване.
Използването й извън това ограничение изисква
разрешение от носителите на авторското
право.
• Sony не носи отговорност за непълни записи,
сваляне или повредени данни в резултат на
проблеми с плейъра или компютъра.
• Възможността да извеждате различни
езици чрез приложените програми зависи от
инсталираната на компютъра ви операционна
система. За по-добри резултати, уверете се, че
инсталираната система е съвместима с езика,
който желаете да изведете.
• Не гарантираме, че ще можете да изведете правилно всички езици чрез приложените програми.
• Символи, създадени от потребителя и някои
специални символи може да не се изведат.
• В зависимост от типа на текста и символите,
показваният на плейъра текст може да не бъде
изведен правилно. Това се дължи на:
– Капацитета на свързания плейър.
– Плейърът не функционира нормално.
– Информацията на записа е написана на език
или със символи, които не се поддържат от
този плейър.
• Ако не възнамерявате да ползвате плейъра
в следващата половин година или по-дълго,
зареждайте батерията на всеки 6 до 12 месеца,
за да поддържате.
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Системни изисквания
• Компютър
IBM PC / AT или подобен компютър с предварително инсталирана една от следните
Windows операционни системи:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 или нагоре) / Windows XP Professional (Service Pack
2 или нагоре) / Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 или нагоре) / Windows Vista Home
Premium (Service Pack 1 или нагоре)/ Windows Vista Business (Service Pack 1 или нагоре)/
Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 или нагоре).
* С изключение на версии на операционни системи, които не се поддържат от
Microsoft.
* С изключение на Windows XP Professional 64-битовo издание.
* С изключение на други 64-битови операционни системи, използващи софтуер “Media
Manager for WALKMAN”.
• Процесор (CPU): Pentium 4 1.0 GHz или по-бърз.
• Памет (RAM): 512 МВ или повече.
• Твърд диск (Hard Disc Drive): Необходимото дисково пространство е приблизително
380 МВ или повече.
• Монитор (Display):
• Разделителна способност: 800 х 600 точки (или повече). (Препоръчваме 1024 х 768
точки или повече).
• Цветове: High Color (8-битов цвят) (препоръчваме 16-битов).
• CD-ROM устройство (поддържащо Digital Music CD възпроизвеждане с WDM). За
създаване на оригинални CD е необходимо устройство CD-R/RW.
• Звукова карта.
• USB порт (препоръчваме високоскоростен USB порт)
• Необходимо е да имате инсталирани Microsoft .NET Framework 2.0 или 3.0, QuickTime
7.2, Internet Explorer 6.0 или 7.0, Windows Media Player 10 или 11 (Препоръчваме Windows
Media Player 11. Някои компютри, които вече имат инсталиран Windows Media Player
10 може да се сблъскат с ограничение за файловете (AAC, видео файлове и др.), които
могат да бъдат прехвърлени чрез изтегляне и пускане с мишката.).
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• Необходимо е да имате инсталиран Adobe Flash Player 8 или по-висока версия.
• Изисква се да имате широколентова интернет връзка, за да използвате Electronic Music
Distribution (EMD) (Електронна музикална дистрибуция) или за да посетите уебсайта.
• Не гарантираме съвместимостта с всички компютри, дори ако те отговарят на
системните изисквания по-горе.
Не са съвместими следните конфигурации:
– Индивидуално асемблирани компютри или операционни системи.
– Операционни системи, които са надстройки на оригинално инсталираната от производителя операционна система.
– Компютри с няколко операционни системи
– Многомониторни компютърни системи
– Macintosh
2009 Sony Corporation

31

BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други
европейски
страни, използващи система за разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той
трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място,
вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда
и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне
на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на
естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на
този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа
безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany.
За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните
сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да
намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.

http://www.sony.bg

