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Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az
Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)

A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében.

Ez a szimbólum a készüléken vagy
a csomagolásán azt jelzi, hogy
a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja
le. A feleslegessé vált termékének
helyes kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés
helyes módját. Az anyagok, újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Megvásárolható tartozékok: Fejhallgató

Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol
biztonsági, teljesítményi, illetve adatok megőrzése
érdekében elengedhetetlen az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása, csak az arra
felkészült szerviz állomány cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen
az elem megfelelő kezelése, a termékének
elhasználódásakor jutassa el azt az arra kijelölt
elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő pontra.

Feleslegessé vált elemek hulladékként
való eltávolítása (Használható az
Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)



Ez a szimbólum az elemen vagy
annak csomagolásán azt jelzi, hogy
a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy azt a
használt elemek gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le.

Minden más elem esetén kérjük, hogy
tanulmányozza, milyen módon lehet
biztonságosan az elemet a készülékből eltávolítani.

Megjegyzés a vásárlóknak: az alábbi
információ csak az Európai Unió
irányelveit alkalmazó országokban
eladott berendezésekre vonatkozik
A termék gyártója a Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. A
termék hivatalos képviselője az EMC-vel és
a termékbiztonsággal kapcsolatban a Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. Az esetleges szolgáltatásokkal
és garanciális kérdésekkel forduljon a külön
dokumentumban feltüntetett címekhez.
Az esetleges szolgáltatásokkal és jótállási
kérdésekkel kapcsolatban forduljon a külön
dokumentumban feltüntetett címekhez.

Megjegyzés a felhasználóknak
• A felvett zeneszámoknak kizárólag magáncélú
használata engedélyezett. Egyéb célú
felhasználás esetén a szerzői jog tulajdonosának
engedélye szükséges.
• A Sony nem felelős a lejátszón vagy a
számítógépen jelentkező problémák miatt
nem teljesen rögzített/letöltött, illetve sérült
adatokért.
• A szöveg és a karakterek típusától függően
elképzelhető, hogy a szöveg nem megfelelően
jelenik meg a lejátszón. Ennek a következő okai
lehetnek:
– Nem elegendő a csatlakoztatott lejátszó
kapacitása.
– A lejátszó nem működik megfelelően.
– A tartalmi információ a lejátszó által nem
támogatott nyelven vagy karakterkészlettel van
megírva.

A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a lakhelyén
az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.



Mintaadatok
Gyári állapotában a lejátszó mintaadatokat is
tartalmaz. Ezeket a hangadatokat a Windows
Intéző segítségével lehet törölni.
A törölt mintaadatokat nem lehet visszaállítani. A
törölt mintaadatokat a gyártó sem tudja pótolni.

Az emberi test sztatikus elektromossága
Ritkán, de előfordulhat, hogy az emberi test
sztatikus elektromossága miatt nem tudja kezelni a
lejátszót. Ha ilyet tapasztal, tegye le a lejátszót kb.
fél-egy percre. Ezután ismét rendesen tudja kezelni
a lejátszót.
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Az első lépések
Köszönjük, hogy megvásárolta a következő terméket: NWZ-B133/B135/B133F/B135F*1.
A zeneszámokat a számítógépéről a lejátszójára másolva bármikor meghallgathatja őket. A
lejátszó használata közben a (kizárólag az NWZ-B133F/B135F esetében) FM-rádiót is
hallgathatja, és hangfelvételt is készíthet.

Mellékelt tartozékok
Ellenőrizze a csomagban található tartozékokat.
 Fejhallgató (1)
 Kezelési útmutató (ez a kézikönyv)*2 (1)
 Quick Start Guide*3 (1)

A sorozatszámmal kapcsolatos tudnivalók
A lejátszó sorozatszámára a vásárlás regisztrálásához van szükség. A szám a lejátszó
hátoldalán található.

Megjegyzés a lejátszó formázásával kapcsolatban
• A belső flash-memóriát ne a Windows Intézővel formázza meg. A belső flash-memória
formázását a lejátszón végezze el ( 46. oldal).
• A Kezelési útmutató (PDF-fájl) csak a lejátszó memóriájában található meg. Ha a
beépített flash-memóriát formázza, minden fájl, beleértve a Kezelési útmutatót (PDF-fájl)
is, törlődik. Formázás előtt ellenőrizze, hogy a fájlok a memóriában vannak-e, és
exportálja a szükséges fájlokat a számítógép merevlemezére vagy egyéb eszközre.
Ha véletlenül formázta a lejátszó beépített flash-memóriáját, akkor töltse le a Kezelési
útmutatót (PDF-fájl) a támogatási webhelyről ( 47. oldal), és másolja a lejátszó
beépített flash-memóriájába.

*1 A vásárlás helyétől függően előfordulhat, hogy a lejátszó bizonyos modelljei nem érhetők el.
*2 A vásárlás helyétől függően a lejátszó Kezelési útmutatója csak a lejátszó memóriájában, PDF-fájlként
található meg (nem pedig kinyomtatva).
*3 A lejátszóhoz nincs mellékelt Quick Start Guide, ha a Kezelési útmutató ki van nyomtatva.





Alkatrészek és vezérlőelemek
Elölnézet

Hátulnézet

Fejhallgató

 REC/STOP gomb ( 36., 39. oldal)

Elindítja/leállítja a felvételt. A hangot a
mikrofon vagy a jelenleg kapható (kizárólag
az NWZ-B133F/B135F esetében)
FM-program segítségével rögzítheti.

 VOL +*1/– gomb

A hangerő beállítására szolgál.

 BASS gomb ( 28. oldal)

Aktiválja a Bass funkciót a mély hangsáv
kiemeléséhez.

 * gomb ( 13.,19. oldal)
1

Be/kikapcsolja a lejátszót ( 16. oldal).
Elindítja/szünetelteti a zeneszámok lejátszását,
illetve szünetelteti/újraindítja a felvételt. Amikor
a kijelzőn megjelenik a menü, ezzel a gombbal
erősítheti meg menüelem kiválasztását.

 / gomb ( 13., 23. oldal)
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Kiválaszt egy zeneszámot, albumot, előadót,
mappát vagy menüelemet. A gombot
lenyomva a zeneszám/album/előadó/
mappa elejére ugorhat, illetve előre- vagy
visszatekercselhet.

 Áramellátás-jelzőfény

LED-megvilágítással rendelkezik
( 44. oldal). A megvilágítási séma a
kezeléstől függően változik.

 BACK/HOME*2 gomb ( 13. oldal)

Visszatér az előző menübe. Tartsa lenyomva a
HOME menü megjelenítéséhez.

 Kijelző ( 22. oldal)
 Mikrofon ( 39. oldal)
  (Fejhallgató) csatlakozója

A fejhallgató csatlakoztatásához úgy illessze
be a dugót, hogy a helyére kattanjon. Ha a
csatlakoztatás nem megfelelő, lehet, hogy
nem fog megfelelően szólni.

*1 A gombok felszínén kitapintható jelzések
vannak. Ezek segítik a gombok kezelését.
*2 A gombok mellett  szimbólummal
jelzett funkciók lenyomásra aktiválódnak.
Hasonlóképpen a gombok mellett
szimbólummal jelzett funkciók is akkor
aktiválódnak, ha lenyomva tartja őket.

 RESET gomb ( 47. oldal)

Alaphelyzetbe állítja a lejátszót, ha például
egy tűvel lenyomja a RESET gombot.
Ha a számítógépet visszaállítás után
újraindítja, a lejátszó a korábban beállított
elemeket aktiválja újra.

 A hordszíj rögzítőhelye

 Pendrive-kupak

Vegye le a pendrive-kupakot, és
csatlakoztassa a lejátszó USB-csatlakozóját a
számítógép USB-csatlakozójához.

A pendrive-kupak levétele

A pendrive-kupakot az alábbiak szerint vegye le.

Itt lehet rögzíteni a (külön megvásárolható)
hordszíjat.

 HOLD kapcsoló

A HOLD kapcsoló segítségével elkerülhető a
lejátszó nemkívánatos kezelése.
Ha a HOLD kapcsolót a nyíl () irányába
csúsztatja, az összes kezelőgomb le van tiltva.
Ha a HOLD funkció bekapcsolt állapota
mellett lenyom egy gombot, a kijelzőn a
„HOLD” felirat és az aktuális idő jelenik meg.
(Az aktuális idő csak beállított óra esetén
jelenik meg ( 44. oldal).)
A HOLD funkció kikapcsolásához tolja vissza
a HOLD kapcsolót az ellenkező állásba.

USB-csatlakozó
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HOME menü
A HOME menü a lejátszó BACK/HOME gombjának lenyomva tartásával jelenik meg. A
zeneszámok lejátszását, az FM-rádióvevőt*1, a rögzített hangfájlok lejátszását és a
beállítások módosítását is a HOME menüből lehet elérni.

HOME menü

A HOME menü kezelése
Amikor a HOME menü elemei megjelennek, nyomja le a / gombot egy elem
kiválasztásához, majd a megerősítéshez nyomja le a  gombot.
Az előző menübe a BACK/HOME gomb lenyomásával, a HOME menübe pedig ugyanezen
gomb lenyomva tartásával léphet vissza.
Például ha egy zeneszámot a HOME menü
(Music Library) pontjának kiválasztásával
szeretne lejátszani, a menü az alábbiak szerint módosul.

HOME menü

Válassza a

Music Library
Az ikonok a HOME menüben jelennek meg, és a kijelölt ikon színe inverzként jelenik meg.
Voice

FM*1
Settings

Az FM-rádió lejátszása, illetve a rögzített FM-programok lejátszása vagy törlése
( 29. oldal).
A zenei funkcióbeállítások, az FM*1, a hangrögzítés vagy a lejátszó beállítása
( 42. oldal).

Válassza ki a kívánt mappát, majd nyomja meg  gombot.

Zeneszámok (fájlok) listája

Rögzített hangfájlok lejátszása/törlése ( 39. oldal).

Music Library Az átmásolt zeneszámok lejátszása a lejátszón ( 19. oldal).

(Music Library) lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot.

Válassza ki a kívánt zeneszámot (fájlt), majd nyomja
meg  gombot. Megkezdődik a lejátszás.

Now Playing képernyő
 Nyomja le a BACK/HOME gombot.
 Tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot.

*1 kizárólag az NWZ-B133F/B135F esetében
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Alapműveletek
Megjegyzés

Mielőtt a lejátszót a számítógépéhez csatlakoztatná, győződjön meg róla, hogy a
számítógépen Windows XP (Service Pack 2 vagy újabb) vagy Windows Vista
(1. szervizcsomag) operációs rendszer és a Windows Media Player 11-es verziója fut.

Az akkumulátor feltöltése
A lejátszó akkumulátorának feltöltéséhez csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.
Vegye le a pendrive-kupakot, és csatlakoztassa az USB-csatlakozót a számítógép USBportjához.

• Ügyeljen rá, hogy véletlenül se üsse vagy feszítse meg számítógéphez csatlakoztatott lejátszót, mert
megsérülhet.

Az akkumulátor töltöttségi szintje

A kijelzőn látható akkumulátor ikon*1 ( 22. oldal) az alábbiak szerint változik. Az
akkumulátor élettartamával kapcsolatos részletek a  69. oldalon találhatók.

Alapműveletek

A lejátszó csatlakoztatása előtt

*1 Ha a „USB Bus Powered” beállítás „Low-Power 100mA” értékre van beállítva ( 45. oldal), az
akkumulátor ikonja mellett a szimbólum látható.

Az akkumulátor lemerülését az akkumulátor ikonja jelzi. Ha a „LOW BATTERY” kijelzést
látja, a lejátszót nem lehet működtetni. Ebben az esetben töltse fel az akkumulátort úgy,
hogy a lejátszót a számítógéphez csatlakoztatja.
Megjegyzések

Cél
USB-csatlakozó

Amikor a kijelzőn a következő, az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző felirat jelenik meg:
, az akkumulátor töltése befejeződött.
A lejátszót teljesen töltse fel az első használatkor, illetve ha már hosszabb ideje nem
használta (amíg a
felirat meg nem jelenik a kijelzőn). A feltöltés idejével és
akkumulátor élettartamával kapcsolatos tudnivalókat lásd a  69. oldalon.
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• Az akkumulátort 5 ºC és 35 ºC közötti hőmérsékleten kell feltölteni.
• Az akkumulátor kb. 500 feltöltésre van hitelesítve. Ez a szám a lejátszó használatának körülményeitől
függően változhat.
• Az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző ikon csupán becsült értéket mutat. Ez azt jelenti, hogy az
ikonon látható fekete sávok nem pontosan negyednyi töltöttséget jelölnek.
• A kijelzőn a „DATA ACCESS” felirat jelenik meg, amikor a lejátszó kapcsolatot létesít a számítógéppel.
Ne húzza ki a lejátszót, amikor a „DATA ACCESS” felirat látható, mert az átmásolt fájl megsérülhet.
• A lejátszó kezelőgombjait nem lehet használni, amikor a lejátszó a számítógéphez kapcsolódik.
• A számítógéphez csatlakoztatott USB-eszközök némelyike akadályozhatja a lejátszó megfelelő
működését.
• A saját kézzel összeállított, illetve átalakított számítógépek esetében nem garantáljuk, hogy az
akkumulátort fel lehet tölteni.
• Ha hosszú ideig nem használta a lejátszót, és tölteni kezdi, akkor előfordulhat, hogy a számítógép nem
ismeri fel a lejátszót, vagy semmi nem jelenik meg a képernyőn. Töltse a lejátszót körülbelül 5 percig,
és az megfelelően fog működni.

Folytatás 

15

Alapműveletek (folytatás)

A lejátszó bekapcsolása
Nyomja le a  gombot a lejátszó bekapcsolásához. A lejátszó onnan folytatja a lejátszást,
ahol kikapcsolta.

A lejátszó kikapcsolása
Tartsa lenyomva a  gombot a lejátszó kikapcsolásához. Megjelenik a „POWER OFF”
felirat.
 Tipp
• Ha leállított üzemmódban egy bizonyos ideig semmilyen műveletet nem végez, a kijelző
automatikusan kikapcsol, a lejátszó pedig készenléti üzemmódra vált, hogy csökkentse az
energiafogyasztást. Ha egy ideig nem végez semmilyen műveletet, a lejátszó automatikusan kikapcsol.

Zene másolása
Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez, és másolja a hangfájlokat a lejátszóra.
 Tippek
• Hangfájlokat a Windows Media Player alkalmazás 11-es verziójával is másolhat. A Windows Media
Player használatával és támogatásával kapcsolatos részletekért a következő webhelyen keressen a
Windows Media Playerrel kapcsolatos információkat:
http://support.microsoft.com/
• Hangfájlokat a Sony Hi-Fi USB-porttal ellátott komponensrendszeréből is másolhat. A hangfájlok
lejátszóra történő másolásával kapcsolatos részleteket az eszközhöz mellékelt használati utasításban
talál.

Megjegyzések
• A lejátszón csak az MP3/WMA-fájlok hallgathatók ( 67. oldal).
• Amíg a lejátszó csatlakozik, ne kapcsolja be vagy ki a számítógépet vagy a Sony hifi-rendszert. Ha a

számítógépet vagy a Sony hifi-rendszert kikapcsolja a lejátszóra történõ adatátvitel közben, az adatok
megsérülhetnek, valamint a lejátszó vagy a készülék tönkremehet.

1
2
3
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Alapműveletek

A lejátszó be- és kikapcsolása

Csatlakoztassa a lejátszó USB-csatlakozóját a számítógéphez.
Az USB-csatlakozót ütközésig tolja be.

Nyissa meg a [Számítógép] - [WALKMAN] vagy [Cserélhető lemez] [Adattároló] mappát, majd válassza ki azt a mappát, amelyben a
hangfájlokat tárolni akarja.
A számítógépes környezettől függően az adathierarchia eltérő lehet.

Az egérrel húzza a fájlokat a kijelölt mappába.

Folytatás 
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Alapműveletek (folytatás)
A lejátszóra másolt zeneszámok törlése

Megjegyzések
• Ügyeljen rá, hogy véletlenül se üsse vagy feszítse meg számítógéphez csatlakoztatott lejátszót, mert
megsérülhet.
• A lejátszón nem fut a SonicStage szoftver (SonicStage szoftver, fejlesztő: Sony, a számítógépen lévő
zenék kezelésére, illetve zenék egyéb lejátszótípusokra történő másolására alkalmas). Erre a lejátszóra
a zenéket egyszerű áthúzással másolhatja át, nincs szükség a SonicStage alkalmazásra.
• Fájlmásolás közben ne húzza ki a lejátszót. Ha így tesz, az átmásolt fájlok megsérülhetnek.
• Ha a lejátszót fájlmásolás közben kihúzza, felesleges fájlok maradhatnak rajta. Ilyenkor másolja vissza
a használható fájlokat a számítógépre, és formázza meg a lejátszót ( 46. oldal).
• Előfordulhat, hogy szerzői jogi védelem miatt néhány fájlt nem lehet a lejátszón meghallgatni.
• A lejátszó összesen legfeljebb 2 000 fájlt és mappát, illetve mappánként 8 almappát tud megjeleníteni.
Bár a fentiekben ismertetett mennyiségnél több fájlt vagy mappát is a lejátszóra másolhat, az nem tud
több fájlt és mappát megjeleníteni.
• A számítógépes környezettől függően az adathierarchia eltérő lehet.
• Ha a lejátszóban sok fájl vagy mappa található, időbe telhet, mire a lejátszó elindul, illetve a fájlok/
mappák listája megjelenik a kijelzőn.

18

Zene lejátszása
Meghallgathatja a lejátszóra másolt zeneszámokat. Az átmásolt zeneszámok a „Music
Library” mappába kerülnek.
/ gomb

BACK/HOME gomb

Zene lejátszása

Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez, majd törölje a szükségtelen hangfájlokat a
Windows Intéző segítségével.

Zene lejátszása

 gomb

Megjegyzés
• A zeneszámok lejátszása előtt:
– Húzza ki a lejátszót a számítógépből.
– Zárja le a HOLD funkciót ( 11. oldal).
– Kapcsolja be a lejátszót ( 16. oldal).
– Ellenőrizze, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje nem alacsony-e, illetve nem merült-e le
( 15. oldal). Ha igen, töltse újra az akkumulátort ( 14. oldal).

Folytatás 
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Zene lejátszása (folytatás)

Zeneszámok keresése

1
2

Tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem
jelenik.
Nyomja le a / gombot a (Music Library), majd a
megerősítéshez nyomja le a  gombot.
Megjelenik a következő lista:

•
•
•
•
•
•
•
•

„Now Playing”: Lejátssza a legutóbb hallgatott fájlt.
„Folder”: Mappa szerint keres zeneszámokat.
„All Songs”: Cím szerint keres zeneszámokat.
„Artist”: Előadó szerint keres zeneszámokat.
„Album”: Album szerint keres zeneszámokat.
„Playlists”*1: Lejátszási lista szerint keres zeneszámokat.
„Genre”: Stílus szerint keres zeneszámokat.
„Release Year”: A kiadás éve szerint keres zeneszámokat.

Megjegyzések
• A lejátszó csak az ID3 címkeinformációval rendelkező zeneszámokat osztályozza automatikusan.
• Ha a zeneszám előadója vagy albumcíme nem ismert, az „Unknown” felirat olvasható mellette. Ha egy
zeneszámnak nincs címe, adjon neki egyet a számítógépen.
• A lejátszó összesen legfeljebb 2 000 fájlt és mappát, illetve mappánként 8 almappát tud megjeleníteni.
Bár a fentiekben ismertetett mennyiségnél több fájlt vagy mappát is a lejátszóra másolhat, az nem tud
több fájlt és mappát megjeleníteni.
• Ha a lejátszóban sok fájl vagy mappa található, időbe telhet, mire a lejátszó elindul, illetve a fájlok/
mappák listája megjelenik a kijelzőn.

Zene lejátszása

A kívánt zeneszámokat többféle szempont, pl. mappa, előadó, albumcím stb. szerint
keresheti.

 Tipp
• A Windows Media Player 11 segítségével szerkesztheti vagy módosíthatja az ID3 címkeinformációkat
és a lejátszó listát. A Windows Media Player használatával és támogatásával kapcsolatos részletekért a
következő webhelyen keressen a Windows Media Playerrel kapcsolatos információkat:
http://support.microsoft.com/

Visszatérés az előző menübe
Nyomja le a BACK/HOME gombot.

*1 A HiFi komponensrendszerekben létrehozott lejátszási listákat nem lehet átmásolni.
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3

Egy elem kiválasztásához nyomja le a / gombot, majd a
megerősítéshez nyomja le a  gombot.

4

Egy zeneszám kiválasztásához nyomja le a / gombot, majd a
megerősítéshez nyomja le a  gombot.

Ismételje meg ezt a lépést a kívánt zeneszám megtalálásához.

Megkezdődik a lejátszás.
Folytatás 
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Zene lejátszása (folytatás)
Kijelző

A lejátszó egyéb funkciói

 A zeneszám címe/A fájlnév kijelzése
Az aktuális zeneszám címét vagy fájlnevét
jelzi ki.

 A lejátszási tartomány kijelzése
A lejátszási tartományt jelzi ki.

 A lejátszás idejét mutató állapotsáv
A lejátszás idejét jelzi ki.

 A lejátszás állapotának kijelzése

A lejátszás aktuális módját jelzi ki
(: lejátszás, : szünet,  (): gyors
előretekercselés,  (): ugrás az
aktuális (vagy az előző) zeneszámra).

Cél

A gombok kezelése

A zeneszám leállítása

Nyomja le a  gombot.

A lejátszás újraindítása

Nyomja le a  gombot, amikor a zeneszám le van állítva.

Ugrás az aktuális (vagy az előző)
zeneszámra.

Nyomja le a () gombot.

Az aktuális zeneszám gyors
visszatekercselése

A lejátszás alatt tartsa lenyomva a  () gombot, majd
a kívánt pontnál engedje fel.

Zene lejátszása

Zeneszámok lejátszásakor

Zeneszám gyors visszatekercselésekor vagy gyors előretekercselésekor

 Az aktuális zeneszám sorszámának
kijelzése
Az aktuálisan kiválasztott vagy lejátszott
zeneszám sorszámát jelzi ki.

 A lejátszási mód kijelzése

A lejátszás aktuális módjának ikonját jelzi ki
( 25. oldal). Ha a lejátszási mód „Normal”,
nem jelenik meg ikon.

 A Bass funkció/az Equalizer üzemmód
kijelzése
A Bass funkció ( 28. oldal), illetve az
Equalizer üzemmód aktivált állapotát jelzi ki
( 27. oldal).

Eltelt idő

A zeneszám/fájl teljes hossza

 Tipp
• A lejátszó többféle lejátszási módot is kínál, a véletlenszerű és a különböző ismétlődő lejátszási
módokat is beleértve ( 25. oldal). A hang minőségét az Equalizer ( 27. oldal) vagy a Bass funkció
( 28. oldal) beállításával is módosíthatja.

 Az akkumulátor töltöttségi szintjének
kijelzése
Az akkumulátor töltöttségi szintjét jelzi ki.

22
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Zene lejátszása (folytatás)
A lejátszási módok listája

A lejátszó többféle lejátszási módot is kínál, beleértve a véletlenszerű és a különböző
ismétlődő lejátszási módokat is.

Beállított elem/ikon

Leírás

„Normal”/nincs ikon

Az aktuális zeneszám végén minden kiválasztott mappához/
albumhoz/előadóhoz tartozó zeneszám egyszer kerül
lejátszásra (alapértelmezett beállítás).

Az összes ismétlése/

Az aktuális zeneszám végén minden kiválasztott mappához/
albumhoz/előadóhoz tartozó zeneszám ismét lejátszásra
kerül.

1
2
3
4
5

Tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem
jelenik.
Nyomja le a / gombot a (Settings) kiválasztásához, majd a
megerősítéshez nyomja le a  gombot.
Nyomja le a / gombot a „Music Settings” kiválasztásához, majd a
megerősítéshez nyomja le a  gombot.
Nyomja le a / gombot a „Play Mode” kiválasztásához, majd a
megerősítéshez nyomja le a  gombot.

1 zeneszám ismétlése/

1

Az összes ismétlése keverve/ .
SHUF

Zene lejátszása

A lejátszási mód beállítása

Az aktuális zeneszám ismét lejátszásra kerül.
Az aktuális zeneszám végén minden kiválasztott mappához/
albumhoz/előadóhoz tartozó zeneszám véletlenszerű
sorrendben kerül lejátszásra.

Nyomja le a / gombot a kívánt lejátszási mód kiválasztásához,
majd a megerősítéshez nyomja le a  gombot.

Visszatérés az előző menübe
Nyomja le a BACK/HOME gombot.

24
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Zene lejátszása (folytatás)

A hangminőség beállítása

A hangszínszabályozó lehetséges beállításai
Leírás

„None”/nincs ikon

Kikapcsolja a hangszínszabályozót (alapértelmezett beállítás).

Beállíthatja vele a kívánt, a zeneszámhoz illő hangminőséget stb.

„Heavy”/

Kiemeli a magas és mély tartományokat, az erőteljesebb hangzás érdekében.

1
2
3
4
5

Tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem
jelenik.

„Pop”/

A középső tartományt hangsúlyozza, az énekhangok kiemelése érdekében.

„Jazz”/

Kiemeli a magas és a mély tartományokat, az élethű hangzás érdekében.

Nyomja le a / gombot a (Settings) kiválasztásához, majd a
megerősítéshez nyomja le a  gombot.

„Unique”/

Kiemeli a magas és a mély tartományokat, hogy halkan is szépen szóljanak.

„Custom”/

A felhasználó által megadható egyéni hangbeállítás.
A hangbeállítást a következőképpen tudja szerkeszteni: nyomja
le a / gombot az „Edit” kiválasztásához, majd nyomja
le a  gombot. A hangbeállítás szerkesztéséhez nyomja le a
/ gombot, így kiválasztja a hangsávot (5 hangsáv van:
100 Hz-től 10 kHz-ig), majd a megerősítéshez nyomja le a 
gombot. Ezután nyomja le a / gombot a
frekvenciatartomány kiválasztásához (7 frekvenciatartomány
van: -3-tól +3-ig), majd a megerősítéshez nyomja le a 
gombot. A fentieket minden egyes hangsáv
frekvenciatartományának beállítása esetén ismételje meg.
Ha egy beállítás megerősítése előtt a BACK/HOME gomb
lenyomása nélkül tér vissza az előző menübe, a beállítás nem
lép érvénybe. A megerősítéshez mindenképpen meg kell
nyomnia a  gombot.

Nyomja le a / gombot a „Music Settings” kiválasztásához, majd a
megerősítéshez nyomja le a  gombot.
Nyomja le a / gombot az „Equalizer” kiválasztásához, majd a
megerősítéshez nyomja le a  gombot.
Nyomja le a / gombot a kívánt hangszínbeállítás
kiválasztásához, majd a megerősítéshez nyomja le a  gombot.

Visszatérés az előző menübe
Nyomja le a BACK/HOME gombot.

Zene lejátszása

Beállított elem/ikon

Az Equalizer beállítása

Megjegyzések
• Ha bekapcsolja Bass funkciót, miközben a keverő aktiválva van, a keverő ideiglenesen ki lesz
kapcsolva. A keverő visszakapcsol a Bass funkció kikapcsolásakor.
• Amíg a Bass funkció aktív, a hangszínszabályozó beállításait nem lehet módosítani.

26
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Playing Music (continued)

A Bass funkció aktiválása

 Tipp
• Nagy hangerõnél a Bass funkció hatása korlátozott hallásvédelmi okokból.

Megjegyzések
• Ha bekapcsolja Bass funkciót, miközben a keverő aktiválva van, a keverő ideiglenesen ki lesz
kapcsolva. A keverő visszakapcsol a Bass funkció kikapcsolásakor.
• Amikor a Bass funkciót bekapcsolja, az áramellátás-jelzőfény világítani kezd ( 44. oldal). Azonban a
jelzőfény nem világít az FM-vétel közben.

Az FM-rádió hallgatása kézi hangolás
üzemmódban
Ellenőrizze, hogy csatlakoztatta-e a fejhallgatót a lejátszóhoz; a lejátszó e nélkül nem kap
FM-jelet.

1
2
3

Tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem
jelenik.
Nyomja le a / gombot az (FM) kiválasztásához, majd a
megerősítéshez nyomja le a  gombot.
Ellenőrizze, hogy a kiválasztott beállítás a „Manual” legyen, majd a
megerősítéshez nyomja le a  gombot.
A lejátszó kézi hangolás üzemmódba kapcsol.

Frekvencia

Állomás száma

Megjegyzés
• A tárolt állomás csak akkor jelenik meg, ha az aktuális frekvencia már be van állítva ( 31. oldal).

28
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Zenehallgatás/hangfelvétel készítése az FM-rádió segítségével (kizárólag az NWZ-B133F/B135F esetében)

A mély hangsávot a BASS gomb lenyomásával is kiemelheti. A Bass funkció egy-egy
gombnyomással kapcsolható be, illetve ki.

Zenehallgatás/hangfelvétel készítése az FM-rádió segítségével (kizárólag az NWZ-B133F/B135F esetében)
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Zenehallgatás/hangfelvétel készítése az FM-rádió segítségével (kizárólag az NWZ-B133F/B135F esetében) (folytatás)

4

Nyomja le a / gombot az előző (vagy következő) frekvencia
kiválasztásához.
A frekvencia 0,1 MHz-cel módosul.
A gombok kezelése

A kívánt rádióállomások automatikus behangolása

A következő frekvencia kiválasztása

Nyomja le a  gombot.

Az előző frekvencia kiválasztása

Nyomja le a  gombot.

A következő fogható rádióállomás
megkeresése

Tartsa lenyomva a  gombot.

Az „FM Auto Preset” funkció segítségével legfeljebb 30, a környezetében fogható
rádióállomást (P01-P30) hangolhat be automatikusan.
Az FM-rádióvevő első használata során, vagy ha elutazik, javasoljuk, hogy a fogható
rádióállomásokat az „FM Auto Preset” funkció segítségével hangolja be automatikusan.

Az előző fogható rádióállomás
megkeresése

Tartsa lenyomva a  gombot.

 Tippek

Visszatérés az előző menübe
Nyomja le a BACK/HOME gombot.

A vétel minőségének javítása
A fejhallgató zsinórja antennaként működik, ezért húzza ki, amennyire csak lehet.

Megjegyzés
• Az „FM Auto Preset” művelet az összes korábban beállított rádióállomást törli.

1
2
3
4

Tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem
jelenik.
Nyomja le a / gombot a (Settings) kiválasztásához, majd a
megerősítéshez nyomja le a  gombot.
Nyomja le a / gombot az „FM Settings” kiválasztásához, majd a
megerősítéshez nyomja le a  gombot.
Nyomja le a / gombot az „FM Auto Preset” kiválasztásához, majd
a megerősítéshez nyomja le a  gombot.

Folytatás 

Zenehallgatás/hangfelvétel készítése az FM-rádió segítségével (kizárólag az NWZ-B133F/B135F esetében)

Cél

• Ha az FM-rádióadás hallgatása közben lenyomva tartja a () gombot, a lejátszó megkeresi az
előző (vagy a következő) rádióállomást. Ha az állomás fogható, megszólal az adás.
• Ha az FM-rádióadás hallgatása közben lenyomva tartja a  gombot, a lejátszó szünetelteti az
FM-rádióadás vételét. A  gomb lenyomása után a lejátszó folytatja az FM-rádióadás vételét.

30

Az FM-rádió hallgatása automatikus hangolás
üzemmódban
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Zenehallgatás/hangfelvétel készítése az FM-rádió segítségével (kizárólag az NWZ-B133F/B135F esetében) (folytatás)

5

Nyomja le a / gombot az „OK” kiválasztásához, majd a
megerősítéshez nyomja le a  gombot.

 Tipp
• Ha az FM-rádióadás hallgatása közben lenyomva tartja a  gombot, a lejátszó szünetelteti az
FM-rádióadás vételét. A  gomb lenyomása után a lejátszó folytatja az FM-rádióadás vételét.

Az automatikus hangolás leállítása
Az 5. lépésnél válassza a „Cancel” lehetőséget, majd nyomja le a  gombot a
megerősítéshez.

1
2
3

Válassza ki a kívánt frekvenciát ( 29., 35. oldal).
Az FM menübe való visszatéréshez nyomja le a BACK/HOME gombot,
majd nyomja le a / gombot az „Add Preset” kiválasztásához,
végül a megerősítéshez nyomja le a  gombot.
Nyomja le a / gombot annak a tárolt állomásnak a
kiválasztásához, amelyet az aktuális frekvenciához kíván rendelni, majd a
megerősítéshez nyomja le a  gombot.
Ha olyan tárolt állomást választ, amely már egy másik frekvenciához van rendelve,
megjelenik egy üzenet, amely megkérdezi, át kívánja-e helyezni. Az „OK”
kiválasztásával és a  gomb lenyomásával a tárolt állomás áthelyezésre kerül.

Visszatérés az előző menübe
Nyomja le a BACK/HOME gombot.
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Zenehallgatás/hangfelvétel készítése az FM-rádió segítségével (kizárólag az NWZ-B133F/B135F esetében)

A fogható rádióállomások automatikus behangolása a frekvenciák sorrendjében
történik. Ha az automatikus behangolás elkészült, a kijelzőn megjelenik a
„COMPLETE” felirat, majd elérkezik a legalacsonyabb frekvenciájú automatikusan
behangolt állomáshoz.

A rádióállomások kézi hangolása
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Zenehallgatás/hangfelvétel készítése az FM-rádió segítségével (kizárólag az NWZ-B133F/B135F esetében) (folytatás)
A tárolt rádióállomások törlése
FM-vétel megkezdése ( 29., 35. oldal)..
Az FM menübe való visszatéréshez nyomja le a BACK/HOME gombot,
majd nyomja le a / gombot az „Delete Preset” kiválasztásához,
végül a megerősítéshez nyomja le a  gombot.

3

Nyomja le a / gombot annak a tárolt állomásnak a
kiválasztásához, amelyet törölni kíván, majd a megerősítéshez nyomja le
a  gombot.

4

Nyomja le a / gombot az „OK” kiválasztásához, majd a
megerősítéshez nyomja le a  gombot.

Kiválasztani csak tárolt rádióállomást lehet. Az automatikusan fogható állomásokat az „FM
Auto Preset” funkció ( 31. oldal) segítségével vagy kézzel ( 33. oldal) hangolhatja be.

1
2
3

A tárolt rádióállomás törlésre kerül.

Tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem
jelenik.
Nyomja le a / gombot az (FM) kiválasztásához, majd a
megerősítéshez nyomja le a  gombot.
Nyomja le a / gombot a „Preset” kiválasztásához, majd a
megerősítéshez nyomja le a  gombot.
A lejátszó automatikus hangolás üzemmódba kapcsol.

Megjegyzés
• Rádióállomásokat beállítani, illetve törölni csak az FM-rádióadás hallgatása közben lehet.

Állomás száma

4
34

Nyomja le a / gombot az előző (vagy következő) tárolt állomás
kiválasztásához.
Folytatás 

Zenehallgatás/hangfelvétel készítése az FM-rádió segítségével (kizárólag az NWZ-B133F/B135F esetében)

1
2

Rádióadások kiválasztása automatikus hangolás
üzemmódban
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Zenehallgatás/hangfelvétel készítése az FM-rádió segítségével (kizárólag az NWZ-B133F/B135F esetében) (folytatás)

Rögzített FM-rádióprogramok lejátszása

1

1
2
3
4

2
3

A felvenni kívánt állomás hallgatása közben tartsa lenyomva a REC/STOP
gombot.
A lejátszó a rögzítés idejére készenléti üzemmódba kapcsol.

Nyomja le a REC/STOP gombot.
Megkezdődik a rögzítés.

A rögzítés leállításához nyomja le a REC/STOP gombot.
A felvétel FRnnnn*1.wav néven kerül elmentésre a [Hangfelvétel] – [FM] mappába.
*1 A fájlnevek („FR0001.wav”-„FR9999.wav”) automatikusan rendelődnek a fájlokhoz.

 Tippek
• Az FM-rádió segítségével a következőképpen is készíthet hangfelvételt: az 1. lépésnél nyomja le
röviden a REC/STOP gombot, válassza az „OK” lehetőséget, majd a megerősítéshez kattintson a
 gombra.
• Ha a hangfelvételt olyan helyen készíti, ahol rossz a vétel, előfordulhat, hogy a felvétel zajos lesz. A
hangfelvételt olyan helyen készítse, ahol jó a vétel.
• A rögzítés szüneteltetéséhez nyomja le a  gombot. Ha ismét lenyomja, a rögzítés folytatódik.

Tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem
jelenik.
Nyomja le a / gombot az (FM) kiválasztásához, majd a
megerősítéshez nyomja le a  gombot.
Nyomja le a / gombot a „Play Rec Data” kiválasztásához, majd a
megerősítéshez nyomja le a  gombot.
Nyomja le a / gombot a kívánt, rögzített FM-rádióprogram
meghallgatásához, majd a megerősítéshez nyomja le a  gombot.

 Tipp
• Ha valamennyi rögzített FM-rádióprogramot meg kívánja hallgatni, a 4. lépésnél válassza a „Play All”
lehetőséget.

Visszatérés az előző menübe
Nyomja le a BACK/HOME gombot.

Megjegyzések
• Ha átnevezi a fájlokat a számítógépén található [Hangfelvétel] mappában, vagy olyan fájlokat helyez
bele, amelyeket újraimportált a számítógépére, lehetséges, hogy a lejátszó nem fogja őket lejátszani.
• A programok és a lejátszó által rögzített hangfájlok lejátszhatók a lejátszón vagy egy számítógépen.
• Az FM-műsorok rögzítése során nem tudja módosítani a bitsűrűséget. Csak a „High” lehetőség
választható.
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Zenehallgatás/hangfelvétel készítése

Zenehallgatás/hangfelvétel készítése az FM-rádió segítségével (kizárólag az NWZ-B133F/B135F esetében) (folytatás)
A rögzített FM-rádióprogramok törlése

5

Tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem
jelenik.
Nyomja le a / gombot az (FM) kiválasztásához, majd a
megerősítéshez nyomja le a  gombot.
Nyomja le a / gombot a „Delete Rec Data” kiválasztásához, majd
a megerősítéshez nyomja le a  gombot.
Nyomja le a / gombot a törölni kívánt rögzített FMrádióprogramok kiválasztásához, majd a megerősítéshez nyomja le a
 gombot.
Nyomja le a / gombot az „OK” kiválasztásához, majd a
megerősítéshez nyomja le a  gombot.
A kiválasztott FM-rádióprogram törlésre került.

 Tippek
• Az összes FM-rádióprogram törléséhez a 4. lépésnél válassza a „Delete All” lehetőséget.
• A törlés leállításához válassza a „Cancel” lehetőséget az 5. lépésnél.
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A „Voice” menü segítségével készíthet hangfelvételt a lejátszó mikrofonján, illetve játszhatja
le a rögzített hangfájlokat. A rögzített hang ADPCM-formátumban kerül kódolásra.
Megjegyzés
• FM-rádióadás közben (kizárólag az NWZ-B133F/B135F esetében), illetve „Setting” funkcióban
nem lehet hangfelvételt készíteni. Hangfelvétel készítéséhez váltson „Voice” vagy „Music Library”
funkcióra.

1
2
3

„Voice” vagy „Music Library” funkcióban tartsa lenyomva a REC/STOP
gombot.
A lejátszó a rögzítés idejére készenléti üzemmódba kapcsol.

Nyomja le a REC/STOP gombot.
Megkezdődik a rögzítés.

A rögzítés leállításához nyomja le a REC/STOP gombot.
A felvétel VRnnnn*1.wav néven kerül elmentésre a [Hangfelvétel] – [Hang] mappába.
*1 A fájlnevek („VR0001.wav”-„VR9999.wav”) automatikusan rendelődnek a fájlokhoz.

 Tippek

Zenehallgatás/hangfelvétel készítése

1
2
3
4

Hangrögzítés

• A következőképpen is készíthet hangfelvételt: az 1. lépésnél nyomja le röviden a REC/STOP gombot,
válassza az „OK” lehetőséget, majd a megerősítéshez kattintson a  gombra.
• A rögzítés szüneteltetéséhez nyomja le a  gombot. Ha ismét lenyomja, a rögzítés folytatódik.
• A hangfájl bitsűrűségét meg lehet változtatni. Részletes tudnivalók: „Rec Settings” ( 43. oldal).

Folytatás 
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Zenehallgatás/hangfelvétel készítése (folytatás)

Megjegyzések
• Ha átnevezi a fájlokat a számítógépén található [Hangfelvétel] mappában, vagy olyan fájlokat helyez
bele, amelyeket újraimportált a számítógépére, lehetséges, hogy a lejátszó nem fogja őket lejátszani.
• A programok és a lejátszó által rögzített hangfájlok lejátszhatók a lejátszón vagy egy számítógépen.

1
2
3
4

Tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem
jelenik.
Nyomja le a / gombot a
(Voice) kiválasztásához, majd a
megerősítéshez nyomja le a  gombot.
Nyomja le a / gombot a „Play Rec Data” kiválasztásához, majd a
megerősítéshez nyomja le a  gombot.
Nyomja le a / gombot a kívánt rögzített fájl meghallgatásához,
majd a megerősítéshez nyomja le a  gombot.

 Tipp

1
2
3
4
5

Tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem
jelenik.
Nyomja le a / gombot a
(Voice) kiválasztásához, majd a
megerősítéshez nyomja le a  gombot.
Nyomja le a / gombot a „Delete Rec Data” kiválasztásához, majd
a megerősítéshez nyomja le a  gombot.
Nyomja le a / gombot a törölni kívánt rögzített hangfájlok
kiválasztásához, majd a megerősítéshez nyomja le a  gombot.
Nyomja le a / gombot az „OK” kiválasztásához, majd a
megerősítéshez nyomja le a  gombot.
A kiválasztott hangfájl törlésre került.

 Tippek
• Az összes rögzített hangfájl törléséhez a 4. lépésnél válassza a „Delete All” lehetőséget.
• A törlés leállításához válassza a „Cancel” lehetőséget az 5. lépésnél.

Zenehallgatás/hangfelvétel készítése

A rögzített hangfájlok lejátszása

A rögzített hangfájlok törlése

• Ha valamennyi rögzített hangfájlt meg kívánja hallgatni, a 4. lépésnél válassza a „Play All” lehetőséget.

Visszatérés az előző menübe
Nyomja le a BACK/HOME gombot.
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Beállítások

A beállítások módosítása
A „Settings” menü használatával számtalan beállítást tud módosítani. Az alábbiakban
ismertetett folyamat a beállítások módosításának legegyszerűbb módja.

Beállítás

Leírás

„Scan Sensitivity”

Beállítja a rádióállomások keresésének érzékenységét. Ha a lejátszó nem
találja meg a kívánt rádióállomást gyenge vétel miatt, akkor állítsa a
beállítást „High” értékre. Ha a vétel túl érzékeny, és a lejátszó nem kívánt
állomások jelét is fogja, akkor állítsa „Low” értékre. Az alapértelmezett
beállítás a „High”.

„FM Auto Preset”

Automatikusan behangolja a fogható rádióállomásokat. Részletes
tudnivalók: „A kívánt rádióállomások automatikus behangolása”
( 31. oldal).

Tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem
jelenik.
Nyomja le a / gombot a (Settings) kiválasztásához, majd a
megerősítéshez nyomja le a  gombot.
Nyomja le a / gombot a kívánt elem kiválasztásához, majd a
megerősítéshez nyomja le a  gombot.
Ismételje meg a 3. lépést, módosítsa az értéket, majd a megerősítéshez
minden alkalommal nyomja le a  gombot.

Visszatérés az előző menübe
Nyomja le a BACK/HOME gombot.

„Rec Settings”
Beállítás

Leírás

„Voice Record Codec”
(hangrögzítési
beállítások)

Kiválasztja a rögzítési minőséget az alábbiak közül: „Low”, „Mid”, vagy
„High”.
Minél magasabb a szint, annál több memóriát használ fel a lejátszó a
hangfelvétel során. Az alapértelmezett beállítás a „Mid”.

Beállítások

1
2
3
4

„FM Settings” (kizárólag az NWZ-B133F/B135F esetében)

„Music Settings”
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Beállítás

Leírás

„Play Mode”

Többféle lejátszási módot is kiválaszt, a véletlenszerű és a különböző
ismétlődő lejátszási módokat is beleértve. Részletes tudnivalók: „A
lejátszási mód beállítása” ( 24. oldal).

„Equalizer”

Beállítja a hangminőséget például a zene stílusának stb. megfelelően.
Részletes tudnivalók: „A hangminőség beállítása” ( 26. oldal).

Folytatás 
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Beállítások (folytatás)
„Common Settings”

Leírás

Leírás

„Contrast”

„Set Date-Time”

Beállítja a dátumot és a pontos időt.
Numerikus érték megadásához használja a / gombot.
A kiemelt csúszkára váltáshoz használja a  gombot.

Beállítja a kijelzőkontrasztot.
Numerikus érték beállításához használja a / gombot.
Beállíthatja a kijelző kontrasztját (+7-től -7-ig).

„USB Bus Powered”

„AVLS(Volume Limit)”

Be- vagy kikapcsolja az „AVLS(Volume Limit)” (automatikus hangerőszabályozó rendszer) funkciót. Az „AVLS ON” korlátozza a maximális
hangerőt, hogy ne zavarjon másokat a közelben, miközben továbbra is
kellemes hangerő mellett hallgathat zenét. Az alapértelmezett beállítás az
„AVLS OFF”.

Beállítja az akkumulátortöltés sebességét.
„High-Power 500mA” beállítás mellett a lejátszó 500 mA/sec sebességgel
töltődik. A lejátszó gyorsan feltöltődik.
„Low-Power 100mA” beállítás mellett a lejátszó 100 mA/sec sebességgel
töltődik. Noha a lejátszó feltöltése lassabb, javul az adatátvitel minősége.
Az alapértelmezett beállítás a „High-Power 500mA”.

„Beep”

A gomb lenyomásával/felengedésével állítja be a csipogást.
A csipogás bekapcsolásához válassza a „Beep ON” beállítást.
A csipogás kikapcsolásához válassza a „Beep OFF” beállítást. Az
alapértelmezett beállítás a „Beep ON”.

„Power Save Mode”

„LED”
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Beállítja az energiatakarékos módot.
„Save ON Normal” beállítás esetén a képernyőkímélő 15 másodperc
tétlenség után bekapcsol.
„Save ON Super” beállítás esetén a kijelző 15 másodperc tétlenség után
kikapcsol. Ez a leginkább energiatakarékos beállítás.
„Save OFF” beállítás esetén az ikon(ok) vagy felirat(ok) a lejátszás vagy az
FM-rádióadás hallgatása közben folyamatosan látható(k) a kijelzőn
(kizárólag az NWZ-B133F/B135F esetében).
Az alapértelmezett beállítás a „Save ON Normal”.

„Information”

Beállítások

Beállítás

Beállítás

A lejátszón is meg lehet jeleníteni olyan adatokat, mint például a modell neve, a belső flash
memória kapacitása vagy a firmware verziószáma.
1: modellnév
2: a belső flash memória kapacitása
3: firmware verziószámával kapcsolatos információ

„Language”
Adja meg a kijelző nyelvét az alábbiak közül: „English” (angol), „Español” (spanyol), „Français” (francia),
„Português” (portugál), „Русский” (orosz), „
”, „
” vagy „
”.

Be/kikapcsolja az áramellátás-jelzőfényt.
Az áramellátás-jelzőfény bekapcsolásához válassza a „LED ON” beállítást.
Az áramellátás-jelzőfény kikapcsolásához válassza a „LED OFF” beállítást.
Az alapértelmezett beállítás a „LED ON”.

Folytatás 
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Hibaelhárítás

Beállítások (folytatás)

Hibaelhárítás

„Initialize”
Leírás

„Reset All Settings”

Bármikor visszaállíthatja a lejátszó alapértelmezett beállításait. A lejátszó
visszaállítása során a lejátszóra másolt zeneszámok nem törlődnek le.
Ha valamennyi beállítást vissza kívánja állítani, a megerősítéshez válassza
az „OK” gombot.

„Format”

Megformázhatja a lejátszó belső flash memóriáját. Ha a memória
formázásra kerül, valamennyi fájl törlődik, a beállított értékek pedig
visszaállnak az alapértelmezés szerinti szintre. Formázás előtt ellenőrizze,
hogy a fájlok a memóriában vannak-e, és exportálja a szükséges fájlokat a
számítógép merevlemezére vagy egyéb eszközre.
Ha meg akarja formázni a lejátszót, a megerősítéshez válassza az „OK”
gombot.

Ha a lejátszó nem a várakozásoknak megfelelően működik, az alábbi lépések
végrehajtásával próbálja meg kiküszöbölni a hibát.

1
2

Keresse meg a probléma tüneteit az alábbi hibaelhárítási táblázatban, és
próbálja ki az ott felsorolt megoldásokat.
Nyomja le a RESET gombot például egy tűvel.
Ha a lejátszó kezelése közben nyomja le a RESET gombot, a lejátszón tárolt adatok és
beállítások törlésre kerülhetnek.
Ha a számítógépet visszaállítás után újraindítja, a lejátszó a korábban beállított
elemeket aktiválja újra.

Megjegyzések
• Alacsony akkumulátortöltöttség mellett a lejátszót nem lehet megformázni. Formázás előtt töltse fel az
akkumulátort.
• A belső flash memóriát ne a Windows Intézővel formázza meg.

Hibaelhárítás

Beállítás

RESET gomb

3
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Keressen a problémával kapcsolatos információkat a támogatási
weboldalak egyikén.
Az Egyesült Államokban élő vásárlók: http://www.sony.com/walkmansupport
A Kanadában élő vásárlók: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Az Európában élő vásárlók: http://support.sony-europe.com/DNA
A Latin-Amerikában élő vásárlók: http://www.sony-latin.com/index.crp
Más országokban élő vásárlók: http://www.sony-asia.com/support
Azok a vásárlók, akik a tengerentúli modelleket vásárolták meg:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Folytatás 
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Hibaelhárítás (folytatás)

4

Ha a fentiek egyike sem vezet megoldáshoz, lépjen kapcsolatba a
legközelebbi Sony márkakereskedővel.

Ok/megoldás

Zaj hallható.

• Rádiójeleket kibocsátó készüléket, például mobiltelefont
használnak a lejátszó közelében.
 Használat közben tartsa távol a lejátszótól a mobiltelefonhoz
hasonló készülékeket.
• A hangadatok megsérültek.
 Törölje ki a hangfájl(oka)t, majd másolja át (őket) újra. A
hangfájlok másolása közben zárjon be minden más
alkalmazást, hogy elkerülje a fájlok sérülését.

A gombok nem működnek.

• A HOLD kapcsoló a nyíl irányába mutat ().
 Csúsztassa a HOLD kapcsolót a nyíllal ellentétes irányba
() ( 11. oldal).
• A lejátszóban páralecsapódás keletkezett.
 Várjon néhány órát, amíg a lejátszó megszárad.
• Az akkumulátor nincs kellően feltöltve.
 Töltse fel az akkumulátort a számítógéphez csatlakoztatva
( 14. oldal).
 Ha a lejátszó az akkumulátor feltöltése után sem reagál,
nyomja le a RESET gombot a lejátszón ( 47. oldal).

Nem áll le a lejátszás.

• Ezen a lejátszón nincs különbség a lejátszás leállítása és
szüneteltetése között. Amikor lenyomja a  gombot, a
kijelzőn megjelenik a  ikon, és a lejátszás szünetel/leáll.

A lejátszó nem indul el azonnal.

• Ha a lejátszóban sok fájl vagy mappa található, vagy ha a
lejátszóra másolt hangadatok sok ID3 címkeinformációt
tartalmaznak, időbe telhet, mire a lejátszó elindul. Várjon, amíg
az üdvözlő képsor meg nem jelenik.

Működtetés
Tünet

Ok/megoldás

Nincs hang.

• A hangerő nullára van állítva.
 Tekerje fel a hangerőt ( 10. oldal).
• A fejhallgató csatlakozója nincs megfelelően bedugva.
 Csatlakoztassa rendesen a fejhallgató csatlakozóját
( 10. oldal).
• A fejhallgató dugója koszos.
 Tisztítsa meg a fejhallgató dugóját egy puha, száraz ronggyal.
• Nincsenek hangfájlok a belső flash memóriában.
 A „NO DATA” felirat megjelenése esetén másolja át a
hangfájl(oka)t a számítógépről.

A zeneszámokat nem lehet
lejátszani.
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• Az akkumulátor lemerült.
 Töltse fel teljesen az akkumulátort ( 15. oldal).
 Ha a lejátszó az akkumulátor feltöltése után sem reagál,
nyomja le a RESET gombot a lejátszón ( 47. oldal).
• A fájltartalom, így pl. az előfizetés stb. meghaladja a zeneszámok
engedélyezésére és lejátszásának korlátozására vonatkozó
időtartamot.
 Az olyan fájlokat, amelyek esetében lejárt az engedélyezett/a
lejátszás korlátozására vonatkozó időtartam, nem lehet
lejátszani. Frissítse a szoftvert használó fájlt.

Folytatás 
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Hibaelhárítás (folytatás)
Működtetés (folytatás)

Tünet

Tünet

Ok/megoldás

Nem találhatók az átmásolt
zeneszámok.

• A lejátszó belső flash memóriája a Windows Intéző segítségével
lett megformázva.
 A belső flash memóriát a lejátszó „Format” menüjének
segítségével kell megformázni ( 46. oldal).
• A lejátszót fájlmásolás közben kihúzták a számítógépből.
 Másolja vissza a használható fájlokat a számítógépre, majd
formázza meg a belső flash memóriát a lejátszó „Format”
menüjének segítségével ( 46. oldal).
• A fejhallgató csatlakozója nincs teljesen bedugva.
 Ha a fejhallgató nincs megfelelően bedugva, a hangzás nem
lesz megfelelő. Csatlakoztassa úgy a fejhallgatót, hogy a
helyére pattanjon ( 10. oldal).

A lejátszás váratlanul leállt.

• Az akkumulátor nincs kellően feltöltve.
 Töltse fel az akkumulátort a számítógéphez csatlakoztatva
( 14. oldal).

A lejátszót nem lehet
megformázni.

• Az akkumulátor nincs kellően feltöltve.
 Töltse fel az akkumulátort a számítógéphez csatlakoztatva
( 14. oldal).

Kijelző
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Tünet

Ok/megoldás

A zeneszám címe nem jelenik
meg megfelelően.

• Ha a cím nem támogatott karaktereket is tartalmaz, azok nem
jelennek meg a kijelzőn.
 A számítógépen adjon meg egy másik címet, megfelelő
karakterekkel.

Furcsa karakterek jelennek meg.

• Hibás nyelvet választott ki.
 Javítsa ki a „Language” ( 45. oldal) beállítását, majd másolja
át újra az adatokat a lejátszóra.

Áramellátás
Tünet

Ok/megoldás

Nem kapcsol be az áramellátás.

• A HOLD kapcsoló a nyíl irányába mutat ().
 Csúsztassa a HOLD kapcsolót a nyíllal ellentétes irányba
() ( 11. oldal).
• He a lejátszó kikapcsolása után azonnal a  gombra kattint, a
lejátszó a kilépési folyamat miatt nem tud bekapcsolni. Várjon
pár másodpercet, majd kapcsolja be az áramellátást.
• Az akkumulátor nincs kellően feltöltve.
 Töltse fel az akkumulátort a számítógéphez csatlakoztatva
( 14. oldal).
 Ha a lejátszó az akkumulátor feltöltése után sem reagál,
nyomja le a RESET gombot a lejátszón ( 47. oldal).
• Törölje le a felesleges fájlokat.
 Töröljön minden felesleges fájlt, amíg az összes fájl és mappa
száma el nem éri a(z) 2 000 darabos határt (vagy kevesebbet).
 A normális működéshez legalább 20 MB szabad tárhelyre van
szükség.
Ha meg akarja tekinteni a szabad területet, akkor nyissa meg a
[Sajátgép] – [WALKMAN] vagy [Cserélhető lemez] lehetőséget,
kattintson jobb gombbal az [Adathordozó]*1 elemre a menü
megjelenítéséhez, majd válassza a [Tulajdonságok] menüpontot.
*1 A
 számítógépes környezettől függően az adathierarchia eltérő lehet.

Folytatás 

Hibaelhárítás

A fejhallgató jobb csatornája
néma. Vagy: a jobb csatorna
hangja hallható a fejhallgató
mindkét oldalán.

Ok/megoldás

Az „Unknown” felirat jelenik meg • A zeneszámnak nincs címe.
címként.
 Válassza ki a zeneszámot vagy a fájlt a „Folder” listából.
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Hibaelhárítás (folytatás)
Áramellátás (folytatás)
Tünet

Ok/megoldás

Tünet

Ok/megoldás

Rövid az akkumulátor
élettartama.

• Az üzemeltetési hőmérséklet 5 °C alatt van.
 Az akkumulátor élettartama lerövidül annak tulajdonságai
miatt. Ez nem jelent hibás működést.
• Az akkumulátor töltési ideje nem elég hosszú.
jelzés.
 Töltse az akkumulátort addig, amíg meg nem jelenik a
• A megfelelő beállítások alkalmazásával csökkenhető az
energiafogyasztás, így hosszabb ideig lehet használni a lejátszót
( 44. oldal).
• Az akkumulátort ki kell cserélni.
 Lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel.
• Szerzői jog által védett tartalmat játszik le.
 A szerzői jog által védett tartalmak lejátszásakor az
akkumulátor élettartama rövidebb lehet.

A kijelzőn a „MEMORY FULL”
(A memória megtelt, töröljön
adatokat) felirat olvasható, bár a
lejátszó még nem nem érte el a
maximális hangfelvételi határt.

• A lejátszó összesen legfeljebb 999 fájlt és mappát tud
megjeleníteni. Bár a fentiekben ismertetett mennyiségnél több
fájlt vagy mappát is a lejátszóra másolhat, az nem tud több fájlt
és mappát megjeleníteni.
 Töröljön minden felesleges fájlt, amíg az összes fájl és mappa
száma el nem éri a(z) 999 darabos határt (vagy kevesebbet).
 A rögzített fájlokat exportálja a számítógépre.

A lejátszó nem tudja feltölteni az
akkumulátort.

• A lejátszó nem csatlakozik megfelelően a számítógép USBportjához.
 Húzza ki a lejátszót, majd dugja vissza.
• Az akkumulátor töltése nem az 5 °C – 35 °C közötti
tartományban történik.
 Az akkumulátort 5 °C – 35 °C közötti hőmérsékleten kell
feltölteni.
• A számítógép nincs bekapcsolva.
 Kapcsolja be a számítógépet.
• A számítógép alvó állapotra vagy hibernációra kapcsolt.
 Állítsa vissza a számítógépet az alvó állapotból vagy a
hibernációból.

A töltés nagyon gyorsan
befejeződik.

• Ha az akkumulátor a töltés megkezdésekor majdnem teljesen fel
van töltve, akkor a teljes feltöltéshez rövid idő szükséges.

A fennmaradó hangfelvételi határ • Rendszerkorlátozás miatt a fennmaradó hangfelvételi határ nem
a fájlok törlése után sem
módosul, ha csak rövid fájlok kerülnek törlésre.
módosul.
Nem lehet hangfelvételt készíteni. • Nincs elég szabad tárhely a belső flash memóriában.
 Törölje le a felesleges fájlokat.
 A rögzített fájlokat exportálja a számítógépre.
A szükséges tárhely nagysága a bitsűrűségtől és a hangfelvételi
határtól függ.
• A lejátszó összesen legfeljebb 999 fájlt és mappát tud
megjeleníteni. Bár a fentiekben ismertetett mennyiségnél több
fájlt vagy mappát is a lejátszóra másolhat, az nem tud több fájlt
és mappát megjeleníteni.
 Töröljön minden felesleges fájlt, amíg az összes fájl és mappa
száma el nem éri a(z) 999 darabos határt (vagy kevesebbet).
 A rögzített fájlokat exportálja a számítógépre.
• A lejátszó a számítógéphez csatlakozik.
 Húzza ki a lejátszót a számítógépből.

Folytatás 
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52

Hangfelvétel
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Hibaelhárítás (folytatás)
Hangfelvétel (folytatás)
Tünet

Tünet
Ok/megoldás

A rögzített hangfelvételek ideje és • Ha sok kis fájlt rögzít, rendszerkorlátozás miatt ezek közé a
rögzítés során automatikusan üres helyek kerülnek. Ez okozza a
a hátralévő idő összege nem
két szám közötti különbséget.
egyezik meg a hangfelvételi határ
maximális összegével.

A mappát annak ellenére sem
lehet törölni, hogy az összes
rögzített fájl törlésre került.

• A mappában nem csak rögzített fájlok vannak.
 Nyissa meg a mappát Windows Intézővel, majd törölje belőle
az összes, nem a lejátszó által rögzített fájlt.

Csatlakozás a számítógéphez

54

Tünet

Ok/megoldás

A kijelzőn nem jelenik meg a
„CONNECTED USB” (USBkapcsolat) felirat, amikor a
lejátszó a számítógéphez
csatlakozik.

• A lejátszó USB-csatlakozója nem csatlakozik megfelelően a
számítógép USB-portjához.
 Húzza ki a lejátszót, majd dugja vissza.
• USB-hubot használ.
 A lejátszót közvetlenül az USB-porthoz csatlakoztassa, mivel
lehetséges, hogy az adatátvitel USB-hubon keresztül nem működik.
Az árammal működő USB-hubokat azonban fel lehet használni.
• A számítógépen egy másik alkalmazás fut.
 Húzza ki a lejátszót, várjon néhány percet, majd csatlakoztassa
újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, húzza ki a lejátszót,
indítsa újra a számítógépet, majd csatlakoztassa újra a lejátszót.

Nem lehet hangfájlokat másolni a • Lehetséges, hogy másolást pl. sztatikus elektromosság zavarja.
 Ez az adatok védelme érdekében történik. Húzza ki a lejátszót,
számítógépről a lejátszóra.
majd dugja vissza.
• A lejátszó USB-csatlakozója nem csatlakozik megfelelően a
számítógép USB-portjához. Győződjön meg róla, hogy a „DATA
ACCESS” vagy „CONNECTED USB” felirat jelenik-e meg a
kijelzőn.
 Húzza ki a lejátszót, majd dugja vissza.
• Nincs elég szabad tárhely a belső flash memóriában.
 Törölje a szükségtelen zeneszámokat a tárhely
megnöveléséhez.
• A lejátszó hibás fájl(oka)t tartalmaz.
 Másolja vissza a használható fájlokat a számítógépre, és
formázza meg a lejátszót ( 46. oldal).
• Egy hangfájl megsérült.
 Törölje ki a hangfájlt, majd másolja át újra. A hangfájl
másolása közben zárjon be minden más alkalmazást, hogy
elkerülje a fájl sérülését.

Folytatás 

Hibaelhárítás

A rögzített fájlt nem lehet törölni. • A nem törölhető fájl vagy mappa [Csak olvasható] beállítással
rendelkezik a számítógépen.
 Az adatokat a Windows Intéző segítségével törölje.
• Az akkumulátor nincs kellően feltöltve vagy lemerült.
 Teljesen töltse fel az akkumulátort ( 14. oldal).

Ok/megoldás

• A lejátszó USB-csatlakozója nem csatlakozik megfelelően a
A számítógép nem ismeri fel a
lejátszót, amikor a számítógéphez
számítógép USB-portjához.
van kapcsolva.
 Húzza ki a lejátszót, majd dugja vissza.
• USB-hubot használ.
 A lejátszót közvetlenül az USB-porthoz csatlakoztassa, mivel
lehetséges, hogy az adatátvitel USB-hubon keresztül nem
működik. Az árammal működő USB-hubokat azonban fel
lehet használni.
• Elképzelhető, hogy meghibásodott a számítógépen található
USB-port. Csatlakoztassa a lejátszót USB-csatlakozóját a
számítógép egy másik USB-portjához.

55

Hibaelhárítás (folytatás)
Egyéb

Tünet

Ok/megoldás

Tünet

Ok/megoldás

Csak kevés zeneszámot lehet a
lejátszóra másolni.

• Nincs elég szabad tárhely a belső flash memóriában.
 Törölje a szükségtelen zeneszámokat a tárhely
megnöveléséhez.
• Nemcsak hangadatok vannak a belső flash memóriában.
 A tárhely megnöveléséhez másolja az összes olyan fájlt a
számítógépre, amely nem hangfájl.

Nem hallható csipogás a lejátszó
kezelése közben.

• A „Beep” funkció beállítása „Beep OFF”.
 Állítsa a „Beep” funkció beállítását „Beep ON”-ra
( 44. oldal).

Felmelegszik a lejátszó.

• Az akkumulátor töltése közben, illetve közvetlenül ezután a
lejátszó meleg lehet. A lejátszó nagy mennyiségű fájl
másolásakor is felmelegedhet. Ez normális működés; nem jelent
hibát. Ne használja a lejátszót egy ideig, és hagyja lehűlni.

Elállítódott a dátum és a pontos
idő.

• Ha a lejátszó akkumulátora hosszabb ideig lemerült állapotban
van, újra be kell állítani a dátumot és a pontos időt.
 Ez nem jelent hibás működést. Az akkumulátort addig töltse,
amíg a
jelzés meg nem jelenik a kijelzőn ( 14. oldal),
majd állítsa be újra a dátumot és a pontos időt ( 44. oldal).

A lejátszó valamennyi beállítása
visszaállítódott.

• Ön áthelyezte, kitörölte vagy átnevezte a rendszerfájlokat. Vagy:
a lejátszó belső flash memóriája nem a lejátszó „Format”
menüjének használatával került formázásra.
 Ha a fentiek közül bármelyiket is megteszi, a rendszer
átszerveződik, és a lejátszó valamennyi beállítása visszaáll,
amint kihúzza a számítógépből vagy más eszközből.
Ha a lejátszó nem működik megfelelően, miután nem a
lejátszó „Format” menüjének használatával került formázásra,
a belső flash memóriát a lejátszó „Format” menüjének
használatával formázza meg ( 46. oldal).

A lejátszó instabillá válik, amikor • USB-hubot használ.
 A lejátszót közvetlenül az USB-porthoz csatlakoztassa, mivel
a számítógéphez csatlakozik.
lehetséges, hogy az adatátvitel USB-hubon keresztül nem működik.
Az árammal működő USB-hubokat azonban fel lehet használni.

FM-rádióvevő (kizárólag az NWZ-B133F/B135F esetében)
Tünet

Ok/megoldás

Nem hallható jól az FMrádióadás.

• A vételi frekvencia nincs megfelelően behangolva.
 Állítsa be a frekvenciát kézzel, hogy javítsa a vételt ( 29. oldal).

Gyenge a vétel és a hangminőség. • Gyenge a rádiójel.
 Az FM-rádióadást ablak közelében hallgassa, mert az épületek
belsejében és a járműveken gyenge lehet a jel.
• A fejhallgató zsinórja nincs eléggé kihúzva.
 A fejhallgató zsinórja antennaként működik. Húzza ki a
fejhallgató zsinórját, amennyire csak lehet.
Interferencia zavarja az FMrádióadást.
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Hibaelhárítás

Csatlakozás a számítógéphez (folytatás)

• Rádiójeleket kibocsátó készüléket, például mobiltelefont
használnak a lejátszó közelében.
 Használat közben tartsa távol a lejátszótól a mobiltelefonhoz
hasonló készülékeket.

Folytatás 
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Hibaelhárítás (folytatás)

A lejátszó inicializálása (formázása)

A belső flash-memóriát a lejátszó „Settings” menüjének segítségével kell
megformázni, az alábbi eljárással. (Minden tartalmat ellenőrizze formázás előtt,
mert minden adat törölve lesz.)

Jelentés

Megoldás

CANNOT EXCUTE

• Úgy próbál rádióállomást
behangolni/törölni, hogy a
lejátszó nem FM-funkcióra
van állítva.
• Úgy próbálja módosítani a
keverő beállítását, hogy a
Bass funkció aktiválva van.

• Állítsa „FM”-re a funkciót, és így
hangoljon/töröljön rádióállomásokat.
• Kapcsolja ki a Bass funkciót, majd
módosítsa a keverő beállítását.

CHARGING

Az akkumulátor éppen
töltődik.

Ez nem hiba. Várjon, amíg az akkumulátor
teljesen fel nem töltődik. A lejátszót azonban
akkor is használhatja, ha az akkumulátor
nincs teljesen feltöltve.

DATA ACCESS

Kapcsolatlétesítés a belső flash Ez az üzenet akkor jelenik meg, amikor a
memóriával.
rendszer kapcsolatot létesít a belső flash
memóriával. Várjon, amíg a kapcsolat
létrejön.

DRM ERROR

A rendszer egy, a szerzői jogi
védelem szempontjából
illetéktelen disztribúciós fájlt
talált.

Másolja vissza a normál hangfájlt a
számítógépre, majd formázza meg a belső
flash memóriát.

EXPIRED

Olyan zeneszámot kíván
lejátszani, amelynek esetében
lejárt az engedélyezett/a
lejátszás korlátozására
vonatkozó időtartam.

Ha a zeneszámra, amelyet nem tud lejátszani,
már nincs szüksége, kitörölheti a belső flash
memóriából.

1 Tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot, amíg a HOME menü meg
nem jelenik.

2 Válassza a

(Settings) – „Initialize” – „Format” – „OK”
lehetőségeket ebben a sorrendben.

Egy elem kiválasztásához nyomja le a / gombot, majd a
megerősítéshez nyomja le a  gombot.
Az „OK” választása és a jóváhagyás után megjelenik a „FORMATTING...”
üzenet, és a formázás elkezdődik. A formázás végén megjelenik a
„COMPLETE” üznenet.

Üzenetek
Kövesse az alábbi utasításokat, ha a kijelzőn megjelenik egy üzenet.
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Üzenet

Jelentés

Megoldás

AVLS (villog)

A hangerő az „AVLS(Volume
Limit)” funkció bekapcsolt
állapota mellett meghaladja a
névleges értéket.

Csökkentse a hangerőt, vagy tiltsa le az
„AVLS(Volume Limit)” funkciót
( 44. oldal).

Folytatás 
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Üzenet
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Hibaelhárítás (folytatás)

Jelentés

Megoldás

Üzenet

FILE ERROR

• A fájlt nem lehet olvasni.
• A fájl nem normál
kiterjesztésű.
• A lejátszó bizonyos, a
lejátszóval inkompatibilis
fájlformátumokat nem tud
lejátszani.
• A másolás félbeszakadt.

• Másolja vissza a normál hangfájlt a
számítógépre, majd formázza meg a belső
flash memóriát.
• Ha a zeneszámra, amelyet nem tud
lejátszani, már nincs szüksége, kitörölheti a
belső flash memóriából.

FORMAT ERROR

A belső flash memóriát a lejátszó „Format”
Az érvénytelen formázás
következtében a fájlrendszerek menüjének segítségével kell megformázni
( 46. oldal).
megsérültek.

HOLD

A lejátszót nem lehet kezelni,
mert a HOLD kapcsoló a
HOLD pozícióban van.

A lejátszó kezeléséhez állítsa a HOLD
kapcsolót az ellenkező állásba ( 11. oldal).

• Töröljön minden felesleges fájlt.
MEMORY IS FULL
• Nem lehet adatbázist
A normális működéshez legalább 20 MB
REMOVE CONTENT
készíteni, mivel betelt a
szabad tárhelyre van szükség.
lejátszó memóriája.
A tárhely nagyságát a következőképpen
• Úgy próbál meg FMellenőrizheti: kattintson a [Sajátgép]
rádióadást (kizárólag az
elemre, majd a jobb egérgombbal a
NWZ-B133F/B135F
[WALKMAN] vagy a [Cserélhető lemez]
esetében) vagy hangot
lehetőségre, végül a bal egérgombbal nyissa
rögzíteni, hogy a lejátszón
meg a [Tulajdonságok] ablakot.
már eltárolta a maximális,
2 000 számú fájlt és mappát. • Összesen legfeljebb 999 fájlt és mappát
rögzíthet. Csatlakoztassa a lejátszót a
számítógéphez, majd törölje a szükségtelen
zeneszámokat vagy fájlokat.

Jelentés

Megoldás

NO DATA

Nincsenek hangfájlok a belső
flash memóriában.

Másoljon át hangfájlokat.

LOW BATTERY

Az akkumulátor töltöttsége
alacsony.

Töltse fel az akkumulátort ( 14. oldal).

NO ITEM

A kijelölt elemben nincsenek
zeneszámok.

Másoljon át hangfájlokat.

MEMORY FULL

• Nincs elég szabad tárhely a • Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez,
belső flash memóriában.
majd törölje a szükségtelen zeneszámokat
• Úgy próbál meg FMa tárhely megnöveléséhez.
• Összesen legfeljebb 999 fájlt és mappát
rádióadást (kizárólag az
NWZ-B133F/B135F
rögzíthet. Csatlakoztassa a lejátszót a
esetében) vagy hangot
számítógéphez, majd törölje a szükségtelen
rögzíteni, hogy a lejátszón
zeneszámokat vagy fájlokat.
már eltárolta a maximális,
2 000 számú fájlt és mappát.

READ ONLY

[Csak olvasható] zeneszámokat Az adatokat a Windows Intéző segítségével
próbál kitörölni.
törölje.

CONNECTED USB

A lejátszó a számítógéphez
csatlakozik.

Hibaelhárítás
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Üzenet

Ez nem hiba. A lejátszó vezérlőelemeit nem
lehet kezelni, amíg a lejátszó a számítógéphez
csatlakozik.
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További információk

Óvintézkedések
Biztonság

Üzembe helyezés
• A lejátszóra ne helyezzen nehéz tárgyakat, és ne tegye ki erős rázkódtatásnak. Ez hibás működéshez
vagy sérüléshez is vezethet.
• Soha ne használja a lejátszót olyan helyen, ahol erős fénynek, szélsőséges hőmérsékletnek, nagy
nedvességnek vagy erős rázkódásnak lehet kitéve. A lejátszó elszíneződhet, deformálódhat és
megsérülhet.
• Soha ne hagyja a lejátszót magas hőmérsékletű helyen, például napon parkoló autóban vagy a tűző napon.
• Ne hagyja a lejátszót nagyon poros helyen.
• Ne helyezze a lejátszót instabil felületre vagy olyan helyre, ahonnan leeshet.
• Ha a lejátszó interferenciát okoz a rádió- vagy televízióadás vételében, kapcsolja ki, és távolítsa el a
rádió vagy televízió közeléből.

62

– Ne üljön le, amikor a lejátszó a farzsebében van.

– Ne tegye a lejátszót a hátizsákba úgy, hogy a fejhallgató/
fülhallgató zsinórja köré van tekerve, és ne tegye ki a
hátizsákot jelentős erőhatásnak.

További információk

• Soha ne zárja rövidre a lejátszó kimeneteit egy másik fém tárggyal.
• Ne érintse meg szabad kézzel az újratölthető akkumulátort, ha az szivárog. Az akkumulátor szivárgása
esetén kérjen tanácsot a legközelebbi Sony márkakereskedőtől, mivel a folyadék a lejátszóban
maradhat. Ha a folyadék a szemébe kerül, ne dörzsölje meg a szemét, mert vakságot okozhat. Mossa
meg a szemét tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.
Ha a folyadék a testére vagy ruhájára kerül, azonnal mossa le. Ha ezt elmulasztja, az égési sérülést
okozhat. Az akkumulátorból származó folyadék által okozott égési sérüléssel azonnal forduljon orvoshoz.
• Ne öntsön vizet és ne helyezzen idegen tárgyakat a lejátszóba. Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
Ha ez mégis megtörténne, azonnal kapcsolja ki a lejátszót, húzza ki az USB-kábelt, és lépjen
kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel vagy szervizközponttal.
• Ne tegye tűzbe a lejátszót.
• Ne szerelje szét vagy építse át a lejátszót. Ez elektromos áramütéshez vezethet. A vizsgálatok és
javítások elvégzése, illetve az újratölthető akkumulátor cseréje érdekében forduljon a legközelebbi
Sony márkakereskedőhöz vagy szervizközponthoz.

• A lejátszó használata során tartsa be az alábbi
óvintézkedéseket, nehogy a lejátszó megsérüljön vagy
meghibásodjon.

• Ügyeljen rá, hogy a lejátszó ne érintkezzen vízzel. A lejátszó
nem vízálló.
Tartsa be az alábbi óvintézkedéseket.

– Ne ejtse a lejátszót a mosogatóba vagy más, vízzel teli
edénybe.
– Ne használja a lejátszót párás helyeken és rossz időjárás
esetén, például esőben vagy hóban.
– Ügyeljen rá, hogy a lejátszó ne legyen nedves.

Ha nedves kézzel fogja meg a lejátszót, vagy egy nyirkos ruha
zsebébe teszi, a lejátszó nedves lesz, és ez hibás működéshez
vezethet.

• Amikor kihúzza a fejhallgatót a lejátszóból, ne a zsinórt, hanem a dugót fogja meg. Ha a zsinórt húzza
meg, megsérülhet.

Folytatás 
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További információk (folytatás)
Felmelegedés

Az LCD kijelző

A hosszabb ideig tartó töltés során a lejátszó felmelegedhet.

• Ne nyomja meg erősen az LCD kijelzőt, mert megsérülhet az LCD panel.
• Ha a lejátszót hidegben használja, a képek körül fekete sáv jelenhet meg. Ez nem jelent hibás
működést.
• Ha a lejátszót hidegben vagy melegben használja, az kihathat a kontrasztra.

Fejhallgató
Biztonság az úton

Ne használjon fejhallgatót olyan helyzetekben, ahol a hallást nem tanácsos korlátozni.

Hallása védelmében

Ne használja a fejhallgatót nagy hangerővel. A szakértők nem javasolják, hogy hosszú ideig,
folyamatosan nagy hangerővel hallgasson zenét vagy más műsort. Ha csengeni kezd a füle, csökkentse a
hangerőt, vagy vegye le a fejhallgatót.
Ne csavarja fel teljesen a hangerőt egy mozdulattal, különösen ha fejhallgatót használ.
Fokozatosan növelje a hangerőt, hogy ne tegyen kárt a fülében.

• Amikor a lejátszó csatlakozik, ne kapcsolja ki vagy be az USB-eszközt. Ha az USB-eszközt kikapcsolja
a lejátszóra történõ adatátvitel közben, az adatok megsérülhetnek, valamint a lejátszó vagy a készülék
tönkremehet.

Figyeljen másokra

• A lejátszó házát egy puha – például a szemüvegek tisztítására szolgáló – ruhával tisztítsa meg.
• Ha a lejátszó háza nagyon koszos lenne, akkor vízzel vagy kímélő mosószerrel enyhén megnedvesített
puha ruhával tisztítsa meg.
• Ne használjon semmilyen dörzsölő szivacsot, súrolószert, oldószert (pl. alkoholt, benzint), mert ezek
tönkretehetik a készülék házának felületét.
• Ne engedje, hogy a csatlakozó közelében lévő nyíláson keresztül víz kerüljön a lejátszóba.
• Rendszeresen tisztítsa meg a fejhallgató csatlakozódugóját.
• Ha a lejátszóval kapcsolatban kérdése, problémája merülne fel, forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz.

Figyelem!

Ha a lejátszó használata közben villámlást észlel, azonnal vegye le a fejhallgatót.
Ha a mellékelt fejhallgató használata közben allergiás panaszai jelentkeznek, azonnal vegye le, és
forduljon orvoshoz.

Használat
• Ha a lejátszót (külön megvásárolható) szíjon hordja, ügyeljen rá, hogy mozgás közben ne akadjon bele
semmibe. Ne lóbálja a lejátszót, mert megüthet másokat.
• Ne használja a lejátszót felszállás és leszállás közben, és mindig kövesse az utastájékoztatás során
elmondottakat.
• Ne feledje, hogy a lejátszóban páralecsapódás jelentkezhet, ha hidegből hirtelen melegbe kerül,
vagy ha olyan szobában használja, ahol most kapcsolt be a fűtés. A lecsapódás során a levegő
páratartalma a különböző felületekkel – például fémmel – érintkezve folyadékká válik. Ha a
lejátszóban páralecsapódás jelentkezik, ne használja, amíg el nem tűnik. Ha nem várja meg, amíg a
páralecsapódás felszárad, előfordulhat, hogy a lejátszó hibásan fog működni.

Tisztítás

Folytatás 

További információk

A készüléket mérsékelt hangerővel használja. Ekkor a kívülről érkező hangokat is hallani fogja, és a
környezetében tartózkodó embertársait sem zavarja.
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Az USB-eszközök csatlakoztatása
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További információk (folytatás)
Fontos közlemény a szoftverrel kapcsolatban

– A gyártó nem garantálja, hogy az összes nyelv megfelelően megjeleníthető a mellékelt
szoftverben.
– Elképzelhető, hogy a felhasználó által létrehozott karakterek, illetve bizonyos speciális
karakterek nem jelennek meg.

• A kézikönyvben leírt magyarázatok azt feltételezik, hogy Ön tisztában van a Windows alapvető
működésével.
A számítógép és az operációs rendszer használatával kapcsolatos tudnivalókat a megfelelő
kézikönyvekben találhatja meg.

Műszaki adatok
Hangtömörítési technológiák (támogatott bitsűrűség és mintavételi frekvencia*1)
• MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)
32 – 320 kb/s, változó bitsűrűség, 32, 44,1, 48 kHz
• WMA (Windows Media Audio)
32 – 192 kb/s változó bitsűrűség, 44,1 kHz
*1 Előfordulhat, hogy a mintavételi frekvencia nem vonatkozik minden kódolóra.

A maximálisan rögzíthető zeneszámok száma és időtartama (kb.)

A becsült értékek azt feltételezik, hogy kizárólag 4 perc hosszúságú MP3-zeneszámokat másol át.
Más zenei fájlformátumok esetében a zeneszámok darabszáma és hossza eltérhet az MP3 formátumtól.
NWZ-B133/B133F

NWZ-B135/B135F

Tömörítés

Zeneszámok

Idő

Zeneszámok

Idő

48 kb/s

650

43 óra 20 perc

1 320

88 óra 00 perc

64 kb/s

495

33 óra 00 perc

1 000

66 óra 40 perc

128 kb/s

245

16 óra 20 perc

500

33 óra 20 perc

256 kb/s

120

8 óra 00 perc

250

16 óra 40 perc

320 kb/s

99

6 óra 30 perc

200

13 óra 20 perc

Az ügyfélszolgálati weboldalak
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Ha kérdései vagy problémái lennének a termékkel kapcsolatban, vagy információt kér a termékkel
kompatibilis cikkekről, látogassa meg a következő weboldalakat.
Az Egyesült Államokban élő vásárlók: http://www.sony.com/walkmansupport
A Kanadában élő vásárlók: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Az Európában élő vásárlók: http://support.sony-europe.com/DNA
A Latin-Amerikában élő vásárlók: http://www.sony-latin.com/index.crp
Más országokban élő vásárlók: http://www.sony-asia.com/support
Azok a vásárlók, akik a tengerentúli modelleket vásárolták meg:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/

Folytatás 

További információk

• A szerzői jogi törvények értelmében a szerzői jog tulajdonosának engedélye nélkül tilos a szoftvert,
illetve az ahhoz mellékelt kézikönyvet részben vagy egészben sokszorosítani.
• A SONY semmilyen körülmények között nem felelős a lejátszóhoz mellékelt szoftver használatából
eredő bármilyen anyagi veszteségért vagy elmaradt haszonért, a harmadik felek követeléseit is
beleértve.
• Ha a hibás gyártás következményeként a szoftverrel probléma adódik, a SONY lecseréli azt. Ezen kívül
azonban a SONY nem visel semmilyen felelősséget.
• A lejátszóhoz mellékelt szoftver kizárólag azzal a berendezéssel használható, amelyikhez szánták.
• Ne feledje, hogy a minőség javítása érdekében tett folyamatos erőfeszítések miatt a szoftver
specifikációja előzetes értesítés nélkül is megváltozhat.
• A jótállás nem vonatkozik arra az esetre, amikor a lejátszót nem a mellékelt szoftverrel üzemelteti.
• A számítógépre telepített operációs rendszertől függ, hogy a mellékelt szoftver milyen nyelveken
jeleníthető meg. A legjobb eredmények érdekében telepítsen a megjeleníteni kívánt nyelvvel
kompatibilis operációs rendszert.
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További információk (folytatás)
Maximális rögzítési idő (kb.)

A becsült értékek azt feltételezik, hogy kizárólag FM-fájlokat (kizárólag az NWZ-B133F/B135F esetében)
vagy Voice módban rögzített hangfájlokat másol át. A lejátszó használatának körülményeitől függően
ezek a számok változhatnak.
NWZ-B133/B133F

NWZ-B135/B135F

Kódolás*1

Idő

Idő

Hangrögzítés - High

11 óra 50 perc

24 óra 20 perc

Hangrögzítés - Mid

23 óra 40 perc

48 óra 50 perc

Hangrögzítés - Lows

47 óra 30 perc

97 óra 40 perc

FM-rögzítés

5 óra 50 perc

12 óra 10 perc

*1 A lejátszó az MS-ADPCM tömörítést használja a hangok és az FM-programok rögzítéséhez.

Kapacitás (A felhasználó által használható kapacitás)*1

Kimenő teljesítmény (fejhallgató)

Frekvenciaválasz:
20 – 20 000 Hz (adatfájl lejátszásakor, egy jellel mérve)

FM-rádióvevő (kizárólag az NWZ-B133F/B135F esetében)
• Állomások: 30 előre behangolt állomás
• FM frekvenciatartomány*1: 87,5 – 108,0 MHz
*1 A frekvencia 0,1 MHz-cel módosul.

IF (FM)

Nem támogatott

Antenna
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Fejhallgató vezetékantennája

Fejhallgató: Sztereó mini
Nagysebességű USB (USB 2.0-kompatibilis)

Üzemeltetési hőmérséklet
5 °C – 35 °C

Tápellátás
• Beépített, 170 mAh-s, lítium-ion akkumulátor
• USB-töltés (számítógépről a lejátszó USB-csatlakozóján keresztül)

Töltési idő

USB-alapú töltés
Kb. 70 perc

Akkumulátor élettartama (folyamatos lejátszás)*1 (Kb.)
*1 Folyamatos lejátszás közben, „Save ON Super” energiatakarékos módban ( 44. oldal), amikor a
„LED” ( 44. oldal) beállítás „LED OFF” értékre van állítva, valamint az „Equalizer” és a „Bass”
funkció nincs használatban. A tényleges akkumulátor-élettartam a használati szokásoktól, a
környezettől és az akkumulátor állapotától függ.
A lejátszó állapota

NWZ-B133/B135/B133F/B135F

Lejátszás MP3 128 kb/s mellett 16 óra
Lejátszás WMA 128 kb/s mellett 14 óra
FM-rádióadás (kizárólag az
6 óra
NWZ-B133F/B135F esetében)

Kijelző

További információk

NWZ-B133/B133F: 1 GB (Kb. több mint 889 MB = 932 773 888 bájt)
NWZ-B135/B135F: 2 GB (Kb. több mint 1,77 GB = 1 903 001 600 bájt)
*1 A lejátszó rendelkezésre álló kapacitása változhat.
A memória egyik része adatkezelési funkciók tárolására szolgál. Dokumentumok (PDF-fájlok): kb.
21 MB.

Csatlakozás

3 soros LCD

Méretek (szélesség/magasság/mélység, kilógó részeket leszámítva)
89,5 × 25,0 × 15,0 mm

Méretek (szélesség/magasság/mélység)
90,7 × 25,0 × 15,2 mm

Tömeg

Kb. 29 g

Folytatás 
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További információk (folytatás)
Rendszerkövetelmények

– Saját kézzel összeállított számítógépek vagy operációs rendszerek
– Az eredeti, gyárilag telepített operációs rendszer továbbfejlesztése
– Többféle rendszerindítást engedélyező környezet
– Több monitort támogató környezet
– Macintosh

A formaterv és a műszaki adatok megváltoztatásának jogát minden külön értesítés nélkül fenntartjuk.

Tárgymutató
Szimbólumok
(Egyéni)................................................. 27
(Heavy).................................................... 27
(Jazz)........................................................ 27
(Pop)......................................................... 27
(Egyedi)................................................... 27
(Összes ismétlése).................................... 25
1 (1 szám ismétlése).................................25
SHUF (Összes szám kevert
ismétlése)........................................................ 25

A
ADPCM....................................................39, 68
Akkumulátor.................................................. 14
Akkumulátor töltöttségi szintje.............15, 22
Áramellátás..................................................... 16
Áramellátás-jelzőfény................................... 10
Artist.........................................................20, 22
Automatikus hangolás.................................. 35
AVLS (Volume Limit)................................... 44

B
BACK/HOME gomb...............................10, 13
BASS gomb..................................................... 10
Beep (csipogás).............................................. 44
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D
Dátumbeállítás.........................................44, 45

E
Equalizer......................................................... 27

F
Fejhallgató......................................8, 10, 64, 68
FM.............................................................29, 43
FM Auto Preset.............................................. 31
Format (inicializálás)........................46, 50, 60

G
Gyors előretekercselés................................... 23
Gyors visszatekercselés................................. 23

H
Hangerő....................................................10, 64
Hangfelvétel..............................................36, 39
Hangminőség................................................. 26
Hibaelhárítás.................................................. 47
HOLD kapcsoló............................................. 11
HOME menü.................................................. 12

További információk

• Számítógép
IBM PC/AT vagy ezzel kompatibilis számítógép, a következő Windows operációs rendszerek
egyikével:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 vagy újabb) / Windows XP Professional (Service Pack 2
vagy újabb) / Windows Vista Home Basic (1. szervizcsomag) / Windows Vista Home Premium
(1. szervizcsomag) / Windows Vista Business (1. szervizcsomag) / Windows Vista Ultimate
(1. szervizcsomag)
64-bites operációs rendszerek nem támogatják.
A fentiektől eltérő operációs rendszerek nem támogatják.
• Processzor: Windows XP esetén Pentium III 300 MHz vagy magasabb órajelű (Windows Vista esetén
Pentium III 800 MHz vagy magasabb órajelű)
• RAM: 64 MB vagy több (Windows Vista esetében 512 MB vagy több)
• USB-port (nagysebességű USB ajánlott)
• Internet Explorer 6.0 vagy újabb, Windows Media Player 11 ajánlott.
• Az Electronic Music Distribution (EMD), illetve a webhely megtekintéséhez szélessávú
internetkapcsolat szükséges.
Nem garantáljuk minden számítógép esetében a működést, még akkor sem, ha az megfelel a fenti
rendszerkövetelményeknek.
Nem támogatott környezetek:

I
Időbeállítás..................................................... 44
Information.................................................... 45
Initialize (formázás)..........................46, 50, 60
Folytatás 
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További információk (folytatás)
Ismétlés........................................................... 25

K
Keverés............................................................ 25
Kézi hangolás................................................. 29
Kijelző............................................................. 22

L
Language......................................................... 45
LED................................................................. 44
Lejátszás.......................................................... 19

M

P
Play Mode....................................................... 25
Power Save Mode........................................... 44

R
Rádió.........................................................29, 43
Rádióvevő.................................................29, 43
RESET
(a lejátszó alaphelyzetbe állítása)................. 47
Reset All Settings........................................... 46
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T
Tartozékok........................................................ 8
Töltés............................................................... 14
Tömörítés........................................................ 68

U
Üzenetek......................................................... 58

V
Voice..........................................................12, 39
Voice Record Codec...................................... 43
VOL +/– gomb............................................... 10

W
Wav............................................................36, 39
WMA........................................................67, 69

Licenc és védjegynyilatkozat
• A „WALKMAN” és a „WALKMAN” embléma a Sony Corporation bejegyzett védjegyei.
• A Microsoft, a Windows, a Windows Vista és a Windows Media a Microsoft Corporation védjegyei
vagy bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban, illetve más országokban.
• Az Adobe és az Adobe Reader az Adobe Systems Incorporated védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az
Amerikai Egyesült Államokban, illetve más országokban.
• Az MPEG Layer-3 audió kódolási technológiát és szabadalmakat a Fraunhofer IIS és a Thomson
engedélyezte.
• Az IBM és a PC/AT az International Business Machines Corporation bejegyzett védjegyei.
• A Macintosh az Apple Inc. védjegye.
• A Pentium az Intel Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye.
• Az összes egyéb védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye, illetve bejegyzett
védjegye. Ebben a kézikönyvben a TM és az ® jelölések nincsenek feltüntetve.
A termék bizonyos részeit a Microsoft Corporation szellemi tulajdonhoz fűződő jogai védik. Az ilyen
technológiák terjesztése, illetve terméken kívüli felhasználása kizárólag a Microsoft vagy egy Microsoft
leányvállalat engedélyével lehetséges.
A tartalomszolgáltatók a készülékben található Windows Media digitális jogkezelési technológiát („WMDRM”) alkalmazzák a tulajdonukat képező tartalom („Védett Tartalom”) sértetlenségének megőrzése
érdekében, hogy az ilyen tartalomhoz mint szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogaikat – ideértve a szerzői
jogokat is – ne lehessen megsérteni.
Ez a készülék WM-DRM szoftvert használ a Védett tartalom lejátszására („WM-DRM szoftver”).
Ha kétségek merülnek fel a WM-DRM szoftver biztonságával kapcsolatban, a Védett tartalom
tulajdonosai („Védett tartalom tulajdonosai”) kérelmezhetik a Microsofttól, hogy vonja vissza a
WM-DRM szoftvernek a Védett tartalom másolására, megjelenítésére, illetve lejátszására vonatkozó
jogát. A visszavonás nem érinti a WM-DRM szoftvernek a nem védett tartalmak lejátszásához
kapcsolódó képességét. A visszavont WM-DRM szoftverek listája minden alkalommal elküldésre
kerül az Ön készülékére, amikor Ön Védett Tartalomra vonatkozó licencet tölt le az internetről vagy
egy számítógépről. A Microsoft az ilyen licenchez kapcsolódóan visszavonási listákat is letölthet az Ön
készülékére a Védett tartalom tulajdonosai nevében.

Folytatás 

További információk

Másolás........................................................... 17
Mikrofon......................................................... 10
MP3.....................................................17, 67, 69
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További információk (folytatás)
• Információ az Expatról
Copyright ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper.
Copyright ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
A jelen licencszerzõdés ingyenesen jogot biztosít a szoftvert és a hozzá tartozó dokumentációs fájlokat
(„Szoftver”) birtokló bármely személy számára a Szoftver korlátozás nélküli használatához, beleértve,
de nem korlátozva a jogokat a Szoftver használatára, másolására, módosítására, összevonására,
közzétételére, terjesztésére, továbblicencelésére és/vagy másolatainak értékesítésére, valamint ezek a
Szoftvert megkapó személyek számára történõ engedélyezésére, a következõ feltételek mellett:
A fenti szerzõi jogi nyilatkozatot a Szoftver minden másolatához vagy annak részéhez mellékelni kell.
A SZOFTVER „JELEN ÁLLAPOTÁBAN” MINDENNEMÛ, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT
GARANCIA NÉLKÜL KERÜL FORGALOMBA, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN
AZ ÉRTÉKESÍTHETÕSÉGRE, EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VAGY
JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT.
A SZERZÕK VAGY A SZERZÕI JOGOK TULAJDONOSAI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK
KÖZÖTT NEM FELELÕSEK A KÖVETELÉSEKÉRT, KÁROKÉRT VAGY EGYÉB
FELELÕSSÉGÉRT, TÖRTÉNJEN AZ AKÁR A SZERZÕDÉS KÖVETKEZMÉNYEKÉNT,
MAGÁNJOGI VÉTKES CSELEKMÉNY MIATT VAGY EGYÉB MÓDON, A SZOFTVER, ANNAK
HASZNÁLATA VAGY AZZAL KAPCSOLATOS EGYÉB CSELEKMÉNYBÕL KIFOLYÓLAG,
ANNAK OKAKÉNT VAGY AZZAL KAPCSOLATBAN.
Program ©2008 Sony Corporation
Dokumentáció ©2008 Sony Corporation
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