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FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék, nedvesség hatásának.
A készüléket ne működtesse zárt helyen,
például beépített szekrényben.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne
takarja el a készülék szellőzőnyílásait
újságpapírral, terítővel, függönnyel, stb.
Soha ne állítson égő gyertyát a készülékre.
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében
soha ne tegyen folyadékkal teli edényt,
például virágvázát a készülékre.

Megjegyzés a készülék
elhelyezéséhez
Ha a készülék működését statikus vagy elektromos zaj
zavarja, a műsorszámok átviteli információi
megsérülhetnek. Ez megakadályozhatja az adatátviteli
művelet normális működését a számítógépen.
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Megjegyzés
a felhasználók
számára
A mellékelt szoftverről
• A szoftver és az ahhoz mellékelt kézikönyv másolását
- részben vagy egészben -, illetve a szoftver
felhatalmazás nélküli kölcsönzését a másolásvédelmi
(szerzői jogvédelmi) törvény tiltja.
• A SONY semmilyen körülmények között nem vállal
felelősséget az ehhez a készülékhez mellékelt szoftver
használatából eredő anyagi károkért, profit
veszteségért, beleértve a harmadik fél által benyújtott
jogi kereseteket is.
• A gyártási hiba miatt használhatatlan szoftvert a SONY
pótolja. A SONY azonban semmilyen más felelősséget
nem visel.
• Az ehhez a készülékhez mellékelt szoftver csak
az előírt berendezésekhez szabad használni.
• A minőség folyamatos javítása érdekében végzett
fejlesztésből adódóan a szoftver jellemzői előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
• A garancia érvényét veszti abban az esetben,
ha a készüléket a mellékelt szoftvertől eltérő
alkalmazással használja.

Az OpenMG és annak emblémája a Sony Corporation
védjegye.
A SonicStage és annak emblémája a Sony Corporation
védjegye.
A "MagicGate Memory Stick" a Sony Corporation
védjegye.
A "Memory Stick" és a
a Sony Corporation
védjegye.
A "Memory Stick Duo" és a
a Sony
Corporation védjegye.
a Sony Corporation
A "MagicGate" és a
védjegye.
Az ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus és a megfelelő
emblémák a Sony Corporation védjegyei.
A Microsoft, a Windows és a Windows Media a
Microsoft Corporation Egyesült Államokban és egyéb
országokban bejegyzett védjegye.
Bármely más, a használati útmutatóban előforduló
márkanév annak jogos tulajdonosának védjegye vagy
bejegyzett védjegye.
A továbbiakban a "™" és "®" szimbólumokat nem
mindenhol tüntetjük fel ebben az útmutatóban.

Program ©2001, 2002 Sony Corporation
Dokumentáció ©2003 Sony Corporation

Ebben az útmutatóban a Network
Walkman kezelésének módját
ismertetjük. A mellékelt szoftver
(SonicStage) használatának módját lásd
a SonicStage kezelési útmutatójában.
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Áttekintés
Mire használható a Network Walkman?
Első lépésként telepítenie kell a "SonicStage" szoftvert a számítógépre. Ezt követően
a számítógépről könnyedén letöltheti a digitális audio fájlokat a készülék beépített memóriájába
vagy egy "MagicGate kompatibilis "Memory Stick Duo" (nem mellékelt tartozék)
memóriakártyára, és bárhová magával viheti kedvenc zenéjét.
MP3, WAV és
EMD (elektronikus
Windows® Média
formátumú audio
zeneterjesztés)
Audio CD-k
fájlok
szolgáltatás

1 Tárolja a digitális

audio fájlokat
a számítógéppel.
Töltse le
a legújabb
zenéket! Tárolja
kedvenc
műsorszámait!

2 Töltse le a fájlokat

a Network Walkmanre.

USB kapcsolat

3 Élvezze a zenét

a Network Walkman
készülékkel!
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Egyéb jellemzők
• Kompakt méret, kis súly, rázkódásvédett működés, karcolásálló, kiválóan hordozható.
• Egyetlen nikkel-hidrid akkumulátorral mintegy 44 óra*1 folyamatos lejátszás.
• Hibrid meghajtó: a digitális audio fájlokat a beépített memóriában vagy MagicGate kompatibilis
"Memory Stick Duo" memóriakártyán (nem mellékelt tartozék) is tárolhatja.
• NW-MS70D/NW-MS77DR: A beépített 256 MB-os memória több mint 11 óra*2 felvételi időt tesz
lehetővé.
• NW-MS90D: A beépített 512 MB-os memória több mint 23 óra*2 felvételi időt tesz lehetővé.
• A mellékelt SonicStage szoftver lehetővé teszi azt, hogy a bölcső segítségével a felvett
zeneszámokat a számítógép merevlemezére is átvigye (NW-MS77DR), és audio CD lemezeiről
felvett zeneszámokat tároljon ATRAC3plus formátumban (kiváló hangminőség, nagyfokú
tömörítés) a számítógép merevlemezén.
• Az USB kábel és az USB bölcső gondoskodik a nagysebességű adatátvitelről.
• Háttér világítású LCD képernyő: a műsorszámok címe és az előadó neve megjeleníthető.
• Csoportosítási funkció: albumokba rendezheti kedvenc műsorszámait.
• Adattárolási funkció: az audio fájlokon kívül változatos típusú adatokat tárolhat a készülékkel.
• NW-MS77DR: a bölcső segítségével a számítógép közbeiktatása nélkül veheti fel
a zeneszámokat*3 az audio CD lemezekről.
* 1 Az adatformátum függvényében. Ebben az esetben az akkumulátor kapacitás ATRAC3 formátumú audio fájlok
folyamatos lejátszására vonatkozik.
*2
A felvételi bitmennyiség függvényében változhat. Példánkban az időtartam a 48 kbps bitmennyiségű
ATRAC3plus formátumú felvételre vonatkozik.
*3
64/48 kbps bitmennyiségű ATRAC3plus formátumban készíthető felvételek.

MEGJEGYZÉSEK:
• A felvett műsorszámok kizárólag személyes célokra használhatók. Ettől eltérő célú felhasználáshoz a szerzői
jog tulajdonosának engedélye szükséges.
• A Sony nem vállal felelősséget a Network Walkman vagy a számítógép hibájából eredő felvételi/lejátszási
hibákért vagy adatsérülésekért.

folytatódik
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Mire használható a Network Walkman? (folytatás)

A "MagicGate Memory Stick" adathordozóról
Mi a "Memory Stick" memóriakártya?
A "Memory Stick" memóriakártya egy kompakt, hordozható és sokoldalú adathordozó, akkora
tárolási kapacitással, mely meghaladja a floppy lemez kapacitását. Mivel a memóriakártya
a készülékekből kivehető, a kompatibilis készülékek közötti adatcserén kívül a memóriakártyát
külső (biztonsági) adattárolásra is használható (cserélhető lemez).

A "Memory Stick" mérete
A "Memory Stick" kétféle méretben áll rendelkezésre: normál méretben és egy kisebb "Memory
Stick Duo" nevű méretben. Ha egy "Memory Stick Duo" kártyát egy Memory Stick Duo
adapterbe helyez, mérete megegyező lesz egy hagyományos méretű memóriakártyával. Ehhez
a Network Walkmanhoz használjon "Memory Stick Duo" (kompakt méretű) memóriakártyát.

A "Memory Stick" típusai
Jelen pillanatban ötféle "Memory Stick" memóriakártya létezik: ez a Network Walkman készülék
csak a MagicGate kompatibilis "Memory Stick Duo" memóriakártyákat támogatja.*
1 "Memory Stick PRO": Ezt a típusú memóriakártyát csak olyan készülékekkel lehet használni,
melyek kompatibilisek a "Memory Stick PRO" formátummal. Ez a memóriakártya
a "MagicGate" másolásvédelmi technológiát alkalmazza.
2 "Memory Stick-R": A "Memory Stick-R" típusú memóriakártyán tárolt adatokat nem lehet
felülírni. Ezt a típusú memóriakártyát csak olyan készülékekkel lehet használni, melyek
kompatibilisek a "Memory Stick-R" formátummal. A "MagicGate" másolásvédelmi technológia
nem használható az adatok tárolására.
3 "Memory Stick": A "MagicGate" másolásvédelmi technológiát igénylő adatokon kívül
bármilyen típusú adatok tárolására használható.
4 "MagicGate Memory Stick": A "MagicGate Memory Stick" beépített másolásvédelmi
technológiával ("MagicGate") rendelkező memóriakártya.
5 "Memory Stick ROM": A "Memory Stick ROM" csak olvasható memóriakártya, melynek
adatait gyárilag vették fel. A "Memory Stick ROM" típusú memóriakártyán tárolt adatokat
nem lehet felülírni vagy törölni.
* Adatok felírásához/lejátszásához olyan "Memory Stick" memóriakártyát is használhat, mely nem rendelkezik
másolásvédelmi technológiával.

Mi a "MagicGate"?
A "MagicGate" egy másolásvédelmi technológia a "MagicGate Memory Stick" memóriakártyák,
és az azt támogató készülékek - pl. Network Walkman - számára. Hitelesítési folyamat biztosítja
azt, hogy a védett tartalom csak a kompatibilis eszköz és a "MagicGate Memory Stick" között
cserélődhessen. A jogosulatlan másolás és lejátszás megakadályozása érdekében a védett tartalom
kódolt formában kerül rögzítésre és továbbításra.
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"Memory Stick" memóriakártya (nem mellékelt
tartozék) használata ezzel a készülékkel
Készítse elő a MagicGate kompatibilis "Memory Stick Duo" memóriakártyát.
Ehhez a Network Walkmanhoz nem mellékeltünk memóriakártyát. Habár többféle "Memory
Stick" memóriakártya létezik, ez a Network Walkman kizárólag a MagicGate kompatibilis
"Memory Stick Duo" memóriakártyát támogatja. Ha "Memory Stick" memóriakártyát vásárol,
győződjön meg róla, hogy az MagicGate kompatibilis "Memory Stick Duo" típusú-e, és
és a
embléma.
megtalálható-e rajta a
Megjegyzés
Ez a Network Walkman legfeljebb 128 MB-os kapacitású MagicGate kompatibilis "Memory Stick Duo" memóriakártyát
képes kezelni.

Megjegyzések a "Memory Stick Duo" memóriakártyához
• Az adatok felírása vagy olvasása közben ne vegye ki a "Memory Stick Duo" memóriakártyát.
• Az alábbi esetekben az adatok megsérülhetnek.
– Az adatok felírása vagy olvasása közben a Network Walkmant kiveszi az USB bölcsőből, vagy
kihúzza az USB vezetéket.
– A "Memory Stick" memóriakártyát statikus elektromosságnak vagy elektromos zajoknak
kitett helyen használja.
• Javasoljuk, hogy a fontos adatokról készítsen biztonsági másolatot.

Megjegyzés a formázáshoz (megnyitáshoz)
A "Memory Stick Duo" memóriakártyák gyárilag FAT fájlformátumban vannak formázva.
A "Memory Stick" memóriakártya formázásához használja azt az eszközt, melyben
a memóriakártyát használni kívánja. Ha a memóriakártyát Windows Explorerrel formázza meg,
a "FORMAT ERROR" (53. oldal) hibaüzenet jelenik meg, és az audio fájlok nem játszhatók
le a Network Walkmannel. Windows XP alatt a "Memory Stick" memóriakártya megfelelően
formázható. A memóriakártya formázásakor mindig az alábbi műveletek közül válasszon:
• Kövesse a "Memória formázása" című fejezet utasításait a 44. oldalon.
• A formázáshoz használja a mellékelt SonicStage szoftvert.
A SonicStage szoftverrel történő formázás részleteit lásd a "SonicStage Online Súgó" című
fejezetben.

A fájlok ellenőrzése Windows Explorerrel
Ha a Network Walkmant a mellékelt USB kábellel a számítógéphez csatlakoztatta, a Windows
Explorer ablakban a "Memory Stick" memóriakártya vagy a beépített memória cserélhető
adathordozóként jelenik meg (pl. D meghajtó).
• A SonicStage szoftverrel letöltött adatok, valamint a digitális/analóg audio eszközről
közvetlenül felvett audio adatok (csak az NW-MS77DR-nél) a "HIFI" mappában találhatók.
A Windows Explorerrel ne módosítsa a "HIFI" mappa adatait. A Windows Explorerrel
módosított vagy másolt adatok nem játszhatók le a Network Walkmannel.
• Ellenőrizheti az egyéb "Memory Stick" memóriakártyával kompatibilis készülékekkel tárolt
fájlokat is (JPEG, MPEG formátum, stb.).
A "HIFI" mappán kívüli adatok kezelésére vonatkozó utasításokat lásd annak a készüléknek
a kezelési útmutatójában, amellyel az adatokat rögzítették.
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1. lépés: A mellékelt tartozékok
• Hálózati tápegység (a mellékelt USB
ellenőrzése
bölcsőhöz) (1)
Ellenőrizze a doboz tartalmát.
NW-MS70D/MS77DR
• Network Walkman (1)
• Fejhallgató (1)

•
•
•
•

Hordtáska (1)
Nyakszíj (1)
Fejhallgató hosszabbító (1)
Optikai digitális csatlakozókábel (1)
(csak az NW-MS77DR modellhez)
• CD-ROM (1)
• Kezelési útmutató (1)
• SonicStage Kezelési útmutató (1)
Az NW-MS90D (a nem-Egyesült
Államokban kapható modell)

NW-MS90D (csak az Egyesült Államokban
kapható modell)
• Network Walkman (1)
• Fejhallgató (1)
• Fülszivacsok
(S, L méret) (1)
Fülszivacsok
(S méret)
Fülszivacsok (L méret)

NW-MS70D/MS90D

FIGYELEM
A mellékelt fejhallgatók fülbe illeszthető kivitelűek
az erőteljes basszus hangzás megszólaltatása
érdekében. Járművezetés közben ne használja
a fejhallgatókat.
• Ne használja a fejhallgatókat, amikor járművet
vezet, kerékpározik vagy bármilyen motoros
gépjárművet kezel.
• Szintén veszélyt hordoz magában, ha fejhallgatóján
nagy hangerővel hallgat zenét sétálás közben.
A különösen veszélyes helyzetekben használja
különös elővigyázatossággal, vagy szüntesse meg
a veszélyes helyzetet.
A fejhallgató használata közben különféle zajokat
hallhat, amelyek erősebbnek hallatszanak tényleges
voltuknál. Ilyen lehet például a ruházatához súrlódó
vezeték hangja. Ez nem hibajelenség.

• USB bölcső (1)

A sorozatszámról
A vásárlói regisztrációhoz szükség van a készülék
sorozatszámára. A sorozatszám a "Memory Stick"
meghajtó fedelének belső oldalán lévő címkén
olvasható.

NW-MS77DR
• Felvevő USB
bölcső (1)

A "Memory Stick" kiadó gomb megnyomásával
nyissa ki a memóriakártya fedelét és ellenőrizze
a sorozatszámot.

"Memory Stick" kiadó
gomb

• USB kábel (1)
"Memory Stick"
meghajtó
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Sorozatszám

2. lépés: Az akkumulátor feltöltése
A Network Walkman használatba vétele előtt töltse fel a beépített akkumulátort.
Az alábbi ábra szerint csatlakoztassa a hálózati tápegységet. Amíg a készülék az USB bölcsőben vagy
a felvevő USB bölcsőben töltődik, a Network Walkman kezelőszervei nem funkcionálnak.

1

Csatlakoztassa a hálózati tápegységet.
Csatlakoztassa a hálózati tápegység DC csatlakozódugóját az USB bölcső vagy a felvevő USB bölcső
DC IN aljzatához. Csatlakoztassa a hálózati tápegységet a fali konnektorhoz.

NW-MS70D/MS90D

a fali konnektorhoz

hálózati tápegység
a DC IN
aljzathoz

NW-MS77DR

a fali konnektorhoz

a DC IN
aljzathoz

hálózati tápegység

folytatódik
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2. lépés: Az akkumulátor feltöltése (folytatás)

2

Helyezze a Network Walkmant a mellékelt USB bölcsőbe vagy felvevő bölcsőbe.
Megjegyzés
A Network Walkmant mindig az ábra szerint, a nyíl irányában kell a bölcsőbe helyezni.

NW-MS70D/MS90D

USB bölcső
csatlakozó
CHARGE jelző
Memóriaműködés jelző

USB bölcső

NW-MS77DR

USB bölcső
csatlakozó

Memóriaműködés jelző

Felvevő USB
bölcső

CHARGE jelző

Az USB bölcsőn vagy felvevő USB bölcsőn
lévő CHARGE jelző világít, és a feltöltés
megkezdődik. A feltöltés mintegy 90 percet*
vesz igénybe. Amikor a feltöltés befejeződik,
a CHARGE jelző kialszik.
Javasoljuk, hogy a Network Walkmant
legalább 30 percig töltse megszakítás nélkül.
A Network Walkmannek legalább 15 percre
van szüksége ahhoz, hogy a gyorstöltés előtt
ellenőrizze az akkumulátor állapotát.
* A feltöltési idő teljesen kimerült akkumulátor
normál hőmérsékleten (5-35°C között) történő
töltésére vonatkozik. Az akkumulátor maradék
kapacitásától függően a töltési idő rövidebb lehet.
Ha az akkumulátort alacsony hőmérsékleten tölti,
a feltöltés több időt vesz igénybe.

Megjegyzések
• A feltöltést normál hőmérsékleten (5-35°C között)
javasolt végezni.
• Feltöltés közben a lejátszás nem lehetséges.
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Akkumulátor kapacitás (folyamatos
használat esetén)
ATRAC3 formátumnál: kb. 44 óra.
ATRAC3plus formátumnál: kb. 36 óra

A maradék kapacitás kijelzésről
Az akkumulátor ikon az alábbiak szerint változik
a kijelzőn (14. oldal).

gyengülő
akkumulátor

az akkumulátor
kapacitás nem
elég
a lejátszáshoz

töltse fel az
akkumulátort

A kezelőszervek
A részleteket lásd a zárójelben feltüntetett oldalakon.

Network Walkman
Elülső oldal

Hátsó oldal

1 VOL (+/-) szabályzó (23, 35. oldal)
2 Fejhallgató csatlakozódugó (25. oldal)

6 Kijelző (14, 27, 53-55. oldal.
A kijelzésekről és az ikonokról bővebben
a 14. oldalon olvashat.

3 Védőfedél (25, 26. oldal)

7 Vezérlőgomb (24, 27-44. oldal)

4 SOUND/AVLS gomb (30, 35. oldal)

8 Lejátszás/Állj gomb (23-24, 27-44. oldal)

5 Memóriakártya kiadó gomb
(15, 19, 24. oldal)

9 RESET gomb (48. oldal)
0 USB bölcső csatlakozó (12, 17, 21. oldal)
qa HOLD (kezelőszervek zárolása) kapcsoló
(32. oldal)
qs MENU gomb (27-44, 59. oldal)
A MENU gomb hosszabb nyomva tartásával
bekapcsolhatja az időkijelzést.
qd Memóriaműködés jelző (17. oldal)
qf "Memory Stick" meghajtó (15, 19, 24. oldal)

folytatódik
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A kezelőszervek (folytatás)

Kijelző

1 Szöveges/grafikus kijelző (27. oldal)
A műsorszám sorszám, műsorszámnév,
jelenlegi dátum és idő (28-34. oldal), ERROR
MESSAGE (18, 53-55. oldal) és a menü
kijelzések helye.
A MENU gombbal módosíthatja a kijelzéseket.
A részleteket lásd "A kijelzés módosítása" című
fejezetben a 28. oldalon.
A felvétel közben megjelenő kijelzésekről
a "Felvétel a Network Walkman-nel" című
fejezetben olvashat a 19-21. oldalakon.
2 Lejátszási mód kijelzések (27. oldal)
Az aktuális lejátszási mód kijelzése.
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3 AVLS kijelzés (35. oldal)
Ez a kijelzés addig látható, amíg az AVLS
funkció aktív.
4 Digitális hangzáskép kijelzés (30-31. oldal)
Az aktuális hangzáskép kijelzése.
5 "Memory Stick" kijelzés (15, 19. oldal)
Ez a kijelzés addig látható, amíg
a meghajtóban "Memory Stick" (nem
mellékelt tartozék) van.
6 Maradék akkumulátor kijelzés (12. oldal)
A maradék akkumulátor kapacitás kijelzése.

Alapműveletek

Audio fájlok átvitele a számítógépről
a Network Walkmanre

1

Telepítse a számítógépre a mellékelt CD-ROM-on lévő "SonicStage" szoftvert.
Ezt az 1. lépést csak a Network Walkman legelső csatlakoztatása előtt kell elvégezni.
A részleteket lásd a "SonicStage kezelési útmutató" című kézikönyvben.

2

Gyűjtse össze az audio fájlokat a SonicStage szoftverrel.
A részleteket lásd a "SonicStage kezelési útmutató" című kézikönyvben.

3

Csatlakoztassa a Network Walkmant a számítógéphez.
Helyezze az "MagicGate kompatibilis Memory Stick Duo" memóriakártyát (nem mellékelt tartozék) a Network
Walkman meghajtójába.*
A kijelzőn a
jelzés jelenik meg.
* Ez a Network Walkman 256 MB-os (NW-MS70D/MS77DR)/512 MB-os (NW-MS90D) beépített memóriával
rendelkezik. A Network Walkman külső adathordozó nélkül is működtethető.
Ha nem használ "Memory Stick"-et, hagyja ki a 3-as lépést, és lépjen tovább a 4-esre.

Megjegyzések

"Memory Stick"
kiadó gomb

"Memory Stick"
meghajtó

MagicGate
kompatibilis
"Memory
Stick Duo"

• Amikor a Network Walkmant a számítógéphez
csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy a "Memory
Stick Duo" memóriakártya törlésvédő
kapcsolója (46. oldal) nem "LOCK" pozícióban
áll-e.
• Tolja be ütközésig a "Memory Stick Duo"
memóriakártyát a készülék meghajtójába.
• A "Memory Stick Duo" memóriakártya
kivételének módját lásd a 24. oldalon.
• A beszorulás megelőzése érdekében ne
ragasszon címkét a "Memory Stick Duo"
kártyára.

folytatódik
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Alapműveletek

Megjegyzés
Mielőtt Network Walkman készülékét legelőször a számítógéphez csatlakoztatná, telepítse
a számítógépre a mellékelt CD-ROM-on lévő "SonicStage" szoftvert. Ha a SonicStage szoftvert
korábban már telepítette, a Network Walkman csatlakoztatása előtt újra kell telepítenie a SonicStage
szoftvert (időközben frissítések jelenhettek meg).

Audio fájlok átvitele a számítógépről a Network Walkmanre (folytatás)

4

Csatlakoztassa a Network Walkman-t a számítógéphez.
1 Csatlakoztassa a hálózati tápegységet*.
Csatlakoztassa a mellékelt hálózati tápegység egyik végét az USB bölcső vagy felvevő USB bölcső DC IN
aljzatához, a másik végét pedig a fali konnektorhoz.
2 Csatlakoztassa az USB bölcsőt vagy a felvevő USB bölcsőt a számítógéphez.
A mellékelt USB vezeték kisebbik csatlakozódugóját az USB bölcső vagy felvevő USB bölcső megfelelő
aljzatához, míg a nagyobbik csatlakozódugót a számítógép USB portjához kell csatlakoztatni.

NW-MS70D/MS90D
Külön USB
vezeték (tartozék)

az USB
aljzathoz

az USB porthoz

2

USB bölcső

Hálózati tápegység*
a DC IN
aljzathoz

1

fali
konnektorhoz

NW-MS77DR
Külön USB
vezeték
(tartozék)

Felvevő USB
bölcső

az USB
aljzathoz

az USB porthoz

2
Hálózati tápegység*

a DC IN
aljzathoz

1

fali
konnektorhoz

* Az akkumulátor a hálózati tápegység csatlakoztatása nélkül is
feltölthető. Csatlakoztassa a Network Walkmant a számítógéphez (2).
Válassza ki a menüből az "USB CHG: ON" funkciót (43. oldal); ekkor
a feltöltés a számítógépen keresztül történik. Az USB csatlakoztatáson
keresztüli gyakori feltöltés azonban a számítógép akkumulátorának
gyorsabb kimerüléséhez vezet.
3 Állítsa be a felvételi üzemmód választó kapcsolót (csak az NW-MS77DR modellen)
Állítsa be a felvételi üzemmód választó kapcsolót "USB/KEY PROTECT" állásba

16

Felvételi üzemmód
választó kapcsoló

4 Helyezze a Network Walkmant az USB bölcsőbe vagy a felvevő USB bölcsőbe.
A "CONNECT" felirat megjelenik a Network Walkman kijelzőjén, és a memóriaműködés jelző villog
a számítógéppel történő kommunikáció közben.

Alapműveletek

Megjegyzés
A Network Walkmant mindig az ábra szerint, a nyíl irányában kell a bölcsőbe helyezni.

NW-MS70D/MS90D

USB bölcső
csatlakozó
Memóriaműködés jelző

USB bölcső

NW-MS77DR

USB bölcső
csatlakozó

Memóriaműködés jelző

Felvevő USB
bölcső

Megjegyzések
• A számítógéppel történő kommunikáció közben a memóriaműködés jelző villog.
• Amíg a memóriaműködés jelző villog, ne húzza ki az USB vezetéket, és ne vegye ki a Network Walkmant az USB
bölcsőből vagy a felvevő USB bölcsőből. Az éppen átvitt adatok sérülhetnek.
• Ha a Network Walkmant USB elosztón vagy USB hosszabbítón keresztül csatlakoztatja, a hibátlan működés nem
garantált. A Network Walkmant mindig közvetlenül csatlakoztassa a számítógéphez (a mellékelt USB vezetékkel).
• A számítógép csatlakoztatott egyéb USB eszközök üzemzavart okozhatnak a Network Walkman működésében.
• A számítógéphez történő csatlakoztatást követően a Network Walkman kezelőszervei nem funkcionálnak.
Ha lejátszás közben a Network Walkmant a számítógéphez csatlakoztatott USB bölcsőbe vagy felvevő USB
bölcsőbe helyezi, a lejátszás kikapcsol és a "CONNECT" felirat jelenik meg a Network Walkman kijelzőjén.
• Ha a Network Walkman a számítógéphez van csatlakoztatva, a beépített memória tartalma megjeleníthető
a Windows Explorer segítségével. Ha azonban a készülékben "Memory Stick" memóriakártya is van, akkor
a "Memory Stick" tartalma jelenik meg.

folytatódik
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Audio fájlok átvitele a számítógépről a Network Walkmanre (folytatás)

5

Töltse át az audio fájlokat a Network Walkmanbe.
Az audio fájlok beépített memóriába vagy MagicGate kompatibilis "Memory Stick Duo" memóriakártyára (nem
mellékelt tartozék) történő átvitelének módját lásd a "SonicStage kezelési útmutató" című kézikönyvben.

z Hasznos tudnivaló
Az audio fájlok számítógépre történő visszatöltéséről bővebben a "SonicStage kezelési útmutató" című kézikönyvben,
vagy a SonicStage szoftver online súgójában olvashat.

Megjegyzés a lejátszási időkorlátozással rendelkező
műsorszámok lejátszásához (határidős tartalom)
Az Interneten (EMD szolgáltatás) keresztül terjesztett műsorszámok között előfordulnak olyanok, melyek
lejátszási időkorlátozással (határidő) rendelkeznek.
Ha egy lejárt műsorszámot próbál meg lejátszani, az "EXPIRED" felirat villog, és rövid idő múlva
a következő műsorszámra ugrik a készülék.
A lejárt műsorszám nem játszható le a SonicStage szoftverrel és nem vihető át a Network Walkmanre.
Törölje a feleslegessé vált műsorszámokat.

Megjegyzés a lejátszási eseménykorlátozással
rendelkező műsorszámok lejátszásához
Ez a Network Walkman nem támogatja a lejátszási eseménykorlátozással (a lejátszások engedélyezett
száma) rendelkező tartalmakat.
Ha lejátszási eseménykorlátozással rendelkező műsorszámot próbál meg lejátszani, az "EXPIRED" felirat
villog, és a készülék nem játssza le a műsorszámot.
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Felvétel a Network Walkman-nel
— csak az NW-MS77DR modell funkciója

Megjegyzés
Az optikai digitális csatlakozókábelen digitális audio készülékről történő felvétel csak 44,1 kHz-es műsorforrás (pl. CD
játszó, MD stb.) esetén lehetséges. Más mintavételi frekvenciájú műsor felvételéhez használjon analóg csatlakoztatási
módot, és a lejátszó készüléken a csatlakozókábelt a LINE OUT stb. kimenethez csatlakoztassa.

1

Készítse elő a felvevő készüléket.
Felvétel a beépített memóriába
Távolítsa el a MagicGate kompatibilis "Memory Stick Duo" (nem tartozék) adathordozót a Network Walkman-ből
(amennyiben ilyen van a készülékben, akkor a zeneszámok a "Memory Stick Duo"-ra kerülnek felvételre). A "Memory
Stick Duo" eltávolításának módját a 24. oldalon találja.

Felvétel egy "Memory Stick" adathordozóra
Helyezzen egy MagicGate kompatibilis "Memory Stick"-et (nem tartozék) a Network Walkman-be. A kijelzőn
a
jelzés jelenik meg a "Memory Stick" behelyezésekor.

Megjegyzések

"Memory Stick"
kiadó gomb

"Memory Stick"
meghajtó

MagicGate
kompatibilis
"Memory
Stick Duo"

• "Memory Stick" használata esetén oldja ki
a törlésvédő kapcsolót (46. oldal) a "Memory
Stick"-en (ha az "LOCK" állásban van).
• Ügyeljen arra, hogy a "Memory Stick"-et
ütközésig tolja be a meghajtóba.
• A beszorulás megelőzése érdekében ne
ragasszon címkét a "Memory Stick Duo"
kártyára.

folytatódik

19

Alapműveletek

Network Walkman készülékével számítógép közbeiktatása nélkül is műsorszámokat vehet fel digitális
audio készülékekről (pl. CD játszó) egy optikai digitális csatlakozókábel használatával (tartozék), vagy
analóg audio készülékről (pl. kazettás magnó) egy csatlakozókábel használatával.

Felvétel a Network Walkman-nel (folytatás)

2

Csatlakoztassa a Network Walkman-t egy analóg/digitális készülékhez.
1 Csatlakoztassa a hálózati tápegységet.
Csatlakoztassa a mellékelt hálózati tápegység egyik végét a felvevő USB bölcső DC IN aljzatához, a másik végét
pedig a fali konnektorhoz.
2 Csatlakoztassa a felvevő USB bölcsőt az analóg/digitális készülékhez.
Csatlakoztassa a jelvezetéket a felvevő USB bölcső LINE IN (OPTICAL) csatlakozójához, majd a digitális
készülék digitális (optikai) kimenetéhez*.

Jelvezeték (optikai digitális
csatlakozókábel, csatlakozókábel, stb.)

a LINE IN (OPTICAL)
bemenethez

a DC IN
aljzathoz

CD játszó, kazettás
magnó, stb.

a digitális (optikai)/
LINE OUT kimenethez

Hálózati tápegység

fali
konnektorhoz

* Analóg audio készülék csatlakoztatásakor a jelvezetéket annak LINE OUT stb. csatlakozójához csatlakoztassa.

Megjegyzések
Felvétel közben az akkumulátor töltése nem lehetséges. Ügyeljen arra, hogy a felvétel előtt töltse fel az
akkumulátort.
3 Állítsa be a felvételi üzemmód választó kapcsolót.
Állítsa be a felvételi üzemmód választó kapcsolót "LINE IN" állásba.

Felvételi üzemmód
választó kapcsoló
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4 Helyezze a Network Walkmant az USB bölcsőbe vagy a felvevő USB bölcsőbe.

Megjegyzések
A Network Walkmant mindig az ábra szerint, a nyíl irányában kell a bölcsőbe helyezni.

Alapműveletek

USB bölcső
csatlakozó
Felvevő USB
bölcső

3

Kezdje meg a felvételt.
Ha a szinkronindítású felvétel ki van kapcsolva
1 Szüneteltesse a CD stb. lejátszását, amelyet fel kíván venni.
2 Nyomja meg a felvevő USB bölcső REC/PAUSE gombját.
A felvevő USB bölcső felvétel jelzője világítani kezd és megkezdődik a felvétel. A kijelző bal oldalán a REC
kijelzés jelenik meg, amelyet a műsorszám neve* követ. A rendelkezésre álló műsoridő ez után kerül kijelzésre
(fennmaradó felvételi időszámláló).
3 Kezdje meg a CD stb. lejátszását.

Ha a szinkronindítású felvétel be van kapcsolva
1 Nyomja meg a felvevő USB bölcső REC/PAUSE gombját.
A felvevő USB bölcső felvétel jelzője villogni kezd és a készülék felvételi készenléti üzemmódba kapcsol.
A kijelző bal oldalán a szinkronindítású felvételt jelző REC kijelzés és a felvételi bitmennyiség kijelzése
villognak.
2 Kezdje meg a CD stb. lejátszását.
A lejátszás elindulása után a felvevő USB bölcső felvétel jelzője világítani kezd, és a felvétel elindul. A kijelzőn
megjelenik a műsorszám neve*, amelyet a rendelkezésre álló műsoridő kijelzése követ (fennmaradó felvételi
időszámláló).
* A műsorszám neve "Gxxx Txxx" formátumban kerül kijelzésre ("G" a csoport száma, "T" a műsorszám
sorszáma).

A felvétel megszakítása
Nyomja meg a felvevő USB bölcső STOP gombját.

A felvétel szüneteltetése
Nyomja meg a felvevő USB bölcső REC/PAUSE gombját. Szünet közben a felvételjelző villog. A felvétel
folytatásához nyomja meg ismét a felvevő USB bölcső REC/PAUSE gombját.

z Hasznos tudnivaló
A szinkronindítású felvétel be/kikapcsolásának leírásához lapozzon a "Szinkronindítású felvétel beállítása"
fejezethez a 38. oldalon.

Megjegyzések
• A szinkronindítású felvétel csak digitális audio készülékről, optikai digitális csatlakozókábel alkalmazásával
lehetséges.
• A felvétel szüneteltetésekor az aktuális műsorszám további része az adott ponttól új műsorszámként kerül
felvételre, és a műsorszámok számozása is ennek megfelelően alakul.
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Zenehallgatás a Network Walkmannel
Zenehallgatás előtt kérjük, töltse fel az akkumulátort (11. oldal) és vigye át/vegye fel (csak az NWMS77DR modellen) a műsorszámokat a beépített memóriába vagy a MagicGate kompatibilis "Memory
Stick Duo" memóriakártyára (nem mellékelt tartozék) (15-21. oldal).
Megjegyzés
Működés közben soha ne vegye ki a Network Walkman készüléket az USB bölcsőből vagy felvevő USB bölcsőből.

1

Tegye fel a fejhallgatót.
Bizonyosodjon meg arról, hogy a csatlakozódugó védősapkája a Network Walkman-hez van rögzítve. A Network
Walkmant a mellékelt fejhallgató és a nyakszíj segítségével is hordhatja. Ha a Network Walkmant a zsebében vagy
a táskájában kívánja tartani, használja a mellékelt hosszabbító vezetéket. (25-26. oldal).
1 A mellékelt nyakszíj egyik végének visszahajtásával
rögzítse a fejhallgató vezetékét (lásd az ábrát).

Bizonyosodjon meg arról, hogy a mellékelt nyakpánt
végei megfelelően vannak a fejhallgató vezetékéhez
rögzítve, és nem szabadulhatnak ki.

Rögzítse a
védősapkát

2 Az ábrának megfelelően helyezze a nyaka köré a
nyakszíjat, és a nyakszíj másik végének
visszahajtásával ismét rögzítse a fejhallgató
vezetéket.

** Csak az NW-MS90D modell használata esetén **
Hogyan helyezze fel helyesen a fejhallgató dugóit

Ha a fejhallgató dugói nem illeszkednek
kényelmesen a fülébe, akkor a mély basszus
hangok nem megfelelően hallhatóak. A jobb
hangminőség elérése érdekében igazítsa el úgy
a fejhallgató dugóit, hogy azok kényelmesen
helyezkedjenek el a fülén vagy nyomja be azokat
a fülébe, hogy pontosan illeszkedjenek. Vásárláskor
az M méretű dugók vannak a fejhallgatóra
helyezve. Ha a dugók nem a megfelelő méretűek,
akkor cserélje ki azokat a mellékelt S vagy L
méretűekre.
Megjegyzés
Amikor a fejhallgató vezeték hosszát állítja, tartsa
szilárdan a nyakszíj végét.
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2

Indítsa el a lejátszást.
Normál lejátszási mód esetén a lejátszás az utolsó
műsorszám végén automatikusan kikapcsol*.
* Ha a készülék memóriakártya meghajtójában van
"Memory Stick" memóriakártya, a beépített
memóriában lévő műsorszámok lejátszása után
a készülék lejátssza a memóriakártya műsorszámait is.

Ha a lejátszás nem kezdődik meg
HOLD kapcsoló
(tartsa kikapcsolva).

Ellenőrizze, hogy a HOLD kapcsoló nincs-e bekapcsolt
állapotban (32. oldal).

A lejátszás leállítása
Nyomja meg a lejátszás/állj gombot.

A hangerő beállítása
z Hasznos tudnivaló
Ha a Network Walkman több mint 10 másodpercig állj
üzemmódban marad, a kijelző automatikusan kikapcsol.
Műsorszámcímek stb. görgetése esetén a kijelző a teljes
cím végiggörgetése után kapcsol ki.

A hangerő PRESET és MANUAL üzemmódban
szabályozható (35-36. oldal).

Mit kell tudni a csoportosítási funkcióról?
A csoportosítási funkcióval egyszerűen kiválogathatja kedvenc műsorszámait a Network Walkman
készüléken. Ezzel a funkcióval a műsorszámok átvitele vagy lejátszása albumok vagy előadók szerint is
történhet.
Ne feledje, hogy a csoportosítási információk törlődhetnek vagy sérülhetnek, ha a csoportosítási funkcióval
a memóriakártyára átvitt műsorszámot egy olyan készülékkel szerkeszti, mely nem támogatja
a csoportosítási funkciót.
Beépített memória

„Memory Stick“

Group1

Track1
Track2
Track3

Group4

Track1
Track2
Track3

Group2

Track1
Track2
Track3

Group5

Track1
Track2
Track3

Group3

Track1
Track2
Track3

Group6

Track1
Track2
Track3

Track1
Track2
Track3

Track1
Track2
Track3

Track1

Track1

• A készülék először a beépített memóriában lévő, majd
a "Memory Stick" memóriakártyán lévő
műsorszámokat játssza le.
• A csoporton belüli sorrendet a műsorszámok sorszáma
határozza meg.
• A vezérlőgomb kihúzásával válthat műsorszámcím
kijelzési és csoportnév kijelzési üzemmód között.
• Csoportnév kijelzés esetén a műsorszámcímek helyett a
csoport nevét jelzi ki a készülék. Ezen kívül, a léptetési
funkciók (műsorszámléptetés vagy ismétlés) a
csoportokra fognak vonatkozni.

Átvitel csoportonként
A beépített memóriába vagy a "Memory Stick"
memóriakártyára történő műsorszám-átvitel esetén
az audio fájlok SonicStage szoftverrel történő gyűjtése
csoportosítva történik.

folytatódik

23

Alapműveletek

1 Nyomja meg a lejátszás
/állj gombot.

2 A VOL (+/-)
szabályzóval
állítsa be
a hangerőt.

Zenehallgatás a Network Walkmannel (folytatás)

További műveletek

Nyomja meg a "Memory Stick" kiadó gombot, és nyissa
ki a "Memory Stick" meghajtót. A "Memory Stick"-et
enyhén benyomva kiveheti azt a meghajtóból.

Vezérlőgomb
(.)

A "Memory Stick" memóriakártya (nem
mellékelt tartozék) kivétele

Húzni

(>)
Nyomni
MENU gomb
Lejátszás/állj gomb
"Memory Stick"
kiadó gomb

z Hasznos tudnivaló
A vezérlőgomb kihúzásával csoportosítási üzemmódba
kapcsolhat.

Funkció

Művelet

Ugrás a következő
műsorszám elejére*1

Forgassa jobbra (>)
a vezérlőgombot.

Ugrás a jelenlegi
műsorszám elejére*1

Forgassa balra (.)
a vezérlőgombot.

Ugrás a következő
csoport elejére*2

Húzza ki és forgassa jobbra
(>) a vezérlőgombot.

Ugrás az előző
csoport elejére*2

Húzza ki és forgassa balra
(.) a vezérlőgombot.

Gyorskeresés
előre*3

Forgassa jobbra (>) a
vezérlőgombot és tartsa ott.

Gyorskeresés
hátra*3

Forgassa balra (.) a
vezérlőgombot és tartsa ott.

*1 Ha állj üzemmódban a vezérlőgombot elfordítja és ott
tartja, folyamatosan léptetheti előre (vagy vissza)
a műsorszámokat.
2
* Ha állj üzemmódban a vezérlőgombot kihúzza,
elfordítja és ott tartja, folyamatosan léptetheti előre
(vagy vissza) a csoportokat.
*3 Öt másodperc után a keresés felgyorsul.
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Óvatosan nyomja
be és engedje el

A fejhallgató leválasztása a Network Walkmanról
Ezt a műveletet akkor kell végrehajtani, ha a mellékelt fejhallgató vezetékhosszabbítót kívánja használni.

Adapter

Ha az adaptert nem lehet kihúzni,
egy golyóstollal stb. próbálja meg
kimozdítani.
3 Válassza le az adaptert.
4 Vegye le a védőfedelet.

2 Húzza le a védőfedelet a csatlakozódugóról (a nyíl
irányában).

Megjegyzések
• A védőfedelet a mellékelt fejhallgatóhoz és
vezetékhosszabbítóhoz kell használni.
• Ha nem használja, tárolja biztonságos helyen
a védőfedelet és az adaptert, nehogy elveszítse.

folytatódik
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Alapműveletek

1 A védőfedelet balra forgatva válassza le azt
a Network Walkmanról.

Zenehallgatás a Network Walkmannel (folytatás)

A védőfedél felszerelése a mellékelt fejhallgató
vezetékhosszabbítóra
A fejhallgató vezetékhosszabbító használata akkor
válhat szükségessé, ha a Network Walkman
készüléket a zsebében vagy a táskában hordozza.
1 Fűzze át a vezetékhosszabbító csatlakozódugóját
a védőfedélen.

Védőfedél

4 Csatlakoztassa a fejhallgató vezeték
csatlakozódugóját (a védőfedéllel együtt) a készülék
fejhallgató aljzatához.
Csatlakoztassa a fejhallgató vezeték
csatlakozódugóját a Network Walkman
fejhallgató aljzatához úgy, hogy a
jelölések (a) egymáshoz illeszkedjenek,
majd forgassa jobbra a védőfedelet
mindaddig, míg stabilan a helyére nem
kerül. Ha a fejhallgató csatlakozódugója
nincs ütközésig betolva a csatlakozóba,
akkor a védőfedél meglazulhat.

2 Erősítse fel az adaptert a fejhallgató vezetékre, majd
tolja be ütközésig a védőfedélbe.

Adapter

5 Csatlakoztassa a vezetékhosszabbítót a fejhallgatóhoz.
3 Húzza vissza a csatlakozódugót a védőfedélbe.

Megjegyzés
Amikor a fejhallgatót a Network Walkman készülékhez
csatlakoztatja, vagy arról leválasztja, illetve amikor
a védőfedelet a vezetékre erősíti vagy eltávolítja, ne
húzza a fejhallgató vezetéket, mert a vezeték eltörhet
(elszakadhat).
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Speciális műveletek

Lejátszási mód

3

Az audio fájlokat öt különböző módon játszhatja
le: az összes megismétlésével, egyetlen
műsorszám megismétlésével, véletlenszerűen
ismételve, a teljes csoportot ismételten és a teljes
csoportot véletlenszerűen ismételve.
Képernyő ikon* LCD kijelző

Normál lejátszás

nincs

A kiválasztott lejátszási mód ikonja
megjelenik.

Speciális műveletek

Lejátszási mód

A vezérlőgomb forgatásával válassza
ki a kívánt lejátszási módot, és nyomja
meg a lejátszás/állj gombot
a megerősítéshez.

NORMAL

Minden műsorszám
ismételten

All Repeat
Lejátszási mód ikonja.

Az aktuális
műsorszám
ismételten

1

Minden műsorszám,
véletlenszerűen
ismételve

1 Repeat

SHUF

Shuf Rep

Az aktuális
csoport
ismételten

GP Rep

4

Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelző visszakapcsol a normál
képernyőre.

A menüképernyő kikapcsolása
Válassza ki a [RETURN] funkciót a menüben, vagy
nyomja meg a MENU gombot.

Minden csoport,
véletlenszerűen
ismételve

SHUF

GP Shuf Rep

Visszakapcsolás normál lejátszásra
A 3. lépésben válassza ki a "NORMAL" funkciót.

* A képernyő ikon a 3. lépés után jelenik meg.

Vezérlőgomb
(.)
(>)
Nyomni
MENU gomb

Megjegyzések
• Ha 60 másodpercig semmilyen műveletet nem végez,
a kijelző automatikusan visszakapcsol a normál
képernyőre.
• Ha a beépített memóriában vagy a "Memory Stick"
memóriakártyán nincsenek audio fájlok, egyik
lejátszási mód sem választható ki.
• Amikor kiveszi a memóriakártyát, vagy egy audio fájlt
a SonicStage szoftverrel letölt/visszatölt, a kiválasztott
lejátszási mód kikapcsol.

Lejátszás/állj gomb

1

Nyomja meg a MENU gombot.
A menüképernyő megjelenik.
PLAYMODE>

2

A vezérlőgomb forgatásával válassza
ki a "PLAYMODE >" funkciót, és
nyomja meg a lejátszás/állj gombot
a megerősítéshez.
NORMAL
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Vezérlőgomb

A kijelzés
módosítása

(.)

Zenelejátszás közben vagy állj üzemmódban
a kijelzőn megjelenítheti az aktuális
információkat, például a műsorszám sorszámát
vagy címét. A kijelzéseket a menün keresztül,
a vezérlőgomb segítségével módosíthatja.

Nyomni

• Lap Time: Lejátszásból eltelt idő kijelzése

1

(>)
MENU gomb
Lejátszás/állj gomb

Műsorszám
sorszáma

Nyomja meg a MENU gombot.
A menüképernyő megjelenik.

A műsorszámcím és az előadónév kijelzése után az
alábbi információk jelennek meg:

PLAYMODE>
Eltelt idő

2

009 01:36
Lejátszási állapot*

A vezérlőgomb forgatásával válassza
ki a "DISPLAY >" funkciót, és nyomja
meg a lejátszás/állj gombot
a megerősítéshez.
A kiválasztott kijelzési mód villog.

* Az adathordozó ikon (audio fájlok
adathordozója) három másodpercig megjelenik
a lejátszás megkezdésekor.
Beépített memória:

3

“Memory Stick”:
Lejátszás: A

és a

LapTime

jelenik meg felváltva.

Állj: Az adathordozó ikon látható.
Műsorszám léptetés: A > vagy . ikon
látható.
Gyorskeresés előre/hátra: A M vagy m ikon
látható.

A vezérlőgomb forgatásával válassza
ki a kívánt kijelzési módot, és nyomja
meg a lejátszás/állj gombot
a megerősítéshez.
A kijelző a kiválasztott kijelzési módba
kapcsol.
DISPLAY>

• Title: Címkijelzési mód
A műsorszám címkéje és az előadó neve kerül
kijelzésre. Ha az aktuális cím 12-nél több karakterből
áll, a címet automatikusan végiggörgeti a készülék.

4

Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelző visszakapcsol a normál
képernyőre.

Title/Artis
• Track info: Műsorszám információ kijelzési mód
A műsorszám címe, a CODEC és a bitmennyiség
jelenik meg. Ha az aktuális információ 12-nél több
karakterből áll, a készülék automatikusan végiggörgeti
azt a kijelzőn.

Title/Codec/
Műsorszámléptetés, illetve előre/hátra történő keresés
közben az aktuális lejátszási pozíció jelenik meg.
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A menüképernyő kikapcsolása
Válassza ki a [RETURN] funkciót a menüben, vagy
nyomja meg a MENU gombot.

Megjegyzés
Ha 60 másodpercig semmilyen műveletet nem végez,
a kijelző automatikusan visszakapcsol a normál
képernyőre.

A csoport kijelzési mód
kiválasztása
Bármelyik menüképernyő bekapcsolása után
csoport kijelzési módra kapcsolhat, ha kihúzza
a vezérlőgombot.
Vezérlőgomb
Húzni

A rendelkezésre
álló felvételi idő
kijelzése
— csak az NW-MS77DR modellen

Amikor Network Walkman készülékébe "Memory
Stick" van behelyezve, akkor az azon
rendelkezésre álló felvételi idő jelenik meg,
ha a készülékben nincs "Memory Stick", akkor
a beépített memória rendelkezésre álló felvételi
ideje kerül kijelzésre.
Vezérlőgomb
(.)
(>)
Nyomni

MENU gomb
Lejátszás/állj gomb

z Hasznos tudnivaló
A rendelkezésre álló felvételi idő a felvételi bitmennyiség
(48 kbps/64 kbps) függvényében változhat. A felvételi
bitmennyiségről további információk a "Bitmennyiség
kiválasztása" fejezetben található a 39. oldalon.

1

Nyomja meg a MENU gombot.
A menüképernyő megjelenik.
PLAYMODE>

2

A vezérlőgomb forgatásával válassza
ki a "REC REMAIN>" funkciót, és
nyomja meg a lejátszás/állj gombot
a megerősítéshez.
A kiválasztott kijelzési mód villog.
-11h37m 48k

folytatódik
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Speciális műveletek

Megjelenítheti a beépített memóriában vagy
a "Memory Stick Duo" adathordozón (nem
tartozék) még rendelkezésre álló felvételi időt.
(A rendelkezésre álló felvételi idő csak akkor
kerül kijelzésre, ha a zenelejátszás áll; lejátszás
közben az nem jeleníthető meg.)

A rendelkezésre álló felvételi idő
kijelzése (folytatás)

3

A rendelkezésre álló felvételi idő
megtekintése után nyomja meg a
lejátszás/állj gombot.

4

Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelző visszakapcsol a normál
képernyőre.

A menüképernyő kikapcsolása
Válassza ki a [RETURN] funkciót a menüben, vagy
nyomja meg a MENU gombot.

A mély és magas
hangok beállítása
(digitális
hangzásbeállítás)
Beállíthatja a mély és a magas hangokat. Két
beállítást tárolhat, melyeket lejátszás közben
bármikor előhívhat.

A hangzásminőség
kiválasztása
Alapbeállítási értékek
Hangzás

(S1)

(S2)

(normál hang)

Mély

+1

+3

±0

Magas

±0

±0

±0

SOUND/AVLS
gomb

A SOUND/AVLS gomb megfelelő
számú megnyomásával válassza ki
az "S1" vagy az "S2" beállítást.
S1

S2

(nincs)

Visszakapcsolás normál hangzásra
Válassza ki a "SOUND OFF" beállítást.
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A hangzásminőség
beállítása

3

Kiemelés szintje

Mély

-4 až +3

Magas

-4 až +3

A beállított hangzásminőséget a "SOUND 1" és
a "SOUND 2" memóriahelyen tárolhatja. Lejátszás
közben a tárolt hangzásminőség beállítást
bármikor bekapcsolhatja.
Vezérlőgomb
(.)
(>)
Nyomni
MENU gomb
Lejátszás/állj gomb

1

Nyomja meg a MENU gombot.
A menüképernyő megjelenik.
PLAYMODE>

2

A vezérlőgomb forgatásával válassza
ki a "SOUND >" funkciót, és nyomja
meg a lejátszás/állj gombot
a megerősítéshez.

4

Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelző visszakapcsol a normál
képernyőre.

A "SOUND 2" memóriahely beállítása
A 3. lépés 1 pontjában válassza ki a "SOUND :2 >"
beállítást.

A menüképernyő kikapcsolása
SOUND 2

Válassza ki a [RETURN] funkciót a menüben, vagy
nyomja meg a MENU gombot.
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Speciális műveletek

A vezérlőgomb forgatásával válassza ki
a "SOUND 1" memóriahelyet, és nyomja
meg a lejátszás/állj gombot
a megerősítéshez.
1 A vezérlőgomb forgatásával válassza ki
a "SOUND 1:B >" menüpontot, és
nyomja meg a lejátszás/állj gombot
a megerősítéshez.
2 A "SOUND 1:B >" menüpont
megjelenése után nyomja meg egyszer
a lejátszás/állj gombot.
3 A vezérlőgomb forgatásával állítsa be a
mély hangok minőségét (kiemelési szint),
majd nyomja meg a lejátszás/állj gombot
a megerősítéshez.
4 A "SOUND 1:T >" menüpont
megjelenése után nyomja meg egyszer
a lejátszás/állj gombot.
5 A vezérlőgomb forgatásával állítsa be a
magas hangok minőségét (kiemelési
szint), majd nyomja meg a lejátszás/állj
gombot a megerősítéshez.

Beállíthatja a magas és a mély hangtartomány
hangzásminőségét.
Hangminőség

Állítsa be a "SOUND 1"
hangzásminőségét.

A kezelőszervek
zárolása (HOLD)
A HOLD funkció használatával elkerülheti
a Network Walkman véletlen működtetését,
amikor szállítja azt.
HOLD kapcsoló

Ha nem audio
fájlokat kíván
tárolni
A Windows Explorer segítségével adatokat
továbbíthat a számítógép merevlemezéről
a beépített memóriába vagy a "Memory Stick"
memóriakártyára.
A beépített memória vagy a "Memory Stick"
memóriakártya külső adattárolóként jelenik meg
a Windows Explorer ablakban (például D
meghajtóként).
Ha egy memóriakártyát helyez a Network
Walkman készülék memóriakártya meghajtójába,
csak a memóriakártyán tárolt adatok jelennek
meg. Ha a beépített memóriában tárolt adatokat
kívánja megjeleníteni, vegye ki a "Memory
Stick"-et a készülékből.

Tolja a HOLD kapcsolót a nyíl
irányába.
Az összes kezelőszerv funkcióképtelenné válik.
Ha a HOLD kapcsoló aktiválása után megnyomja
valamelyik gombot, a "HOLD" felirat villog
a kijelzőn.
A HOLD funkció kikapcsolása
Tolja a HOLD kapcsolót a nyíllal ellentétes irányba.
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Megjegyzés
Amíg a Network Walkman készülék adattárolási
funkciójával a beépített memória vagy a "Memory Stick"
memóriakártya adatait kezeli, a SonicStage szoftver nem
használható. Ha a kettőt egyszerre próbálja meg
használni, a "Cannot access the Device/media"
hibaüzenet jelenik meg.

A Network Walkman
beállításainak módosítása

A Network
Walkman
időbeállításának
hozzáigazítása
a számítógép
beépített órájához

2

A vezérlőgomb forgatásával válassza
ki a "PC CLK:" funkciót, és nyomja
meg a lejátszás/állj gombot
a megerősítéshez.
PC CLK:ON

3

A vezérlőgomb forgatásával válassza
ki az "OFF" funkciót, és nyomja meg a
lejátszás/állj gombot a megerősítéshez.

Ha az alábbi funkció "ON" beállítását kiválasztja,
a Network Walkman időbeállítása automatikusan
hozzáigazodik a csatlakoztatott számítógép
beépített órájához (a SonicStage szoftvernek
futnia kell). Alapértelmezés szerint az "ON"
beállítás van kiválasztva.

4

Nyomja meg a MENU gombot.

Ha az idő nincs beállítva a Network Walkman
készüléken, az időkorlátozásos műsorszámok
nem játszhatók le. Állítsa be az időt a Network
Walkman készüléken.

Átkapcsolás "ON" beállításra

A Network Walkman beállításainak módosítása

A dátum és az idő beállításának módját lásd
"A pontos idő beállítása (DATE-TIME)" című
fejezetben a 34. oldalon

A kijelző visszakapcsol a normál
képernyőre.

A 3. lépésben válassza ki az "ON" beállítást.

A menüképernyő kikapcsolása
Válassza ki a [RETURN] funkciót a menüben, vagy
nyomja meg a MENU gombot.

.
Vezérlőgomb
(.)

(>)
Nyomni
MENU gomb
Lejátszás/állj gomb

Az "OFF" beállítás kiválasztása
Ebben az esetben a Network Walkman
időbeállítása akkor sem változik, ha a Network
Walkman készüléket a számítógéphez
csatlakoztatja.

1

Nyomja meg a MENU gombot.
A menüképernyő megjelenik.
PLAYMODE>
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4

A pontos idő
beállítása
(DATE-TIME)
A pontos időt beállíthatja és megjelenítheti. Arra
is lehetőség van, hogy a Network Walkman
időbeállítását hozzáigazítsa a számítógép beépített
órájához, ha a két készüléket egymáshoz
csatlakoztatja (33. oldal).

A 3. lépéshez hasonlóan állítsa be
a hónapot és a dátumot
Miután a vezérlőgomb forgatásával
beállította a dátumot, és a lejátszás/állj gomb
megnyomásával megerősítette azt, a kijelző
visszakapcsol az időbeállító képernyőre.
1:00

5

Vezérlőgomb

A vezérlőgomb forgatásával állítsa be
az órát, és nyomja meg a lejátszás/állj
gombot a megerősítéshez.
A perc kijelzés villog.

(.)

1:00

(>)
Nyomni
MENU gomb

6

Lejátszás/állj gomb

1

Miután a vezérlőgomb forgatásával
beállította a percet, és a lejátszás/állj gomb
megnyomásával megerősítette azt, a kijelző
visszakapcsol az időbeállító képernyőre.

Nyomja meg a MENU gombot.
A menüképernyő megjelenik.
PLAYMODE>

2

A vezérlőgomb forgatásával válassza
ki a "DATE-TIME" funkciót,
és nyomja meg a lejátszás/állj gombot
a megerősítéshez.
Az évszám villog.

Az 5. lépéshez hasonlóan állítsa be
a percet

7

Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelző visszakapcsol a normál
képernyőre.

A menüképernyő kikapcsolása
Válassza ki a [RETURN] funkciót a menüben, vagy
nyomja meg a MENU gombot.

A pontos idő megjelenítése
2004y 1m 1d

3

A vezérlőgomb forgatásával állítsa be
az évszámot, és nyomja meg a
lejátszás/állj gombot a megerősítéshez.
A hónap villog.
2004y 1m 1d
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Nyomja meg és tartsa nyomva a MENU gombot.
Amíg a gombot nyomva tartja, ellenőrizheti a pontos
időt.

Megjegyzések
• Ha a készüléket hosszú ideig nem használja, a beállított
dátum és idő törlődhet.
• Ha a pontos idő nincs beállítva, a dátum és az idő
helyén a "-- --" kijelzés jelenik meg.
• Ha a PC CLK funkció "ON" beállítását kiválasztotta
(33. oldal), a Network Walkman időbeállítása
automatikusan hozzáigazodik a számítógép beépített
órájához, amikor a két készüléket csatlakoztatja.
• Az értékesítési országtól függően az időkijelzés 12
vagy 24 órás formátumban történhet.
A készülék kezelőszerveivel nem lehet váltani a 12
vagy 24 órás időkijelzési formátum között.
Ebben az útmutatóban a 24 órás kijelzést tüntettük fel.

A hangerő
korlátozása (AVLS)
Az AVLS (automatikus hangerőkorlátozó)
funkcióval korlátozhatja a készülék maximális
hangerejét, így minimalizálhatja a környezetében
lévő személyek zavarását, és figyelemelvonását.
Az AVLS funkcióval optimális hangerőn
hallgathatja a készüléket.

A hangerő
beállítása tárolt
hangerőszintek
segítségével
A hangerő beállításának két módja közül
választhat.
Kézi beállítás:

VOL (+/–) szabályzó
(–)
(+)

Nyomja meg és tartsa nyomva
legalább fél másodpercig a SOUND/
AVLS gombot.

Vezérlőgomb

A
(AVLS) kijelzés megjelenik. A hangerő egy
bizonyos szinten túl nem növelhető.
Az AVLS funkció kikapcsolása
Tartsa nyomva a SOUND/AVLS gombot
jelzés ki nem alszik.
mindaddig, míg a

(.)

(>)
Nyomni
MENU gomb
Lejátszás/állj gomb

A hangerő memóriahely
hangerőszintjének
beállítása

1

Nyomja meg a MENU gombot.
A menüképernyő megjelenik.
PLAYMODE>

2

A vezérlőgomb forgatásával válassza
ki a "VOL: MAN" funkciót.
VOL

:MAN

folytatódik
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SOUND/AVLS
gomb

A VOL (+/-) szabályzó
forgatásával állítsa be a hangerőt
a 0-31 tartományban.
Memorizált hangerő: A VOL (+/-) szabályzó
forgatásával három tárolt
beállítás közül választhat: LO,
MID vagy HI.

A hangerő beállítása tárolt
hangerőszintek segítségével (folytatás)

3

Nyomja meg a lejátszás/állj gombot
a megerősítéshez.
A "MAN" kijelzés villog.

4

A vezérlőgomb forgatásával válassza
ki a "SET >" funkciót.
VOL

Átkapcsolás kézi
üzemmódba

1

Nyomja meg a MENU gombot.
A menüképernyő megjelenik.

2

:SET>

A vezérlőgomb forgatásával válassza
ki a "VOL: SET" funkciót.
VOL

5

Nyomja meg a lejátszás/állj gombot
a megerősítéshez.
A "VOL LO xx"* kijelzés villog.*
* A "xx" helyén a hangerőszint számértéke
jelenik meg.

3

Nyomja meg a lejátszás/állj gombot
a megerősítéshez.
A "SET >" kijelzés villog.

4

VOL LO xx

A vezérlőgomb forgatásával válassza
ki a "MAN" funkciót.
VOL

6

Állítsa be a három hangerő
memóriahely (LO, MID, HI) szintjét.
1 A VOL (+/-) szabályzó forgatásával
állítsa be a LO memóriahely
hangerőszintjét.
2 A vezérlőgomb forgatásával válassza ki
a "VOL MID xx" funkciót, majd
a VOL (+/-) szabályzóval állítsa be
a MID memóriahely szintjét.
3 A vezérlőgomb forgatásával válassza ki a
"VOL HI xx" funkciót, majd a VOL (+/-)
szabályzóval állítsa be a HI memóriahely
szintjét.

7

Nyomja meg a lejátszás/állj gombot
a megerősítéshez.

8

Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelző visszakapcsol a normál
képernyőre.
A fenti módszerrel mindhárom hangerő
memóriahely (LO, MID és HI) jelszintjét
beállíthatja és tárolhatja.

A menüképernyő kikapcsolása
Válassza ki a [RETURN] funkciót a menüben, vagy
nyomja meg a MENU gombot.

Megjegyzés
Ha az AVLS funkciót (35. oldal) bekapcsolja, az aktuális
hangerő alacsonyabb lehet a tárolt értéknél.
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:SET>

:MAN

5

Nyomja meg a lejátszás/állj gombot
a megerősítéshez.

6

Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelző visszakapcsol a normál
képernyőre.
Ezt követően a hangerőt a hangerőszabályzó
forgatásával állíthatja be.

A hangjelzések
kikapcsolása
(BEEP)

A háttérvilágítás
működésének
beállítása

A Network Walkman hangjelzései
kikapcsolhatók.

Az ON és az OFF beállítás közül választhat.

Vezérlőgomb

Menü

Háttérvilágítás

OFF

Állandóan kikapcsolva.

ON

Minden művelet után három
másodpercig világít (vagy amíg
a feliratgörgetés be nem fejeződik)

(.)

Vezérlőgomb

(>)

(.)
MENU gomb
Lejátszás/állj gomb

1

Nyomja meg a MENU gombot.

(>)
Nyomni

MENU gomb

A menüképernyő megjelenik.

Lejátszás/állj gomb

PLAYMODE>

2

A vezérlőgomb forgatásával válassza ki
a "BEEP:" funkciót, és nyomja meg a
lejátszás/állj gombot a megerősítéshez.

Az "ON" beállítás kiválasztása

1

A menüképernyő megjelenik.
PLAYMODE>

Az "ON" felirat villog.
BEEP:ON

3

Nyomja meg a MENU gombot.

2

A vezérlőgomb forgatásával válassza ki
az "OFF" beállítást, és nyomja meg a
lejátszás/állj gombot a megerősítéshez.

A vezérlőgomb forgatásával válassza
ki a "LIGHT:" funkciót, és nyomja
meg a lejátszás/állj gombot
a megerősítéshez.
Az "OFF" felirat villog.
LIGHT:OFF

BEEP:OFF

4

Nyomja meg a MENU gombot.

3

A kijelző visszakapcsol a normál
képernyőre.

A vezérlőgomb forgatásával válassza
ki az "ON" beállítást, és nyomja meg a
lejátszás/állj gombot a megerősítéshez.
LIGHT:ON

Átkapcsolás "ON" beállításra
A 3. lépésben válassza ki az "ON" beállítást.

A menüképernyő kikapcsolása
Válassza ki a [RETURN] funkciót a menüben, vagy
nyomja meg a MENU gombot.

4

Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelző visszakapcsol a normál
képernyőre.

Átkapcsolás "OFF" beállításra
A 3. lépésben válassza ki a "LIGHT: OFF" beállítást.

A menüképernyő kikapcsolása
Válassza ki a [RETURN] funkciót a menüben, vagy
nyomja meg a MENU gombot.
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Nyomni

A szinkronindítású
felvétel
beállításainak
megváltoztatása

2

Az "OFF" felirat villog.
SYNC:OFF

— csak az NW-MS77DR modellen
A szinkronindítású felvétel beállításai
módosíthatók. Ha a szinkronindítású felvétel
beállítása "ON", akkor a felvétel önműködően
elindul, amint a készülék érzékeli a felvételi
műsorforrás (CD játszó, stb.) jelét (csak akkor,
ha digitális audio készülékről vesz fel, digitális
optikai csatlakozókábel használatával).
Ha a felvett jelben hosszabb csendes szakasz
következik, a felvétel önműködően szünetel.
Ha ismét hang észlelhető, a felvétel újraindul.
Az ON és az OFF beállítás közül választhat.

A vezérlőgomb forgatásával válassza
ki a "SYNC:" funkciót, és nyomja meg
a lejátszás/állj gombot
a megerősítéshez.

3

A vezérlőgomb forgatásával válassza
ki az "ON" beállítást, és nyomja meg a
lejátszás/állj gombot a megerősítéshez.
SYNC:ON

4

Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelző visszakapcsol a normál
képernyőre.

Menü

Szinkronindítású felvétel

ON

Bekapcsolja a szinkronindítású
felvételt

Átkapcsolás "OFF" beállításra

OFF

Kikapcsolja a szinkronindítású
felvételt

A menüképernyő kikapcsolása

Az alapértelmezés szerinti beállítás az OFF.

Ha a felvett jelben hosszabb csendes szakasz következik,
a felvétel önműködően szünetel. Ha ismét hang
észlelhető, a felvétel újraindul. Ha a csendes szakasz 5
percnél hosszabb, akkor a felvétel önműködően megáll.

(.)

(>)

Megjegyzések

Nyomni
MENU gomb
Lejátszás/állj gomb

Nyomja meg a MENU gombot.
A menüképernyő megjelenik.
PLAYMODE>
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Válassza ki a [RETURN] funkciót a menüben, vagy
nyomja meg a MENU gombot.

z Hasznos tudnivaló

Vezérlőgomb

1

A 3. lépésben válassza ki az "OFF" beállítást.

• A szinkronindítású felvétel analóg audio készülékről
történő felvétel esetén nem használható.
• Szinkronindítású felvétel közben nem szüneteltetheti
vagy állíthatja meg a felvételt kézzel.
• Felvétel közben ne módosítsa a szinkronindítású
felvétel beállításait. A felvétel nem fejeződhet be
megfelelően.
• Még ha a felvett műsorban jelen is van a csendes
szakasz, de az zajos, akkor a felvétel szünetelése nem
mindig következik be.
• Ha egy zeneszámban néhány másodperces csend van,
akkor szinkronindítású felvétel során a csendes szakasz
utáni rész új műsorszámként kerül felvételre.

A bitmennyiség
kiválasztása
— csak az NW-MS77DR modellen
Az ATRAC3plus formátum használatakor
kiválasztható a felvételi bitmennyiség (48 kbps
vagy 64 kbps). Minél magasabb a bitmennyiség,
annál jobb a hangzás minősége. Ugyanakkor az
audio adatállomány mérete is megnő.
Vezérlőgomb
(.)

A műsorszám cím
és a csoport név
szerkesztése
(EDIT NAME)
— csak az NW-MS77DR modellen
A felvett műsorszám címe és csoportjának neve
szerkeszthető. A cím és a csoport név csak akkor
szerkeszthető, ha a zenelejátszás áll, lejátszás
közben ez nem lehetséges. Az előadó neve nem
szerkeszthető.
Vezérlőgomb

Nyomni

(.)

Húzni

MENU gomb
Lejátszás/állj gomb

1

(>)
Nyomni

Lejátszás/állj gomb

A menüképernyő megjelenik.
PLAYMODE>

2

A vezérlőgomb forgatásával válassza
ki a "BITRATE:" funkciót, és nyomja
meg a lejátszás/állj gombot
a megerősítéshez.
Az "OFF" felirat villog.
BITRATE:48k

3

MENU gomb

Nyomja meg a MENU gombot.

1

Nyomja meg a MENU gombot.
A menüképernyő megjelenik.
PLAYMODE>

2

A vezérlőgomb forgatásával válassza
ki az "EDIT NAME >" funkciót, és
nyomja meg a lejátszás/állj gombot
a megerősítéshez.
G001T001

A vezérlőgomb forgatásával válassza
ki a kívánt bitmennyiséget, és nyomja
meg a lejátszás/állj gombot
a megerősítéshez.
BITRATE:64k

4

Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelző visszakapcsol a normál
képernyőre.

A menüképernyő kikapcsolása
Válassza ki a [RETURN] funkciót a menüben, vagy
nyomja meg a MENU gombot.

folytatódik
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(>)

A műsorszám cím és a csoport név
szerkesztése (EDIT NAME) (folytatás)

3

5

Válassza ki a szerkeszteni kívánt
műsorszámot vagy csoportot.
A műsorszám címének szerkesztésekor
A vezérlőgomb forgatásával válassza ki
a kívánt műsorszámot, és nyomja meg
a lejátszás/állj gombot a megerősítéshez.
A csoport nevének szerkesztésekor
A vezérlőgomb kihúzásával jelenítse meg
a csoport nevét, majd a gombot elforgatva
válassza ki a kívánt csoportot, és nyomja
meg a lejátszás/állj gombot
a megerősítéshez.
Ha a műsorszám/csoport kiválasztása
megtörtént, az első karakter/számjegy/írásjel
villog és megkezdheti a szerkesztést.
G001T001

Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelző visszakapcsol a normál
képernyőre.

További szerkesztési lehetőségek:
Cél

Művelet

Kurzormozgatás Húzza ki és forgassa
a vezérlőgombot
Szóköz
beszúrása
a kurzor elé

Válassza a legutolsó szimbólumot

A kurzor alatt
lévő karakter
törlése

Nyomja meg a SOUND/AVLS
gombot

A menüképernyő kikapcsolása
Válassza ki a [RETURN] funkciót a menüben, vagy
nyomja meg a MENU gombot.

A szerkesztés megszakítása

4

Nyomja meg a MENU gombot.

Szerkessze a műsorszám címét vagy
a csoport nevét.
1 Ha a 3. lépésnél csoportot választott ki,
akkor nyomja vissza a vezérlőgombot
2 A kívánt karakter/szám/írásjel
kijelöléséhez forgassa a vezérlőgombot,
majd nyomja meg a lejátszás/állj gombot.
A kijelölt karakter/szám/írásjel
nyugtázása megtörténik, és a következő
karakter kezd villogni.
T001T001

z Hasznos tudnivaló
A kívánt karakter/szám/írásjel típus
a vezérlőgomb elforgatásával és elforgatva
tartásával választható ki. A kívánt típus
elérésekor engedje vissza a vezérlőgombot.
Ez után forgassa ismét a gombot a kívánt
karakter/szám/írásjel kiválasztásához.

3 A műsorszám címének a 2 lépés
ismétlésével történő bevitele után nyomja
meg és tartsa benyomva a lejátszás/állj
gombot néhány másodpercig a bevitt
adatok megerősítéséhez.
A bevitt cím tárolása megtörténik.
TRCK1T001
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Megjegyzések
• Csak a felvevő USB bölcső használatával felvett
műsorszámokban tartalmazott műsorszám/csoport
adatok szerkeszthetők. Ha a SonicStage szoftverrel
számítógépről átvitt zenei adatokat választ ki, akkor
a "CANNOT EDIT" hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn
és a szerkesztés nem lehetséges. A felvevő USB bölcső
használatával felvett zenei adatok műsorszám címei és
csoport nevei akkor sem szerkeszthetők a Network
Walkman használatával, ha azokat időközben
a SonicStage szoftverrel már szerkesztette.
• A bevihető karakter típusok lehetnek az ábécé betűi
(A…Z, a…z), számok (0…9) és írásjelek (" ( ) , _ ' és
a szóköz).
• Legfeljebb 20 karakter vihető be.

További funkciók

Audio fájlok
törlése (ERASE)

3

Műsorszámonként vagy csoportonként
(albumonként) törölheti a beépített memóriában
vagy a "Memory Stick Duo" (nem mellékelt
tartozék) memóriakártyán tárolt zeneszámokat.
Törlés előtt mindig ellenőrizze a törlendő
zeneszámot.
Ha a Network Walkman ahhoz a számítógéphez
van csatlakoztatva, melyről a műsorszámokat
átvitte, a törölt műsorszámokat a SonicStage
szoftver úgy regisztrálja, mint visszatöltendő
műsorszámokat. Így a maradék átvitelek száma
automatikusan növekszik.

ERASE:N

Az első műsorszám (vagy album) címe
megjelenik. Ha 10 másodpercig semmilyen
műveletet nem végez, a törlési művelet
önműködően kikapcsol.

4

Húzni

5

Nyomja meg a lejátszás/állj gombot.

Nyomni
MENU gomb

6

Miután az "ERASING" felirat megjelenik,
a készülék törli a műsorszámot. Amikor
a törlés megtörténik, a "COMPLETE" felirat
megjelenik, és a kijelző visszakapcsol a 2.
lépésben látott kijelzésre.

Lejátszás/állj gomb

z Hasznos tudnivaló
A vezérlőgomb kihúzásával és forgatásával
csoportosítási üzemmódba kapcsolhat.

Nyomja meg a MENU gombot.

Nyomja meg a lejátszás/állj gombot.

7

Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelző visszakapcsol a normál
képernyőre.

A menüképernyő megjelenik.
PLAYMODE>

2

A vezérlőgomb forgatásával válassza
ki az "ERASE" funkciót, és nyomja
meg a lejátszás/állj gombot
a megerősítéshez.

A menüképernyő kikapcsolása
Válassza ki a [RETURN] funkciót a menüben, vagy
nyomja meg a MENU gombot.

A törlés leállítása
A 4. lépésben válassza ki az "N" opciót

Műsorszám törlése csoport szerint
A vezérlőgomb kihúzásával és elforgatásával válassza
ki a törölni kívánt csoportot a 3. lépésben.

ERASE

Megjegyzések
Lejátszás közben az audio fájl nem törölhető.

• Lejátszás közben műsorszám nem törölhető. (Az
"ERASE" felirat nem jelenik meg a menüképernyőn.)
• A memóriakártyán lévő műsorszámok nem törölhetők,
ha a "Memory Stick" memóriakártya törlésvédő
kapcsolóját "LOCK" állásba kapcsolta. (Az "MS
LOCKED" felirat jelenik meg.)
• Amíg az "ERASING" felirat látható a kijelzőn, ne
vegye ki a "Memory Stick Duo" memóriakártyát
a készülékből.
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További funkciók

A kijelzőn a "Really?" üzenet jelenik meg.

(>)

1

A vezérlőgomb forgatásával válassza
ki a "Y" opciót.
ERASE:Y>

Vezérlőgomb
(.)

A vezérlőgomb forgatásával válassza
ki a törölni kívánt műsorszámot, és
nyomja meg a lejátszás/állj gombot
a megerősítéshez.

Műsorszámok
újracsoportosítása
(REGROUP)
Ha a beépített memóriában vagy a "Memory Stick
Duo" memóriakártyán lévő műsorszámok törlése
vagy átvitele olyan számítógéppel történt, melyre
nem volt telepítve a SonicStage szoftver (15.
oldal), előfordulhat, hogy a zeneszám
csoportosítási funkció nem működik*. Ebben az
esetben az audio fájl újracsoportosításával a
csoportosítási funkciók aktiválhatók. Ha egy
audio fájlt szerkeszteni szeretne, a Network
Walkmant csatlakoztassa a számítógéphez, és
használja a SonicStage szoftvert.
* A műsorszámok sorrendje akkor sem változik,
ha a csoportosítási funkció inaktív.

3

A vezérlőgomb forgatásával válassza
ki a "Y" opciót, és nyomja meg a
lejátszás/állj gombot a megerősítéshez.
A "Really?" felirat megjelenik.
Really?

4

Nyomja meg a lejátszás/állj gombot.
Az újracsoportosítás megkezdődik, és
a "REGROUPING" jelzés villog. Amikor
az újracsoportosítás megtörténik, a
"COMPLETE" felirat megjelenik, és a kijelző
visszakapcsol a 2. lépésben látott kijelzésre.

5

Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelző visszakapcsol a normál
képernyőre.

Vezérlőgomb

A menüképernyő kikapcsolása

(.)

Válassza ki a [RETURN] funkciót a menüben, vagy
nyomja meg a MENU gombot.

(>)

Megjegyzések

Nyomni
MENU gomb
Lejátszás/állj gomb

1

Nyomja meg a MENU gombot.
A menüképernyő megjelenik.
PLAYMODE>

2

A vezérlőgomb forgatásával válassza
ki a "REGROUP" funkciót, és nyomja
meg a lejátszás/állj gombot
a megerősítéshez.
REGROUP:

N

Lejátszás közben az újracsoportosítás nem
hajtható végre.
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• Lejátszás közben az újracsoportosítás nem hajtható
végre. (A "REGROUP" felirat nem jelenik meg
a menüképernyőn.)
• Amíg a "REGROUP" felirat látható a kijelzőn, ne
vegye ki a memóriakártyát a készülékből.

z Hasznos tudnivaló
Egyes esetekben nem állítható vissza a korábbi
csoportosítási állapot. Ha egy audio fájlt
szerkeszteni szeretne, a Network Walkmant
csatlakoztassa a számítógéphez, és használja
a SonicStage szoftvert.

Az akkumulátor
feltöltése USB
kapcsolaton
keresztül (USB
CHARGE)
Ha a Network Walkmant a mellékelt USB
vezetékkel a számítógéphez csatlakoztatja,
az alábbi funkció segítségével a készüléket
a számítógépen keresztül is feltöltheti.
Az akkumulátor feltöltéséhez ilyenkor nincs
szükség a hálózati tápegységre.
z Hasznos tudnivaló
Az USB CHARGE funkció kiválóan használható
például abban az esetben, ha Ön a feltöltés ideje
alatt nem tartózkodik otthon. Normál esetben
a hálózati tápegység használata javasolt.

3

A vezérlőgomb forgatásával válassza
ki az "ON" opciót, és nyomja meg a
lejátszás/állj gombot a megerősítéshez.
USB CHG:ON

4

Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelző visszakapcsol a normál
képernyőree.

5

A mellékelt USB vezetékkel
csatlakoztassa a Network Walkmant
a számítógéphez.
Olvassa el az "Audio fájlok átvitele a
számítógépről a Network Walkmanre:
4. lépés" című részt a 16. oldalon.
A feltöltés megkezdődik.

A 3. lépésben válassza ki az "OFF" beállítást.

A menüképernyő kikapcsolása

(.)

Válassza ki a [RETURN] funkciót a menüben, vagy
nyomja meg a MENU gombot.

(>)

Megjegyzés
Nyomni
MENU gomb
Lejátszás/állj gomb

1

Nyomja meg a MENU gombot.
A menüképernyő megjelenik.
PLAYMODE>

2

Vannak olyan számítógépek, melyek nem továbbítanak
elegendő energiát az USB porton keresztül. Ha az
energiaszint nem elegendő, hibaüzenet jelenik meg
a számítógép képernyőjén, és a Network Walkman
felismerése nem történik meg. Ebben az esetben válassza
le a Network Walkmant a számítógépről, és válassza ki
az USB CHARGE funkció OFF beállítását.

z Hasznos tudnivaló
Normál esetben a hálózati tápegység használata
javasolt a feltöltéshez.

A vezérlőgomb forgatásával válassza
ki az "USB CHG:" funkciót, és nyomja
meg a lejátszás/állj gombot
a megerősítéshez.
Az "OFF" kijelzés villog.
USB CHG:OFF
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További funkciók

Átkapcsolás "OFF" beállításra
Vezérlőgomb

Ha a memóriakártya meghajtóban van
egy "Memory Stick" memóriakártya
1 A vezérlőgomb forgatásával válassza
ki az "IN" (beépített memória) vagy
az "MS" (memóriakártya) opciót.

A memória
formázása
(FORMAT)
A Network Walkman segítségével
megformázhatja a beépített memóriát vagy a
"Memory Stick Duo" memóriakártyát (nem
mellékelt tartozék).
A memória formázásakor a memóriában tárolt
összes adat törlődik. Formázás előtt többször is
ellenőrizze a memória tartalmát. (A "Memory
Stick" formázásakor az egyéb készülékekkel
felvett adatok is törlődnek.) A szaküzletekben
megvásárolható memóriakártyák gyárilag
formázottak. Ezeket nem kell megformázni a
használatba vétel előtt.

FORMAT:IN>

2 Nyomja meg a lejátszás/állj gombot
a megerősítéshez.

3

A vezérlőgomb forgatásával válassza
ki a "Y" opciót, és nyomja meg a
lejátszás/állj gombot a megerősítéshez.
A "Really?" felirat megjelenik.

4

Nyomja meg a lejátszás/állj gombot.
A "FORMATTING" jelzés villog, és
a formázás megkezdődik.
Amikor a formázás befejeződik, a
"COMPLETE" felirat megjelenik, és a kijelző
visszakapcsol a 2. lépésben látott kijelzésre.

Vezérlőgomb
(.)

(>)

5

Nyomni
MENU gomb
Lejátszás/állj gomb

Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelző visszakapcsol a normál
képernyőre.

Megjegyzés
Nem használható olyan "Memory Stick" memóriakártya,
melyet nem ezzel a Network Walkman készülékkel vagy
a mellékelt SonicStage szoftverrel formáztak meg.
A részleteket lásd a 9. oldalon.

A menüképernyő kikapcsolása
Válassza ki a [RETURN] funkciót a menüben, vagy
nyomja meg a MENU gombot.

A formázás leállítása

1

Nyomja meg a MENU gombot.
A menüképernyő megjelenik.
PLAYMODE>

2

A vezérlőgomb forgatásával válassza
ki a "FORMAT" funkciót, és nyomja
meg a lejátszás/állj gombot
a megerősítéshez.
FORMAT:N

Zenelejátszás közben a formázás nem
hajtható végre.
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A 3. lépésben válassza ki az "N" opciót.

Megjegyzések
• Lejátszás közben a memória nem formázható.
(A "FORMAT" felirat nem jelenik meg
a menüképernyőn.)
• A memória nem formázható, ha a "Memory Stick"
memóriakártya törlésvédő kapcsolóját "LOCK" állásba
kapcsolta. (Az "MS LOCKED" felirat jelenik meg.)
• Amíg a "FORMATTING" felirat látható a kijelzőn,
ne vegye ki a "Memory Stick Duo" memóriakártyát
a készülékből.

z Hasznos tudnivaló
Ha a Network Walkman ahhoz a számítógéphez
van csatlakoztatva, melyről a műsorszámokat
átvitte, a formázással törölt műsorszámokat
a SonicStage szoftver úgy regisztrálja, mint
visszatöltendő műsorszámokat. Így a maradék
átviteli szám automatikusan növekszik.

További információk

Óvintézkedések
Néhány szó a biztonságról
• Ne dugjon semmilyen tárgyat az USB bölcső
egyenfeszültségű csatlakozó aljzatába (DC
IN).
• Ügyeljen arra, nehogy rövidre zárja az USB
bölcső érintkezőit valamilyen fém tárggyal.

Az áramforrásokról
• Csak a Network Walkman készülékhez
mellékelt hálózati tápegységet és USB
bölcsőt vagy felvevő USB bölcsőt használja.
Ne használjon eltérő típusú hálózati
tápegységet, mert üzemzavar keletkezhet
a Network Walkmanben.

A készülék elhelyezéséről
• Soha ne használja a Network Walkman
készüléket olyan helyen, ahol közvetlen
napsugárzásnak, szélsőséges hőmérsékletnek,
nedvességnek vagy vibrációnak van kitéve.
• Ha a Network Walkman készüléket hálózati
tápegységgel üzemelteti, soha ne burkolja be
takaróba vagy ehhez hasonló anyagba. Ha
ezt teszi, a készüléken belüli és kívüli
hőmérséklet olyan magasra emelkedhet,
amely üzemzavart vagy meghibásodást
okozhat.

Felmelegedés
Ha a Network Walkman készüléket hosszabb
ideig folyamatosan használja, a készülék vagy
az USB bölcső felmelegszik.

Közúti biztonság
Járművezetés vagy kerékpározás közben ne
használja a készüléket. Ez közlekedési
balesetet okozhat, és egyes területeken
törvénybe ütközik. Potenciális veszélyt
jelenthet a Network Walkman készülék túl
magas hangerőn történő hallgatása sétálás
közben is, különösen gyalogátkelőhelyek
közelében. Veszélyes helyeken ezért különös
körültekintéssel kell közlekedni, illetve ilyen
esetekben a készüléket ki kell kapcsolni.
Halláskárosodás
Ne hallgassa túl nagy hangerőn a készüléket.
A szakorvosok véleménye szerint
a folyamatos, magas hangerőn történő
zenehallgatás halláskárosodást okozhat. Ha
zenehallgatás közben fülcsengést észlel,
csökkentse a hangerőt vagy kapcsolja ki
a készüléket.
Mások zavarása
Ha a készüléket közepes hangerőn hallgatja,
akkor a szükséges külső környezeti hangokat
is hallani fogja, és a kiszűrődő zajok másokat
nem fognak zavarni.
Figyelem
Ha a Network Walkman használata közben
villámlást észlel, azonnal vegye le
a fejhallgatót.

További információk

• A Network Walkman készülék mindaddig
feszültség alatt áll, amíg a fali konnektorhoz
van csatlakoztatva, még akkor is, ha maga a
készülék kikapcsolt állapotban van.
• Ha hosszú ideig nem használja a Network
Walkman készüléket, minden tápfeszültség
forrást távolítson el a készülékből. A hálózati
tápegység kihúzásánál soha ne a kábelt fogja
meg, hanem a csatlakozódugót!

A fejhallgatóról

Néhány szó a tisztításról
• Vízzel vagy kímélő tisztítószerrel enyhén
megnedvesített puha ruhával törölje le
a Network Walkman készülék burkolatát
és kezelőszerveit.
• Rendszeresen tisztítsa meg a fejhallgató
csatlakozódugóját.
Megjegyzések
• A tisztításhoz soha ne használjon
súrolószivacsot, súrolószert, benzint vagy
alkoholt, mert a külső burkolat megsérülhet.
• Ügyeljen arra, nehogy víz kerüljön az USB
bölcső vagy a felvevő USB bölcső belsejébe,
a csatlakozónál lévő nyíláson keresztül.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája merül fel, keresse fel
a legközelebbi Sony kereskedést.
folytatódik
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Óvintézkedések (folytatás)
A "Memory Stick Duo" helyes
kezelése

A B

C
• A beszorulás megelőzése érdekében ne
ragasszon címkét a "Memory Stick Duo"
memóriakártyára.
• A felvétel, szerkesztés és törlés tiltásra kerül
a memóriakártyán, amikor a törlésvédelmi
kapcsoló "LOCK" állásban van. (A)
• Használjon egy hegyes tárgyat az
írásvédelmi kapcsoló beállításához.
• Soha ne távolítsa el a "Memory Stick" kártyát
az adatok olvasása/írása közben.
• Az alábbi esetekben az adatok sérülhetnek:
– Az adatok felírása vagy olvasása közben
kiveszi a "Memory Stick" memóriakártyát,
vagy kikapcsolja a Network Walkmant.
– A Network Walkman készüléket statikus
elektromosságnak vagy zajnak kitett
környezetben használja.
• Mindig készítsen biztonsági másolatot
a fontos adatokról.
• Ne fejtsen ki túlzott erőt a "Memory Stick"
kártyákra, amikor a címkére ír valamit. (C)
• A "Memory Stick" kártyát mindig a mellékelt
védőtokban tárolja vagy szállítsa.
• Ne érintse meg az érintkező részt az ujjaival,
vagy fémtárggyal. (B)
• Ne hajlítsa meg, ejtse le, vagy tegye ki erős
mechanikai hatásnak a "Memory Stick"
kártyát.
• Ne szerelje szét, és ne alakítsa át a "Memory
Stick" kártyát.
• Óvja a "Memory Stick" memóriakártyát a
nedvességtől.
• Ne tárolja, vagy használja a Network
Walkman készüléket az alábbi körülmények
között:
– Magas hőmérsékletű helyek, például
a napon parkoló gépkocsi belseje.
– Közvetlen napfénynek kitett helyek.
– Magas páratartalmú vagy maró anyagokat
tartalmazó helyek.
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Ha a Network Walkmanre
már nincs szüksége
Ez a Network Walkman egy beépített nikkelfémhidrid akkumulátort is tartalmaz. Ennek
megfelelően kell eljárni, ha a Network
Walkmant hulladékként kívánja elhelyezni.
Egyes országokban szabályozzák az ebben a
készülékben használt akkumulátor hulladékként
történő elhelyezését.
Érdeklődjön a helyi hatóságoknál.

Megjegyzés
Csak akkor szerelje szét a Network Walkman készüléket,
ha a hulladékba kívánja dobni.

A nikkel-fémhidrid akkumulátor
eltávolítása
1 Egy csillagfejű csavarhúzóval távolítsa el
a csavarokat (A a B).

A

B
2 Vegye le a készülék burkolatát.
Nikkel-fémhidrid akkumulátor

3 Húzza ki a csatlakozót és vegye ki az
akkumulátort.
4 Szigetelőszalaggal zárja le
a csatlakozódugó végét.

További információk
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Hibaelhárítás
Ha a Network Walkman készülék használata közben hibajelenséget tapasztal, próbálja meg
orvosolni az alább javasolt módon, mielőtt a Sony szakszervizhez fordulna. Ha a problémát nem
sikerül megoldani, forduljon a legközelebbi Sony szakszervizhez. Ha a probléma a számítógépes
kapcsolat során keletkezik, olvassa el a mellékelt szoftver súgójában leírtakat is.

A készülék memóriájának törlése
Ha a Network Walkman nem működik
megfelelően, vagy a hibaelhárítási műveletek
végrehajtása után sincs hang, egy hegyes
eszközzel nyomja meg a memóriatörlő
gombot.
z Hasznos tudnivaló
A memóriatörlő gomb megnyomásakor
a memóriában tárolt audio fájlok nem törlődnek.

Memóriatörlő
gomb

Mi történt?
Működés közben
Jelenség

Ok/Megoldás

Nincs hang.
Zaj hallható.

• A hangerőt teljesen lecsökkentette.
c Növelje a hangerőt (23. oldal).
• A fejhallgató csatlakozódugót nem megfelelően csatlakoztatta.
c Csatlakoztassa megfelelően a fejhallgatót (26. oldal).
• A fejhallgató csatlakozódugó szennyezett.
c Száraz, tiszta ruhával tisztítsa meg a csatlakozódugót.
• Időkorlátozásos műsorszámot játszott le.
c Ha a határidő lejárt, a műsorszámot nem lehet lejátszani.
• A memóriában nincsenek zeneszámok.
c Ha a "NO DATA" felirat jelenik meg, vigyen át műsorszámokat
a számítógépről.

A kezelőszervek nem működnek.

• A HOLD kapcsolót aktivizálta.
c Kapcsolja ki a HOLD funkciót (32. oldal).
• Páralecsapódás történt a Network Walkman belsejében.
c Néhány óráig ne használja a készüléket.
• A maradék akkumulátor kapacitás nem elegendő.
c Töltse fel az akkumulátort (11. oldal).

A hangerő nem növelhető.

• A Network Walkmant az USB bölcsőbe vagy a felvevő USB
bölcsőbe helyezte.
c Amíg a Network Walkman az USB bölcsőben vagy a felvevő USB
bölcsőben van, a kezelőszervek nem működtethetők. Vegye ki
a Network Walkmant az USB bölcsőből vagy a felvevő USB
bölcsőből.
Bekapcsolta az AVLS funkciót.
c Kapcsolja ki az AVLS funkciót (35. oldal).

A fejhallgató jobb csatornája nem szól.

Nem dugta be ütközésig a fejhallgató csatlakozódugót.
c Tolja be ütközésig a fejhallgató csatlakozódugót az aljzatba (26. oldal).

A lejátszás hirtelen leáll.

A maradék akkumulátor kapacitás nem elegendő.
c Töltse fel az akkumulátort (11. oldal).
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A kijelző
Jelenség

Ok/Megoldás

A háttérvilágítás nem kapcsol be.

A LIGHT funkció "OFF" beállítását választotta ki.
c Válassza ki a "LIGHT" funkció "ON" beállítását a menüben (37. oldal).

A cím helyén a “s” karakter jelenik
meg.

A Network Walkman által nem megjeleníthető karakter szerepel
a címben.
c A mellékelt SonicStage szoftverrel módosítsa a nevet.

Az akkumulátor feltöltése
Jelenség

Ok/Megoldás

Az akkumulátor élettartama rövid

• 5°C-nál alacsonyabb hőmérsékleten működteti a készüléket.
c Az akkumulátor kapacitása ilyen körülmények között kevesebb.
Nem hibajelenség.
• Nem működtette elég hosszú ideig a Network Walkman készüléket.
c A feltöltés és kisütés többszöri megismétlésével az akkumulátor
hatékonysága növelhető.
• Az akkumulátor cserére szorul.
c Keressen fel egy Sony márkaszervizt.
• Az akkumulátort túl rövid ideig töltötte.
c A Network Walkmannek legalább 15 percre van szüksége ahhoz,
hogy a gyorstöltés előtt ellenőrizze az akkumulátor állapotát.
Folytassa a töltést az akkumulátor teljes feltöltéséig (amíg
a CHARGE jelző ki nem alszik).
A készülék nem megfelelően működik.
c Törölje a készülék memóriáját (48. oldal).

A töltés jelző villog.

Túl magas vagy túl alacsony hőmérsékleten tölti az akkumulátort.
c Az akkumulátor feltöltését 5-35°C közötti hőmérsékleten kell
végezni. A meghibásodás megelőzése érdekében az akkumulátor nem
tölthető túl magas vagy túl alacsony hőmérsékleten.

Számítógépes kapcsolat vagy a mellékelt szoftver
Jelenség

Ok/Megoldás

A szoftvert nem lehet telepíteni.

A szoftverrel nem kompatibilis operációs rendszert használ.
c A részleteket lásd a "SonicStage kezelési útmutatóban".

Amikor a készüléket a mellékelt USB
kábellel a számítógéphez csatlakoztatja,
nem jelenik meg a "CONNECT"
felirat.

• Várjon türelmesen, míg a SonicStage szoftver hitelesítési folyamata
lezajlik.
• Egy másik alkalmazás fut a számítógépen.
c Várjon egy rövid ideig, majd csatlakoztassa újból az USB kábelt.
Ha a probléma továbbra is fennáll, húzza ki az USB kábelt, indítsa
újra a számítógépet, majd csatlakoztassa újból az USB kábelt.
• Kilazult a mellékelt USB kábel.
c Csatlakoztassa az USB kábelt.
• USB elosztót (hub) használ.
c USB elosztón keresztüli csatlakoztatás esetén a hibátlan működés
nem garantált. Csatlakoztassa az USB kábelt közvetlenül
a számítógéphez.

folytatódik
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További információk

A töltés jelző nem világít.

Hibaelhárítás (folytatás)
Jelenség

Ok/Megoldás

A csatlakoztatott Network Walkman
készüléket nem megfelelően ismeri fel
a számítógép.

• Nem megfelelően helyezte a Network Walkmant az USB bölcsőbe
vagy felvevő USB bölcsőbe.
c Helyezze megfelelően a Network Walkmant az USB bölcsőbe vagy
felvevő USB bölcsőbe.
• Kilazult a mellékelt USB kábel.
c Csatlakoztassa az USB kábelt.
• Nem telepítette a Network Walkman kezelőprogramját.
c Telepítse a Network Walkman kezelőprogramját (15. oldal).
A Network Walkman kezelőprogramjának telepítése automatikusan
megtörténik, amikor a SonicStage szoftvert a mellékelt CD-ROMról telepíti.

A zeneszámokat nem lehet átvinni.

• Kilazult a mellékelt USB kábel.
c Csatlakoztassa az USB kábelt.
• A zeneszámot már háromszor átvitte. (A SonicStage ver 2.0 és ennél
frissebb változatok már mentesek ettől a korlátozástól.)
c Vigye át a zeneszámot a számítógépre, majd újra vigye át a
Network Walkman-re.
• A szabad memóriakapacitás (beépített memória vagy "Memory
Stick") nem elegendő a zenei állományok átviteléhez.
c A felesleges zeneszámok visszavitelével szabadítson fel helyet.
• Már 400 zeneszámot vagy 400 csoportot átvitt a beépített memóriába.
c Legfeljebb 400 zeneszámot vagy csoportot vihet át a beépített
memóriába.
• Már 400 zeneszámot vagy 400 csoportot átvitt a "Memory Stick"
memóriakártyára.
c Legfeljebb 400 zeneszámot vagy csoportot vihet át a "Memory
Stick" memóriakártyára.
• Az időkorlátozásos vagy eseménykorlátozásos audio fájlokat a szerzői
jogok védelme érdekében nem lehet átvinni. Az audio fájlok aktuális
korlátozásainak ellenőrzése érdekében lépjen kapcsolatba a
zeneszolgáltatóval.
• A "Memory Stick", amelyre zenei állományokat szeretne átvinni, nem
támogatja a MagicGate szabványt.
c Használjon MagicGate kompatibilis "Memory Stick Duo"
adathordozót.

Csak kevés zeneszámot lehet átvinni.
(A rendelkezésre álló felvételi idő túl
rövid.)

• A szabad memóriakapacitás (beépített memória vagy "Memory
Stick") nem elegendő az adott méretű zeneszámok átviteléhez.
c A felesleges zeneszámok számítógépre való visszavitelével
szabadítson fel helyet.
• Az adathordozón (beépített memória vagy "Memory Stick") más
jellegű adatokat is tárol.
c Az egyéb adatokat helyezze át a számítógépre, így helyet
szabadíthat fel.

A zeneszámokat nem lehet visszavinni
a számítógépre.

• Nem arra a számítógépre próbálta meg visszavinni a zeneszámokat,
amelyről átvitte azokat.
c A zeneszámokat csak arra a számítógépre lehet visszavinni,
amelyikről átvitte azokat a Network Walkman-re.
• Törölte a kérdéses zeneszámot arról a számítógépről, amelyet
a Network Walkman-re való átvitelhez használt.
c A zeneszámokat nem lehet visszatölteni, ha törölte az eredeti
állományokat arról a számítógépről, amelyet a Network Walkmanre való átvitelhez használt. Törölje a fájlokat a Network Walkman
készülékről is.
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Jelenség

Ok/Megoldás

Esetenként a zeneszámok
automatikusan visszakerülnek a
számítógépre, amikor a Network
Walkmant a számítógéphez
csatlakoztatja.

Ha nem arra a számítógépre telepített SonicStage szoftverrel törli a
Network Walkman zeneszámait, amelyet a Network Walkman-re való
átvitelhez használt., a zeneszámok automatikusan visszakerülnek
a számítógépre, amikor a Network Walkman-t ahhoz a számítógéphez
csatlakoztatja amelyet a Network Walkman-re való átvitelhez használt.
Emiatt a fennmaradó átvitelek maradék száma automatikusan növekszik.

Miután a Network Walkmant
a számítógéphez csatlakoztatta,
a "Memory Stick" megjelenik,
de a fájlok nem találhatók.

• A "Memory Stick" memóriakártyát nem helyezte a készülékbe.
c Helyezze be a memóriakártyát.
• Valamilyen probléma van a memóriakártyával.
c Helyezze be a memóriakártyát, és figyelje a Network Walkman
kijelzőjét, miközben kihúzza a mellékelt USB kábelt. Ha egy
hibaüzenet jelenik meg, kövesse az utasításokat (53-54. oldal).
A részleteket lásd a Network Walkman kezelési útmutatójában.
• A számítógép készenléti üzemmódba kapcsol, majd újraéled.
c Készenléti állapotból történő élesztés után a fájlok átvitele
nehézségekbe ütközhet. Húzza ki a mellékelt USB kábelt, majd
csatlakoztassa újból.

A számítógéphez csatlakoztatott
Network Walkman működése
bizonytalanná válik.

USB elosztót vagy USB hosszabbítót használ.
c USB elosztón vagy USB hosszabbítón keresztüli csatlakoztatás esetén
a hibátlan működés nem garantált. Csatlakoztassa az USB kábelt
közvetlenül a számítógéphez.

A "Failed to authenticate Device/
Media" felirat jelenik meg, miközben
a Network Walkman a számítógéphez
van csatlakoztatva.

A Network Walkman készüléket nem megfelelően csatlakoztatta a
számítógéphez.
c Zárja be a SonicStage szoftvert, és ellenőrizze a mellékelt USB kábel
csatlakoztatását. Indítsa újra a SonicStage szoftvert.

Jelenség

Ok/Megoldás

A felvevő USB bölcső gombjai nem
működnek.

• A felvevő USB bölcső nincs bekapcsolva.
c Csatlakoztassa a mellékelt hálózati adaptert megfelelően.
• A felvétel kiválasztó kapcsoló „USB/KEY PROTECT” állásban van.
c Állítsa a kapcsolót „LINE IN” állásba.
• A felvételkor a jelvezeték nincs megfelelõen LINE IN csatlakozóhoz
csatlakoztatva.
c Csatlakoztassa az optikai digitális csatlakozókábelt vagy
a csatlakozóvezetéket (analóg kábel) megfelelően a LINE IN
csatlakozóhoz

Felvétel közben hiba történik.

• A zene átvitele nem megy végbe.
c Ellenőrizze, hogy a felvételi jelforrás (digitális/analóg audio
készülék) megfelelően játssza le a műsort. Ügyeljen arra, hogy
a felvevő USB bölcsőn nyomja meg a STOP gombot a hibaüzenet
törléséhez, mielőtt folytatná a felvételt.
• A készülék rázkódásnak kitett helyen van.
c Ha a készülék rázkódásnak van kitéve, akkor felvétel közben hiba
jelentkezhet. Helyezze a készüléket stabil alapra és a felvevő USB
bölcsőn nyomja meg a STOP gombot a hibaüzenet törléséhez,
mielőtt folytatná a felvételt.

folytatódik
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További információk

A felvételről (csak az NW-MS77DR modellen)

Hibaelhárítás (folytatás)
Egyéb
Jelenség

Ok/Megoldás

A Network Walkman funkcióinak
működtetésekor nem hallható
hangjelzés.

A BEEP funkció "OFF" beállítása van kiválasztva.
c Válassza ki a "BEEP" funkció "ON" beállítását a menüben (37.
oldal).

A "Memory Stick" memóriakártyát
nem lehet behelyezni a memóriakártya
meghajtóba.

• Fordítva próbálta meg behelyezni a memóriakártyát.
c Ellenőrizze, hogy a megfelelő pozícióban helyezi-e be a
memóriakártyát a meghajtóba (15, 19. oldal).
• Címkét ragasztott a memóriakártyára.
c Ne ragasszon címkét a memóriakártyára.

Az óra nullázódik.

A Network Walkmant hosszú ideig feltöltetlen állapotban tárolta.
c Nem hibajelenség.

A Network Walkman, az USB bölcső
vagy a felvevő USB bölcső
felmelegszik.

Az akkumulátor töltődik, vagy éppen feltöltődött.
c Feltöltés közben, vagy közvetlenül a töltés befejezése után a Network
Walkman, az USB bölcső vagy a felvevő USB bölcső felmelegedhet
a gyorstöltés miatt.

Más készülékben használt "Memory
Stick" memóriakártyával nem működik
a Network Walkman

A memóriakártyát egy másik készülékkel, pl. számítógéppel formázták
meg.
c Helyezze át a memóriakártya adatait egy másik adathordozóra
(pl. a számítógép merevlemezére), és formázza meg
a memóriakártyát a Network Walkmannel (44. oldal).

Nem találhatók a csoportok a
memóriakártyán.

Olyan készülékkel szerkesztette a "Memory Stick" vagy a beépített
memória adatait, mely nem támogatja a csoportosítási funkciókat.
c A számítógéphez történő csatlakoztatás előtt elvégzett
újracsoportosítási funkcióval esetleg helyreállíthatja a csoportokat
(42. oldal).

A "Memory Stick" memóriakártyán
tárolt audio fájlok nem játszhatók le
más, "Memory Stick" memóriakártyát
támogató készülékkel.

Olyan készülékkel próbálta meg lejátszani az ATRAC3plus fájlokat,
mely nem támogatja az ATRAC3plus formátumot.
c Az ATRAC3plus fájlok csak az ATRAC3plus formátumot támogató
készülékkel játszhatók le.
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Hibaüzenetek
Ha az alábbi hibaüzenetek valamelyike megjelenik a kijelzőn, ellenőrizze a következő táblázatot.
Hibaüzenet

Jelentés

Elhárítás

ACCESS

Memóriakártya olvasás/írás.

Várjon, amíg a művelet befejeződik. A
művelet közben ne vegye ki a memóriakártyát.

AVLS

A hangerő meghaladta az AVLS funkció
által engedélyezett szintet.

Csökkentse a hangerőt, vagy kapcsolja ki az
AVLS funkciót.

CANNOT PLAY

• Az inkompatibilis formátum miatt a
Network Walkman nem tud lejátszani
bizonyos típusú fájlokat.

A le nem játszható fájlokat törölheti
a memóriakártyáról.
A részleteket lásd a "Használhatatlan fájlok
törlése a memóriakártyáról vagy a beépített
memóriából" című fejezetben (55. oldal).

• Az átviteli műveletet szándékosan
megszakították.
CANNOT REC

Ez nem hibajelenség. Várjon, amíg meg nem
bizonyosodott afelől, hogy folytathatja
a felvételt.

A felvétel sikertelen volt.

A felvevő kábel csatlakoztatásának ellenőrzése
után indítsa újra a felvételt.

Léteznek olyan zenei adatok, amelyek
ezzel a készülékkel nem vehetők fel.

A felvenni kívánt zenei adatok nem
kompatibilisek ezzel a készülékkel.

CONNECT

A Network Walkman a számítógéphez
van csatlakoztatva.

Nem hibajelenség. A Network Walkman
készüléket ilyenkor csak a SonicStage
szoftverrel működtetheti, a kezelőszervekkel
nem.

ERROR

Üzemzavar fordult elő.

Forduljon a Sony márkaszervizhez.

EXPIRED

• A lejátszás-korlátozással ellátott zeneszám • Ha az idő nincs beállítva, állítsa be
a menün keresztül (34. oldal).
lejárt.
• A lejátszás-korlátozással ellátott zeneszám • A le nem játszható fájlokat törölheti a
memóriakártyáról. A részleteket lásd a
lejátszásához a beépített órát be kell
"Használhatatlan fájlok törlése a
állítani.
memóriakártyáról vagy a beépített
• A zeneszám olyan korlátozással van
memóriából" című fejezetben (55. oldal).
ellátva, mely nem kompatibilis a
• Ez a Network Walkman nem támogatja az
Network Walkmannel.
eseménykorlátozással ellátott zeneszámok
lejátszását. A részleteket lásd a "Megjegyzés
a lejátszási eseménykorlátozással rendelkező
zeneszámok lejátszásához" című fejezetben
(18. oldal).

FILE ERROR

• A fájl nem olvasható.
• A fájl nem szabványos.

Törölje a "FILE ERROR" üzenetet adó
műsorszámot. A részleteket lásd a
"Használhatatlan fájlok törlése a
memóriakártyáról vagy a beépített
memóriából" című fejezetben (55. oldal).

FORMAT ERROR

(Lejátszás közben)A behelyezett
memóriakártya olyan formátumú fájlt
tartalmaz, mely nem kompatibilis
a Network Walkmannel.

Formázza meg a memóriakártyát a 44.
oldalon leírt módon. (A memóriakártyát ezzel
a Network Walkmannel formázza meg. Ha
egy másik készülékkel formázza meg, a
zeneszámokat át- és vissza lehet vinni, de
nem lehet lejátszani a Network Walkmannel.)

(Felvétel közben)A felvenni kívánt
műsorszám olyan állományformátumú,
amely nem kompatibilis a Network
Walkmannel.

A műsorszám felvétele nem lehetséges, mert
az nem kompatibilis a Network Walkmannel.
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További információk

A Network Walkman felvevő USB
bölcsőre való csatlakoztatása után
a felvétel kiválasztó kapcsolót "LINE IN"
állásba kapcsolta.

Hibaüzenet

Jelentés

Elhárítás

GROUP FULL

Meghaladta a beépített memóriában vagy
a "Memory Stick" adathordozón tárolható
csoportok maximális számát.

A szükséges csoportok számítógépre történő
átvitele után törölje azokat. A csoportok
számítógépre történő átviteléről bővebb
információkat a SonicStage szoftver online
Súgójában találhat.

HOLD

Minden kezelőszerv zárolva van, mert
bekapcsolta a HOLD funkciót.

Állítsa vissza alaphelyzetbe a HOLD
kapcsolót.

LOW BATT

Az akkumulátor kimerülőben van.

Töltse fel az akkumulátort.

MEMORY FULL

A memória megtelt, vagy a csoportok
száma elérte a 400-at.

Töröljön zeneszámokat vagy csoportokat. Az
üres csoport is csoportnak számít. Az üres
csoportok törléséhez használja a SonicStage
szoftvert.

MG ERROR

A másolásvédelmi rendszer nem
engedélyezett másolatot fedezett fel.

Vigye vissza a normál audio fájlt
a számítógépre, majd formázza meg
a memóriakártyát a Network Walkmannel.
A részleteket lásd a "Használhatatlan fájlok
törlése a memóriakártyáról vagy a beépített
memóriából" című fejezetben (55. oldal).

MS LOCKED

A memóriakártya törlésvédő kapcsolója
"LOCK" pozícióban áll.

Kapcsolja ki a memóriakártya törlésvédő
kapcsolóját, ha egy "Memory Stick"-et formáz,
zenei állományokat visz át, a Network
Walkmant számítógéphez csatlakoztatja vagy
a Network Walkmant analóg/digitális audio
készülékhez csatlakoztatja (csak az NWMW77DR modellnél).

NO AUDIO

• Nincsenek audio fájlok a beépített
memóriában vagy a memóriakártyán.

Ha a memóriakártyán nincsenek audio fájlok,
a SonicStage szoftverrel vigyen át néhányat.

• Nem MagicGate kompatibilis "Memory Helyezzen be MagicGate kompatibilis
Stick Duo" memóriakártyát helyezett be "Memory Stick Duo" adathordozót (nem
tartozék). Részletekért lapozzon a 8. oldalra
a "A "MagicGate Memory Stick"
adathordozóról" című fejezethez
NO DATA

Nincsenek adatok a memóriakártyán.

A SonicStage szoftverrel vigyen át
zeneszámokat.

READ ONLY

Csak olvasható "Memory Stick"-et
helyezett be.

Helyezzen be MagicGate kompatibilis
"Memory Stick Duo" adathordozót (nem
tartozék). Részletekért lapozzon a 8. oldalra
a "A "MagicGate Memory Stick"
adathordozóról" című fejezethez.

STICK ERROR

• A "Memory Stick" nem olvasható.
• Üzemzavar fordult elő a "Memory
Stick"-ben vagy a Network Walkman
készülékben.

Vegye ki, és helyezze be újból a "Memory
Stick"-et. Ha a probléma továbbra is fennáll,
vigye a készüléket és a "Memory Stick"-eta
Sony márkaszervizbe.

TYPE ERROR

A behelyezett "Memory Stick"nem
kompatibilis a Network Walkmannel.

Helyezzen be egy MagicGate kompatibilis
"Memory Stick Duo" adathordozót (nem
mellékelt tartozék) a meghajtóba igény
szerint.
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A használhatatlan fájlok törlése a memóriakártyáról vagy a beépített
memóriából
Ha a "CANNOT PLAY", "EXPIRED", "FILE ERROR", "STICK ERROR" vagy "MG ERROR" felirat
jelenik meg, valamilyen probléma történt a "Memory Stick"-en vagy a beépített memóriában tárolt
adatokkal, vagy azok egy részével.
Kövesse az alábbi eljárást a használhatatlan adatok törléséhez.
1 Csatlakoztassa a Network Walkmant a számítógéphez és indítsa el a SonicStage szoftvert.
2 Ha már tudja, melyik fájl okozta a problémát (például egy lejárt zeneszám), törölje azt
a SonicStage szoftver használatával.
gombra
3 Ha a probléma továbbra is fennáll, kattintson a SonicStage szoftverben a
az összes zeneszám visszaviteléhez (amíg a számítógép és a Network Walkman csatlakoztatva
van).
4 Válassza le a Network Walkmant a számítógépről, és formázza meg a "Memory Stick"-et vagy
a beépített memóriát a FORMAT menü segítségével (44. oldal).
Megjegyzés
A "Memory Stick" formázásakor minden adat - beleértve a más készülékkel felvett adatokat is - törlődik. Formázás előtt
gondosan ellenőrizze az adatokat a "Memory Stick"-en, különösen, ha az más készülékkel felvett adatokat is tartalmaz.
A részleteket lásd a SonicStage szoftver online Súgójában.

További információk
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Dinamika

Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a Sony NW-MS70D/
MS90D/MS77DR típusú Network Walkman a 2/1984.
(III. 10.) BkM-IpM együttes rendeletében előírtak szerint
megfelel a következő műszaki jellemzőknek.

Maximális felvételi idő (kb.)
NW-MS70D/MS77DR: Csak a beépített memóriát
használva:
ATRAC3
4 óra 10 perc (132 kbps)
5 óra 20 perc (105 kbps)
8 óra 30 perc (66 kbps)

ATRAC3plus
2 óra (256 kbps)
8 óra 40 min. (64 kbps)
11 óra 40 min. (48 kbps)

NW-MS90D: Csak a beépített memóriát
használva:
ATRAC3
8 óra 20 perc (132 kbps)
10 óra 40 perc (105kbps)
17 óra (66 kbps)

ATRAC3plus
4 óra (256 kbps)
17 óra 20 perc (64 kbps)
23 óra 20 perc (48 kbps)

Csak a "Memory Stick" memóriakártyát használva (64MB):
ATRAC3
60 perc (132 kbps)
80 perc (105 kbps)
120 perc (66 kbps)

ATRAC3plus
30 perc (256 kbps)
130 perc (64 kbps)
170 perc (48 kbps)

Csak a "Memory Stick" memóriakártyát használva (128MB):
ATRAC3
120 perc (132 kbps)
160 perc (105 kbps)
240 perc (66 kbps)

ATRAC3plus
60 perc (256 kbps)
260 perc (64 kbps)
350 perc (48 kbps)

Mintavételezési frekvencia
44,1 kHz

Hangtömörítési technológia
Adaptív transzformációs akusztikus kódolás 3
(ATRAC3)
Adaptív transzformációs akusztikus kódolás 3plus
(ATRAC3plus)

85 dB vagy több (kivéve az ATRAC3 66 kbps
tömörítést)

Üzemi hőmérséklet
0 - 35°C

Áramforrások
• DC IN 1,2 V (beépített akkumulátor)
• DC IN 4,5 V (hálózati tápegység)
• USB tápfeszültség (számítógépből, a mellékelt USB
kábelen keresztül)

Akkumulátor kapacitás (folyamatos
lejátszás)
ATRAC3 formátum: kb. 44 óra
ATRAC3plus formátum: kb. 36 óra

Méretek
36,4 x 48,5 x 18 mm (szé × ma × mé, kinyúló részek
nélkül)

Tömeg
Kb. 54 g ("Memory Stick Duo" nélkül)

Mellékelt tartozékok
USB bölcső (NW-MS70D/MS90D) (1)
Felvevő USB bölcső (NW-MS77DR) (1)
Fejhallgató (1)
USB kábel (1)
Hálózati tápegység (a mellékelt USB bölcsőhöz) (1)
Hordtáska (1)
Fejhallgató vezetékhosszabbító (1)
Optikai digitális csatlakozókábel (NW-MS77DR) (1)
Nyakpánt (1)
Füldugók (S, L méretben) (csak az NW-MS90D Egyesült
Államokban nem forgalmazott modelljeihez)
CD-ROM (1)
Kezelési útmutató (1)
SonicStage kezelési útmutató (1)

Opcionális tartozék
MagicGate kompatibilis "Memory Stick Duo"
MSH-M128A (128 MB)
MSH-M64A (64 MB)

Frekvencia átvitel
20 - 20 000 Hz (egyszerű jelmérés lejátszás közben)

Kimenet
Fejhallgató: sztereó minijack

Jel/zaj arány (S/N)
79 dB vagy több (kivéve az ATRAC3 66 kbps
tömörítést)
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A modell és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.

Fogalom magyarázat
MagicGate
Másolásvédelmi technológia, mely hitelesítési és kódolási technológiából áll. A hitelesítés biztosítja
azt, hogy a védett tartalom csak a megfelelő eszközök és adathordozók között cserélődhessen,
illetve hogy a védett tartalom kódolt formában kerüljön felvételre és továbbításra a jogosulatlan
másolás vagy lejátszás megakadályozása érdekében.
Megjegyzés
A
a Sony által kifejlesztett másolásvédelmi rendszert leíró szakkifejezés. Nem garantálja
az átjárhatóságot egyéb adathordozók felé.

“MagicGate Memory Stick”
Kompakt, IC alapú felvételi adathordozó ("Memory Stick"), mely a MagicGate másolásvédelmi
technológiát alkalmazza. A másolásvédelmet igénylő adatok - például zene - felvétele és lejátszása
csak "MagicGate Memory Stick" memóriakártyával, és a "MagicGate" technológiával kompatibilis
készülékkel (pl. Network Walkman) lehetséges. A "MagicGate Memory Stick" memóriakártyára
egyéb típusú adat bármilyen, a "Memory Stick" memóriakártyával kompatibilis készülékkel.
A "MagicGate Memory Stick" memóriakártyát az "MG" és a "MAGIC GATE" logo azonosítja.

"Memory Stick"

Ha például egy "MagicGate Memory Stick" memóriakártyára már vett fel audio (zene) fájlokat,
a maradék helyre képfájlokat is felvehet az arra alkalmas készülékkel.

"Memory Stick Duo"
A "Memory Stick" memóriakártya a megszokott, és egy kisebb "Memory Stick Duo" nevű
méretben áll rendelkezésre. Ha egy "Memory Stick Duo" kártyát egy Memory Stick Duo adapterbe
helyez, mérete megegyező lesz egy hagyományos méretű "Memory Stick" kártyáéval, hogy
kompatibilis maradhasson.

OpenMG
Zeneszolgáltatóktól (EMD) vagy CD lemezekről származó zenei tartalom biztonságos számítógépes
kezelésére szolgáló másolásvédelmi technológia. Az OpenMG rendszerrel kompatibilis szoftver
használatával a zenei fájlokat a számítógép merevlemezén történő tárolást megelőzően kódolásra
kerülnek. Így a zenei fájlok csak azon a számítógépen lesznek lejátszhatók, és a rendszer
megakadályozza a zenei tartalmak engedély nélküli terjesztését az Interneten vagy egyéb hálózaton
keresztül. Ez a számítógépes másolásvédelmi technológia a "MagicGate" rendszerrel kiegészülve
lehetővé teszi a digitális zene letöltését a számítógép merevlemezéről a megfelelő audio eszközre.

folytatódik
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További információk

A "Memory Stick" memóriakártya hordozható, kompakt IC (integrált áramkörös) felvételi
adathordozó. Kétféle "Memory Stick" memóriakártya létezik: a "MagicGate Memory Stick"
memóriakártya (mely a MagicGate másolásvédelmi technológiát alkalmazza), és a hagyományos
"Memory Stick" memóriakártya, mely nem alkalmaz másolásvédelmi technológiát. A "Memory
Stick" memóriakártyával kompatibilis készülékekkel képfájlokat, audio fájlokat és hangfájlokat
lehet felvenni a memóriakártyára. Számítógéppel gyakorlatilag bármilyen jellegű adat felírható rá.
A memóriakártyán eltérő típusú adatok is tárolhatók egyidejűleg. (Ellenőrizze az adott készülék
kezelési útmutatójában, hogy a készülék milyen típusú adatok olvasására képes.)

Fogalom magyarázat (folytatás)
SonicStage
Zeneszolgáltatóktól (EMD) vagy CD lemezekről származó zenei tartalom biztonságos számítógépes
kezelésére szolgáló másolásvédelmi technológia. Az OpenMG rendszerrel kompatibilis szoftver
használatával a zenei fájlokat a számítógép merevlemezén történő tárolást megelőzően kódolásra
kerülnek. Így a zenei fájlok csak azon a számítógépen lesznek lejátszhatók, és a rendszer
megakadályozza a zenei tartalmak engedély nélküli terjesztését az Interneten vagy egyéb hálózaton
keresztül. Ez a számítógépes másolásvédelmi technológia a "MagicGate" rendszerrel kiegészülve
lehetővé teszi a digitális zene letöltését a számítógép merevlemezéről a megfelelő audio eszközre.

ATRAC3
Az ATRAC3 (Adaptív transzformációs akusztikus kódolás 3) egy olyan hangtömörítési
technológia, mely kielégíti a kiváló hangminőséggel és nagy tömörítési aránnyal szemben
támasztott igényeket.
Az ATRAC3 kompressziós aránya mintegy 10-szer nagyobb, mint az audio CD formátumé,
és ezáltal megnövelt adatkapacitást tesz lehetővé.

ATRAC3plus
Az ATRAC3plus (Adaptív transzformációs akusztikus kódolás 3plus) egy hangtömörítési
technológia, melynek kompressziós aránya meghaladja az ATRAC3 eljárásét. Az ATRAC3plus
egy olyan új hangtömörítési technológia, melynek hangminősége azonos vagy nagyobb, mint
az ATRAC3 eljárásé.

Bitmennyiség
Ez a másodpercenként továbbított adatmennyiség jelzőszáma. Mértékegysége a bps (bit/
másodperc).
64 kbps értéknél másodpercenként 64 000 bitnyi információ kerül feldolgozásra. Ha
a bitmennyiség nagy, a zene lejátszásához nagymennyiségű információt használ fel a rendszer.
Azonos formátumú zene esetén (pl. ATRAC3plus) a 64 kbps bitmennyiségű műsorszámok jobb
hangminőséget biztosítanak, mint a 48 kbps bitmennyiségű műsorszámok. Mivel azonban az MP3
és az ahhoz hasonló audio fájl formátumok különböző kódolási módszert alkalmazhatnak,
a hangminőséget nem csupán a bitmennyiség határozza meg.
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Menülista
A Network Walkman beállításainak módosításához kapcsolja be a menüt a MENU
gombbal, majd használja a vezérlőgombot (forgatás: kiválasztás /
megnyomás: megerősítés).
Az egyes menüpontok részletesebb leírását lásd a zárójelben szereplő oldalakon. Ha a menü
nevében egy ">" jel is szerepel, a vezérlőgomb megnyomása után megjelenik egy részletes beállító
képernyő
Kijelzés
(Menü üzemmód)
PLAY MODE >
(Lejátszási mód)
DISPLAY >
(Kijelzési mód)
VOL:
(Hangerő memória)
SOUND >
(Digitális
hangzásbeállítás)
BEEP:
(Üzemi hangjelzések)

DATE-TIME
(Pontos idő
beállítása)
PC CLK:
(Az idő
szinkronizálása a
számítógép órájával)
USB CHG:
(USB CHARGE
beállítás)

Az "ON" vagy az "OFF"
beállítás közül választhat.
(37. oldal)
"OFF": Állandóan
kikapcsolva."ON": Minden
művelet után 3 másodpercig
bekapcsol (37. oldal)
A címeket angolul vagy
japánul jelenítheti meg.
Alapértelmezés az angol
kijelzés.Ezt a beállítást
általában nem szükséges
módosítani.Ez a beállítás az
NW-MS77DR modellen nem
elérhető.
Beállíthatja és kijelezheti a
pontos időt. (34. oldal)
A Network Walkman óráját
szinkronizálhatja a számítógép
beépített órájával. (33. oldal)
Az akkumulátort USB
kapcsolaton keresztül is
feltöltheti. (43. oldal.
(strana 43)

Kijelzés
(Menü üzemmód)
ERASE >
(Audio fájlok
törlése)

Funkció
Törölheti a Network Walkman
beépített memóriájában vagy
a MagicGate kompatibilis
"Memory Stick Duo" (nem
mellékelt tartozék)
memóriakártyán tárolt audio
fájlokat. Törölhet egyetlen
műsorszámot, vagy egy
csoportot. (41. oldal)
Formázhatja a Network
FORMAT >
(Memória formázás) Walkman beépített memóriáját
vagy a Network Walkman-be
helyezett MagicGate
kompatibilis "Memory Stick
Duo" (nem mellékelt tartozék)
memóriakártyát. (44. oldal)
Visszaállíthatja
REGROUP >
a csoportosítási beállításokat.
(Újracsoportosítás)
(42. oldal)
Kiválaszthatja a kívánt
BITRATE:
bitmennyiséget. (39.
(Bitmennyiség)
oldal)(csak az NW-MS77DR
modellen)
Megjelenítheti a még
REC REMAIN >
(A rendelkezésre álló rendelkezésre álló felvételi
időt.(csak az NW-MS77DR
felvételi idő
modellen)
kijelzése)
"ON": bekapcsolja
SYNC:
a szinkronindítású
(Szinkronindítású
felvételt."OFF": kikapcsolja
felvétel beállítása)
a szinkronindítású felvételt.
(38. oldal) (csak az
NW-MS77DR modellen)
Szerkesztheti a felvett
EDIT NAME >
műsorszámok címét/csoportok
(Műsorszám cím/
neveit. (39. oldal)(csak az
csoportnév
NW-MS77DR modellen)
szerkesztés)
A [RETURN] funkció
[RETURN]
kiválasztásával és a lejátszás/
állj gomb megnyomásával
visszakapcsolhat normál
módba.
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További információk

LIGHT:
(Az LCD
háttérvilágítás
beállítása)
TITLE:
(Angol és japán
címkijelzési mód)

Funkció
Kiválaszthatja a kívánt
lejátszási módot. (27. oldal)
Kiválaszthatja a kívánt
kijelzési módot. (28. oldal)
Tárolhatja a beállított
hangerőszintet. (35. oldal)
Tárolhatja a beállított hangzás
minőséget. (30. oldal)

H

Tárgymutató
A
Akkumulátor
ATRAC3
ATRAC3plus
Audio CD-k
AVLS (hangerőkorlátozó)
Átvitel

11
58
58
6
35
6, 15

B
Beep (Hangjelzés)
Behelyezés
Bitmennyiség

37
15, 19
39, 58

Idő beállítás
Internetes letöltés
Ismétlés

34

39
6
41
9, 32

F
Fejhallgató
Feltöltés
Felvétel
Felvevő USB bölcső
FORMAT
Formázás

10, 22, 25, 26
11, 43
19
10
44
9, 44

G
Gyorskeresés előre
Gyorskeresés hátra
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33, 34
6
27

Kezelőszervek zárolása
(HOLD funkció)
Kijelzési mód
Kijelző
Kivétel

32
28
17, 27, 53,
55, 59
24

L

E
EDIT NAME
EMD szolgáltatás
ERASE
Explorer (Windows Intéző)

32
32

K
6
10, 15
23, 24

D
DATE-TIME

30
35, 36
35
37
37
48

I

C
CD (Audio CD)
CD-ROM
Csoport

Hangbeállítás
(digitális hangzásminőség)
Hangerő
Hangerőkorlátozás (AVLS)
Hangjelzés
Háttérvilágítás
Hibaelhárítás
HOLD funkció
(kezelőszervek zárolása)
HOLD

24
24

Lejátszás
LIGHT
LOCK (törlésvédő) kapcsoló

23
37
15, 19, 41, 46

M
MagicGate
8, 57
"MagicGate kompatibilis Memory Stick Duo
(MG Memory Stick Duo)"
9, 15, 19, 54
Behelyezés
15, 19
Kivétel
24
Maradék akkumulátorkapacitás
kijelzés
12
"Memory Stick"
8, 57
Memóriaműködés jelző
12, 17
Memóriatörlés
48
MENU gomb
27, 31, 33, 44
Menülista
59
"MagicGate kompatibilis Memory Stick
(MagicGate Memory Stick)" 8, 57
MP3
6

O
OpenMG
Óra

W
57
33, 34

P
PC CLK

WAV formátum
Windows Explorer

6
9, 32

Z
33

Zenehallgatás

22

R
REC REMAIN
RETURN

29
59

S
SHUF
SonicStage
Sorozatszám
Számítógép
Szerkesztés
Szinkronindítású felvétel

27
57
2, 10
6, 15
39
38

T
10
28
6, 15
15, 19, 41, 46

További információk

Tartozékok
TITLE
Továbbítás
Törlésvédő kapcsoló (LOCK)

U
Ugrás a műsorszám elejére
Újracsoportosítás
USB bölcső
USB CHARGE
USB kábel

24
42
10, 11, 12,
16, 17
43
10, 16

V
Vezérlőgomb
Visszatöltés

24, 27-31,
33-44
16, 48
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