Üzembe helyezési útmutató
A kapcsolt szoftver telepítése
A „WALKMAN” használata

Tartalom

Zene átvitele

A kapcsolt szoftver telepítése (Súgóútmutató)

Ellenőrizze a csomagban található elemeket.
 „WALKMAN” (1)
 Fejhallgató (1)
 Füldugó (S, L méretben) (1)
 Vezeték nélküli sztereó fejhallgató (1)
 Füldugó a vezeték nélküli sztereó fejhallgatóhoz (S, L méretben) (1)
 Micro USB-kábel (1)
 Feltöltőkábel (1)

CD-lemezekről stb. a Media Go használatával
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 Tartó (1)
Használatával a vezeték nélküli sztereó fejhallgató szállításakor elkerülhető a
gombok véletlen működtetése.

NWZ-S773BT/S774BT/S775BT

Az útmutatókról
A jelen Üzembe helyezési útmutató kívül a modellhez egy Súgóútmutató
(HTML-dokumentum) is tartozik, ez a WALKMAN Guide érhető el. További
információkért tekintse meg „A kapcsolt szoftver telepítése (Súgóútmutató)”
című részt.

Húzással a Windows Intéző használatával
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A zenék, videók, fényképek vagy podcastok átvitelével kapcsolatos információkat a
Súgóútmutatóban találja. A Súgóútmutató egyszerűen megtekinthető a WALKMAN
Guide segítségével.
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A Windows operációs rendszerről
Győződjön meg róla, hogy a használt operációs rendszer Windows XP (Service Pack
3 vagy újabb), Windows Vista*1 (Service Pack 2 vagy újabb) vagy Windows 7*1
(Service Pack 1 vagy újabb).
*1 A Windows XP [Kompatibilitási üzemmód] módja nem támogatott.

4-425-365-71(1)
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A Home menü használata

A WALKMAN Guide indításához kattintson duplán
az asztalon található (WALKMAN Guide)
parancsikonra.

BACK/HOME gomb

A zeneátvitellel és egyéb kérdésekkel kapcsolatos információkat a
WALKMAN Guide Súgóútmutatójában találja.

5-funkciós gomb

Home menü

A Home menü megjelenítéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a BACK/HOME
gombot. A Home menü kezdőpontként szolgál a zenelejátszáshoz, a zeneszámok
kereséséhez, a beállítások módosításához és egyéb funkciókhoz.
A Home menüből az 5-funkciós gomb segítségével választhatja ki a kívánt elemet a
képernyőn.

OPTION/PWR OFF gomb

SensMe™ Channels
FM Radio
Voice Recording
Music
Videos

 Tipp
A Media Go támogatja az adatátvitelt az iTunes 10 alkalmazásból a Walkman lejátszóra.

©2012 Sony Corporation   Printed in Czech Republic
 Üzembe helyezési útmutató (ez az útmutató)
 Felhasználói útmutató a vezeték nélküli sztereó fejhallgatóhoz
 Szoftverek
A szoftverek a Walkman beépített flash memóriájában találhatók, és a következő
elemeket tartalmazzák:
 Media Go
 WALKMAN Guide
 Súgóútmutató stb.
A telepítésről információkat „A kapcsolt szoftver telepítése (Súgóútmutató)”
című részben talál.

A Micro USB-kábel () és a feltöltőkábel ()
segítségével csatlakoztassa a Walkman lejátszót a
számítógéphez.

A „WALKMAN” használata
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A számítógépen válassza a következőket a
megadott sorrendben.
Válassza a [Start] – [Számítógép] vagy [Sajátgép] – [WALKMAN] –
[Storage Media] lehetőséget.

Kattintson duplán a [Setup.exe] fájlra.
Megjelenik a telepítési varázsló.
 Amikor futtatja a [Setup.exe] fájlt, akkor a Walkman készülék
[Storage Media] mappájában található [Setup.exe] fájlt a rendszer
biztonsági másolatként a számítógépre másolja, a számítógépre
pedig települ a WALKMAN Guide és a Media Go.
 Ha a [Setup.exe] nem indul el, másolja a [Setup.exe] fájlt az asztalra,
majd kattintson rá duplán.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
A telepítési varázsló befejeződését követően a számítógép asztalán
megjelenik a WALKMAN Guide parancsikonja.

 A WALKMAN Guide és a Media Go a [Start] menüből is elindítható (ez a menü a
[Start] gombra kattintva jelenik meg).
 A következő eljárás használatával akkor is telepítheti egy másik számítógépre a mellékelt
szoftvereket, ha a Walkman beépített flash memóriájának formázásával törli a [Setup.
exe] fájlt. Másolja a [Setup.exe] fájlt és az [Install] mappát a számítógép [Backup]
mappájából a Walkman készülékre. Ezután csatlakoztassa a Walkman készüléket ahhoz
a számítógéphez, amelyre a szoftvereket telepíteni kívánja, majd kövesse a fenti eljárást a
2. lépéstől kezdve. A [Backup] mappa a következő helyen található:
C:\Program Files*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-S770BT\Backup
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* A [Program Files(x86)] mappanév is megjelenhet a számítógép operációs rendszerétől
függően.

Photos
Bluetooth

Az akkumulátor töltése
A Walkman akkumulátora töltődik, amikor a Walkman csatlakozik egy működő
számítógéphez.

A WALKMAN Guide a következő elemeket tartalmazza:
 Súgóútmutató
A következő tartalmak a webböngészőben tekinthetők meg.
 A Walkman használatának részletes bemutatása
 Tartalom átvitele a Walkman készülékre szoftverek segítségével
 Hibaelhárítás
 Ügyfél-regisztrációs hivatkozás
 Ügyfélszolgálati hivatkozás
 Egyéb hasznos hivatkozások
Hivatkozásokkal kapcsolatos információk, például a letöltési oldalra vonatkozóan.
A mellékelt elemek a vásárlás országától/régiójától függően eltérőek lehetnek.

 Tipp
 A [Setup.exe] fájl futtatása után hatékonyabban használhatja a [Storage Media]
mappában található tárhelyet, ha formázza a Walkman lejátszó beépített flash
memóriáját. Ha formázni kívánja a Walkman lejátszó beépített flash memóriáját, olvassa
el a hátoldalon található, „A „WALKMAN” inicializálása (formázása)” című részt.

Visszatérés az előző képernyőhöz.

Töltés

Mire használható a WALKMAN Guide?

Körülbelül
3 óra

Töltés...

Teljesen feltöltve

A „WALKMAN” be- és kikapcsolása
Bekapcsolás

Nyomja meg az egyik gombot.

Kikapcsolás

Nyomja le és tartsa lenyomva az OPTION/
PWR OFF gombot.

Megerősítés.

Playlists

Podcasts

Settings

Music
Unlimited *1
Go to song
playback screen

*1: A Walkman vásárlásának a helyétől függően előfordulhat, hogy ez az ikon nem jelenik
meg a lejátszón.

Alkatrészek és vezérlőelemek

*1 A riasztás (hangjelzés) Bluetooth audioeszközök csatlakoztatásakor nem szólal meg.
*2 Meghatározott szint = [16] (fejhallgató használatakor) vagy [18] (Bluetooth
audioeszközök csatlakoztatásakor)

 BACK/HOME gomb
 5-funkciós gomb*1

Hibaelhárítás
Ha a Walkman nem a várakozásoknak megfelelően működik, akkor az alábbi
lépések végrehajtásával próbálja meg elhárítani a hibát.
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 (lejátszás/szüneteltetés/megerősítés) gomb
/ gombok
/ gombok

 Fejhallgató csatlakozója
 WM-PORT aljzat

A hangerőszabályzásról (Csak az európai
irányelveket alkalmazó országokra
vonatkozik)
A riasztás (csipogás)*1 és a [Check the volume level] figyelmeztetés célja, hogy
megvédje a hallását, mikor a hangerő-beállítást először növeli egy meghatározott
szint*2 fölé.
A riasztást és a figyelmeztetést bármely gomb megnyomásával megszüntetheti.

Megjegyzés

 A hangerőt azután növelheti a meghatározott szint* fölé, hogy megszüntette a riasztást
és a figyelmeztetést.
 A kezdeti figyelmeztetés után a riasztás és figyelmeztetés megismétlődik minden 20. óra
elteltével, mialatt a hangerő a meghatározott szint*2 fölé volt állítva; ekkor a hangerő
automatikusan visszaáll a kezdeti beállításra.
2
 Ha a hangerő a meghatározott szint* fölé van beállítva, és kikapcsolja a Walkman
lejátszót, akkor a hangerő automatikusan visszaáll a meghatározott szintre*2.
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Nyomja meg a beállításmenü megjelenítéséhez.
Ha lenyomja és nyomva tartja ezt a gombot, a kijelző kikapcsol, a Walkman pedig
készenléti üzemmódba lép.

 HOLD kapcsoló
 Hordszíj rögzítőhelye
 Mikrofon

Hangfelvételek rögzítésére használható.

 RESET gomb

Használjon tollat, gémkapcsot stb.
*1 A gombok felszínén kitapintható jelzések találhatók. Ezek segítik a gombok kezelését.

A számítógéphez történő csatlakoztatás részleteit a jobb oldalon található
táblázatokban találja.
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Csatlakoztassa a Walkman lejátszót a számítógéphez, és
töltse fel az akkumulátorát.

3

Nyomja le a RESET gombot egy
toll, gémkapocs vagy bármilyen
alkalmas eszköz segítségével.

Csatlakoztassa a feltöltőkábelt (mellékelve) vagy a külön megvásárolható kiegészítő
eszközöket (nem tartozék).

 Bluetooth-antenna
 Kijelző
 VOL +*1/– gomb
 OPTION/PWR OFF gomb

Keresse meg a probléma tüneteit a Súgóútmutató (egy
HTML-dokumentum) „Hibaelhárítás” című részében, és
próbálkozzon az ott felsorolt megoldásokkal.

Bizonyos problémákat megoldhat az akkumulátor feltöltésével.

RESET gomb

A Walkman visszaállítása előtt ellenőrizze, hogy
a lejátszó nem játszik-e le éppen zeneszámot,
videót stb. Ezt követően biztonságosan
visszaállíthatja Walkman készüléket.
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Keresse meg a problémával
kapcsolatos információkat az egyes szoftverek Súgó
dokumentációjában.
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Keressen a problémával kapcsolatos információkat a
támogatási webhelyek egyikén.
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Az ügyfélszolgálati webhelyekről további információkat a „Legfrissebb
információk” című részben talál.

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

Tünet
A Walkman nem tudja
feltölteni az
akkumulátort.

Ok/megoldás
 A Micro USB-kábel és a feltöltőkábel nincs
megfelelően csatlakoztatva a számítógépen található
USB-porthoz.
 Húzza ki a Micro USB-kábelt és a feltöltőkábelt,
majd csatlakoztassa újra.
 Használja a mellékelt Micro USB-kábelt és
feltöltőkábelt.
 Az akkumulátor töltése nem az 5 °C és 35 °C közötti
hőmérséklettartományban történik.
 Nem töltheti az akkumulátort, ha megjelenik a
ikon. Az akkumulátort mindig az 5 °C és
35 °C közötti hőmérséklettartományban kell tölteni.
 A számítógép nincs bekapcsolva.
 Kapcsolja be a számítógépet.
 A számítógép alvási vagy hibernálási üzemmódba
lépett.
 Állítsa vissza a számítógépet az alvási vagy
hibernálási üzemmódból.
 USB-elosztót használ.
 Előfordulhat, hogy a Walkman lejátszó USBelosztón keresztül történő csatlakoztatása nem
működik. A Micro USB-kábel és a feltöltőkábel
(mellékelve) segítségével közvetlenül csatlakoztassa
a Walkman lejátszót a számítógéphez.
 A Walkman nem támogatja a számítógépre telepített
operációs rendszert.
 A Walkman lejátszó töltéséhez csatlakoztassa a
Walkman lejátszót egy olyan számítógéphez,
amelyen a Walkman lejátszó által támogatott
operációs rendszer található.
 Több mint egy éve nem használta a Walkman
lejátszót.
 A Walkman használati körülményeitől függően az
akkumulátor károsodhatott. Lépjen kapcsolatba a
legközelebbi Sony márkakereskedővel.

Tünet
Ok/megoldás
A [Connected USB. The  A Micro USB-kábel és a feltöltőkábel nincs
player cannot be
megfelelően csatlakoztatva a számítógépen található
operated.] vagy a
USB-porthoz.
[Connected USB (MTP).
 Húzza ki a Micro USB-kábelt és a feltöltőkábelt,
The player cannot be
majd csatlakoztassa újra.
operated.] felirat nem
 Használja a mellékelt Micro USB-kábelt és
jelenik meg, ha a
feltöltőkábelt.
lejátszót a Micro USB USB-elosztót használ.
kábellel és a
 Előfordulhat, hogy a Walkman lejátszó USBfeltöltőkábellel
elosztón keresztül történő csatlakoztatása nem
(mellékelve) a
működik. A Micro USB-kábel és a feltöltőkábel
számítógéphez
(mellékelve) segítségével közvetlenül csatlakoztassa
csatlakoztatja (a
a Walkman lejátszót a számítógéphez.
számítógép nem ismeri  Elképzelhető, hogy meghibásodott a számítógépen
található USB-port.
fel a Walkman
készüléket).
 Csatlakoztassa a Walkman lejátszót a számítógép
egy másik USB-portjához.
 Ha először használja a Walkman lejátszót, vagy ha az
akkumulátor töltöttsége alacsony, az üzenet
megjelenítése akár 30 másodpercet is igénybe vehet a
Walkman számára a számítógéphez történő
csatlakozástól számítva. Ez nem jelent hibás
működést.
 Lehetséges, hogy a szoftverek hitelesítését végzi a
rendszer, ami meglehetősen sokáig tarthat. Várjon egy
kicsit.
 A szoftverek telepítése meghiúsult.
 Telepítse újra a szoftvereket a telepítő használatával.
Az importált adatok nem változnak.
 A számítógépen nem azok a szoftverek futnak, mint
amelyeket az átvitelhez használt.
 Válassza le a Micro USB-kábelt és a feltöltőkábelt,
várjon néhány percet, majd csatlakoztassa újra. Ha
a probléma továbbra is fennáll, válassza le a Micro
USB-kábelt és a feltöltőkábelt, indítsa újra a
számítógépet, majd csatlakoztassa újra a Micro
USB-kábelt és a feltöltőkábelt.

Tünet
Ok/megoldás
A Walkman instabil lesz,  USB-elosztót vagy USB-hosszabbítót használ.
amikor a számítógéphez
 Elképzelhető, hogy a Walkman lejátszó USBcsatlakozik.
elosztón vagy -hosszabbítón keresztül történő
csatlakoztatása nem működik. A Micro USB-kábel
és a feltöltőkábel (mellékelve) segítségével
közvetlenül csatlakoztassa a Walkman lejátszót a
számítógéphez.
Amikor a mellékelt
 A Windows Media Player 11-es vagy későbbi
szoftverek telepítéséhez
verziójának telepítése után telepítse a mellékelt
duplán kattint a [Setup.
szoftvereket. A Windows Media Player alkalmazásról
exe] fájlra, a rendszer
a következő webhelyen talál részleteket:
nem futtatja a [Setup.
http://support.microsoft.com/
exe] fájlt, és megnyílik a
Tulajdonságok ablak.

A „WALKMAN” inicializálása (formázása)
A Walkman beépített flash memóriáját formázhatja. Ha formázza a memóriát,
minden fájl törlődik róla, beleértve a Súgóútmutatót (ami egy HTMLdokumentum) is, és minden beállított érték az alapértelmezett beállításra áll
vissza. A formázás előtt ellenőrizze a memóriában lévő fájlokat, és a szükséges
adatokat exportálja a számítógép merevlemezére vagy egyéb eszközre.
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Nyomja meg és tartsa lenyomva a BACK/HOME
gombot a Home menü megjelenítéséhez.
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Válassza a
[Settings] – [Common Settings] – [Reset/
Format] – [Format] – [Yes] – [Yes] lehetőséget ebben a
sorrendben.
Az elem kiválasztásához nyomja meg a /// gombot, majd a
megerősítéshez nyomja meg a  gombot.
Ha az inicializálás befejeződik, megjelenik a [Memory formatted.] felirat.

Megjegyzés

 Ne formázza a beépített flash memóriát a Windows Intéző segítségével. Ha
formázni kívánja a beépített flash memóriát, a Walkman segítségével
formázza azt.

Óvintézkedések
A licencre és a védjegyekre vonatkozó megjegyzések
A Súgóútmutatóban találhatók (HTML-dokumentum).

Legfrissebb információk
Ha bármilyen kérdése merülne fel a termékkel kapcsolatban, vagy információkat
szeretne a termékkel kompatibilis eszközökről, akkor keresse fel a következő
webhelyek egyikét.
Az Egyesült Államokban élő vásárlók:
http://www.sony.com/walkmansupport
Kanadai vásárlók:
http://esupport.sony.com/ca/
Európai vásárlók:
http://support.sony-europe.com/DNA
Latin-amerikai vásárlók:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Más országokban élő vásárlók:
http://www.sony-asia.com/support
Azok a vásárlók, akik a tengerentúli modelleket vásárolták meg:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/

