Üzembe helyezési útmutató

Tartalomjegyzék

A Walkman csatlakoztatása az USB-dokkolóhoz (mellékelve) és az akkumulátor töltése

A mellékelt szoftver telepítése

Kérjük, ellenőrizze a csomagolásban található tételeket.

Ahhoz, hogy a Walkmant egy számítógéphez tudja csatlakoztatni megfelelően be
kell helyezni azt az USB-dokkolóba (mellékelve).

A WALKMAN Guide és a Media Go telepítése (Windows
esetében)

 „WALKMAN” (1)

 USB-dokkoló (1)
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A mellékelt szoftver telepítése
A „WALKMAN” használata
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Az operációs rendszerről
Győződjön meg róla, hogy Windows XP (Service Pack 3 vagy újabb), Windows
Vista*1 (Service Pack 2 vagy újabb), Windows 7*1 (Service Pack 1 vagy újabb) vagy a
Windows 8 operációs rendszer található a számítógépen.
*1 A Windows XP [kompatibilitási üzemmód] nem támogatott.

A kézikönyvekről
Ez az Üzembe helyezési útmutató csak alapvető használati útmutatást
tartalmaz, illetve a mellékelt szoftver telepítését írja le.
A részletes információkért és használati utasításokért a telepítés után lásd a
Súgóútmutatót (HTML-dokumentum) a mellékelt szoftveren.

Számítógépes töltessél kapcsolatos megjegyzések

Mac számítógép esetén, győződjön meg arról, hogy az operációs rendszer Mac OS X
v10.6 vagy újabb.
A fentiektől eltérő operációs rendszerek nem támogatottak
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Törölje szárazra a Walkman termináljait () egy
száraz ruhával.
Csatlakoztassa a Walkmant USB-dokkolóhoz
(mellékelve).
Ügyeljen arra, hogy a Walkman termináljai () és az USB-dokkoló
(mellékelve) () kapcsolódnak egymáshoz.

Csatlakoztassa a Walkmant egy bekapcsolt
számítógéphez az USB-dokkoló segítségével
(mellékelve).



Ha a lehetőségeket bemutató lépernyő jelenik meg, kattintson a
„Mégse” gombra. Megkezdődik a töltés.
Győződjön meg róla, hogy az USB-dokkolón (mellékelve) található
OPR-lámpa ablaka pirosan világít.

 Töltse fel az akkumulátort, ha az OPR-lámpa gyorsan, piros színnel villog.
 Az akkumulátor töltése közben, az OPR-lámpa jelzi a Walkman töltöttségi állapotát.
A OPR-lámpa állapotát az USB-dokkolón (mellékelve) található OPR-lámpa ablakán
keresztül ellenőrizhet.
Pirosan világít: Töltés folyamatban
Kikapcsolás: Teljesen feltöltve, vagy nincs feltöltve
 Töltési idő körülbelül. 1,5 óra.
Ha a Walkman teljesen feltöltődött, válassza le a számítógépről.
Mac számítógép esetében kattintson a [WALKMAN] kiadóikonjára a Walkman
leválasztásához a kereső oldalsávján.
 Ha a számítógép energiatakarékos üzemmódban van, például alvó vagy hibernálás
üzemmódban, mialatt a Walkman csatlakoztatva van az USB-dokkolóval (mellékelve), a
Walkman akkor is folyamatosan tölt az akkumulátorról, merítve annak töltöttségét.
 Amikor először használja, vagy ha már hosszú ideje nem használta a Walkmant,
eltarthat néhány percig, hogy a számítógép felismerje, még akkor is, ha a töltés már
elkezdődött (az OPR-lámpa pirosan kezd világítani). Ellenőrizze, hogy a számítógép
felismeri-e a Walkmant a számítógéphez történt csatlakoztatás után, körülbelül 5 percen
belül.
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Csatlakoztassa a Walkmanjét USB-dokkolóval
(mellékelve) egy bekapcsolt számítógéphez.
Válassza ki a következőt a számítógépen.

 Windows 7 vagy korábbi verzió esetében: Válassza a [Start] – [Számítógép]

vagy [Sajátgép] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS]
lehetőséget.
 Windows 8: Válassza az [Asztal]-t a [Kezdőképernyő]-n a [Fájlkezelő]
megnyitásához. A [Számítógép] listájában válassza ki a [WALKMAN] –
[Storage Media] – [FOR_WINDOWS] lehetőséget.
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Alkatrészek és vezérlőelemek
 Tipp
 A következőkben ismertetett eljárással a szoftvert egy másik számítógépre is telepítheti,
még akkor is, ha formázással törölte a [Setup.exe] fájlt a Walkman beépített flashmemóriájából. Másolja a [Setup.exe] fájlt és az [Install] mappát a számítógép [Backup]
mappájából a Walkmanjére. Majd csatlakoztassa Walkmanjét ahhoz a számítógéphez,
amire fel kívánja telepíteni a szoftvert és kövesse a fenti eljárást a 2. ponttól.
A [Backup] mappa itt található:
C:\Program Files*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-W270\Backup
1
* A [Program Files (x86)] is megjelenhet a számítógép operációs rendszerének típusától
függően.

A Súgóútmutató telepítése (Mac esetén)

1

Kattintson a [Setup.exe] ikonra.
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A telepítési varázsló jelenik meg.
 A [Setup.exe] elindításakor a Walkman [FOR_WINDOWS]
mappában tárolt [Setup.exe] fájlja átmásolódik a számítógépre
létrehozva egy biztonságimásolat-fájlt, a WALKMAN Guide és a
Media Go pedig feltelepítésre kerül a számítógépre.
 Ha nem indul el a [Setup.exe], másolja a [Setup.exe] fájlt az asztalra,
majd kattintson rá duplán.
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Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
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Miután a varázsló lefutott a WALKMAN Guide és Media Go ikonjai
megjelennek a számítógép asztalán.

Duplán kattintva a ikonra az asztalon található
(WALKMAN Guide) ikonra információs fájlokat
tallózhat, például a Súgóútmutatót.
A zenemásolással stb.-vel kapcsolatos részletes információért lásd a
WALKMAN Guide-ban található Súgóútmutatót.

Csatlakoztassa a Walkmanjét USB-dokkolóval
(mellékelve) egy bekapcsolt számítógéphez.
A számítógépen válassza ki a [WALKMAN]
lehetőséget a kereső oldalsávján, majd nyissa
meg a [FOR_MAC] mappát.
Kattintson duplán a [Help_Guide_Installer_for_
Mac] lehetőségre.
A telepítő elindul.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Miután a varázsló lefutott a HelpGuide alias (parancsikon) megjelenik
a számítógép asztalán.

 Tipp
 Mielőtt törölné a szoftvert a Walkmanjéről, másolja át a [FOR_MAC] mappát a Mac
számítógépére, hogy biztonsági mentésként elérhető legyen, ha szükséges.

 Kitapintható pont
 Nyakpánt
 Fülhallgató
 Fülhallgatórész
 SHUF (Véletlenszerű lejátszás)/
JÁTSZÁSI LISTA gombja

 VOL +*1/– gomb

 Terminálok
 OPR- (működést jelző) lámpa
 Bekapcsolózár
  (Bekapcsolás) gomb
 Előző gomb
 Következő gomb
 RESET gomb
  gomb*1

*1 Kitapintható pontok. A gombokkal végzett műveletekhez nyújtanak segítséget.

A Walkman be- és kikapcsolása és fülhallgató behelyezése a fülbe
Hangerő-szabályozás (Kizárólag az európai irányelveknek
megfelelő országok/térségek esetében)
A figyelmeztető hangjelzés és a „Check the volume level” figyelmeztetés a hallását
hivatott megvédeni, ha első alkalommal a meghatározott szint fölé állítja a hangerőt.
Bármely gomb megnyomásával törölheti a riasztást és figyelmeztetést.
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Megjegyzés
1
 A riasztás és figyelmeztetés törlését követően a meghatározott* szinten túlra is emelheti
a hangerőt.
 A kezdeti figyelmeztetést követően a riasztás és a figyelmeztetés 20 óránként ismétlődni
fog, amíg a hangerő a meghatározott*1 szint fölött van. Amikor ez történik, a hangerő
automatikusan a [7]-es szintre áll.
1
 Ha a hangerőt a meghatározott* szint fölé emeli, majd kikapcsolja a Walkmant, a
hangerő automatikusan visszatér a meghatározott*1 szintre.
*1 Meghatározott szint = [18]

Ellenőrizze a Walkman bal () és jobb () oldali részeit.
Csúsztassa el a bekapcsolózárat  (Bekapcsolás) gomb
kioldásához.

 (Bekapcsolás) gomb
Következő gomb
 gomb

Helyezze a nyakpántot a fülei mögé.

 Tipp

Helyezze a fejhallgató részt a füleibe.

 Ha a Walkman úszás közben kiesik a füléből, rögzítse az állítható szíjat az úszószemüveg
szíjával.

Állítsa be úgy a Walkmant, hogy az kényelmesen
illeszkedjen.

Megjegyzés
 Ha a Walkman nem illeszkedik kényelmesen, cserélje ki a füldugaszokat. Lásd a „A
füldugaszok felszerelése” részt.

1

Előző gomb

Megjegyzés

A Walkman levétele
Óvatosan vegye ki a füléből a Walkmant.

Óvintézkedések

Ha a Walkmanje nem úgy működik, ahogy várta, próbálja meg az alábbi lépések
segítségével megoldani a problémát.

Csatlakoztassa a mellékelt állítható szíjat a nyakpánthoz mielőtt a Walkmant a fülébe
helyezi.

 Ha az állítható szíjhoz csatlakoztatva használja a Walkmant, állítsa a szíjat olyan
pozícióba, amely kényelmes Önnek.
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Hibaelhárítás

A Walkman véletlenszerű leesésének megelőzése

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  (Bekapcsolás)
gombot a jobb oldalon () kb. 3 másodpercig a Walkman
bekapcsolásához.

A füldugaszok felszerelése
A jobb hangminőség érdekében, vagy azért, hogy jobban illeszkedjen a fülébe,
használjon megfelelő méretű füldugaszt, vagy igazítsa a fülhallgatót úgy, hogy
kényelmesen és pontosan illeszkedjen bal és a jobb fülébe egyaránt.
Amikor kicseréli a füldugaszokat, csavarja őket rá a fülhallgatóra, amíg szilárdan
rögzülnek, hogy ne váljanak le és ne maradjanak a fülében.
Cserefüldugaszokat a legközelebbi Sony-kereskedőtől rendelhet.

Zene lejátszása

A Walkman be- és kikapcsolása

Zeneszámok lejátszása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a
 (Bekapcsolás) gombot kb.
3 másodpercig a Walkman be- vagy
kikapcsolásosához.
Miután kikapcsolta a készüléket,
ügyeljen arra, hogy a bekapcsolózárral
rögzítse a  (Bekapcsolás) gombot.

Nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés
 Ha magával viszi a Walkmant, ügyeljen
arra, hogy a bekapcsolózárral rögzítse a
 (Bekapcsolás) gombot, így
megelőzve, hogy a Walkman véletlenül
bekapcsoljon.

Lejátszás szüneteltetése
Nyomja meg a  gombot.

Az előző/következő dal kihagyása
Nyomja meg az Előző vagy Következő
gombot.
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Keresse meg a probléma tüneteit a Súgóútmutatóban
(HTML-dokumentum) található „Hibaelhárítás” részben, és
próbálja ki az ott felsorolt megoldásokat.
A hibaelhárítással kapcsolatos részletekért lásd a jobb oldalon található
táblázatokat.

Nyomja meg a RESET gombot egy
tollal vagy egy gemkapoccsal vagy
hasonló hegyes tárggyal.
Ha alaphelyzetbe állítja a Walkmant, kérjük,
győződjön meg a következőkről.
 A Walkman nincs számítógéphez csatlakoztatva.
 Nincs zenelejátszás folyamatban a Walkmanen.

RESET gomb

Tünet
A számítógépe nem
ismeri fel a Walkmant.

Ok/Megoldás
 A Walkman nem megfelelően csatlakozik az USBdokkolóhoz (mellékelve).
 Csatlakoztassa a Walkmant az USB-dokkolóhoz
(mellékelve) megfelelően és határozottan. A töltés
elkezdődik (az OPR-lámpa pirosan kezd világítani)
akkor is, ha nem megfelelően lett csatlakoztatva a
Walkman, de előfordulhat, hogy a számítógép nem
ismeri fel. Ebben az esetben, vegye ki az USBdokkolóból (mellékelve) a Walkmant, majd helyezze
be ismét az USB-dokkolóba (mellékelve).
 Az akkumulátor nincs kellően feltöltve.
 Töltse fel az akkumulátort ismét. Amikor először
használja, vagy ha már hosszú ideje nem használta
a Walkmant, eltarthat néhány percig, hogy a
számítógép felismerje, még akkor is, ha a töltés már
elkezdődött (az OPR-lámpa pirosan kezd
világítani). Ellenőrizze, hogy a számítógép
felismeri-e a Walkmant a csatlakoztatás után,
körülbelül kb. 5. percen belül.
 A számítógépen másik szoftver fut, nem az amit az
átvitelhez használt.
 Válassza le az USB-dokkolót (mellékelve), várjon
néhány percig, majd csatlakoztassa újra. Ha a
probléma továbbra is fennáll, válassza le az USBdokkolót (mellékelve), indítsa újra a számítógépet,
majd csatlakoztassa ismét az USB-dokkolót
(mellékelve).
Duplán kattint a
 Telepítse a Windows Media Player 11-et a Windows
[Setup.exe] fájlra, hogy a
operációs rendszert használó számítógépére a
Windows operációs
mellékelt szoftver telepítése előtt. A Windows Media
rendszerrel rendelkező
Playerrel kapcsolatos részletekért, tekintse meg a
számítógépére telepítse a
következő webhelyet:
mellékelt szoftver, a
http://support.microsoft.com/
[Setup.exe] azonban nem
indul el, a Tulajdonságok
ablak viszont megnyílik.
Egy zeneszám lejátszása  Lehetséges, hogy a Walkman ZAPPIN-lejátszást hajt
alatt, hirtelen elkezdődik
végre. További részletekért lásd a Súgóútmutatót.
a következő zeneszám
lejátszása.

A fülbedugós fejhallgatók

A füldugaszok eltömítik a füleit. Ezért, tisztában kell lennie azzal, hogy fennáll a
kockázata a fül vagy dobhártya károsodásának, ha füldugaszokat erős nyomás éri, vagy a
füldugaszokat hirtelen távolítja el a füléből. Használat után óvatosan vegye ki a
füldugaszokat a füléből.

A licencre és a védjegyekre vonatkozó megjegyzések

A részletekről a Súgóútmutatóban (HTML-dokumentum) olvashat.

A legfrissebb tájékoztatásért
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/

