A Walkman fő funkciói

Üzembe helyezési útmutató

Alkatrészek és vezérlőelemek
A hangerő-szabályozás (kizárólag az európai és koreai
irányelveknek megfelelő országok/térségek esetében)

Zenehallgatás a Walkman készüléken
A Walkmanre átmásolt zeneszámokat a Walkman gombjainak
használatával játszhatja le.

A „Check the volume level” hangos figyelmeztetés hallása védelme
érdekében aktiválódik, amikor a hangerőt első alkalommal egy a füleire
káros szint fölé emeli. Bármely gomb megnyomásával törölheti a
riasztást és figyelmeztetést.

A Walkman működtetése a távolból

NWZ-WS613/WS615

Kapcsolja be a Távirányítót, és a távolból vezérelheti a Walkman
készüléket.

Megjegyzés
ˎˎA riasztás és figyelmeztetés törlését követően megemelheti a hangerőt.
ˎˎA kezdeti figyelmeztetést követően a riasztás és a figyelmeztetés
20 óránként ismétlődni fog, amíg a hangerő a füleire káros szint fölött van.
Amikor ez történik, a hangerő automatikusan alacsonyabb szintre csökken.
ˎˎHa a Walkmant a füleire káros szintű hangerőnél kapcsolja ki, a hangerő
automatikusan a füleire nézve biztonságos szintre csökken.

A Walkman használata okostelefonnal
Kapcsolja össze az okostelefont és a Walkmant Bluetooth-kapcsolat
használatával, így a Walkman készüléken lejátszhatja az okostelefonon
tárolt zenéket és válaszolhat az okostelefonra érkező hívásokra.
A kevert üzemmód lehetővé teszi, hogy egyszerre játsszon le hangot egy
okostelefonos alkalmazásból és a Walkmanból.
A SongPal okostelefon alkalmazás segítségével a Walkmant az
okostelefonjáról is vezérelheti.
Részletes információkért lásd a Súgóútmutatót a számítógépén vagy a
kézikönyv fedőlapjának „A kézikönyvekről” részében megadott URL-en.

A kézikönyvekről
A WALKMAN® készülékre vonatkozó részletes információkért
tájékozódjon a Súgóútmutatóból az interneten.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzws610/h_ww/
A kézikönyvek böngészése ingyenes, de előfordulhat,
hogy a szolgáltatási szerződésnek megfelelően
kommunikációs díjat kell fizetnie.
A használat alapvető lépéseiről, az ügyfélszolgálati webhely
URL-jének adatairól és a Fontos tudnivalókról lásd „A Súgóútmutató
telepítése és elolvasása” részt a kézikönyvben.

A csomag tartalma
Kérjük, ellenőrizze a csomagolásban található tételeket.
ÿÿWalkman (1)
ÿÿTávirányító (1)
ÿÿUSB-bölcső (1)
ÿÿFüldugaszok (1 pár)
ÿÿFüldugaszok úszáshoz (1 pár)
ÿÿÁllítható pánt (1)
ÿÿTok (1)
ÿÿÜzembe helyezési útmutató (ez a kézikönyv)
ÿÿA Walkman használata úszás közben

A füldugaszok felszerelése
A továbbiakban látható ábrák csak referenciaként szolgálnak, és
eltérhetnek a tényleges terméktől.

 Kitapintható pont
 Nyakpánt
 Füldugasz
 Fülhallgató rész
 Bluetooth működésjelző
 (Bluetooth) gomb
 VOL (Hangerő) +*1/– gomb

Nyomja meg a VOL + gombot
a hangerő növeléséhez, a
VOL – gombot pedig a
hangerő csökkentéséhez.
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A Walkman csatlakoztatása az USBbölcsőhöz (mellékelve) és az
akkumulátor töltése

 Érintkezők

(Lejátszás) gomb*1
 RESET gomb
 OPR (működésjelző) lámpa
  (Bekapcsoló) gomb
  (Előző) gomb
  (Következő) gomb
 Beépített Bluetooth-antenna
 N-jelölés
 Beépített mikrofon

*1 A készüléken kitapintható pontok vannak. A gombokkal végzett
műveletekhez nyújtanak segítséget.

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.
Opcionális cserefüldugaszokat a legközelebbi Sony-kereskedőtől
rendelhet.
ˎˎA füldugaszokat úgy szerelje a fülhallgatóra, hogy a füldugasz belső
részének  csúcsa a fülhallgató kiálló részén lévő  ponthoz
illeszkedjen.
ˎˎA füldugaszoknak egyenesen kell illeszkedniük, nem ferdén, így
megakadályozható, hogy leválva a fülben maradjanak.
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Ha nedvesek vagy szennyezettek, egy puha,
száraz ruhával szárítsa meg és tisztítsa meg
a Walkman () érintkezőit.
Csatlakoztassa a Walkmant az USB-bölcsőhöz
úgy, hogy először a bal oldali (), majd
utána a jobb oldali () részt illeszti a helyére.

Telepítse a „Súgóútmutató” dokumentumot a számítógépre. A
Súgóútmutatóban megtalálhatók a Walkman kezelésének alapvető
műveleteire vonatkozó utasítások, az ügyféltámogatási webhely URL-je,
valamint a tartalmak – például zeneszámok – Walkman készülékre
másolásának leírása is.
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Csatlakoztassa a Walkmant a bekapcsolt
számítógéphez.

2

Nyissa meg a következő mappát, és
kattintson kétszer az indítható fájlra a
Walkman könyvtárában.
ˎˎ Windows

7 vagy korábbi rendszer: [Start] –
[Számítógép] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] –
[Help_Guide_Installer(.exe)].
ˎˎ Windows 8 rendszer: [kezdőképernyő] – [Asztal] –
[Fájlkezelő] – [Számítógép] – [WALKMAN] –
[FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
ˎˎ Windows 8.1 rendszer: [Asztal] – [Fájlkezelő] –
[Ez a gép] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] –
[Help_Guide_Installer(.exe)].
ˎˎ Mac rendszer: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR_MAC] –
[Help_Guide_Installer_for_mac].

Ügyeljen arra, hogy a Walkman () és az USB-bölcső ()
érintkezői megfelelően érintkezzenek.

Csatlakoztassa a Walkmant egy bekapcsolt
számítógéphez az USB-bölcső segítségével.
Körülbelül 1,5 órát vesz igénybe az akkumulátor teljes feltöltése.

Megjegyzés
ˎˎAz akkumulátor-teljesítmény romlásának megakadályozása érdekében
félévente vagy évente legalább egyszer töltse fel az akkumulátort.

¼¼Tipp
A belső rész csúcsa

A Súgóútmutató telepítése és
elolvasása

ˎˎA Távirányító nem tölthető, mert abban egy lítiumion gombelem található.
Ha alacsony a töltöttsége vagy lemerült, cserélje ki az elemet a
Távirányítóban. A Távirányító elemének cseréjével kapcsolatos részletes
információkért lásd a Súgóútmutatót a számítógépén vagy a kézikönyv
fedőlapjának „A kézikönyvekről” részében megadott URL-en.
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Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat a telepítés befejezéséhez.
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A Súgóútmutató megnyitásához kattintson
kétszer a számítógépen létrehozott
parancsikonra vagy alias ikonra.

A Walkman fülbe helyezése
1

Zene lejátszása
1

Keresse meg a Walkman bal
() és jobb () oldali részét.

 gomb

2

Akassza a nyakpántot a füleire, és vezesse el a feje
mögött.

3
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Helyezze a fejhallgató részeket a füleibe.
Állítsa be úgy a Walkmant, hogy az kényelmesen
illeszkedjen.
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gomb
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Csatlakoztassa a Walkmant az
USB-bölcső segítségével egy
működő számítógéphez, és másolja
a zeneszámokat a Walkmanre.
Tartsa lenyomva a jobb () oldalon
található  gombot 3 másodpercig a
Walkman bekapcsolásához. Az OPR
lámpa előbb narancssárga színben
villog, majd zölden világít.

Párosítás és csatlakoztatás
okostelefonhoz
A párosítás csak akkor indítható el, ha a Walkman Bluetooth üzemmódja
ki van kapcsolva.
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Tartsa lenyomva a bal ()
oldalon található gombot
7 másodpercig.
A bal () oldalon található
Bluetooth működésjelző kék
és vörös színben váltakozva
gyorsan villog.
Amikor a Walkmant és az
okostelefont a második vagy
további alkalommal
csatlakoztatja, tartsa
2 másodpercig lenyomva a
gombot.

Nyomja meg a
gombot a
Walkman jobb () oldalán.

¼¼Tipp
ˎˎA zeneszámok Walkmanre való átmásolásával és az okostelefonon tárolt
zeneszámok lejátszásával kapcsolatos részletes információkat lásd a
Súgóútmutatóban.
ˎˎA Walkman kikapcsolásához tartsa 3 másodpercig lenyomva a  gombot.

A Távirányító (mellékelt) használata
gomb
Lámpa
 gomb
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VOL +/– gomb
Antenna
 gomb

Kapcsolja be a Walkmant.
Kapcsolja be a Távirányítót.
A Távirányító a
gombot 2 másodpercre lenyomva tartva
kapcsolható be, ekkor a lámpa villogni kezd. Miután a Távirányító
kapcsolódott a Walkmanhez, a lámpa kialszik.
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Nyomja meg a kívánt gombot a Walkman
működtetéséhez.

Kapcsolja a Walkmant
párosítás üzemmódba.
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Hibaelhárítás
Ha a Walkmanje nem úgy működik, ahogy várta, próbálja meg az alábbi
lépések segítségével megoldani a problémát.
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gomb

Óvintézkedések

Keresse meg a probléma tüneteit a Súgóútmutató
(HTML-dokumentum) „Hibaelhárítás” című részében,
és próbálja ki az ott felsorolt megoldásokat.
Csatlakoztassa a Walkmant a számítógéphez az
akkumulátor feltöltéséhez.
Nyomja meg a RESET gombot egy
tűvel, gemkapoccsal vagy
hasonlóval.

RESET
gomb

Ok és megoldás

Az okostelefonon kapcsolja be a Bluetooth funkciót,
majd keresse meg a Walkman készüléket a Bluetooth
beállítások képernyőjén.

¼¼Tipp

A számítógép nem ismeri fel a Walkmant.
ˎˎCsatlakoztassa a Walkmant az USB-bölcsőhöz (mellékelve)
megfelelően és határozottan. A töltés elkezdődik (az OPR lámpa
narancssárga színben 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 USB-bölcsőből a
Walkmant, majd helyezze be ismét az USB-bölcsőbe.
ˎˎHa alacsony a töltöttsége vagy lemerült, töltse fel az akkumulátort.
ˎˎAmikor használatba veszi Walkman készülékét, vagy hosszú ideig
nem használta a Walkman készüléket, néhány percet igénybe vehet,
amíg a számítógép észleli a készüléket, annak ellenére, hogy a töltés
megkezdődött (az OPR lámpa narancssárga színben világít).
Körülbelül 10 perccel a számítógéphez történő csatlakoztatás után
ellenőrizze, hogy számítógépe felismerte-e a Walkman készüléket.

ˎˎA Walkmant és az okostelefont az egyérintéses (NFC) funkció segítségével is
párosíthatja. Részletes információkért lásd a Súgóútmutatót a számítógépén
vagy a kézikönyv fedőlapjának „A kézikönyvekről” részében megadott
URL-en.

Nem lehet regisztrálni (párosítani) egy Bluetooth-eszközt.
ˎˎHa a támogatási profilok nem egyeznek, a Walkmant és a Bluetootheszközt nem lehet párosítani. További információért lásd a
Súgóútmutató „Műszaki adatok” részét.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás
befejezéséhez.
Amikor megjelenik az elérhető eszközök listája, válassza ki az
[NWZ-WS613] vagy az [NWZ-WS615] eszközt.
Ha jelszó megadása szükséges, adja meg a „0000” jelszót.
A Walkman és az okostelefon regisztrálása megtörtént, és a kapcsolat
létrejött.

Ok és megoldás
Nem lehet csatlakozni a Bluetooth funkció segítségével.
ˎˎEllenőrizze, hogy a Bluetooth funkció aktiválva van-e az okostelefonon
és a Walkmanen.
ˎˎEllenőrizze, hogy a Walkman típusneve csatlakoztatottként jelenik-e
meg az okostelefon [Settings] – [Bluetooth] képernyőjén. Ha a
Walkman nincs csatlakoztatva, érintse meg a típusnevét.
A Walkman nem működtethető a távirányító (mellékelt) segítségével.
ˎˎEllenőrizze, hogy a Távirányító be van-e kapcsolva.
ˎˎEllenőrizze, hogy a Walkman be van-e kapcsolva.
ˎˎVégezze el a Távirányító és a Walkman visszaállítását. További
részletekért lásd a „A Walkman nem működtethető a távirányító
segítségével.” című részt a Súgóútmutatóban.
ˎˎA Távirányítót nem lehet használni, ha nedves. Egy száraz ruhával
szárítsa meg a Távirányítót.
ˎˎCserélje ki a Távirányító elemét. További részletekért lásd a „A
távirányító elemének cseréje” című részt a Súgóútmutatóban.

A fülbe helyezhető fülhallgatók

A füldugaszok „leszigetelik” a fület. A fül vagy a dobhártya károsodását
okozhatja, ha erős nyomást fejt ki a füldugaszra vagy a füldugaszt hirtelen
távolítja el a füléből. Ügyeljen arra, hogy a használat után finoman húzza ki a
füldugaszokat a füleiből.
Mossa le langyos vízzel, amennyiben bronzolaj vagy naptej kerül a Walkman
készülékére vagy a távirányítóra. Ellenkező esetben a távirányító
elszíneződhet vagy megsérülhet, például megrepedhet.

Licencekkel és védjegyekkel kapcsolatos megjegyzések

ˎˎOlvassa el a mellékelt szoftverben található „Fontos tudnivalók” című részt a
jogszabályokra, szabályozásokra és védjegyekre vonatkozó részletekért. Az
elolvasásához telepítse a számítógépére a mellékelt szoftvert.
ˎˎAz Apple, az Apple logó, az iPhone, iPod, iPod touch, iTunes, Mac, iOS és az
OS X az Apple Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más
országokban.
Az App Store az Apple Inc. szolgáltatás-védjegye.
ˎˎA „Made for iPod” és a „Made for iPhone” kifejezések arra utalnak, hogy az
adott elektronikus tartozékot kifejezetten az iPod, illetve az iPhone
készülékekkel való csatlakoztatásra tervezték, és a fejlesztője tanúsítja, hogy
eleget tesz az Apple teljesítményre vonatkozó követelményeinek. Az Apple
nem vállal felelőséget a jelen tartozék használatát, illetve biztonsági és
szabályozási előírásoknak való megfelelését illetően. Kérjük, vegye
figyelembe, hogy a jelen tartozék iPod, illetve iPhone készülékekkel való
használata befolyásolhatja a vezeték nélküli hálózat teljesítményét.
ˎˎKompatibilis iPhone/iPod modellek
A Bluetooth technológia kompatibilis az iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5,
iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS, valamint az iPod touch (4. és 5. generáció)
készülékekkel.

A kialakítás és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

