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Bölcső

Megjegyzések a használatról
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Kezelési útmutató
BCR-NWU7







Ne tegye ki a készüléket:
– erős mágneses térnek,
szélsőséges meleg vagy hideg hatásának,
pornak, piszoknak vagy homoknak,
– ütődéseknek,
magas páratartalomnak,
– közvetlen napsütésnek (hosszabb ideig).
rázkódásnak,
Ne helyezze a készüléket ingatag felületre, mert leeshet és sérülést vagy kárt okozhat.
Ne ejtse el a készüléket.
Húzza ki a hálózati tápegységet a hálózati aljzatból, ha hosszabb időn keresztül nem tervezi a
készülék használatát. Mindig a csatlakozódugaszt fogva távolítsa el az aljzatból, soha ne
közvetlenül a vezetéket húzza meg.
Ügyeljen arra, hogy semmilyen fémtárgy ne érjen hozzá a készülék fém részegységeihez, mert
rövidzárlat keletkezhet, és a készülék károsodhat.
Ne működtesse a készüléket, ha a csatlakozóvezetéke sérült, illetve ha leesett vagy megsérült.
Ügyeljen a fémcsatlakozók tisztaságára.
Ne szerelje szét és ne próbálja meg átalakítani a készüléket.
Használat közben a készülék felmelegszik. Ez nem hibajelenség.
A készüléket tartsa távol tv-készüléktől és AM-vevőegységtől, mert a vételt zavarhatja.

 A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben elhelyezni és működtetni (pl.
könyvszekrényben vagy beépített fülkében).
 Mivel a hálózati dugasszal lehet áramtalanítani a rendszert, a készüléket könnyen
hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen
rendellenességet észlel a készülék működésében, azonnal húzza ki a hálózati
aljzatból.
 A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében óvja a készüléket a cseppenő és
fröccsenő víztől, és soha ne tegyen folyadékkal teli edényt, pl. virágvázát a
készülékre.
 Felhívjuk a figyelmét, hogy a készüléknek az ebben az útmutatóban leírtaktól
eltérő módosítása vagy átalakítása után a készüléket nem szabad tovább
üzemeltetni.












Tisztítsa meg a készüléket száraz, vagy kímélő tisztítószerrel enyhén megnedvesített
puha törlőkendővel. Ne használjon súrolószert vagy oldószert, mint például benzin
vagy alkohol, mert azok károsíthatják a készülék külső felületét.

További készülékek

 „WALKMAN”
 A „WALKMAN”-hez mellékelt tartozékok

A mellékelt tartozékok ellenőrzése





Bölcső (1 db) ()
„A” toldalék (1 db) ()
„B” toldalék (1 db) ()
Hálózati tápegység (AC-S508U) (1 db) ()

 Hálózati vezeték (1 db)
 USB-vezeték (1 db) ()
 Kezelési útmutató (ez az útmutató) (1 db)



A toldalék felszerelése

A bölcső használatához fel kell szerelnie a „WALKMAN”-hez vagy a bölcsőhöz
mellékelt toldalékot.
A toldalék alakja a „WALKMAN” típusának függvényében változó lehet.
Illessze a toldalékot a készülékhez úgy, hogy az alakja fedésbe kerüljön a készüléken
lévő mélyedéssel, majd nyomja le egyenletesen a toldalék két oldalát.
A toldalék eltávolításához nyomja le erősen a toldalék () jelölésű részét (csak az
egyiket) ().

 Hasznos tudnivaló

Az alábbi „WALKMAN” modellek a bölcsőhöz mellékelt „A” vagy „B” toldalék
használatát igénylik. Az „A” vagy „B” jelölés a toldalék hátoldalán látható ().
„A” toldalék
 NWZ-E430, NWZ-S630, NWZ-S730, NWZ-A720, NWZ-A800, NWZ-A810, NWZ-A820
sorozat
(NWZ-E435F, NWZ-E436F, NWZ-E438F, NWZ-S636F, NWZ-S638F, NWZ-S639F, NWZS636FK, NWZ-S736F, NWZ-S738F, NWZ-S739F, NWZ-A726, NWZ-A728, NWZ-A729, NWZA808, NWZ-A806, NWZ-A805, NWZ-A815, NWZ-A816, NWZ-A818, NWZ-A826, NWZA828, NWZ-A829, NWZ-A826K, NWZ-A828K, NWZ-A829K)*

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

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



Tisztítás

Előkészítés
FIGYELEM!
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B

„B” toldalék
 NWZ-S510, NWZ-S610, NWZ-S710, NWZ-X1000 sorozat
(NWZ-S515, NWZ-S516, NWZ-S615F, NWZ-S616F, NWZ-S618F, NWZ-S715F, NWZ-S716F,
NWZ-S718F, NWZ-X1050, NWZ-X1060)*
* 2009. márciusi állapot szerint.

 Megjegyzés az EU irányelveket alkalmazó országok vásárlói számára

Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku)
gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony
Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a
jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos
ügyben, a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez
forduljon.



 Megjegyzés az elhelyezéshez
Ha a készüléket statikus vagy elektromágneses energiának kitett helyen használja, a
műsorszámok áttöltött adatai sérülhetnek. Ezzel a jogosultság áttöltése a
számítógépre nehézségekbe ütközhet.
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Részegységek és kezelőszervek
Lásd az  ábrát.

 WM-PORT* csatlakozó „WALKMAN”-hez: ha „WALKMAN”-t szeretne a
bölcsőhöz csatlakoztatni.
 AUDIO OUT aljzat: vonalkimenet aktív hangsugárzó és hasonló eszközök
számára (külön megvásárolható audiovezeték szükséges).
 WM-PORT aljzat számítógéphez: ha a bölcsőt számítógéphez vagy
hálózati tápegységhez kívánja csatlakoztatni egy USB-vezetékkel.
Megjegyzés
Ha számítógéptől eltérő eszközt kíván csatlakoztatni, kérjük, olvassa el az eszköz kezelési
útmutatóját.
* A WM-PORT egy olyan többcélú csatlakozó, melyen keresztül külső kiegészítőket
csatlakoztathat „WALKMAN” készülékéhez.

„WALKMAN” készülék feltöltése
Lásd az  ábrát.

1
2
3
4
5

Csatlakoztassa az USB-vezeték WM-PORT végét () a bölcső WM-PORT
aljzatához ().
Csatlakoztassa az USB-vezeték USB végét () a (mellékelt) hálózati
tápegységhez.
Csatlakoztassa a (mellékelt) hálózati vezetéket a hálózati tápegységhez
().
Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a hálózati aljzathoz ().
Helyezze a „WALKMAN”-t a bölcső tetején lévő WM-PORT csatlakozóba
().
A feltöltés megkezdődik. A feltöltési idő a „WALKMAN” típusától függően
eltérhet. A részleteket lásd a „WALKMAN” kezelési útmutatójában.

Külső eszköz, pl. hangsugárzó
csatlakoztatása

Lásd az  ábrát.
Egy külön megvásárolható optikai audiovezetékkel () a bölcsőt olyan
audioeszközhöz csatlakoztathatja, mely hangot bocsát ki (pl. aktív hangsugárzó).
Csatlakoztatás előtt kapcsolja ki a csatlakoztatni kívánt készülékeket.

1
2
3

Egy (külön megvásárolható) audio csatlakozóvezetékkel csatlakoztassa a
külső eszközt a bölcső AUDIO OUT aljzatához.
Helyezze a „WALKMAN”-t a bölcsőbe.
Indítsa el a lejátszást a „WALKMAN” készüléken.

Megjegyzések
 Amíg a bölcső számítógéphez van csatlakoztatva, a hang nem hallható a bölcső AUDIO OUT
aljzatából. Ilyen esetben húzza ki az USB-vezetéket a számítógépből.
 A számítógépből származó hang nem jelenik meg a bölcső AUDIO OUT aljzatán.
 Amíg a bölcső AUDIO OUT aljzatához audiovezeték van csatlakoztatva, a „WALKMAN”
készülék fejhallgató aljzatán keresztül nem hallgatható a műsor.
 Ha a „WALKMAN” készüléken lejátszott műsor felvételi jelszintje túl magas, a „WALKMAN”
készülékről a bölcsőn keresztül egy külső eszközre (pl. aktív hangsugárzóra) továbbított hang
minősége eltérhet attól, amit az egyéni beállításoktól (pl. hangszínszabályzó (Equalizer) menü)
elvárnánk.
 Ha beépített rádióval ellátott „WALKMAN” modellt használ, a rádió hangja nem lesz hallható,
vagy a vétel lényegesen gyengébb lesz.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a BCR-NWU7 típusú készülék a 2/1984. (III. 10.)
számú BkM-IpM. együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a következő műszaki
jellemzőknek.

Hálózati tápegység: AC-S508U, 5 V egyenáram (100–240 V, hálózati váltóáram)

Csatlakoztatás számítógéphez

* A WM-PORT egy olyan többcélú csatlakozó, melyen keresztül külső kiegészítőket
csatlakoztathat „WALKMAN” készülékéhez.

1
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Csatlakoztassa az USB-vezeték WM-PORT végét () a bölcső WM-PORT
aljzatához ().
Csatlakoztassa az USB-vezeték USB végét () a számítógéphez.
Helyezze a „WALKMAN”-t a bölcső tetején lévő WM-PORT csatlakozóba
().

Megjegyzések
 Helyezze a „WALKMAN”-t megfelelően és biztonságosan a bölcsőbe.
 A „WALKMAN” készülék az USB-vezetéken keresztül akkor is tölthető, ha a bölcsőt nem
csatlakoztatta a hálózati aljzathoz. Ha a bölcsőt olyan hordozható számítógéphez csatlakoztatja,
mely akkumulátorról üzemel, a „WALKMAN” lemerítheti a számítógép akkumulátorát.
 Ha a „WALKMAN” készüléket adatátvitel közben leválasztja a bölcsőről, helyezze vissza a
„WALKMAN”-t a bölcsőbe, és ismételje meg az adatátvitelt.
 Számítógépről történő adatátvitel közben ne húzza ki az USB-vezetéket; ellenkező esetben az
adatátvitel megszakad. Ha ilyen eset fordul elő, húzza ki az USB-vezetéket vagy válassza le a
„WALKMAN” készüléket a bölcsőről, és ismételje meg az adatátvitelt, miután a „WALKMAN”
készüléket újra behelyezte a bölcsőbe.

Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az
Európai Unió és egyéb európai
országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi,
hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük,
hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének
helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha
nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében.
A termék újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.

Csatlakozók
WM-PORT* csatlakozó (22 érintkezős) („WALKMAN” készülékhez)
WM-PORT* aljzat (22 érintkezős)
AUDIO OUT (sztereó minijack, 10 kΩ)

Megjegyzések
 Feltétlenül a mellékelt hálózati tápegységet (AC-S508U) használja.
 Helyezze a „WALKMAN”-t megfelelően és biztonságosan a bölcsőbe.
 Ha feltöltés közben a „WALKMAN” zeneszámait kívánja hallgatni egy fejhallgatóval, a bölcső
AUDIO OUT aljzatához ne csatlakoztasson semmilyen eszközt. Ellenkező esetben a
„WALKMAN” fejhallgató kimenetén nem jelenik meg a műsor.

Lásd az  ábrát.

HU

Méretek
Átmérő kb. 80,3 mm, Magasság kb. 25 mm
Tömeg
Kb. 80 g
A „WALKMAN” és a „WALKMAN” logo a Sony Corporation bejegyzett védjegye.

A vásárlói támogató honlap:
Ha a termékkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy problémája merül fel, illetve tájékozódni
szeretne a kompatibilis termékekről, keresse fel az alábbi honlapot:
http://support.sony-europe.com/DNA

Hibaelhárítás

Csak a mellékelt hálózati tápegységet használja (AC-S508U). Ne használjon más
típusú hálózati tápegységet.
A lejátszó nem tölti az akkumulátort.
 Ellenőrizze, hogy a bölcső, az USB-vezeték és a hálózati vezeték csatlakoztatása megfelelő-e.
A bölcső AUDIO OUT aljzatán keresztül nem hallható hang.
 Ellenőrizze, hogy a bölcsőt és a külső audioeszközt megfelelően csatlakoztatta-e.

© 2009 Sony Corporation
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