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Jelen egyszerűsített útmutatón kívül a készülékhez
mellékelünk egy Kezelési utasítást (HTML
dokumentum) is, melyet a WALKMAN Guide
szoftverből tud megnyitni. A részleteket lásd „A
mellékelt szoftver telepítése (kezelési útmutatóval
együtt)” című részben.

Mellékelt tartozékok
Kérjük, ellenőrizze, hogy az alábbiak megtalálhatóak-e a
csomagban.

 „WALKMAN” (1 db)

 Rögzítő (1 db)

gombra kattintva jelenik meg).
 Ha a memória formattálásával törli a lejátszó [Install] mappájában lévő [Setup.exe] fájlt,
másolja vissza ezeket az adatokat a számítógép [Backup] mappájából. Ezután a megfelelő
számítógéphez csatlakoztatva a lejátszót, kövesse a fenti műveletsort az 1. lépéstől kezdve
a telepítéshez.
A biztonsági másolatok elérési útvonala a számítógépen a következő (ha alapértelmezés
szerint a [C] meghajtóra történt a telepítés).
C:\Program Files\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-W260\Backup

A Windows Intéző segítségével, a
zeneszámok áthúzásával

A WALKMAN Guide az alábbi részeket tartalmazza:
 Kezelési útmutató
Az alábbi információkat a böngészőben olvashatja el.
 A lejátszó használatára vonatkozó információk.
 Zeneszámok áttöltése a szoftver használatával.
 Hibaelhárítás
 Vásárlói regisztrációs hivatkozás
 Vásárlói támogatási hivatkozás
 További hasznos hivatkozások
Hivatkozások és egyéb információk a letöltési oldalakról stb.
A mellékelt szoftver-elemek a vásárlás helyének függvényében különbözhetnek.

 Hasznos tudnivaló
 Miután lefuttatta a [Setup.exe] programot, a [Storage Media] mappában lévő szabad
helyet sokkal hatékonyabban kihasználhatja, ha formattálja a lejátszó beépített
memóriáját. A lejátszó beépített memóriájának formattálását lásd a „Lejátszó
alaphelyzetbe állítása (formattálás)” című részben.

A zeneszámok, videók vagy fényképek áttöltéséről bővebben a
kezelési útmutatóban olvashat. A kezelési útmutató a
WALKMAN Guide fájlban található.

A mellékelt szoftver telepítése
(kezelési útmutatóval együtt)
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Az akkumulátor feltöltése
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Csatlakoztassa a lejátszót a bekapcsolt számítógéphez a
mellékelt USB-vezetékkel.
Ha választási lehetőségeket kínáló képernyő jelenik meg, kattintson a
„Cancel” gombra. A feltöltés megkezdődik.

Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.

Vásárláskor az M méretű fülpárna van felszerelve.
 Egyszerűsített útmutató (ez az útmutató) (1 db)
 Szoftver
A szoftver a készülék belső memóriájában található, és
a következő egységeket tartalmazza:
 Content Transfer
 WALKMAN Guide
 Kezelési útmutató stb.
A telepítés részleteit lásd „A mellékelt szoftver
telepítése (kezelési útmutatóval együtt)” című
részben).

Néhány szó a Windows
operációsrendszerről

Mielőtt a lejátszót a számítógéphez csatlakoztatná,
ellenőrizze, hogy Windows XP (3. vagy későbbi
javítócsomaggal frissített), Windows Vista*1 (1. vagy
későbbi javítócsomaggal frissített) vagy Windows 7*1
operációsrendszerrel működik-e, és telepítve van-e a
Windows Media Player 11 (Windows XP/Windows Vista)
vagy 12 (Windows 7) médialejátszó.
A Windows Media Player használatára és támogatására
vonatkozó információkat az alábbi honlapon olvashatja:
http://support.microsoft.com/.
*1 A Windows XP [Kompatibilitási mód] nem támogatott.
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Nyomja meg és tartsa nyomva a 
(hátra) vagy  (előre) gombot
legalább 1 másodpercig.

Véletlen sorrendű lejátszás
A véletlen sorrendű lejátszáshoz nyomja
meg a SHUF (véletlen)/PLAYLISTS
gombot.

POWER kapcsoló

2
3

4

5

Válassza ki az alábbi elérési utat a
számítógépen.

[Start] – [My Computer] vagy [Computer] –
[WALKMAN] – [Storage Media].

Kattintson kétszer a [Setup.exe] ikonra.

A telepítés varázsló megjelenik.
 Amikor futtatja a [Setup.exe] fájlt, a lejátszó
memóriájában lévő [Storage Media] mappából a
[Setup.exe] fájl és az [Install] mappa
átmásolódik a számítógépre, biztonsági
másolatként. A WALKMAN Guide és a Content
Transfer telepítése megtörténik.

Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.

Miután lefuttatta a [Setup.exe] fájlt, a WALKMAN
Guide parancsikonja megjelenik az Asztalon.
 Ha a lejátszó továbbra is a számítógéphez van
csatlakoztatva, a mellékelt szoftver telepítése után a
Content Transfer önműködően futni kezd.

Kattintson kétszer a Desktop felületen lévő
(WALKMAN Guide) ikonra a WALKMAN
Guide megnyitásához.
A zeneszámok áttöltéséről és hasonlókról
bővebben a WALKMAN Guide kezelési útmutató
részében olvashat.

 gomb
*1 A gombokon tapintópontok találhatók, melyek segítik a gombok megtalálását.

OPR jelző

A készülék megvásárlásakor
az M méretű fülpárna van a
fejhallgatón (az S és L
méretű mellékelt tartozék).
A legkiválóbb hangminőség
érdekében cserélje ki a fülpárnát a megfelelő méretűre, vagy állítsa be a helyzetét
úgy, hogy kényelmesen és biztosan rögzüljön a fülében. Amikor felerősíti az új
fülpárnát, addig forgassa, amíg szilárdan nem rögzül a fejhallgatón, máskülönben
leválhat, és benne maradhat a fülében.
Ha a fülpárna megsérül, a szaküzletekben vásárolhat a készülékhez való fülpárnát
(EP-EX1).

A készülék bekapcsolása, és a fejhallgató
behelyezése.
1

Állapítsa meg, melyik a készülék bal ()
és jobb () részegysége.

2

A lejátszó bekapcsolásához tolja ON
állásba a jobb oldali részegységen ()
lévő POWER kapcsolót.
Vezesse el a fül mögött, a nyak hátsó részén a
nyakpántot.

4
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Megjegyzés a számítógéppel történő feltöltéshez

A maradék kapacitás ellenőrzése

A maradék akkumulátor kapacitásról az OPR jelző nyújt tájékoztatást. Ha az OPR
jelző színe pirosra változik, töltse fel az akkumulátort.
Amikor az akkumulátor kimeGyors piros rült, az OPR jelző gyors ütemZöld* Narancssárga* Piros*
villogás
ben pirosan villog, és hosszú
hangjelzés hallható. Ezt követően a lejátszó kikapcsol.
* Lejátszás és szünet üzemmódban kb. 5 másodperces gyakorisággal villog.

Részegységek és kezelőszervek
 Nyakpánt
 SHUF (véletlen)/

PLAYLISTS gomb
 OPR (üzemi) jelző
 / gomb

 Fülpárna
 Fejhallgató rész
1
 VOL +* /– gomb  POWER kapcsoló
 USB-aljzat fedél   gomb*1
 RESET gomb

Megjegyzés
 Véletlen sorrendű lejátszás közben nem lehet a következő vagy az előző mappára ugrani,
még akkor sem, ha több mint 1 másodpercig lenyomva tartja a / gombot.

Lejátszási lista lejátszása
A lejátszási lista műsorszámainak lejátszásához tartsa nyomva legalább 1
másodpercig a SHUF (véletlen)/PLAYLISTS gombot.
Ha az előző vagy a következő lejátszási listára szeretne ugrani, tartsa nyomva a
/ gombot legalább 1 másodpercig.
Ha a lejátszón lévő összes műsorszám normál lejátszására szeretne visszakapcsolni, a
lejátszási lista valamelyik műsorszámának lejátszása közben nyomja meg és tartsa
nyomva legalább 1 másodpercig a SHUF (véletlen)/PLAYLISTS gombot.

Megjegyzés
 Lejátszási lista lejátszása esetén csak a lista mentett műsorszámai kerülnek ismételt
lejátszásra.

Hibaelhárítás

Ha a lejátszó nem a megszokott módon működik, próbálja megoldani a problémát a
következő lépések végrehajtásával.

1

Helyezze a fejhallgató egységet a fülébe.
Állítsa be a lejátszót úgy, hogy a lehető
legkényelmesebb legyen.

 Az akkumulátor töltése közben az OPR jelző mutatja a lejátszó töltöttségi állapotát.

Pirosan világít: feltöltés folyamatban
Kikapcsol: teljesen feltöltve, vagy a töltés sikertelen
 Feltöltési idő kb. 1,5 óra
Amikor a lejátszó teljesen feltöltődött, húzza ki a számítógépből.
 Ha a számítógép energiatakarékos üzemmódba, pl. készenléti vagy hibernált módba
kapcsol, miközben ez a lejátszó USB-vezetékkel csatlakozik hozzá, a „WALKMAN”
feltöltése nem folytatódik, így előfordulhat, hogy a lejátszó akkumulátora lemerül.
 Ha ezt a lejátszót legelső alkalommal, vagy hosszú kihagyás után ismét használja, a
számítógép hosszabb idő alatt ismeri fel azt, annak ellenére, hogy a feltöltés már
megkezdődött (az OPR jelző pirosan világít). Csatlakoztatás után kb. 5 perccel
ellenőrizze, hogy a számítógép felismerte-e a lejátszót.

/  gomb
SHUF/PLAYLISTS gomb

A fülpárnák felerősítése

3

USB-vezeték
(mellékelt)
 USB-vezeték (1 db)
 Fülpárna (S, L méret) (párban mellékelve)

Ugrás az előző vagy következő
mappára

 A WALKMAN Guide és a Content Transfer a [Start] menüből is indítható (a [Start]

Mire használható a WALKMAN Guide?
1

Néhány szó az útmutatókról

 Hasznos tudnivaló

2
3

Megjegyzés
 Ha a „WALKMAN” viselete nem kényelmes, cserélje ki a fülpárnákat. Olvassa el az „A
fülpárnák felerősítése” című részt.

A lejátszó tárolása a rögzítőben
Ha a lejátszót szállítani vagy tárolni szeretné, használja a mellékelt rögzítőt.

1
2

Kapcsolja ki a lejátszót.

5

Erősítse a lejátszót
biztonságosan a
rögzítőhöz.

6

Zenelejátszás
A lejátszó be- és kikapcsolása
A lejátszó be vagy kikapcsolásához
csúsztassa el a POWER kapcsolót.

Műsorszámok lejátszása
Nyomja meg a  gombot.
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Keresse ki az észlelt jelenséget a kezelési útmutató
(HTML dokumentum) „Hibaelhárítás” című részében
leírt felsorolásból, és végezze el a szükséges elhárító
műveletet.
A számítógép csatlakoztatására vonatkozó hibaelhárítást lásd a következőkben.

Az akkumulátor feltöltéséhez csatlakoztassa a
lejátszót a számítógéphez.
Az akkumulátor feltöltése több hibajelenséget is megszüntethet.

Egy vékony gemkapoccsal vagy
hasonlóval nyomja meg a RESET
gombot.

RESET gomb

Mielőtt törli a készülék memóriáját, ellenőrizze a
következőket.
 A POWER kapcsoló ON állásban van-e.
 A lejátszó ne legyen csatlakoztatva a számítógéphez.
 A lejátszón nincs-e folyamatban zenelejátszás.

Ellenőrizze a hiba leírását a megfelelő szoftver
súgójában.
Ellenőrizze a hiba leírását a vásárlói támogatási
honlapok egyikén.
A vásárlói támogatási honlapokról a „Legfrissebb információk” részben olvashat.

Ha a fenti műveletekkel nem sikerül megszüntetni a
hibajelenséget, keresse fel a vásárlás helyét.

A lejátszás szüneteltetése
Nyomja meg a  gombot.

Ugrás az előző vagy következő
műsorszámra

Nyomja meg a  (hátra) vagy 
(előre) gombot.
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Hibajelenség

Mit jelent a ZAPPIN
lejátszás?

 Ha a számítógép energiatakarékos üzemmódba, pl. készenléti vagy hibernált módba kapcsol, miközben ez a lejátszó
USB-vezetékkel csatlakozik hozzá, a „WALKMAN” feltöltése nem folytatódik. A lejátszó saját akkumulátorának energiáját
használja, ezért az lemerülhet.
 Teljes feltöltés után húzza ki az USB-vezetéket.
 Akadályozza meg, hogy a számítógép készenléti vagy hibernált módba kapcsoljon.

A „WALKMAN”
akkumulátora nem
töltődik.

 Az USB dugasz nem csatlakozik megfelelően a számítógép USB aljzatához.
 Húzza ki az USB-vezetéket, majd csatlakoztassa újra.
 Használja a mellékelt USB-vezetéket.
 Az akkumulátort nem az 5–35°C hőmérséklet-tartományban tölti fel.
 Az akkumulátort az 5–35°C hőmérséklet-tartományban töltse.
 A számítógép nincs bekapcsolva.
 Kapcsolja be a számítógépet.
 A számítógép készenléti vagy hibernálás üzemmódba kapcsolt.
 Kapcsolja be a számítógépet a készenléti vagy hibernálás üzemmódból.
 Ha az észlelt jelenség a fenti eljárásokkal nem szüntethető meg, nyomja meg a lejátszó RESET gombját, és csatlakoztassa újra
a számítógéphez a mellékelt USB-vezetékkel.
 Több mint egy éve nem használta a lejátszót.
 A lejátszó tárolási körülményeinek függvényében előfordulhat, hogy az akkumulátor tönkre ment. Keresse fel a vásárlás
helyét.

A ZAPPIN funkcióval a műsorszámokból meghatározott hosszúságú részletet játszhat le.

Normál lejátszás

Normál lejátszás közben tartsa nyomva legalább
1 másodpercig a  gombot.

ZAPPIN lejátszás közben nyomja meg röviden
a  gombot.

ZAPPIN lejátszás
A ZAPPIN lejátszásnál két beállítás közül választhat: „Zappin short” esetén 4
másodperc, „Zappin long” esetén 15 másodperc a lejátszás ideje.
A „rövid” és „hosszú” beállítás közül a  gomb legalább 1 másodpercig történő
lenyomásával választhat.

A számítógép nem
ismeri fel a lejátszót.

Nyomja le és tartsa nyomva legalább
1 másodpercig a  gombot.

4 mp.

15 mp.

 Hasznos tudnivaló
 Lehetőség van az előző vagy a következő műsorrészletre ugrani, a műsorrészletek véletlen
sorrendű lejátszására, vagy a lejátszási lista műsorszámainak ZAPPIN lejátszására. A
műveletsor megegyezik a normál lejátszásra vonatkozó műveleti sorrenddel.

Ok, elhárítás

Az akkumulátor
kapacitása túl rövid.

A lejátszó nem törli a
kívánt műsorszámot.

 Nem a mellékelt USB-vezetékkel csatlakoztatta a lejátszót a számítógéphez.
 A lejátszót a mellékelt USB-vezetékkel csatlakoztassa a számítógéphez. Ha nem a mellékelt USB-vezetéket használja,
előfordulhat, hogy a kapcsolódás nem lesz megfelelő, és a számítógép nem ismeri fel a lejátszót.
 A mellékelt USB-vezetéket nem megfelelően csatlakoztatta a lejátszóhoz.
 Csatlakoztassa megfelelően és biztonságosan a mellékelt USB-vezetéket a lejátszóhoz. A feltöltés nem megfelelő csatlakozás
esetén is megkezdődhet (az OPR jelző pirosan világít), de fennáll a veszély, hogy a számítógép nem ismeri fel a lejátszót.
Ilyen esetben húzza ki a mellékelt USB-vezetéket a lejátszóból, majd csatlakoztassa újból.
 A maradék kapacitás kevés vagy nem elegendő.
 Töltse fel az akkumulátort. Ha ezt a lejátszót legelső alkalommal, vagy hosszú kihagyás után ismét használja, a számítógép
hosszabb idő alatt ismeri fel azt, annak ellenére, hogy a feltöltés már megkezdődött (az OPR jelző pirosan világít).
Csatlakoztatás után kb. 5 perccel ellenőrizze, hogy a számítógép felismerte-e a lejátszót.
 Lehet, hogy szoftverhitelesítés történik, mely hosszú ideig is tarthat. Várjon egy ideig.
 A szoftver telepítése nem sikerült.
 Telepítse újra a szoftvert. A bemásolt adatok érintetlenek maradnak.
 A számítógépen egy másik alkalmazás is fut a zeneszámok áttöltésére szolgáló szoftveren kívül.
 Húzza ki az USB-vezetéket, várjon néhány percet, majd csatlakoztassa ismét. Ha a probléma továbbra is fennáll, húzza ki
az USB-vezetéket a számítógépből, indítsa újra a számítógépet, majd csatlakoztassa ismét az USB-vezetéket.
 Közvetlenül a lejátszóval nem lehet törölni az áttöltött műsorszámokat.
 A lejátszó műsorszámainak törléséhez használja az áttöltéshez használt szoftvert, vagy a Windows Intézőt.

Óvintézkedések
Licenc és márkanév információk

A lejátszó alaphelyzetbe állítása (formattálás)
Ha megformázza a lejátszó memóriáját, minden fájl és beállítás törlődik, vagy visszaáll
alapállapotba.

Megjegyzések
 A memória formattálásakor minden adat (zeneszámok stb., beleértve a gyári minta adatokat,

mellékelt szoftvereket és a kezelési útmutatót is) törlődik. Formattálás előtt ellenőrizze a memória
tartalmát, és a fontos adatokat exportálja a számítógép merevlemezére.
 Semmiképpen ne formázza meg a lejátszó beépített memóriáját a Windows Intéző segítségével. Ha
a memóriát a Windows Intéző segítségével formázta meg, formázza meg újból, a lejátszó
használatával.
 A formázás csak a lejátszás leállítása után lehetséges.
 Ha az akkumulátor gyengülése miatt az OPR jelző pirosan világít, a lejátszó formázása előtt töltse
fel az akkumulátort.
 A memória formázásakor a lejátszóhoz mellékelt Content Transfer szoftver is törlődik. Ha újra kell
telepítenie azt, töltse le a vásárlói támogatás honlapról.
 A memória formázásakor a véletlen lejátszás, a lejátszási lista, a ZAPPIN lejátszás, az AVLS
hangerőkorlátozás és a hangerőszint beállításai visszaállnak a gyári alapértékre.
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Kapcsolja be a lejátszót.
Tartsa nyomva a  gombot kb. 15 másodpercig, amíg az OPR
jelző gyors ütemben villogni nem kezd.

Keresse a kezelési útmutatóban (HTML dokumentum).
Ne tegye ki az akkumulátorokat vagy az elemeket magas hőmérséklet
hatásának (pl. napsütés, tűz stb.) hosszú ideig.
A készülék névleges áramelvétele 500 mA.
A lejátszó tartós, magas hangerőn történő hallgatása
halláskárosodást okozhat.

4-287-516-11(1)

Megjegyzések a készülék vízállóságához (kérjük, olvassa el, mielőtt használatba venné a lejátszót)
ĄĄKülső körülmények*1

Engedje el a  gombot. Az OPR jelző pirosan világít.

A lejátszót futás vagy séta közben, akár esőben is használhatja.
Akkor sem kell levennie, ha izzadni kezd.
Miután befejezte a lejátszó használatát, szobahőmérsékletű édesvízzel,
vagy enyhén megnyitott folyóvíz alatt mossa meg.*2

A  vagy  gomb minden egyes megnyomásakor az OPR jelző felváltva zölden és
pirosan világít.

*1 Ne használja a lejátszót olyan körülmények között, ahol a külső zajok elnyomása
veszélyhelyzetet okozhat.
A fenti körülmények mindegyike esetén a lejátszó USB-aljzatának fedelét
biztonságosan le kell zárni.
*2 Kövesse a „Használat utáni tisztítás” című rész utasításait.

Az OPR jelző gyors ütemben zölden villog, és a formázás megkezdődik. Amikor az OPR
jelző kikapcsol, a formázás elkészült.
Ha az OPR jelző pirosan világít, és Ön megnyomja a  gombot, illetve 30 másodperc
eltelte után a formázási funkció leáll.

E lejátszó vízállóságának mértéke*1 megfelel az IEC60529 „Védettségi
fok vízbehatolással szemben (IP-védettség)” IPX5*2 fokozatának, mely
„Vízsugár ellen védett” minősítésű. Kérjük, ne feledje azonban, hogy ez
a „WALKMAN” nem tökéletesen vízzáró.

Miután az OPR jelző pirosan kezd világítani, nyomja meg a
 vagy  gombot (30 másodpercen belül).
Amikor az OPR jelző zölden világít, nyomja meg a  gombot.
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ĄĄA lejátszó vízállósága

ĄĄMegjegyzések az akkumulátor feltöltéséhez
A lejátszóhoz mellékelt USB-vezeték nem vízálló.

Az akkumulátor feltöltése előtt ellenőrizze, a
lejátszó nem nedves vagy vizes-e.
Ügyeljen arra, hogy az USB-vezetéket ne érje freccsenő vagy
cseppenő víz, és ne csapódjon le rajta vízpára.
Soha ne használja az USB-vezetéket nedves kézzel, és ne
csatlakoztassa a nedves lejátszóhoz. Ellenkező esetben áramütést
szenvedhet.
Az akkumulátor feltöltésekor ügyeljen a következőkre.
 Ellenőrizze, hogy az USB-vezeték használatának környezete nem
nedves-e.
 Az akkumulátor feltöltése előtt ellenőrizze, a lejátszó nem nedves
vagy vizes-e. Ha a lejátszó burkolata nedves, törölje szárazra, és
hagyja teljesen megszáradni szobahőmérsékleten, mielőtt a
feltöltést megkezdené.
 A feltöltés hőmérséklettartománya 5–35°C legyen. Ha ezen kívül
eső tartományban tölti az akkumulátort, a lejátszó belső
áramköreinek védelme érdekében a feltöltés leállhat.

ĄĄMegjegyzések a lejátszó használatához

A lejátszó vízálló tulajdonsága csak akkor
érvényesül, ha az USB-aljzat fedele
biztonságosan zárva van. Ha a lejátszót olyan
környezetben használja, ahol izzadsággal
vagy vízzel kerülhet kapcsolatba, ellenőrizze,
hogy az USB-aljzat fedele biztonságosan zárva
van-e.
 Amikor bezárja az USB-aljzat fedelét, ügyeljen arra, hogy ne

A tulajdonos feljegyzése
A típus és a sorozatszám a lejátszó hátoldalán látható. Jegyezze fel őket az
alábbi helyekre. Ha a Sony márkakereskedőjéhez fordul, ezekkel a
számokkal hivatkozhat a termékre.
Típusszám: ________________________
Sorozatszám: ________________________

Legfrissebb információk
Ha kérdése merül fel ezzel a készülékkel, vagy a kompatibilis
eszközökkel kapcsolatban, kérjük látogassa meg ezt a honlapot:
http://support.sony-europe.com/DNA.

*1 A vízálló tulajdonság előfeltétele az, a lejátszó USB-aljzatának fedele megfelelően és
biztonságosan zárva legyen. Ne feledje, hogy a fejhallgató részegység nem vízálló.
*2 IPX5 (Vízsugár ellen védett): A „WALKMAN” akkor is megőrzi vízállóságát, ha
bármely irányból érkező olyan közvetlen vízsugárnak van kitéve, melyet kb.
12,5 l/perc vízmennyiséggel, 3 percig kb. 3 méter távolságból egy 6,3 mm belső
átmérőjű fúvókán keresztül juttatnak a készülékre. Ez azonban a fejhallgató
részegységre nem érvényes.

Fejhallgató
részegység (nem
vízzáró)

USB-aljzat fedele

Folyadéktípusok, melyekre a vízállóság
érvényes:
Érvényes

A lejátszó vízállósági jellemzői saját mérési
eredményeinken alapulnak, melyeket a fenti körülmények
között kaptunk. Kérjük, ne feledje, hogy a készülék
szakszerűtlen használatából, pl. víz alá merítésből eredő
károkra a jótállás hatálya nem terjed ki.

édesvíz, csapvíz, izzadság

Nem érvényes a fentiektől eltérő folyadékok (pl.: szappanos víz,

mosószeres víz, habfürdős, samponos víz, forró víz,
medence vize, tengervíz stb.)

kerülhessen bele homok, hajszál, por vagy egyéb idegen anyag,
mely a megfelelő záródást akadályozná. A legkisebb méretű
idegen test is vízbeszivárgást okozhat.
 Ne nyissa ki vagy zárja be az USB-aljzat fedelét, ha a lejátszót
kültéren használja, illetve, ha a keze vizes, homokos vagy
izzadt. A lejátszóba bejutó víz vagy homok meghibásodást
okozhat. A fedél nyitása előtt vegye figyelembe a „Használat
utáni tisztítás” című részben leírtakat.
 Mielőtt kinyitná az USB-aljzat fedelét, ellenőrizze, hogy a
lejátszó teljesen száraz-e.
 Ne merítse a lejátszót szappanos vízbe, samponba,
vegyszerekbe, mosószeres vagy habfürdős vízbe, forró vízbe,
tengervízbe stb., illetve ne öntsön ilyen típusú folyadékot a
készülékre. Ne engedje, hogy idegen anyag, pl. homok vagy
szennyeződés kerüljön a készülékre. Ha idegen anyag a kerül a
lejátszóra, szobahőmérsékletű vízzel vagy enyhén megnyitott
csapvízzel öblítse le, majd egy puha textíliával törölje szárazra.
Mielőtt leöblítené a lejátszót, ellenőrizze, hogy az USB-aljzat
fedele zárva van-e, majd kézzel, kefe vagy egyéb eszköz
használata nélkül tisztítsa meg azt. A lejátszót nem szabad
mosógépben stb. mosni.
 Ne tegye ki a lejátszót erősen folyó csapvíz stb. hatásának.
 Ne öntsön forró vizet közvetlenül a lejátszóra, és ne szárítsa
hajszárítóval vagy hasonló eszközzel. Ne használja a lejátszót
magas hőmérsékletű környezetben, pl. szaunában vagy kályha
közelében.
 Ne vigye a lejátszót hideg helyről azonnal egy meleg helyre. A
gyors hőmérsékletváltozás páralecsapódást okozhat, ami miatt
víz kerülhet a készülék belsejébe.

ĄĄHasználat utáni tisztítás
 Ha izzadság, homok vagy szennyeződés kerül a lejátszóra,

szobahőmérsékletű vízzel vagy enyhén megnyitott csapvízzel
azonnal öblítse le. Mielőtt leöblítené a lejátszót, ellenőrizze,

hogy az USB-aljzat fedele zárva van-e, majd kézzel, kefe vagy
egyéb eszköz használata nélkül tisztítsa meg azt. Eközben
ügyeljen arra, hogy a fejhallgató részegységre ne kerüljön víz. A
lejátszót nem szabad mosógépben, ultrahangos fürdőben stb.
tisztítani. Ne használjon tisztítószert, vegyszert vagy nedves
törlőkendőt.
 Miután leöblítette és megtisztította a lejátszót, egy puha, száraz
ruhával törölje szárazra, és jó szellőzésű, árnyékos helyen
hagyja teljesen megszáradni. Ne szárítsa hajszárítóval vagy
hasonló eszközzel. Ellenkező esetben a készülék alakváltozást
szenvedhet, és a vízálló tulajdonsága megszűnhet.
 Mivel a fejhallgató részegység nem vízálló (lásd az ábrát), a
lejátszó hangminősége csökkenhet, ha víz kerül a fejhallgatóba.
Ha a fejhallgatóba víz kerül, az alábbi műveletsorral távolítsa el
azt. Ne használja a lejátszót mindaddig, míg teljesen meg nem
szárad.

 Száraz textíliával törölje szárazra a
lejátszót.

 Burkolja be a fejhallgató

hangnyílását egy száraz ruhával, és
kb. 20-szor rázza meg a fejhallgatót.

 Tegyen egy száraz ruhát a fejhallgató
alá, és hagyja kiszáradni a lejátszót
kb. 2-3 órán keresztül.

Hosszú használat után vagy erős igénybevételt jelentő
környezetben az USB-aljzat gumitömítése megrepedezhet
vagy deformálódhat. A vízállóság megőrzése érdekében
javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze az USB-aljzat
fedelének állapotát.
Külön tartozékként a szaküzletekben megvásárolhatók a
lejátszó színével egyező USB-aljzat fedelek.
További részletekért keresse fel a vásárlás helyét vagy egy
Sony márkakereskedést.

Az USB-aljzat fedelének cseréje
 Kifelé húzva távolítsa el az USB-aljzat fedelét.
 Tolja a helyére az új USB-aljzat fedelet az (A) jelű résznél
fogva.

Ha az USB-aljzat fedele leesik, a  ábrán látható módon tolja
vissza a helyére azt.

HU
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.
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