Główne funkcje odtwarzacza Walkman

Części i elementy sterujące
Informacje dotyczące regulacji głośności (tylko w
przypadku krajów/regionów stosujących się do
dyrektyw europejskich lub koreańskich)

Słuchanie muzyki na odtwarzaczu Walkman

Instrukcja szybkiego
uruchamiania

Odtwarzaj muzykę przesłaną do odtwarzacza Walkman, wykorzystując
umieszczone na nim przyciski.

Celem zalecenia głosowego „Sprawdź poziom głośności” jest ochrona
słuchu użytkownika w przypadku zwiększenia po raz pierwszy głośności
powyżej poziomu szkodliwego dla słuchu. Alarm i ostrzeżenie można
anulować, naciskając dowolny przycisk.

Obsługa odtwarzacza Walkman za pomocą pilota
Włącz pilot zdalnego sterowania, aby obsługiwać za jego pomocą
odtwarzacz Walkman.

NWZ-WS613/WS615

Używanie odtwarzacza Walkman ze smartfonem
Aby słuchać muzyki ze smartfona na odtwarzaczu Walkman lub odbierać
połączenia przychodzące na smartfona, połącz smartfon i odtwarzacz
Walkman za pomocą połączenia Bluetooth.
Tryb mieszany umożliwia jednoczesne słuchanie dźwięków z aplikacji
smartfona i odtwarzacza Walkman.
Można także wykorzystać aplikację SongPal na smartfona, która pozwala
obsługiwać odtwarzacz Walkman za pomocą smartfona.
Szczegółowe informacje można znaleźć w Przewodniku pomocniczym
zainstalowanym na komputerze lub pod adresem URL podanym w części
„Informacje o instrukcjach” na okładce niniejszej instrukcji.

Informacje o instrukcjach
Więcej informacji na temat odtwarzacza WALKMAN® można znaleźć
w Przewodniku pomocniczym dostępnym w Internecie.

Zawartość opakowania

http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzws610/h_ww/

Opakowanie produktu powinno zawierać poniższe pozycje.
ÿÿWalkman (1)
ÿÿPilot zdalnego sterowania (1)
ÿÿStacja dokująca USB (1)
ÿÿWkładki douszne (1 zestaw)
ÿÿWkładki douszne do pływania (1 zestaw)
ÿÿTaśma regulacyjna (1)
ÿÿObsadka (1)
ÿÿInstrukcja szybkiego uruchamiania (niniejsza instrukcja)
ÿÿKorzystanie z odtwarzacza Walkman podczas pływania

Choć przeglądanie Internetu jest bezpłatne, może
zostać naliczona opłata za wymianę danych zgodnie z
umową z operatorem.
Informacje na temat podstawowych operacji, adres URL witryny
pomocy technicznej oraz inne ważne informacje znajdują się w części
„Instalacja i czytanie Przewodnika pomocniczego” niniejszej instrukcji.
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Podłączanie odtwarzacza Walkman do
stacji dokującej USB (wchodzi w skład
zestawu) i ładowanie akumulatora

Instalacja i czytanie Przewodnika
pomocniczego
Zainstaluj „Przewodnik pomocniczy” na komputerze. Zawiera on opis
podstawowej obsługi odtwarzacza Walkman, adres URL witryny
internetowej poświęconej obsłudze klienta, a także instrukcje przesyłania
treści, w tym muzyki, do odtwarzacza Walkman.
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Podłącz odtwarzacz Walkman do
uruchomionego komputera.
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Otwórz następujące foldery i kliknij
dwukrotnie plik wykonywalny, znajdujący
się w odtwarzaczu Walkman.

Uwaga
ˎˎGłośność można zwiększyć po anulowaniu alarmu i ostrzeżenia.
ˎˎPo wstępnym ostrzeżeniu alarm i ostrzeżenie pojawią się ponownie po każdych
20 łącznych godzinach, w czasie których głośność przekraczała poziom
szkodliwy dla słuchu. W takim przypadku głośność jest obniżana automatycznie.
ˎˎJeśli ustawiony poziom głośności jest szkodliwy dla słuchu i odtwarzacz Walkman
zostanie wyłączony, automatycznie zostanie wybrany bezpieczny poziom.

Przedstawione ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą
różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.

 Wyczuwalna wypukłość
 Pałąk
 Wkładka douszna
 Sekcja słuchawki
 Kontrolka Bluetooth
 Przycisk (Bluetooth)
 Przycisk VOL (głośność) +*1/–
Aby zwiększyć głośność,
naciśnij przycisk VOL +, a
aby ją zmniejszyć naciśnij
przycisk VOL –.

 Przycisk MODE
 Styki

 Przycisk
(odtwarzanie)*1

 Przycisk RESET
 Kontrolka OPR (praca)
 Przycisk  (zasilanie)
 Przycisk  (poprzedni)
 Przycisk  (następny)
 Wbudowana antena

Zakładanie wkładek dousznych
Aby cieszyć się wysokiej jakości dźwiękiem lub wygodnie dopasować
wkładki douszne do uszu, należy wybrać odpowiedni rozmiar lub
wyregulować je oddzielnie dla lewego i prawego ucha.
Opcjonalne wymienne wkładki douszne można zamówić u lokalnego
dealera firmy Sony.
ˎˎWkładki douszne należy założyć na słuchawki w taki sposób, aby
końcówka wewnętrznej części wkładek dousznych  nachodziła w
miejscu  na wystający element słuchawek.
ˎˎNależy dopilnować, aby wkładki douszne były założone prosto, a nie
pod kątem. W przeciwnym razie mogą się zsunąć i pozostać w uszach.

*1 Na przycisku jest wyczuwalna wypukłość, która ułatwia jego obsługę.
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Osusz i wyczyść styki odtwarzacza Walkman
() miękką suchą szmatką, jeśli są mokre
lub brudne.
Podłącz odtwarzacz Walkman do stacji
dokującej USB w następującej kolejności:
najpierw część lewa (), a następnie prawa ().

ˎˎ System

Windows 7 lub wcześniejszy: [Start] –
[Komputer] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] –
[Help_Guide_Installer(.exe)].
ˎˎ Windows 8: [ekran startowy] – [Pulpit] –
[Eksplorator plików] – [Komputer] – [WALKMAN] –
[FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
ˎˎ Windows 8.1: [Pulpit] – [Eksplorator plików] –
[Ten komputer] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] –
[Help_Guide_Installer(.exe)].
ˎˎ Komputer Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR_MAC] –
[Help_Guide_Installer_for_mac].

Upewnij się, że styki odtwarzacza Walkman () i stacji
dokującej USB () stykają się ze sobą.

Podłącz odtwarzacz Walkman do
uruchomionego komputera za pomocą
stacji dokującej USB.
Pełne naładowanie akumulatora trwa około 1,5 godzin.
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Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć
instalację.
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Aby przeczytać Przewodnik pomocniczy,
kliknij dwukrotnie ikonę skrótu lub aliasu
utworzoną na komputerze.

Uwaga
ˎˎAby zapobiec obniżeniu sprawności akumulatora, należy go naładować co
najmniej raz na pół roku lub raz na rok.

Bluetooth

 Symbol N
 Wbudowany mikrofon

1

¼¼Wskazówka
końcówka wewnętrznej części

ˎˎPilota zdalnego sterowania nie można ładować, ponieważ zastosowano w nim
litową baterię pastylkową. Jeśli poziom naładowania baterii pilota zdalnego
sterowania jest niski lub niewystarczający, należy ją wymienić. Szczegółowy
opis wymiany baterii pilota zdalnego sterowania można znaleźć w Przewodniku
pomocniczym zainstalowanym na komputerze lub pod adresem URL podanym
w części „Informacje o instrukcjach” na okładce niniejszej instrukcji.

Zakładanie odtwarzacza Walkman na
uszy
1

Odtwarzanie muzyki
1

Odszukaj lewą () i prawą ()
część odtwarzacza Walkman.
Przycisk 

2

Przycisk

2
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Zawieś pałąk na uszach i oprzyj z tyłu głowy.
Umieść sekcje słuchawek w uszach.
Wyreguluj odtwarzacz Walkman, aby był wygodnie
dopasowany.
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Podłącz odtwarzacz Walkman do
uruchomionego komputera za
pomocą stacji dokującej USB i
prześlij do niego muzykę.

Parowanie i łączenie ze smartfonem

Rozwiązywanie problemów

Parowanie można rozpocząć tylko, kiedy tryb Bluetooth odtwarzacza
Walkman jest wyłączony.

Jeśli odtwarzacz Walkman nie działa zgodnie z oczekiwaniami, należy
spróbować wykonać poniższe czynności w celu rozwiązania problemu.
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Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy
przycisk  znajdujący się na prawej
słuchawce (), aby włączyć odtwarzacz
Walkman. Lampka OPR najpierw
będzie migać na pomarańczowo, po
czym zaświeci się na zielono.

Naciśnij i przytrzymaj przez
7 sekund przycisk
znajdujący się na lewej
słuchawce ().
Kontrolka Bluetooth na lewej
słuchawce () zacznie
szybko na przemian migać na
niebiesko i czerwono.
Łącząc odtwarzacz Walkman i
smartfon drugi raz i kolejne,
naciśnij i przytrzymaj przez
2 sekundy przycisk .

Naciśnij przycisk
znajdujący
się na prawej słuchawce ().

¼¼Wskazówka
ˎˎSzczegółowe instrukcje przesyłania muzyki do odtwarzacza Walkman i
słuchania muzyki ze smartfona można znaleźć w Przewodniku pomocniczym.
ˎˎAby wyłączyć odtwarzacz Walkman, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy
przycisk .

Korzystanie z pilota zdalnego sterowania (wchodzi w
skład zestawu)
Przycisk VOL +/–

Przycisk
Lampka
Przycisk 
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Antena
Przycisk 

Włącz odtwarzacz Walkman.
Włącz pilot zdalnego sterowania.
Aby włączyć pilot zdalnego sterowania, naciśnij i przytrzymaj przez
2 sekundy przycisk
– lampka zacznie migać. Kiedy pilot zdalnego
sterowania połączy się z odtwarzaczem Walkman, lampka zgaśnie.
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Naciskaj odpowiednie przyciski, aby obsługiwać
odtwarzacz Walkman.

Przełącz odtwarzacz
Walkman w tryb
parowania.
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Przycisk

Włącz w smartfonie funkcję Bluetooth i wyszukaj w
odtwarzaczu Walkman ekran ustawień Bluetooth.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby
dokonać ustawień.
Kiedy pojawi się lista wykrytych urządzeń, wybierz [NWZ-WS613] lub
[NWZ-WS615].
Jeśli należy podać hasło, wpisz „0000”.

Odtwarzacz Walkman i smartfon zostaną wzajemnie zarejestrowane i
połączą się.

¼¼Wskazówka
ˎˎMożesz sparować odtwarzacz Walkman i smartfon, korzystając z funkcji
One-touch (NFC). Szczegółowe informacje można znaleźć w Przewodniku
pomocniczym zainstalowanym na komputerze lub pod adresem URL
podanym w części „Informacje o instrukcjach” na okładce niniejszej
instrukcji.

Środki ostrożności

Odszukaj objawy problemu w części „Rozwiązywanie
problemów” w Przewodniku pomocniczym
(dokument HTML) i wypróbuj proponowane tam
działania naprawcze.
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Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera, aby
naładować akumulator.
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Naciśnij przycisk RESET
długopisem, spinaczem itp.

Przycisk
RESET

Objaw i rozwiązanie
Komputer nie rozpoznaje odtwarzacza Walkman.
ˎˎPodłącz prawidłowo odtwarzacz Walkman do stacji dokującej USB
(wchodzi w skład zestawu). Ładowanie rozpocznie się (lampka OPR
świeci na pomarańczowo), nawet jeśli urządzenie nie zostało
podłączone prawidłowo, choć istnieje możliwość, że komputer nie
rozpozna odtwarzacza Walkman. W takim przypadku zdejmij
odtwarzacz Walkman ze stacji dokującej USB, a następnie podłącz go
do niej ponownie.
ˎˎJeśli poziom naładowania akumulatora jest niski lub niewystarczający,
należy go naładować.
ˎˎW przypadku pierwszego użycia odtwarzacza Walkman lub długiego
okresu nieużywania urządzenia, proces rozpoznawania odtwarzacza
przez komputer może zająć kilka minut, mimo że ładowanie już się
rozpoczęło (lampka OPR świeci na pomarańczowo). Sprawdź, czy
komputer rozpoznaje odtwarzacz Walkman po upływie około
10 minut od podłączenia go do komputera.

Objaw i rozwiązanie
Nie można zarejestrować (sparować) z urządzeniem Bluetooth.
ˎˎJeśli obsługiwane profile różnią się, odtwarzacz Walkman i urządzenie
Bluetooth nie mogą zostać sparowane. Dodatkowe informacje można
znaleźć w części „Dane techniczne” w Przewodniku pomocniczym.
Nie można połączyć się za pomocą funkcji Bluetooth.
ˎˎSprawdź, czy funkcja Bluetooth jest włączona w smartfonie i
odtwarzaczu Walkman.
ˎˎSprawdź, czy nazwa modelu odtwarzacza Walkman na ekranie
[Ustawienia] - [Bluetooth] smartfona wskazuje, że jest on połączony.
Jeśli odtwarzacz Walkman nie jest połączony, stuknij nazwę modelu.
Obsługa odtwarzacza Walkman za pomocą pilota zdalnego
sterowania (wchodzi w skład zestawu) jest niemożliwa.
ˎˎUpewnij się, że pilot zdalnego sterowania jest włączony.
ˎˎUpewnij się, że odtwarzacz Walkman jest włączony.
ˎˎZresetuj pilot zdalnego sterowania i odtwarzacz Walkman. Dodatkowe
informacje można znaleźć w części „Obsługa odtwarzacza Walkman
za pomocą pilota zdalnego sterowania jest niemożliwa.” w
Przewodniku pomocniczym.
ˎˎNie można używać pilota zdalnego sterowania, kiedy jest mokry.
Osusz pilot zdalnego sterowania suchą szmatką.
ˎˎWymień baterię w pilocie zdalnego sterowania. Dodatkowe
informacje można znaleźć w części „Wymiana baterii pilota zdalnego
sterowania” w Przewodniku pomocniczym.

Informacje na temat słuchawek dousznych

Wkładki douszne szczelnie wypełniają uszy. Dlatego należy pamiętać, że zbyt
duży nacisk wywierany na wkładki douszne lub nagłe wyjęcie wkładek z uszu
grozi uszkodzeniem uszu lub błon bębenkowych. Po zakończeniu słuchania
należy ostrożnie wyjąć wkładki douszne z uszu.
Jeśli urządzenie Walkman lub pilot zdalnego sterowania zabrudzi się olejkiem
do opalania lub kremem z filtrem przeciwsłonecznym, przemyj urządzenie
i pilot ciepłą wodą. W przeciwnym wypadku może dojść do odbarwień lub
uszkodzeń takich jak pęknięcia.

Uwaga dotycząca licencji i znaków towarowych

ˎˎAby uzyskać informacje na temat przepisów prawnych i regulacji, należy
zapoznać się z treścią dokumentu „Ważne informacje” znajdującego się w
dołączonym oprogramowaniu. Dokument ten będzie dostępny po
zainstalowaniu oprogramowania dołączonego do odtwarzacza.
ˎˎApple, logo Apple, iPhone, iPod, iPod touch, iTunes, Mac, iOS oraz OS X są
znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w USA i innych krajach.
App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.
ˎˎOkreślenie „Made for iPod” oraz „Made for iPhone” oznacza, że
elektroniczne akcesorium zostało specjalnie przygotowane do współpracy z
urządzeniem iPod lub iPhone oraz otrzymało zaświadczenie producenta o
spełnieniu wymagań firmy Apple dotyczących parametrów użytkowych.
Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani
jego zgodność z wymogami bezpieczeństwa oraz regulacjami. Prosimy
zauważyć, że użytkowanie tego akcesorium z urządzeniem iPod lub iPhone
może wpłynąć na funkcjonowanie systemów bezprzewodowych.
ˎˎKompatybilne modele urządzeń iPhone/iPod
Technologia Bluetooth współpracuje z urządzeniami iPhone 5s, iPhone 5c,
iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS oraz iPod touch (4. i 5. generacji).

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

