Zawartość opakowania
Opakowanie produktu powinno zawierać poniższe pozycje.
ÿÿWalkman (1)
ÿÿSłuchawki (1)
ÿÿWkładki douszne (1 zestaw)
ÿÿInstrukcja szybkiego uruchamiania (niniejsza instrukcja)
ÿÿKabel USB (1)
ÿÿKlamerka (1)

Instrukcja szybkiego
uruchamiania
NWZ-M504

Ładowanie akumulatora
Akumulator odtwarzacza Walkman jest ładowany po podłączeniu
urządzenia do komputera.

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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Około
3 godziny

Informacje o instrukcjach
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzm500/h_ww/

Całkowicie naładowany
Po całkowitym naładowaniu, odtwarzacz Walkman należy odłączyć od
komputera.

Choć przeglądanie Internetu jest bezpłatne, może
zostać naliczona opłata za wymianę danych zgodnie z
umową z operatorem.

¼¼Wskazówka

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.

ˎˎStopień naładowania akumulatora można sprawdzić na ekranach
odtwarzania muzyki i radia FM.

Uwaga
ˎˎAby zapobiec obniżeniu sprawności akumulatora, należy go naładować co
najmniej raz na pół roku lub raz na rok.
ˎˎW czasie ładowania akumulatora nie można korzystać z odtwarzacza
Walkman.
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Otwórz następujące foldery i kliknij
dwukrotnie plik wykonywalny, znajdujący
się w odtwarzaczu Walkman.
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].

Ładowanie

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

Podłącz odtwarzacz Walkman do
uruchomionego komputera.
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Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć
instalację.
Aby przeczytać Przewodnik pomocniczy,
kliknij dwukrotnie ikonę skrótu lub aliasu
utworzoną na komputerze.

Części i elementy sterujące

Włączanie i wyłączanie zasilania
 Wbudowany mikrofon
 Wyświetlacz
 Przycisk
(*1)
ˎˎWł./Wył. zasilania
ˎˎUruchamianie wybranych pozycji
ˎˎOdtwarzanie/wstrzymanie
odtwarzania muzyki
ˎˎOdbieranie połączeń
przychodzących

 Przełącznik obrotowy

Obracanie pozwala wybrać pozycję
lub wykonać następujące czynności.
ˎˎSzybko przewijać muzykę do
przodu/do tyłu
ˎˎPrzejść do początku poprzedniego
(lub bieżącego) utworu lub do
początku następnego utworu
ˎˎWybrać poprzednią lub następną
zaprogramowaną stację FM

 Gniazdo USB
 Przycisk RESET

Naciśnij przycisk RESET za pomocą
długopisu lub spinacza, aby
zresetować odtwarzacz Walkman.

 Przycisk HOME•BACK
ˎˎPowróć do poprzedniego ekranu
ˎˎZakończ/odrzuć połączenie
Naciśnij i przytrzymaj, aby wyświetlić
pozycję [Muzyka] w menu Home.

 Przycisk VOL (głośność) + (*1)/–
Naciśnij, aby wyregulować
głośność. Aby zwiększyć głośność
naciśnij przycisk VOL +, a aby ją
zmniejszyć naciśnij przycisk VOL –.

 Przełącznik HOLD

Blokada przycisków, która
uniemożliwia ich przypadkowe
naciskanie podczas przenoszenia
odtwarzacza Walkman.

 Symbol N
Wysunięcie i obracanie pozwala
wykonać następujące czynności.
ˎˎPrzejść do poprzedniego/
następnego folderu
ˎˎRęcznie wybrać stację FM

 Gniazdo słuchawek

Włóż wtyczkę słuchawek, aż
zablokuje się z kliknięciem.

Dotknięcie tego znaku
smartfonem wyposażonym w
funkcję NFC połączy go z
odtwarzaczem Walkman.

 Otwór na pasek
 Wbudowana antena Bluetooth

Kiedy połączenie Bluetooth jest
aktywne, nie należy zasłaniać części
z anteną dłońmi ani innymi
przedmiotami. Może to spowodować
przerwanie połączenia.

*1 Na przycisku jest wyczuwalna wypukłość, która ułatwia jego obsługę.

Informacje dotyczące regulacji głośności (tylko w
przypadku krajów/regionów stosujących się do
dyrektyw europejskich lub koreańskich)
Celem alarmu dźwiękowego i ostrzeżenia [Sprawdź poziom głośności]
jest ochrona słuchu użytkownika w przypadku zwiększenia po raz
pierwszy głośności powyżej poziomu szkodliwego dla słuchu.
Sygnalizację dźwiękową i ostrzeżenie można anulować naciskając
dowolny przycisk.
Uwaga
ˎˎGłośność można zwiększyć po anulowaniu sygnalizacji dźwiękowej i
ostrzeżenia.
ˎˎPo wstępnym ostrzeżeniu sygnał dźwiękowy 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.

Mocowanie klamerki
Klamerka (wchodzi w skład zestawu)
umożliwia zamocowanie odtwarzacza
Walkman do kieszeni lub torby.
Ustaw klamerkę w sposób pokazany
na rysunku i przesuwaj ją w kierunku
wskazanym strzałką, aż trzy zatrzaski
zablokują się na swoich miejscach.

Zatrzaski

Zatrzask

¼¼Wskazówka
ˎˎAby zdjąć klamerkę, wystarczy przesunąć ją przeciwnie do kierunku
wskazanego strzałką.

Uwaga
ˎˎJeśli do odtwarzacza Walkman, zamocowany jest pasek, przed
zamocowaniem klamerki konieczne jest jego odpięcie.
ˎˎW przypadku połączenia jednym dotknięciem (NFC) ze smartfonem
konieczne jest zdjęcie klamerki.

Włączanie zasilania
Przesuń przełącznik HOLD w kierunku przeciwnym do wskazywanego
przez strzałkę.
Naciśnij przycisk
.

Wybór języka wyświetlacza
Można wybrać język menu i komunikatów.
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Wybierz pozycję

[Ustawienia] z menu Home.

Wybierz [Ust. języka (Language)] - ustawienie
żądanego języka.

Wyłączanie zasilania
Naciśnij i przytrzymaj przycisk

.

¼¼Wskazówka
ˎˎPo pewnym okresie bezczynności ekran zostanie wyłączony. Aby włączyć
ekran, naciśnij przycisk HOME•BACK.
ˎˎW przypadku dłuższego okresu bezczynności, odtwarzacz Walkman
zostanie automatycznie wyłączony.
ˎˎJęzyk wyświetlacza należy wybrać przed przesyłaniem treści.

Obsługa odtwarzacza Walkman

Odtwarzanie muzyki

Parowanie i łączenie ze smartfonem

Menu Home umożliwia dostęp do wszystkich funkcji odtwarzacza.

Słuchanie muzyki przesyłanej do odtwarzacza Walkman.

Odtwarzacz Walkman może być używany jako bezprzewodowy zestaw
słuchawkowy do słuchania muzyki zapisanej na smartfonie. Nie można
jednak słuchać muzyki ani radia FM odtwarzanych na odtwarzaczu
Walkman bezprzewodowo przez głośniki lub słuchawki Bluetooth.

Wyświetlanie pozycji
[Muzyka] w menu Home

Naciśnij i przytrzymaj przycisk
HOME•BACK.
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Wybieranie pozycji

Obracaj przełącznikiem obrotowym, aby
wybrać żądane menu, po czym naciśnij
przycisk
, aby potwierdzić.

Wybierz pozycję [Muzyka] z menu Home,
po czym naciśnij przycisk
.
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Wybierz żądaną metodę wyszukiwania i
pozycje, aż pojawi się lista utworów, po
czym wybierz żądany utwór.

Powrót do poprzedniego
ekranu

Naciśnij przycisk HOME•BACK.

Odtwarzanie muzyki.

Rozpocznie się odtwarzanie i zostanie wyświetlony ekran
odtwarzania muzyki.
Aby wstrzymać odtwarzanie na ekranie odtwarzania muzyki,
ponownie naciśnij przycisk
.
Tytuł utworu

Odtwarzanie muzyki zapisanej na smartfonie
połączonym przez połączenie Bluetooth.

Odbiór stacji FM.

Zmiana różnych ustawień odtwarzacza
Walkman (parowanie itp.).

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

Wykonawca
Status
odtwarzania Czas odtwarzania
bieżącego utworu Ustawienie
funkcji Powtórz

Ustawienie funkcji
Losowo
Ustawienie
korektora
Wskaźnik poziomu
naładowania akumulatora
Status połączenia
telefonicznego przez
połączenie Bluetooth

¼¼Wskazówka
ˎˎPo pewnym okresie bezczynności w trakcie odtwarzania muzyki, ekran
zostanie wyłączony.
ˎˎAby powrócić do ekranu odtwarzania muzyki z innych ekranów w trakcie
odtwarzania muzyki, naciśnij i przytrzymaj przycisk HOME•BACK, aby
wyświetlić pozycję
[Muzyka], a następnie ponownie naciśnij przycisk
HOME•BACK.
ˎˎW przypadku dłuższego okresu bezczynności w trakcie wstrzymania,
odtwarzacz Walkman zostanie automatycznie wyłączony.
ˎˎSzczegółowe instrukcje przesyłania muzyki do odtwarzacza Walkman,
różnych operacji związanych z odtwarzaniem muzyki, słuchania radia FM, a
także różnych ustawień można znaleźć w Przewodniku pomocniczym
zainstalowanym na komputerze lub pod adresem URL podanym w części
„Informacje o instrukcjach” na okładce niniejszej instrukcji.

Rozwiązywanie problemów
ˎˎMożesz sparować odtwarzacz Walkman i smartfon korzystając z funkcji Onetouch (NFC).
ˎˎSzczegółowe instrukcje można znaleźć w Przewodniku pomocniczym
zainstalowanym na komputerze lub pod adresem URL podanym w części
„Informacje o instrukcjach” na okładce niniejszej instrukcji.

Jeśli odtwarzacz Walkman nie działa zgodnie z oczekiwaniami, należy
spróbować wykonać poniższe czynności w celu rozwiązania problemu.
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Odbieranie/kończenie połączenia
Można odbierać i kończyć połączenia telefoniczne w smartfonie.
Odbiór
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Odbieranie połączenia

Przesyłanie

Wybierz pozycje
[Ustawienia] – [Ustawienia Bluetooth] –
[Bluetooth wł./wył.] – [Bluetooth wł.] – [Dodaj urz.
(parowanie)] z menu Home odtwarzacza Walkman.

Włącz w smartfonie funkcję Bluetooth i
wyświetl w odtwarzaczu Walkman ekran
ustawień Bluetooth.
Kiedy na ekranie ustawień Bluetooth pojawi się lista
wykrytych urządzeń, stuknij [NWZ-M504].
Jeśli należy podać hasło, wpisz „0000”.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby zakończyć parowanie.

Odtwarzacz Walkman i smartfon zostaną ze sobą sparowane i połączą
się.

¼¼Wskazówka
[Ustawienia] –
ˎˎAby wyłączyć funkcję Bluetooth, wybierz pozycje
[Ustawienia Bluetooth] – [Bluetooth wł./wył.] – [Bluetooth wył.] z menu
Home odtwarzacza Walkman.

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.
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Po zresetowaniu
odtwarzacza Walkman
naciśnij przycisk
, aby
go włączyć.

Wbudowany mikrofon

Przełącz odtwarzacz Walkman w tryb
parowania.

Środki ostrożności

Przycisk RESET

Objaw i rozwiązanie
Kończenie/odrzucanie

Odbieranie połączenia
Naciśnij przycisk
w czasie sygnału połączenia przychodzącego.
Aby odrzucić połączenie przychodzące, naciśnij przycisk HOME•BACK w
czasie sygnału połączenia przychodzącego.

¼¼Wskazówka
ˎˎMikrofon znajduje się wewnątrz urządzenia w miejscu logo firmy Sony.
ˎˎGłośność połączeń i muzyki można regulować niezależnie.
ˎˎKiedy odtwarzacz Walkman zostanie automatycznie wyłączony, połączenie
Bluetooth zostanie rozłączone i nie będzie można odbierać połączeń
telefonicznych.

Kończenie połączenia
Naciśnij przycisk HOME•BACK.

Odtwarzacz Walkman nie może naładować akumulatora lub nie jest
rozpoznawany przez komputer.
ˎˎKabel USB (wchodzi w skład zestawu) nie został prawidłowo
podłączony do złącza USB komputera. Odłącz kabel USB, a następnie
podłącz go ponownie.
ˎˎUżyj kabla USB, który wchodzi w skład zestawu.
ˎˎW przypadku pierwszego użycia odtwarzacza Walkman lub długiej
przerwy w korzystaniu z urządzenia, proces rozpoznawania
odtwarzacza przez komputer może zająć kilka minut. Sprawdź, czy
komputer rozpoznaje odtwarzacz Walkman po upływie około
10 minut od podłączenia go do komputera.
Odtwarzacz Walkman nie działa lub zasilanie nie włącza się.
ˎˎW czasie ładowania akumulatora nie można korzystać z odtwarzacza
Walkman. Zaczekaj, aż ładowanie dobiegnie końca.

Objaw i rozwiązanie
Nie można sparować odtwarzacza ze smartfonem.
ˎˎOdtwarzacz Walkman działa jako odbiornik Bluetooth i nie może
połączyć się z głośnikami ani słuchawkami Bluetooth, ponieważ one
także działają jako odbiorniki.
ˎˎJeśli obsługiwane profile różnią się, odtwarzacz Walkman i smartfon
nie mogą zostać sparowane. Dodatkowe informacje można znaleźć w
części „Dane techniczne” w Przewodniku pomocniczym.
Nie można się połączyć za pomocą funkcji Bluetooth.
ˎˎSprawdź, czy funkcja Bluetooth jest włączona w smartfonie i
odtwarzaczu Walkman.
ˎˎSprawdź, czy na ekranie ustawień Bluetooth smartfonu jest
wyświetlane połączone urządzenie [NWZ-M504]. Jeśli odtwarzacz
Walkman nie jest połączony, stuknij pozycję [NWZ-M504].

Informacje na temat praw i znaków towarowych
Aby 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.
Informacje na temat słuchawek dousznych
Wkładki douszne szczelnie wypełniają uszy. Dlatego należy pamiętać, że
wysokie ciśnienie akustyczne we wkładkach dousznych lub nagłe wyjęcie
wkładek dousznych z uszu grozi uszkodzeniem słuchu i błon bębenkowych.
Po zakończeniu słuchania należy ostrożnie wyjąć wkładki douszne z uszu.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

