Zawartość opakowania
Opakowanie produktu powinno zawierać poniższe pozycje.
ÿÿOdtwarzacz Walkman (1)
ÿÿKabel USB (1)
ÿÿInstrukcja szybkiego uruchamiania (niniejsza instrukcja)
Słuchawki i karta microSD nie wchodzą w skład zestawu odtwarzacza
Walkman.

Instrukcja szybkiego
uruchamiania
NWZ-A15/A17

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

Instalacja i czytanie Przewodnika
pomocniczego
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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.

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

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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Całkowicie
naładowany

4-540-306-51(1)
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Przełącznik HOLD

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

Korzystanie z menu Home
Menu Home pojawi się po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku BACK/
HOME. Menu Home to punkt wyjścia dla operacji odtwarzania nagrań
audio, wyszukiwania utworów, zmiany ustawień itp.
Korzystając z przycisku 5-kierunkowego, z poziomu menu Home można
wybrać właściwą opcję na ekranie.

Przycisk 5-kierunkowy
Przycisk  (odtwarzanie/
pauza/zatwierdzanie)

Otwórz następujące foldery i kliknij
dwukrotnie plik wykonywalny, znajdujący
się w odtwarzaczu Walkman.
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].

Informacje o instrukcjach

Przycisk OPTION/PWR OFF

Podłącz odtwarzacz Walkman do
uruchomionego komputera.

ˎˎ System

Około
4 godziny

http://rd1.sony.net/help/dmp/nwza10/h_ww/

Przycisk BACK/HOME

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.

Ładowanie

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

Obsługa odtwarzacza Walkman

Przyciski ///

Włączanie i wyłączanie zasilania

Naciśnij i
przytrzymaj przycisk
BACK/HOME.
Kanały
SensMe™

Włączanie zasilania

Listy odtwarzania

Przesuń przełącznik HOLD w kierunku przeciwnym do wskazywanego
przez strzałkę i naciśnij dowolny przycisk.

Wybór języka wyświetlacza
Język wyświetlacza należy wybrać przed przesyłaniem treści.
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Wybierz pozycję

Radio FM

[Ustawienia] z menu Home.

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

Wyłączanie zasilania
Naciśnij i przytrzymaj przycisk OPTION/PWR OFF.

¼¼Wskazówka
ˎˎPo pewnym okresie bezczynności ekran zostanie wyłączony. Aby włączyć
ekran, naciśnij przycisk BACK/HOME.
ˎˎW przypadku dłuższego okresu bezczynności, odtwarzacz Walkman
zostanie automatycznie wyłączony.

Muzyka
Filmy wideo
Zdjęcia

Podcasty
Bluetooth

Zakładka
Ustawienia

Ustawienia karty
SD
Przejdź do ekr. odtw.
utw.

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

Części i elementy sterujące
 Gniazdo WM-PORT
Do podłączania kabla USB (wchodzi w skład zestawu) lub urządzeń
peryferyjnych (nie wchodzą w skład zestawu).

 Wyświetlacz
 Przycisk VOL (głośność) +*1/–

Aby zwiększyć głośność, naciśnij przycisk VOL +, a aby ją zmniejszyć
naciśnij przycisk VOL –.

 Przycisk OPTION/PWR OFF (opcje/wyłączanie zasilania)

Do wyświetlania menu opcji.
Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku spowoduje wyłączenie ekranu
i przełączenie odtwarzacza Walkman w tryb czuwania.

 Przełącznik HOLD
 Kontrolka
 Gniazdo karty microSD

Informacje dotyczące regulacji głośności (tylko w
przypadku krajów/regionów stosujących się do
dyrektyw europejskich)
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 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.

Rozwiązywanie problemów

Środki ostrożności

Jeśli odtwarzacz Walkman nie działa zgodnie z oczekiwaniami, należy
spróbować wykonać poniższe czynności w celu rozwiązania problemu.

Informacje na temat praw i znaków towarowych
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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.

3

Naciśnij przycisk RESET
długopisem, spinaczem itp.

Przycisk RESET

Wkładaj kartę microSD, aż zablokuje się z kliknięciem.

 Przycisk BACK/HOME
 Przycisk 5-kierunkowy*1
Przycisk  (odtwarzanie/pauza/zatwierdzanie)
Przyciski /
Przyciski /

 Gniazdo słuchawek

 Osłona gniazda
 Otwór na pasek
 Wbudowana antena Bluetooth
 Symbol N
 Przycisk RESET

Naciśnij używając długopisu lub spinacza.
*1 Na przycisku jest wyczuwalna wypukłość, która ułatwia jego obsługę.

Objaw i rozwiązanie
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.
ˎˎNie można obsługiwać odtwarzacza Walkman, kiedy jest on
podłączony do komputera. Odłącz odtwarzacz Walkman od
komputera.

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.

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

