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Uwagi o standardach wodoodporności
(prosimy o przeczytanie przed
użyciem odtwarzacza)

ĄĄStandardy wodoodporności tego
odtwarzacza
Stopień wodoodporności tego odtwarzacza*1 jest
odpowiednikiem kodu IPX5*2 wg normy IEC60529 „Stopnie
ochrony przed wnikaniem wody (kod IP)”. Zwracamy uwagę,
że odtwarzacz nie jest całkowicie wodoszczelny.
*1 Warunkiem uzyskania odpowiedniego stopnia wodoodporności
odtwarzacza jest staranne zamknięcie osłony gniazda USB. Nie są
wodoszczelne sekcje słuchawek.
2
* IPX5 (stopnie ochrony przed strumieniami wody): odtwarzacz
zachowa sprawność nawet jeśli zostanie poddany działaniu
bezpośredniego strumienia wody z dowolnego kierunku, przy
założeniu że strumień ma wydajność około 12,5 l/min i woda leje się
z odległości około 3 m przez dyszę o wewnętrznej średnicy 6,3 mm
przez czas dłuższy niż 3 min. Nie dotyczy to jednak sekcji słuchawek.

Sekcja słuchawek
(bez
wodoszczelności)
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ĄĄZastosowania*1
• Odtwarzacza „WALKMAN” można używać podczas
biegania i spacerowania w deszczu.
• Odtwarzacz „WALKMAN” jest odporny na pot.
• Po zakończeniu używania odtwarzacza można wymyć go
w czystej wodzie o temperaturze pokojowej lub wypłukać
po delikatnym strumieniem bieżącej wody.*2
*1 Nie używać odtwarzacza w miejscach, w których ograniczona
słyszalność dźwięków z otoczenia mogłaby stanowić zagrożenie.
We wszystkich powyższych sytuacjach odtwarzacza należy używać ze
starannie zamkniętą osłoną gniazda USB.
*2 Postępować zgodnie z opisem z części „Czyszczenie po użyciu” na
odwrocie.
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ĄĄUwagi o ładowaniu akumulatora
Przewód USB dostarczony z odtwarzaczem nie jest
wodoodporny.

Przed ładowaniem akumulatora należy się upewnić,
że odtwarzacz nie jest mokry.
Uważać, aby nie zachlapać przewodu USB wodą ani nie
dopuścić do zgromadzenia się na nim wilgoci.
Nigdy nie dotykać przewodu USB mokrymi rękami i nie
podłączać go do mokrego odtwarzacza. Grozi to porażeniem
prądem.
Ładując akumulator, należy przestrzegać następujących zasad:
• Upewnić się, że miejsce używania przewodu USB jest
suche.
• Przed ładowaniem akumulatora należy się upewnić, że
odtwarzacz nie jest mokry. Jeśli odtwarzacz jest wilgotny,
przed rozpoczęciem ładowania należy go wytrzeć do sucha,
a następnie pozostawić do całkowitego wyschnięcia
w normalnej temperaturze.
• Akumulator należy ładować w temperaturze od 5 °C do
35 °C. Ładowanie w wyższej lub niższej temperaturze może
spowodować przerwanie ładowania w celu ochrony
wewnętrznych obwodów odtwarzacza.

Ciecze, których dotyczą standardy
wodoodporności
Zgodność

: świeża, słodka woda z kranu, pot

Niezgodność

: ciecze inne niż powyższa (np. woda
z mydlinami, woda z detergentami,
woda ze środkami do kąpieli,
szampon, woda z gorących źródeł,
woda z basenu, woda morska)

Standardy wodoodporności odtwarzacza są oparte na
naszych pomiarach w warunkach opisanych powyżej.
Zwracamy uwagę, że gwarancja nie obejmuje uszkodzeń
spowodowanych przez wodę wskutek niewłaściwego
użytkowania.
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ĄĄUwagi dotyczące posługiwania się
odtwarzaczem „WALKMAN”
Warunkiem uzyskania odpowiedniej
wodoodporności odtwarzacza jest staranne
zamknięcie osłony gniazda USB na odtwarzaczu. Jeśli
istnieje ryzyko kontaktu odtwarzacza z wodą lub
potem, osłona gniazda USB powinna pozostawać
starannie zamknięta.
• Zamykając osłonę USB należy sprawdzić, czy jej starannego
zamknięcia nie utrudnia piasek, włosy, kurz ani inne
drobne obiekty. Nawet mały obcy przedmiot może stać się
przyczyną przecieku wody.
• Nigdy nie otwierać i nie zamykać osłony gniazda USB
mokrymi, spoconymi lub zapiaszczonymi rękami. Nie
otwierać też i nie zamykać osłony, gdy odtwarzacz pracuje
na wolnym powietrzu. Przedostanie się do odtwarzacza
wody lub piasku może spowodować awarię. Przed
otwarciem osłony należy zapoznać się z częścią
„Czyszczenie po użyciu”.
• Przed otwarciem osłony gniazda USB należy się upewnić,
że odtwarzacz jest zupełnie suchy.
• Nie zanurzać odtwarzacza w wodzie z mydlinami,
szamponie, środkach chemicznych, wodzie z detergentami
lub ze środkami do kąpieli, wodzie z gorących źródeł,
wodzie morskiej itp. Nie wylewać na odtwarzacz takich
cieczy. Nie dopuszczać, by do odtwarzacza przykleiły się
obce przedmioty, takie jak piasek lub kurz. W razie
przyklejenia się do odtwarzacza obcych przedmiotów
należy je bezzwłocznie zmyć czystą wodą o normalnej
temperaturze lub pod niewielkim strumieniem bieżącej
wody, a następnie osuszyć odtwarzacz suchą, miękką
ściereczką. Przed myciem odtwarzacza należy sprawdzić,
czy osłona gniazda USB jest starannie zamknięta. Umyć
odtwarzacz ręcznie, bez użycia szczotki itp. Nie myć
odtwarzacza w zmywarce itp.
• Nie umieszczać odtwarzacza pod silnym strumieniem
bieżącej wody.
• Nie wylewać bezpośrednio na odtwarzacz gorącej wody ani
nie kierować na niego bezpośredniego strumienia gorącego
powietrza z suszarki do włosów itp. Nigdy nie używać
odtwarzacza w wysokiej temperaturze, na przykład
w saunie lub w pobliżu pieca.
• Nie przenosić odtwarzacza bezpośrednio z zimnego do
ciepłego miejsca. Gwałtowna zmiana temperatury może
spowodować skroplenie się wilgoci wewnątrz odtwarzacza.
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ĄĄCzyszczenie po użyciu

Wymiana osłony gniazda USB

• Jeśli odtwarzacz jest pokryty potem, piaskiem lub kurzem,
należy go bezzwłocznie umyć czystą wodą o normalnej
temperaturze lub pod niewielkim strumieniem bieżącej
wody. Przed myciem odtwarzacza należy sprawdzić, czy
osłona gniazda USB jest starannie zamknięta. Umyć
odtwarzacz ręcznie, bez użycia szczotki itp. Nie narażać
jednak słuchawek na kontakt z bezpośrednim strumieniem
wody. Nie myć odtwarzacza w pralce itp. Nie używać
detergentów, środków chemicznych ani nawilżanych
chusteczek.
• Po umyciu odtwarzacza należy zetrzeć z niego wodę
miękką ściereczką, po czym pozostawić odtwarzacz do
wyschnięcia w przewiewnym, ocienionym miejscu. Nie
suszyć odtwarzacza strumieniem gorącego powietrza
z suszarki do włosów. Grozi to powstaniem odkształceń
i pogorszeniem parametrów wodoodporności.
• Ponieważ sekcje słuchawek (patrz rysunek powyżej) nie są
wodoszczelne, przedostanie się wody do wnętrza
słuchawek może pogorszyć jakość dźwięku z odtwarzacza.
W razie przedostania się wody do słuchawek należy ją
usunąć zgodnie z poniższym opisem. Nie używać
odtwarzacza do czasu całkowitego wyschnięcia.

 Pociągnij za osłonę gniazda USB, aby ją zdjąć.
 Wciśnij występ (A) nowej osłony gniazda USB na to samo
miejsce.
W razie odczepienia się osłony gniazda USB można ją
przymocować, wciskając ją w to samo miejsce, jak pokazano
na prawym rysunku (.)

 Zetrzyj wilgoć z odtwarzacza
suchą ściereczką.
 Umieść suchą ściereczkę nad
otworem słuchawki
i potrząśnij słuchawką mniej
więcej 20 razy.
 Umieść suchą ściereczkę pod
słuchawkami i pozostaw
odtwarzacz w normalnej
temperaturze pokojowej na
mniej więcej 2 lub 3 godziny.
Długotrwałe użytkowanie i pewne warunki użytkowania
gumowej uszczelki w osłonie gniazda USB mogą
spowodować jej odkształcenie lub popękanie. Dla
zachowania wodoodporności zalecamy okresowe
sprawdzanie stanu osłony gniazda USB.
Osłony gniazd USB w kolorach poszczególnych
odtwarzaczy są dostępnie odpłatnie jako części zamienne.
Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższej
stacji serwisowej Sony.
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