İçindekiler
Lütfen, paketin içeriğini kontrol edin.

Kullanma Kılavuzu

 “WALKMAN” cihazı (1)

Müzik Aktarmanın Üç Yolu

Ürünle Verilen Programın Kurulması (Kullanıcı Kılavuzu dahil)

Pilin Şarj Edilmesi

Windows Media Player ile CD’lerden vb.
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 Tutucu (1)

“WALKMAN” cihazını bilgisayarınıza bağlayın.

Ürünle Verilen Programın Kurulması
“WALKMAN” Cihazının Kullanımı

Kılavuzlar hakkında

 USB kablosu (1)
 Kulakiçi kulaklıklar (S ve L boyutu) (İkili olarak verilir)
Satın aldığınızda üründe M boyutu kulakiçi kulaklıklar takılıdır.
 Kullanma Kılavuzu (bu kılavuz) (1)
 Su Geçirmezlik Özellikleriyle İlgili Notlar (1)
 Program
Program, “WALKMAN” cihazının dahili flaş belleğinde kayıtlıdır ve şu öğeleri
içerir:
 Content Transfer
 WALKMAN Guide
 Kullanıcı Kılavuzu vb.
Programın kurulumuyla ilgili ayrıntılı bilgi için, “Ürünle Verilen Programın
Kurulması (Kullanıcı Kılavuzu dahil)” başlıklı bölüme bakın.

Bu Kullanma Kılavuzuna ek olarak, bu modelle birlikte WALKMAN Guide’dan
görüntüleyebileceğiniz bir Kullanıcı Kılavuzu (HTML belgesi) verilmektedir.
Ayrıntılı bilgi için, “Ürünle Verilen Programın Kurulması (Kullanıcı Kılavuzu
dahil)” başlıklı bölüme bakın.

Windows İşletim Sistemi ve Windows
Media Player Hakkında
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İşletim sisteminizin Windows XP (Service Pack 3 ve üzeri), Windows Vista*1
(Service Pack 1 ve üzeri) veya Windows 7*1 ve kurulu olan Windows Media Player
sürümünün 11 (Windows XP/Windows Vista) veya 12 (Windows 7) olduğundan
emin olun.
Windows Media Player’ın kullanımı ve programla ilgili destek hakkında ayrıntılı
bilgi için, şu web sitesinden Windows Media Player bilgilerine ulaşabilirsiniz:
http://support.microsoft.com/
*1 Windows XP için [Uyumluluk modu] desteklenmez.

Content Transfer ile iTunes*1’dan vb.

*1 Content Transfer programı, “WALKMAN” cihazına veri aktarılması için yalnızca
iTunes 9.0 sürümünü desteklemektedir.

USB kablosu (ürünle verilir)
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Windows Explorer ile sürükle bırak yöntemiyle

4
Müzik aktarma ile ilgili ayrıntılı bilgi için, Kullanıcı Kılavuzuna başvurun. Kullanıcı
Kılavuzu, WALKMAN Guide’dan kolayca açılabilir.
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Bilgisayarınızdan sırasıyla aşağıda belirtilen
seçimleri yapın.
Sırasıyla [Başlat] - [Bilgisayarım] veya [Bilgisayar] - [WALKMAN] [Kayıt Ortamı] seçimini yapın.

[Setup.exe] dosyasına çift tıklayın.
Kurulum sihirbazı açılır.
 [Setup.exe] programını yürüttüğünüzde, yedek olarak durması için
bilgisayarınıza “WALKMAN” cihazının [Kayıt Ortamı]nda kayıtlı
olan [Setup.exe] dosyası ve [Install] klasörü kopyalanır ve
WALKMAN Guide ve Content Transfer programı yüklenir.

Ekranda verilen talimatları takip edin.
[Setup.exe] programı yürütüldükten sonra, bilgisayarınızın
masaüstünde WALKMAN Guide kısayolu oluşturulur.
 “WALKMAN” cihazı bilgisayara bağlandıktan sonra, ürünle verilen
programların kurulumu tamamlandığında Content Transfer
programı otomatik olarak başlatılır.

WALKMAN Guide’ı başlatmak için, masaüstündeki
(WALKMAN Guide) simgesine çift tıklayın.
Müzik aktarma vb. ile ilgili ayrıntılı bilgi için, WALKMAN Guide
içerisindeki Kullanıcı Kılavuzuna başvurun.

 İpucu
 WALKMAN Guide ve Content Transfer programını [Başlat] menüsünden de
başlatabilirsiniz ([Başlat] düğmesine tıklandığında görüntülenir).
 “WALKMAN” cihazının dahili flaş belleğini biçimlendirerek “WALKMAN” cihazındaki
[Setup.exe] dosyasını silerseniz, [Setup.exe] dosyasını ve [Install] klasörünü
bilgisayarınızdaki [Backup] klasöründen “WALKMAN” cihazına geri kopyalayın.
“WALKMAN” cihazını programı kurmak istediğiniz bilgisayara bağlayın ve programı
kurmak için yukarıdaki prosedürü 1. adımdan itibaren uygulayın. Programı kurduktan
sonra, “WALKMAN” cihazınızdaki [Setup.exe] dosyasını ve [Install] klasörünü silin.
Yedekleme verileri, varsayılan kurulum ayarlarında bilgisayarınızın [C] sürücüsünde şu
dizinde kayıtlıdır:
C:\Program Dosyaları\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-W260\Backup

Parçalar ve Kontrol Düğmeleri

“WALKMAN” cihazını USB kablosuyla (ürünle
verilir) açık bir bilgisayara bağlayın.

WALKMAN Guide şu öğeleri içerir:
 Kullanıcı Kılavuzu
Web tarayıcınızda aşağıda sıralanan içerikleri görüntüleyebilirsiniz.
 “WALKMAN” cihazının kullanımıyla ilgili ayrıntılı bilgi
 “WALKMAN” cihazına müzik aktarmaya yarayan programın kullanımı
 Sorun giderme
 Müşteri Kayıt Bağlantısı
 Müşteri Destek Bağlantısı
 Diğer kullanışlı Bağlantılar
İndirme sitesindeki bağlantı bilgileri vb. dahildir
Ürünle verilen bileşenler, ürünün satın alındığı ülkeye/bölgeye göre değişebilir.

 İpucu
 [Setup.exe] uygulamasını yürüttükten sonra, “WALKMAN” cihazınızın dahili flaş
belleğini biçimlendirerek [Kayıt Ortamı] klasöründeki boş alanı daha verimli şekilde
kullanabilirsiniz. “WALKMAN” cihazınızın dahili flaş belleğini biçimlendirmek için,
arka sayfadaki ““WALKMAN” cihazının biçimlendirilmesi” başlıklı bölüme bakın.

Ses ayarını ilk defa sınır düzeyinin*1 üzerine yükselttiğinizde, kulaklarınızın
korunması amacıyla bir alarm (bip) ve “Check the volume level” uyarısı duyulur.
Herhangi bir düğmeye basarak alarmı ve uyarıyı iptal edebilirsiniz.

Ekranda işlem seçeneği sunan bir mesaj görüntülenirse, “İptal”
düğmesine tıklayın. Şarj işlemi başlar.

OPR lambası

WALKMAN Guide ile yapılabilecekler?
Pilin bilgisayardan şarj edilmesiyle ilgili notlar

 OPR lambası, şarj sırasında “WALKMAN” cihazının şarj durumunu gösterir.
Kırmızı yanıyorsa: Şarj oluyordur
Sönmüşse: Tamamen dolmuştur veya şarj olmuyordur
 Şarj süresi yaklaşık 1,5 saattir.
Tam olarak şarj olduktan sonra “WALKMAN” cihazını bilgisayarınızdan çıkartın.
 Bilgisayar örneğin Uyku modu gibi bir güç tasarruf moduna girdiğinde, “WALKMAN”
cihazı, USB kablosuyla bilgisayara bağlı olduğu sürece pili harcamaya devam eder.
 “WALKMAN” cihazını ilk defa kullanıyorsanız veya uzun bir süredir kullanmadıysanız,
şarj işlemi başlasa bile (OPR lambası kırmızı yanar) “WALKMAN” cihazının bilgisayar
tarafından tanınması birkaç dakika sürebilir. “WALKMAN” cihazını bilgisayara
bağladıktan yaklaşık 5 dakika sonra, bilgisayarın cihazı tanıyıp tanımadığını kontrol
edin.

Kalan pil gücünün kontrol edilmesi

Kalan pil gücü, OPR lambasıyla gösterilir. OPR lambası kırmızı yanmaya
başladığında, pili şarj edin.

Yeşil*

Turuncu*

Hızlı kırmızı Pil bittiğinde, OPR lambası kısa aralıklarla
Kırmızı* yanıp söner kırmızı yanıp sönmeye başlar ve uzun bir

bip sesi duyulur. Bip sesi duyulduktan sonra,
“WALKMAN” cihazını çalıştıramazsınız.

* Oynatma ve duraklama sırasında yaklaşık 5 saniye aralıklarla yanıp söner.

Ses düzeyi işleyişi hakkında (Yalnızca Avrupa
Direktiflerinin uygulandığı ülkeler/bölgeler
için)

 Boyun bandı
 Kulakiçi kulaklık
 Kulaklık bölümü
 SHUF (Karıştır)/PLAYLISTS
düğmesi

 VOL +*1/– düğmesi

 POWER düğmesi
 OPR (Çalışma) lambası
 USB girişi kapağı
  düğmesi*1
 / düğmesi
 RESET düğmesi

*1 Düğmeler üzerinde çıkıntılı noktalar bulunur. Bu noktalar, düğmeleri daha rahat
kullanmanıza yardımcı olur.

Kulakiçi kulaklıkların takılması

Ürünü satın aldığınızda, üründe M boyu kulakiçi kulaklıklar takılıdır (S ve L boyları
da ürünle birlikte verilir). Daha iyi bir ses kalitesi keyfi yaşamak için, kulakiçi
kulaklık boyutunu değiştirin ya da kulakiçi kulaklık konumunu kulağınıza rahat ve
tam oturacak şekilde ayarlayın.
Kulakiçi kulaklıkları değiştirirken, yerinden çıkmasını önlemek ve kulağınızda
kalmasını sağlamak için kulakiçi kulaklıkları bükerek “WALKMAN” cihazına
sağlam şekilde takın.
Bir kulakiçi kulaklık zarar görürse, opsiyonel kulakiçi kulaklıklar (EP-EX1) satın alınabilir.

Not
1
 Alarm ve uyarıyı iptal ettikten sonra sesi sınır düzeyinin* üzerine arttırabilirsiniz.
1
 İlk uyarıdan sonra bu alarm ve uyarı, sesin sınır düzeyinin* üzerine yükseltildiği,
birbirini takip eden 20 saatin sonunda tekrarlanır; böyle bir durumda, ses düzeyi
otomatik olarak [7] düzeyine getirilir.
1
 Sesi sınır düzeyinin* üzerine ayarladıktan sonra Walkman’inizi kapatırsanız, ses
otomatik olarak sınır düzeyine*1 geri döner.
*1 Sınır düzeyi = [21]

Gücün açılması ve “WALKMAN” cihazının
kulağınıza yerleştirilmesi.
1

“WALKMAN” cihazının sol () ve sağ ()
bölümlerini kontrol edin.

2

“WALKMAN” cihazını açmak için, sağ ()
tarafta bulunan POWER düğmesini AÇIK
konumuna getirin.
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Müzik Çalma
POWER düğmesi

ZAPPIN, önceden ayarlanan süredeki şarkı parçalarının sıralı bir şekilde
çalınmasını sağlar.

 düğmesi

“WALKMAN” cihazını rahat hissedecek şekilde ayarlayın.

“WALKMAN” cihazının açılıp
kapatılması
POWER düğmesini açık veya kapalı
konuma getirin.

Müzik çalma
 düğmesine basın.

Çalmayı duraklatmak için
 düğmesine basın.

Önceki/sonraki şarkıya geçme
Not
 “WALKMAN” cihazıyla rahat edemezseniz, kulakiçi kulaklıkları değiştirin. “Kulakiçi
kulaklıkların takılması” başlıklı bölüme bakın.

“WALKMAN” cihazının tutucuya takılması
“WALKMAN” cihazını taşırken veya kullanmıyorken, “WALKMAN” cihazını
ürünle verilen tutucuda saklayın.
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“WALKMAN” cihazının
kapatılması.
“WALKMAN” cihazını
tutucuya sağlam şekilde
takın.

 (geri) veya  (ileri) düğmesine
basın.

Önceki/sonraki klasöre (albüme)
geçme
Önceki veya sonraki klasörün başına
geçmek için,  (geri) veya 
(ileri) düğmesini yaklaşık 1 saniye basılı
tutun.

Karıştırarak çalma

Bir çalma listesinin çalınması
Bir çalma listesindeki şarkıları çalmak
için, SHUF (Karıştır)/PLAYLISTS
düğmesini yaklaşık 1 saniye basılı tutun.
Önceki/sonraki çalma listesinin başına
geçmek için, / düğmesini
yaklaşık 1 saniye basılı tutun.
“WALKMAN” cihazında kayıtlı tüm
şarkıları baştan tekrar çalmaya
başlamak için, bir çalma listesindeki
şarkılar çalınırken SHUF (Karıştır)/
PLAYLISTS düğmesini yaklaşık
1 saniye basılı tutun.
Not
 Bir çalma listesindeki şarkılar çalınırken,
yalnızca çalma listesinde kayıtlı şarkılar
çalınır.

1

2
Normal çalma sırasında  düğmesini
yaklaşık 1 saniye basılı tutun.

Şarkıları rastgele sırada çalmak için
SHUF (Karıştır)/PLAYLISTS
düğmesine basın.
Not
 Karışık çalma sırasında, /
düğmesini yaklaşık 1 saniye basılı
tutsanız bile önceki veya sonraki klasöre
geçemezsiniz.

“WALKMAN” cihazı beklenildiği gibi çalışmıyorsa, sorunu gidermek için aşağıda
açıklanan adımları uygulayın.

Normal çalma

/  düğmesi
SHUF/PLAYLISTS düğmesi

Boyun bandını kulaklarınızın arkasına asın.
Kulaklık bölümlerini kulaklarınıza yerleştirin.

Sorun Giderme

ZAPPIN Çalma nedir?

3
ZAPPIN çalma sırasında  düğmesine
bir defa basın.

ZAPPIN çalma

ZAPPIN çalma, 4 saniyelik “Zappin short” veya 15 saniyelik “Zappin
long” ayarıyla gerçekleştirilebilir.
“Kısa” veya “uzun” ayarı arasında geçiş yapmak için,  düğmesini
yaklaşık 1 saniye basılı tutun.

 düğmesini yaklaşık 1 saniye
basılı tutun.

4 san.

15 san.

 İpucu
 Önceki/sonraki şarkı parçasına geçebilir, şarkı parçalarını rastgele sırada
çalabilir veya bir çalma listesindeki çarkı parçalarını çalabilirsiniz. Bu
işlemler, normal çalmadaki işlemlerle aynıdır.
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Kullanıcı Kılavuzundaki (HTML belgesi) “Sorun Giderme”
bölümünde yaşadığınız sorunun belirtilerini bulun ve
listedeki sorun giderme işlemlerini uygulayın.
Sorun gidermeyle ilgili ayrıntılı bilgi için, sağ taraftaki tablolara bakın.

Pili şarj etmek için, “WALKMAN” cihazını bilgisayarınıza
bağlayın.
Pili şarj ederek bazı sorunları çözebilirsiniz.

Toplu iğne vb. gibi bir nesneyle
RESET düğmesine basın.
“WALKMAN” cihazını sıfırlarken, lütfen aşağıdaki
hususlara dikkat edin.
 POWER düğmesi AÇIK konumda olmalıdır.
 “WALKMAN” cihazı, bilgisayara bağlı olmalıdır.
 “WALKMAN” cihazında müzik çalınmamalıdır.

RESET düğmesi

Karşılaştığınız sorunla ilgili bilgileri
kullandığınız programın Yardım
bölümünden kontrol edin.
Karşılaştığınız sorunla ilgili bilgileri müşteri destek web
sitelerinden arayın.
Müşteri hizmetleri web sitesi hakkındaki bilgi için, “En güncel bilgiler için”
başlıklı bölüme bakın.

Listelenen yaklaşımlarla sorunu gideremezseniz, en yakın
Sony bayisine başvurun.

Belirti
Pil ömrü kısa.

Nedeni/Çözümü
 Bilgisayar örneğin Uyku modu gibi bir güç tasarruf
moduna girdiğinde, “WALKMAN” cihazı, USB
kablosuyla bilgisayara bağlı olduğu sürece
“WALKMAN” cihazı şarj olmayacaktır. Aksine,
“WALKMAN” cihazı pilini harcamaya devam
edecektir.
 Pil tam olarak şarj olduktan sonra, USB kablosunu
çıkartın.
 Bilgisayarınızın Uyku moduna girmesini
engelleyin.
“WALKMAN” cihazı,
 USB kablosu, bilgisayardaki USB girişine doğru
pili şarj edemiyor.
şekilde bağlanmamıştır.
 USB kablosunu çıkarıp yeniden takın.
 Ürünle verilen USB kablosunu kullanın.
 Pil, 5 °C ila 35 °C arasındaki ortam sıcaklığından
farklı bir sıcaklıkta şarj edilmiştir.
 Pili 5 °C ila 35 °C arasındaki bir ortam sıcaklığında
şarj edin.
 Bilgisayarınız açık değildir.
 Bilgisayarınızı açık konuma getirin.
 Bilgisayarınızın Uyku moduna girmiştir.
 Bilgisayarınızı Uyku modundan çıkartın.
 Karşılaştığınız belirti yukarıda açıklanan belirtiler
arasında yoksa, “WALKMAN” cihazının RESET
düğmesine basın ve cihazı, USB kablosuyla (ürünle
verilir) bilgisayarınıza bağlayın.
 “WALKMAN” cihazı bir yılı aşkın bir süredir
kullanılmamıştır.
 “WALKMAN” cihazının kullanıldığı koşullara bağlı
olarak, pil ömrünü tamamlamış olabilir. Size en
yakın Sony satıcısına danışın.
Bilgisayar, “WALKMAN”  “WALKMAN” cihazı, bilgisayara ürünle verilen USB
cihazını tanımıyor.
kablosu kullanılarak bağlanmamıştır.
 “WALKMAN” cihazını, bilgisayara ürünle verilen
USB kablosunu kullanılarak bağlayın. Ürünle
birlikte verilen dışında bir USB kablosu
kullanırsanız, “WALKMAN” cihazını
bilgisayarınıza doğru şekilde bağlayamayabilirsiniz
ve bilgisayarınız cihazı tanımayabilir.

Belirti
Nedeni/Çözümü
Bilgisayar, “WALKMAN”  “WALKMAN” cihazı, ürünle verilen USB kablosuyla
cihazını tanımıyor.
doğru şekilde bağlanmamıştır.
(Devam)
 “WALKMAN” cihazını ürünle verilen USB kablosunu
kullanarak doğru şekilde bağlayın. Bağlantı doğru
yapılmasa da şarj işlemi başlayacaktır (OPR lambası
kırmızı yanıp söner), ancak yine de bilgisayar
“WALKMAN” cihazını tanımayabilir. Böyle bir
durumda, “WALKMAN” cihazının ürünle verilen
USB kablosuyla bağlantısını kesin ve ardından ürünle
verilen USB kablosunu tekrar takın.
 Kalan pil gücü düşük veya yetersizdir.
 Pili şarj edin. “WALKMAN” cihazını ilk defa
kullanıyorsanız veya uzun bir süredir
kullanmadıysanız, şarj işlemi başlasa bile (OPR
lambası kırmızı yanar) “WALKMAN” cihazının
bilgisayar tarafından tanınması birkaç dakika
sürebilir. “WALKMAN” cihazını bilgisayara
bağladıktan yaklaşık 5 dakika sonra, bilgisayarın
cihazı tanıyıp tanımadığını kontrol edin.
 Program doğrulama gerçekleştiriliyor olabilir ve bu
işlem biraz zaman alabilir. Lütfen, bu işlemin
tamamlanmasını bekleyin.
 Program kurulumu tamamlanmadı.
 Kurulum uygulamasını kullanarak programı
yeniden kurun. Aktarılan veriler aynı şekilde
kalacaktır.
 Bilgisayar, aktarma için kullanılan program dışında
bir program çalıştırıyordur.
 USB kablosunu çıkarıp birkaç dakika bekledikten
sonra geri takın. Sorun devam ederse USB
kablosunu çıkartın, bilgisayarını yeniden başlatın
ve ardından USB kablosunu geri takın.
“WALKMAN”
 Aktarılmış şarkıları doğrudan “WALKMAN”
cihazındaki şarkılar
cihazından silemezsiniz.
silinemiyor.
 “WALKMAN” cihazından şarkı silmek
istediğinizde, şarkıları aktarırken kullandığınız
programı veya Windows Explorer programını
kullanabilirsiniz.

Uyarılar
“WALKMAN” cihazının biçimlendirilmesi
“WALKMAN” cihazını biçimlendirirseniz, tüm veriler silinir ve tüm ayarlar
varsayılan durumuna geri yüklenir.
Notlar
 Bellek biçimlendirildiğinde, tüm veriler (fabrikada kurulan örnek veriler, ürünle
verilen program kurma uygulaması ve Kullanıcı Kılavuzu da dahil tüm şarkılar)
silinecektir. Biçimlendirme öncesi, bellekte kayıtlı verilerin kontrol edildiğinden
ve önemli verilerin bilgisayarınızın sabit diskine kopyalandığından emin olun.
 “WALKMAN” cihazının dahili flaş belleğinin Windows Explorer kullanılarak
biçimlendirilmediğinden emin olun. Windows Explorer ile biçimlendirirseniz,
“WALKMAN” cihazını kullanarak tekrar biçimlendirin.
 Biçimlendirme yalnızca çalma durdurulduktan sonra gerçekleştirilebilir.
 Kalan pil gücünün düşük olması nedeniyle OPR lambası kırmızı yanarsa,
“WALKMAN” cihazını biçimlendirmeden önce pili şarj edin.
 Bellek biçimlendirildiğinde, “WALKMAN” cihazı ile birlikte verilen Content
Transfer programı da silinecektir. Tekrar kurmanız gerekirse, Content Transfer
programını müşteri destek web sitelerinden indirebilirsiniz.
 Bellek biçimlendirildiğinde karışık çalma, çalma listesi çalma, ZAPPIN çalma,
AVLS (Ses Düzeyini Sınırl.) ve ses ayarları da varsayılan değerlerine geri yüklenir.
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“WALKMAN” cihazını açın.

3

OPR lambası kırmızı yandıktan sonra 30 saniye
içerisinde  veya  düğmesine basın.

4

OPR lambası hızlı bir şekilde turuncu yanıp sönmeye
başlayana kadar  düğmesini yaklaşık 15 saniye
basılı tutun.
 düğmesini bırakın. OPR lambası kırmızı yanacaktır.

 veya  düğmesine her bastığınızda, OPR lambasının rengi yeşil ile
kırmızı arasında değişecektir.

OPR lambası yeşil yanarken,  düğmesine basın.
OPR lambası hızlı bir şekilde yeşil yanıp söner ve biçimlendirme işlemi
yürütülür. OPR lambası söndüğünde biçimlendirme işlemi tamamlanır.
OPR lambası kırmızı yanarken  düğmesine basarsanız veya 30 saniye
basılı tutarsanız, biçimlendirme iptal edilir.

Pilleri (pil paketi veya takılan piller) uzun süre güneş ışığı ateş, vb. gibi aşırı sıcağa maruz
bırakmayın.

En güncel bilgiler için
Bu ürünle ilgili sorularınız veya sorunlarınız olursa ya da bu ürünle uyumlu
ürünlerle ilgili bilgi almak isterseniz aşağıdaki web sitelerini ziyaret edin.
Amerika’daki müşteriler için:
http://www.sony.com/walkmansupport
Kanada’daki müşteriler için:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Avrupa’daki müşteriler için:
http://support.sony-europe.com/DNA
Latin Amerika’daki müşteriler için:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Diğer ülke/bölgelerdeki müşteriler için:
http://www.sony-asia.com/support
Denizaşırı modelleri satın alan müşteriler için:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/

