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Περιεχόμενα

Μεταφορά μουσικής

Πώς να εγκαταστήσετε το συνοδευτικό λογισμικό (συμπεριλαμβάνεται ο Οδηγός βοήθειας)

Ελέγξτε τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στη συσκευασία.
 "WALKMAN" (1)
 Ακουστικά (1)
 Προστατευτικά "μαξιλαράκια" (Μέγεθος S, L) (1)
 Ηχείο (RDP-NWT18) (1) (μόνο για το μοντέλο NWZ-E473K/E474K)
 Καλώδιο USB (1)
 Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης (αυτό το εγχειρίδιο)
 Λογισμικό
Το λογισμικό είναι αποθηκευμένο στην ενσωματωμένη μνήμη flash του
Walkman και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
 Media Go
 WALKMAN Guide
 Οδηγός βοήθειας κλπ.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης, ανατρέξτε στην
παράγραφο "Πώς να εγκαταστήσετε το συνοδευτικό λογισμικό
(συμπεριλαμβάνεται ο Οδηγός βοήθειας)".

Από CD κλπ., με χρήση του Media Go
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Σχετικά με το λειτουργικό σύστημα
Windows
Σχετικά με τα εγχειρίδια
Εκτός από αυτόν τον Οδηγό Γρήγορης Εκκίνησης, αυτό το μοντέλο
συνοδεύεται από τον Οδηγό βοήθειας (έγγραφο HTML) το οποίο μπορείτε να
δείτε από τον WALKMAN Guide. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο "Πώς να
εγκαταστήσετε το συνοδευτικό λογισμικό (συμπεριλαμβάνεται ο Οδηγός
βοήθειας)".

Βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σας σύστημα είναι τα Windows XP (Service Pack 3
ή νεότερη έκδοση), τα Windows Vista*1 (Service Pack 2 ή νεότερη έκδοση) ή τα
Windows 7*1 (Service Pack 1 ή νεότερη έκδοση).
*1 Η [Λειτουργία συμβατότητας] για τα Windows XP δεν υποστηρίζεται.

Το Media Go υποστηρίζει μεταφορά δεδομένων από το iTunes 10 στο Walkman σας.

Με μεταφορά και απόθεση με χρήση της Εξερεύνησης των
Windows
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Για λεπτομέρειες σχετικά με τη μεταφορά μουσικής, βίντεο, φωτογραφιών ή
podcast, ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας. Μπορείτε να προβάλετε άμεσα τον
Οδηγό βοήθειας από το WALKMAN Guide.
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Συνδέστε το Walkman με τον υπολογιστή σας.

Καλώδιο USB (παρέχεται)

Επιλέξτε την παρακάτω ακολουθία στοιχείων στον
υπολογιστή.
Επιλέξτε [Έναρξη] - [Υπολογιστής] ή [Ο Υπολογιστής μου] [WALKMAN] - [Storage Media].

Κάντε διπλό κλικ στο [Setup.exe].
Εμφανίζεται ο οδηγός εγκατάστασης.
 Όταν εκτελείτε το [Setup.exe], στον υπολογιστή σας δημιουργείται
ένα αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου [Setup.exe] που είναι
αποθηκευμένο στον φάκελο [Storage Media] του Walkman σας και
ο οδηγός WALKMAN Guide και το λογισμικό Media Go
εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας.
 Αν το [Setup.exe] δεν ξεκινάει, αντιγράψτε το αρχείο [Setup.exe]
στην επιφάνεια εργασίας σας και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ
σε αυτό.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
Όταν ολοκληρωθεί ο οδηγός εγκατάστασης, στην επιφάνεια εργασίας
του υπολογιστή σας εμφανίζεται το εικονίδιο συντόμευσης του
WALKMAN Guide.

Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο (WALKMAN
Guide) στην επιφάνεια εργασίας, για να ξεκινήσετε
το WALKMAN Guide.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη μεταφορά μουσικής κλπ., ανατρέξτε
στον Οδηγό βοήθειας που περιλαμβάνεται στο WALKMAN Guide.

Οδηγίες χρήσης του "WALKMAN" σας

 Συμβουλή
 Μπορείτε να ξεκινήσετε το WALKMAN Guide και το Media Go από το μενού [Έναρξη]
(κάντε κλικ στην [Έναρξη] για να το εμφανίσετε).
 Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό που παρέχεται σε έναν άλλο υπολογιστή με
την ακόλουθη διαδικασία, ακόμα κι αν διαγράψετε το αρχείο [Setup.exe]
διαμορφώνοντας την ενσωματωμένη μνήμη flash του Walkman σας. Αντιγράψτε το
αρχείο [Setup.exe] και τον φάκελο [Install] από τον φάκελο [Backup] του υπολογιστή
σας στο Walkman. Στη συνέχεια, συνδέστε το Walkman σε έναν άλλο υπολογιστή στον
οποίο θέλετε να εγκαταστήσετε το λογισμικό και ακολουθήστε την παραπάνω
διαδικασία από το βήμα 2. Μπορείτε να βρείτε τον φάκελο [Backup] στη θέση
C:\Program Files*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E470\Backup
1
* Ενδέχεται να εμφανιστεί το στοιχείο [Program Files(x86)] ανάλογα με το λειτουργικό
σύστημα του υπολογιστή σας.

Τι μπορείτε να κάνετε με το WALKMAN Guide;
Το WALKMAN Guide περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
 Οδηγός βοήθειας
Μπορείτε να προβάλετε τους παρακάτω τύπους περιεχομένου στο πρόγραμμα
περιήγησής σας στο web.
 Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Walkman σας
 Οδηγίες χρήσης του λογισμικού για μεταφορά περιεχομένου στο Walkman
σας
 Αντιμετώπιση προβλημάτων
 Σύνδεση εγγραφής πελατών
 Σύνδεση υποστήριξης πελατών
 Άλλες χρήσιμες συνδέσεις
Περιλαμβάνει πληροφορίες συνδέσεων κλπ. στην τοποθεσία λήψης.
Τα συνοδευτικά στοιχεία διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή αγοράς.

 Συμβουλή
 Αφού εκτελέσετε το αρχείο [Setup.exe], θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ελεύθερο
χώρο του φακέλου [Storage Media] αποτελεσματικότερα, διαμορφώνοντας την
ενσωματωμένη μνήμη flash του Walkman σας. Για να διαμορφώσετε την
ενσωματωμένη μνήμη flash του Walkman, ανατρέξτε στην παράγραφο "Για
αρχικοποίηση (διαμόρφωση) του "WALKMAN" σας" στην πίσω σελίδα.

Κουμπί BACK/HOME
Κουμπί OPTION/PWR OFF

Οδηγίες χρήσης του μενού Home

Μενού Home

Το μενού Home εμφανίζεται όταν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί
BACK/HOME. Το μενού Home είναι το σημείο εκκίνησης για την αναπαραγωγή
αρχείων ήχου, την αναζήτηση τραγουδιών, την αλλαγή των ρυθμίσεων κλπ.
Από το μενού Home μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο στην οθόνη
χρησιμοποιώντας το κουμπί 5 κατευθύνσεων.
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SensMe™ Channels
FM Radio
Voice Recording
Music

Κουμπί 5 κατευθύνσεων

Videos
Photos

Φόρτιση της μπαταρίας
Η μπαταρία του Walkman σας επαναφορτίζεται όσο το Walkman είναι
συνδεδεμένο σε έναν ενεργοποιημένο υπολογιστή.

Επιστροφή στην
προηγούμενη οθόνη.

Φόρτιση
Περίπου
3 ώρες

Φορτίζει...

Πλήρως
φορτισμένο

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του "WALKMAN" σας
Για
ενεργοποίηση

Επιβεβαίωση.

Playlists

Podcasts

Settings

Music
Unlimited *1
Go to song
playback screen

NWZ-E573/E574/E575
SensMe™ Channels
FM Radio
Voice Recording
Music
Videos
Photos
Noise Canceling

Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί.

Για
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί
απενεργοποίηση OPTION/PWR OFF.

Games

Settings

Games
Podcasts
Music
Unlimited *1
Go to song
playback screen

*1: Αυτό το εικονίδιο ενδέχεται να μην εμφανίζεται ανάλογα με τη χώρα/περιοχή όπου
αγοράσατε το Walkman.

Εξαρτήματα και χειριστήρια

1
 Αν ορίσετε την ένταση πάνω από το συγκεκριμένο επίπεδο* και απενεργοποιήσετε το
Walkman, η ένταση επιστρέφει στο συγκεκριμένο επίπεδο*1 αυτόματα.
*1 Συγκεκριμένο επίπεδο = [16]

 Κουμπί BACK/HOME
 Κουμπί 5 κατευθύνσεων*1

Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αν το Walkman σας δεν λειτουργεί κανονικά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα
για να επιλύσετε το πρόβλημα.
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Κουμπί  (αναπαραγωγή/παύση/επιβεβαίωση)
Κουμπιά /
Κουμπιά /

 Υποδοχή ακουστικών
 Υποδοχή WM-PORT

Συνδέστε το καλώδιο USB (παρέχεται) ή τις περιφερειακές συσκευές (δεν
παρέχονται).

Σχετικά με το χειρισμό της έντασης (Μόνο
για χώρες/περιοχές που συμμορφώνονται
με τις ευρωπαϊκές οδηγίες)
Μια ηχητική ειδοποίηση (μπιπ) και η προειδοποίηση [Check the volume level]
αποσκοπούν στην προστασία της ακοής σας, όταν αυξάνετε την τιμή της έντασης
πάνω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο*1 την πρώτη φορά.
Μπορείτε να ακυρώσετε την ηχητική ειδοποίηση και την προειδοποίηση πατώντας
οποιοδήποτε κουμπί.

Σημείωση

 Μπορείτε να αυξήσετε την ένταση πάνω από το συγκεκριμένο επίπεδο* αφού
ακυρώσετε την ηχητική ειδοποίηση και την προειδοποίηση.
 Μετά την αρχική προειδοποίηση, η ηχητική ειδοποίηση και η προειδοποίηση
επαναλαμβάνονται κάθε 20 ώρες αθροιστικά κατά τις οποίες η ένταση είναι ορισμένη
σε τιμή πάνω από το συγκεκριμένο επίπεδο*1. Όταν συμβαίνει αυτό, η ένταση αλλάζει
αυτόματα στην αρχική ρύθμιση.
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 Οθόνη
 Κουμπί VOL +*1/–
 Κουμπί OPTION/PWR OFF

Πατήστε το για να εμφανίσετε το μενού επιλογών.
Εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο αυτό το κουμπί, η οθόνη απενεργοποιείται
και το Walkman μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.

 Διακόπτης HOLD
 Οπή για το λουράκι
 Μικρόφωνο

Χρησιμοποιήστε ένα στυλό ή έναν συνδετήρα κλπ.

1

*1 Υπάρχουν ανάγλυφες κουκκίδες. Μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για εύκολη επιλογή
των λειτουργιών του κουμπιού.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση σε έναν υπολογιστή, συμβουλευτείτε
τους πίνακες στα δεξιά.

Συνδέστε το Walkman σας στον υπολογιστή σας για να
φορτίσετε την μπαταρία.
Ενδέχεται να μπορέσετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα φορτίζοντας την
μπαταρία.

Πατήστε το κουμπί RESET με ένα
στυλό ή έναν συνδετήρα κλπ.

Κουμπί RESET

Πριν από την επαναφορά του Walkman σας,
βεβαιωθείτε ότι δεν εκτελείται αναπαραγωγή
κάποιου τραγουδιού, βίντεο κλπ. Κατόπιν,
μπορείτε να πραγματοποιήσετε επαναφορά του
Walkman με ασφάλεια.
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Ελέγξτε τις πληροφορίες που
σχετίζονται με το πρόβλημα στην ενότητα Βοήθειας του
εκάστοτε λογισμικού.
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Αναζητήστε πληροφορίες που σχετίζονται με το πρόβλημα
στις τοποθεσίες web υποστήριξης πελατών.

Χρησιμοποιήστε το για να κάνετε εγγραφές φωνής.

 Κουμπί RESET

Εντοπίστε τα συμπτώματα του προβλήματος στην ενότητα
"Αντιμετώπιση προβλημάτων" του Οδηγού βοήθειας
(έγγραφο HTML) και δοκιμάστε τις διορθωτικές ενέργειες
που προτείνονται.
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Για πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες web υποστήριξης πελατών,
ανατρέξτε στην παράγραφο "Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες".

Αν με τις ενέργειες που αναφέρονται παραπάνω δεν
επιλυθεί το πρόβλημα, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο
αντιπρόσωπο της Sony.

Σύμπτωμα
Δεν είναι δυνατή η
φόρτιση της μπαταρίας
από το Walkman σας.

Αιτία/Διορθωτική ενέργεια
 Το καλώδιο USB δεν είναι σωστά συνδεδεμένο σε μια
υποδοχή USB του υπολογιστή σας.
 Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και, στη συνέχεια,
συνδέστε το ξανά.
 Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που παρέχεται.
 Φορτίζετε την μπαταρία σε θερμοκρασία
περιβάλλοντος κάτω των 5 °C και άνω των 35 °C.
 Δεν είναι δυνατή η φόρτιση της μπαταρίας όταν
εμφανίζεται το εικονίδιο
. Φορτίστε τη
μπαταρία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ
5 °C και 35 °C.
 Ο υπολογιστής δεν είναι ενεργοποιημένος.
 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.
 Ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής
λειτουργίας ή αδρανοποίησης.
 Επαναφέρετε τον υπολογιστή από την κατάσταση
αναστολής λειτουργίας ή αδρανοποίησης.
 Χρησιμοποιείτε διανομέα USB.
 Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η σύνδεση του
Walkman σας μέσω διανομέα USB. Συνδέστε το
Walkman απευθείας στον υπολογιστή σας
χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB (παρέχεται).
 Το λειτουργικό σύστημα που είναι εγκατεστημένο
στον υπολογιστή δεν υποστηρίζεται από το Walkman
σας.
 Για να φορτίσετε το Walkman, συνδέστε το
Walkman σε έναν υπολογιστή με λειτουργικό
σύστημα που υποστηρίζεται από το Walkman.
 Δεν έχετε χρησιμοποιήσει το Walkman σας για
περισσότερο από έναν χρόνο.
 Ανάλογα με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες
χρησιμοποιείτε το Walkman, η μπαταρία ενδέχεται
να έχει φθαρεί. Απευθυνθείτε στον πλησιέστερο
αντιπρόσωπο της Sony.

Σύμπτωμα
Αιτία/Διορθωτική ενέργεια
Δεν εμφανίζεται το
 Το καλώδιο USB δεν είναι σωστά συνδεδεμένο σε μια
μήνυμα [Connected
υποδοχή USB του υπολογιστή σας.
USB. The player cannot
 Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και, στη συνέχεια,
be operated.] ή
συνδέστε το ξανά.
[Connected USB (MTP).
 Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που παρέχεται.
The player cannot be
 Χρησιμοποιείτε διανομέα USB.
operated.], όταν η
 Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η σύνδεση του
σύνδεση με τον
Walkman σας μέσω διανομέα USB. Συνδέστε το
υπολογιστή έχει γίνει με
Walkman απευθείας στον υπολογιστή σας
το καλώδιο USB
χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB (παρέχεται).
(παρέχεται) (ο
 Ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με την υποδοχή USB
υπολογιστής δεν
του υπολογιστή σας.
αναγνωρίζει το
 Συνδέστε το Walkman σας σε μια άλλη υποδοχή
Walkman σας).
USB του υπολογιστή σας.
 Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το
Walkman σας ή όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι
χαμηλή, μπορεί να χρειαστούν περίπου 30
δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα στο
Walkman αφού το συνδέσετε στον υπολογιστή. Δεν
πρόκειται για δυσλειτουργία.
 Ενδέχεται να εκτελεστεί έλεγχος ταυτότητας του
λογισμικού και αυτό μπορεί να διαρκέσει αρκετή
ώρα. Περιμένετε λίγη ώρα.
 Η εγκατάσταση του λογισμικού απέτυχε.
 Εγκαταστήστε ξανά το λογισμικό χρησιμοποιώντας
το πρόγραμμα εγκατάστασης. Το δεδομένα που
έχουν εισαχθεί θα παραμείνουν άθικτα.
 Ο υπολογιστής εκτελεί διαφορετικό λογισμικό από
εκείνο που χρησιμοποιήσατε για τη μεταφορά.
 Αποσυνδέστε το καλώδιο USB, περιμένετε μερικά
λεπτά και συνδέστε το ξανά. Αν εξακολουθεί να
εμφανίζεται το πρόβλημα, αποσυνδέστε το
καλώδιο USB, επανεκκινήστε τον υπολογιστή και,
στη συνέχεια, συνδέστε ξανά το καλώδιο USB.
Η λειτουργία του
 Χρησιμοποιείτε διανομέα USB ή καλώδιο επέκτασης
Walkman σας
USB.
παρουσιάζει αστάθεια
 Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η σύνδεση του
όταν είναι συνδεδεμένο
Walkman σας μέσω διανομέα ή καλωδίου
στον υπολογιστή.
επέκτασης USB. Συνδέστε το Walkman απευθείας
στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο
USB (παρέχεται).

Σύμπτωμα
Αιτία/Διορθωτική ενέργεια
Όταν κάνετε διπλό κλικ  Εγκαταστήστε το συνοδευτικό λογισμικό αφού
στο αρχείο [Setup.exe]
εγκαταστήσετε το Windows Media Player 11 ή
για να εγκαταστήσετε το
νεότερη έκδοση. Για λεπτομέρειες σχετικά με το
συνοδευτικό λογισμικό,
Windows Media Player, ανατρέξτε στην παρακάτω
το [Setup.exe] δεν
τοποθεσία web:
εκτελείται και ανοίγει το
http://support.microsoft.com/
παράθυρο ιδιοτήτων.

Για αρχικοποίηση (διαμόρφωση) του "WALKMAN" σας
Μπορείτε να διαμορφώσετε την ενσωματωμένη μνήμη flash του Walkman
σας. Εάν διαμορφώσετε τη μνήμη, θα διαγραφούν όλα τα αρχεία καθώς και ο
Οδηγός βοήθειας (έγγραφο HTML) και θα επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις
στις προεπιλεγμένες τιμές τους. Ελέγξτε τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα
στη μνήμη πριν από τη διαμόρφωση και, στη συνέχεια, εξαγάγετε τα αρχεία
που χρειάζεστε στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ή σε μια άλλη
συσκευή.

1

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί BACK/
HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού Home.

2

Επιλέξτε
[Settings] – [Common Settings] – [Reset/
Format] – [Format] – [Yes] – [Yes] με αυτήν τη σειρά.
Πατήστε το κουμπί /// για να επιλέξετε το στοιχείο και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί  για επιβεβαίωση.
Όταν ολοκληρωθεί η αρχικοποίηση, εμφανίζεται η ένδειξη [Memory
formatted.].

Σημείωση

 Μην διαμορφώσετε την ενσωματωμένη μνήμη flash χρησιμοποιώντας την
Εξερεύνηση των Windows. Αν θέλετε να διαμορφώσετε την ενσωματωμένη
μνήμη flash, διαμορφώστε την στο Walkman σας.

Προφυλάξεις
Σημείωση για την Άδεια χρήσης και το Εμπορικό σήμα
Ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας (έγγραφο HTML).

Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες
Αν έχετε απορίες ή προβλήματα με αυτό το προϊόν ή θέλετε πληροφορίες για τα
στοιχεία που είναι συμβατά με αυτό το προϊόν, επισκεφτείτε τις ακόλουθες
τοποθεσίες web.
Για πελάτες στις ΗΠΑ:
http://www.sony.com/walkmansupport
Για πελάτες στον Καναδά:
http://esupport.sony.com/ca/
Για πελάτες στην Ευρώπη:
http://support.sony-europe.com/DNA
Για πελάτες στη Λατινική Αμερική:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Για πελάτες σε άλλες χώρες/περιοχές:
http://www.sony-asia.com/support
Για πελάτες που αγόρασαν τα υπερπόντια μοντέλα:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/

