Συνοπτικός οδηγός έναρξης
Πώς να εγκαταστήσετε το συνοδευτικό λογισμικό
Οδηγίες χρήσης του "WALKMAN"

Περιεχόμενα

Εγκατάσταση του παρεχόμενου λογισμικού

Ελέγξτε τα περιεχόμενα της συσκευασίας.
 "WALKMAN" (1)
 Ακουστικά (1)
 Καλύμματα ακουστικών (1 σετ)
 Καλώδιο USB (1)
 Συνοπτικός οδηγός έναρξης (αυτό το εγχειρίδιο)

Εγκατάσταση των WALKMAN Guide και Media Go (για
Windows)
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Σχετικά με το λειτουργικό σύστημα

NWZ-E583/E584/E585
Αποκτήστε πρόσβαση στον ηλεκτρονικό
Οδηγό βοήθειας (Πλήρης έκδοση).
Για υπολογιστές ή smartphone
Ενώ η περιήγηση είναι δωρεάν, μπορεί να
χρεωθείτε για την επικοινωνία σύμφωνα με
το συμβόλαιο του φορέα σας.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwze580/el/

*1 Εκτός εκδόσεων λειτουργικού συστήματος 64 bit.
*2 Δεν υποστηρίζεται η [Λειτουργία συμβατότητας] για Windows XP.

Για υπολογιστή Mac, βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα είναι Mac
OS X v10.6 ή νεότερο.
Δεν υποστηρίζεται από λειτουργικά συστήματα διαφορετικά των
παραπάνω

Καλώδιο USB (παρέχεται)
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4-466-635-41 (1)
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Windows 7 ή νεότερα: Επιλέξτε [ Έναρξη] – [Υπολογιστής] ή
[Ο υπολογιστής μου] – [WALKMAN] – [Storage Media] –
[FOR_WINDOWS].
Windows 8: Επιλέξτε [Επιφάνεια εργασίας] από [Οθόνη
έναρξης] για να ανοίξει η [Εξερεύνηση αρχείων]. Στη λίστα
[Υπολογιστής], επιλέξτε [WALKMAN] – [Storage Media] –
[FOR_WINDOWS].

Κάντε διπλό κλικ στο [Setup.exe].
Εμφανίζεται ο οδηγός εγκατάστασης.
 Όταν εκτελείτε το [Setup.exe], το αρχείο [Setup.exe] που
είναι αποθηκευμένο στο φάκελο [FOR_WINDOWS] του
Walkman αντιγράφεται στον υπολογιστή σας ως
αντίγραφο ασφαλείας, ενώ στον υπολογιστή σας
εγκαθίστανται τα WALKMAN Guide και Media Go.
 Εάν το [Setup.exe] δεν εκκινείται, αντιγράψτε το αρχείο
[Setup.exe] στην επιφάνεια εργασίας και κάντε διπλό κλικ
σε αυτό.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του "WALKMAN"

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
Αφού ολοκληρωθεί ο οδηγός εγκατάστασης, οι
συντομεύσεις WALKMAN Guide και Media Go εμφανίζονται
στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας.
Ο Οδηγός βοήθειας περιλαμβάνεται στο WALKMAN Guide.

Κουμπί BACK/HOME
Κουμπί OPTION/PWR OFF
Κουμπί 5 κατευθύνσεων

Εγκατάσταση του Οδηγού βοήθειας και του
λογισμικού Content Transfer (για Mac)
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Επιλέξτε τα ακόλουθα στον υπολογιστή.



Αυτός ο συνοπτικός οδηγός έναρξης περιγράφει μόνο τις βασικές
οδηγίες χειρισμού και τον τρόπο εγκατάστασης του παρεχόμενου
λογισμικού.
Για λεπτομερείς πληροφορίες και οδηγίες χειρισμού, μετά από την
εγκατάσταση ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας (έγγραφο HTML) που
περιλαμβάνεται στο παρεχόμενο λογισμικό.
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Βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα είναι Windows XP* (Service
Pack 3 ή νεότερο), Windows Vista*2 (Service Pack 2 ή νεότερο), Windows
7*2 (Service Pack 1 ή νεότερο) ή Windows 8.
1

Σχετικά με τα εγχειρίδια

©2013 Sony Corporation Printed in Malaysia

Συνδέστε το Walkman σε ενεργοποιημένο
υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο
USB (παρέχεται).

Οδηγίες χρήσης του "WALKMAN"
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Συνδέστε το Walkman σε ενεργοποιημένο
υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο
USB (παρέχεται).
Στον υπολογιστή, επιλέξτε [WALKMAN]
στην πλαϊνή γραμμή του Finder και στη
συνέχεια ανοίξτε το φάκελο [FOR_MAC].
Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο
εγκατάστασης του επιθυμητού λογισμικού:

Διακόπτης HOLD

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, η συντόμευση του
εγκατεστημένου λογισμικού (Οδηγός βοήθειας ή το
λογισμικό Content Transfer) εμφανίζεται στην επιφάνεια
εργασίας του υπολογιστή σας.

Σύρετε το διακόπτη HOLD προς κατεύθυνση
αντίθετη του βέλους και πατήστε οποιοδήποτε
κουμπί.

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

Η μπαταρία του Walkman επαναφορτίζεται όσο το Walkman είναι
συνδεδεμένο σε έναν ενεργοποιημένο υπολογιστή.

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.

Φόρτιση

Φορτίζει...

Περίπου
4 ώρες
Επιβεβαίωση.

Πλήρως φορτισμένο
Όταν το Walkman έχει φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το από τον
υπολογιστή.
Σε υπολογιστή Mac, κάντε κλικ στο εικονίδιο εξαγωγής για το
[WALKMAN] στην πλαϊνή γραμμή του Finder για να αποσυνδέσετε το
Walkman.

 Υπόδειξη

Σημείωση

 Πριν επιχειρήσετε να διαγράψετε το λογισμικό από το Walkman,
αντιγράψτε το φάκελο [FOR_MAC] στον υπολογιστή Mac για τη δημιουργία
αντιγράφου ασφαλείας, σε περίπτωση που χρειαστεί.

 Για να αποφύγετε τη φθορά της μπαταρίας, να φορτίζετε την μπαταρία
τουλάχιστον μία φορά κάθε έξι μήνες ή κάθε χρόνο.

Κανάλια SensMe™
Ραδιόφωνο FM
Μουσική

Φωνητική
εγγραφή
Βίντεο

Οδηγίες χρήσης του μενού Home

Φόρτιση της μπαταρίας

Για εγκατάσταση του Οδηγού βοήθειας: [Help_Guide_
Installer_for_Mac]
Για εγκατάσταση του λογισμικού Content Transfer:
[ContentTransfer.pkg]

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Για
ενεργοποίηση

Μενού Home

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

Φωτογραφίες
Ακύρωση θορύβου
Ρυθμίσεις

Λίστες
αναπαραγωγής
Podcast
Επιστροφή στην
οθόνη
αναπαραγωγής
τραγουδιού

Μέρη και στοιχεία ελέγχου

Αντιμετώπιση προβλημάτων

 Οθόνη
 Κουμπί VOL +*1/–
 Κουμπί OPTION/PWR OFF

Εάν το Walkman δε λειτουργεί όπως αναμένεται, ακολουθήστε τα
παρακάτω βήματα για να επιλύσετε το πρόβλημα.
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Πατήστε το για να εμφανίσετε το μενού επιλογών.
Εάν πατήσετε και κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί, η οθόνη
απενεργοποιείται και το Walkman μεταβαίνει σε λειτουργία αναμονής.

 Διακόπτης HOLD
 Οπή για το λουράκι
 Μικρόφωνο
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Χρησιμοποιήστε ένα στυλό ή έναν συνδετήρα, κλπ.

Κουμπιά /
Κουμπιά /

 Υποδοχή ακουστικών
 Υποδοχή WM-PORT

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

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

 Κουμπί RESET

Κουμπί  (αναπαραγωγή/παύση/επιβεβαίωση)

Εντοπίστε τα συμπτώματα του προβλήματος στην
ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων" του Οδηγού
βοήθειας (έγγραφο HTML) και δοκιμάστε τις
διορθωτικές ενέργειες που προτείνονται.

Αίτια/Διορθωτική ενέργεια




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

Χρησιμοποιήστε το για να κάνετε εγγραφές φωνής.

 Κουμπί BACK/HOME
 Κουμπί 5 κατευθύνσεων*1

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

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

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.
1
 Εάν ορίσετε την ένταση πάνω από το συγκεκριμένο επίπεδο* και
απενεργοποιήσετε το Walkman, η ένταση ήχου επιστρέφει στο
συγκεκριμένο επίπεδο*1 αυτόματα.
*1 Συγκεκριμένο επίπεδο = [14]

Για πληροφορίες σχετικά με τις ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών,
ανατρέξτε στην παράγραφο "Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες".

1
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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.

Σχετικά με το χειρισμό έντασης ήχου (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
εάν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί.

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



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







Το καλώδιο USB δεν είναι σωστά
συνδεδεμένο σε μια υποδοχή USB του
υπολογιστή.
 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 ή άνω των
35 °C.
 Δεν είναι δυνατή η φόρτιση της μπαταρίας
όταν εμφανίζεται το εικονίδιο
.
Φορτίστε την 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 αδράνειας.
 Επαναφέρετε τον υπολογιστή από την
κατάσταση αναστολής λειτουργίας ή
αδράνειας.
Χρησιμοποιείτε διανομέα USB.
 Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η σύνδεση
του Walkman μέσω διανομέα USB. Συνδέστε
το Walkman απευθείας στον υπολογιστή
χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB
(παρέχεται).
Το λειτουργικό σύστημα που είναι
εγκατεστημένο στον υπολογιστή δεν
υποστηρίζεται από το Walkman.
 Για να φορτίσετε το Walkman, συνδέστε το
Walkman σε έναν υπολογιστή με
λειτουργικό σύστημα που υποστηρίζεται
από το Walkman.
Δεν έχετε χρησιμοποιήσει το Walkman 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

Αίτια/Διορθωτική ενέργεια

Δεν εμφανίζεται το
 Το καλώδιο USB δεν είναι σωστά συνδεδεμένο
σε μια υποδοχή USB του υπολογιστή.
μήνυμα [Connected
USB. The player
 Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και, στη
συνέχεια, συνδέστε το ξανά.
cannot be operated.]
 Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που
ή [Connected USB
παρέχεται.
(MTP). The player
cannot be operated.],  Χρησιμοποιείτε διανομέα USB.
 Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η σύνδεση του
όταν η σύνδεση με
Walkman μέσω διανομέα USB. Συνδέστε το
τον υπολογιστή έχει
Walkman απευθείας στον υπολογιστή
γίνει με το καλώδιο
χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB (παρέχεται).
USB (παρέχεται) (ο
 Ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με την
υπολογιστής δεν
υποδοχή USB του υπολογιστή.
αναγνωρίζει το
 Συνδέστε το Walkman σε μια άλλη υποδοχή
Walkman).
USB του υπολογιστή.
 Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το
Walkman ή όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι
χαμηλή, μπορεί να χρειαστούν περίπου
10 λεπτά, 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. Τα 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. Εάν
εξακολουθεί να εμφανίζεται το πρόβλημα,
αποσυνδέστε το καλώδιο USB,
επανεκκινήστε τον υπολογιστή και, στη
συνέχεια, συνδέστε ξανά το καλώδιο USB.
Η λειτουργία του
Walkman
παρουσιάζει
αστάθεια όταν είναι
συνδεδεμένο στον
υπολογιστή.

 Χρησιμοποιείτε διανομέα USB ή καλώδιο

επέκτασης USB.
 Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η σύνδεση του
Walkman μέσω διανομέα ή καλωδίου
επέκτασης USB. Συνδέστε το Walkman
απευθείας στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας
το καλώδιο USB (παρέχεται).

Προφυλάξεις
Σημείωση για τη νομοθεσία και τα εμπορικά σήματα
Για πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία, τους κανονισμούς και τα
δικαιώματα των εμπορικών σημάτων, ανατρέξτε στην παράγραφο
"Σημαντικές πληροφορίες" που περιλαμβάνονται με το λογισμικό που
παρέχεται. Για να τις διαβάσετε, εγκαταστήστε το λογισμικό που παρέχεται
στον υπολογιστή.

Σχετικά με τα ενδώτια ακουστικά
Τα καλύμματα ακουστικών σφραγίζουν τα αυτιά σας. Κατά συνέπεια, λάβετε
υπόψη ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στα αυτιά ή τα τύμπανά σας
εάν ασκηθεί ισχυρή πίεση στα καλύμματα ακουστικών ή εάν αφαιρεθούν
απότομα τα καλύμματα ακουστικών από τα αυτιά σας. Μετά τη χρήση,
φροντίστε να βγάλετε προσεκτικά τα καλύμματα ακουστικών από τα αυτιά
σας.

Για τις τελευταίες πληροφορίες
Εάν έχετε απορίες ή προβλήματα με το προϊόν αυτό ή θέλετε
πληροφορίες για προϊόντα συμβατά με το προϊόν αυτό, επισκεφθείτε τις
ακόλουθες ιστοσελίδες.
Για πελάτες στις ΗΠΑ:
http://www.sony.com/walkmansupport
Για πελάτες στον Καναδά:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Για πελάτες στη Λατινική Αμερική:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Για πελάτες στην Ευρώπη:
http://support.sony-europe.com/dna/wm/
Για πελάτες στην Ασία, Ωκεανία και Αφρική:
Αγγλικά: http://www.sony-asia.com/support
Κορεατικά: http://scs.sony.co.kr/walkman/
Απλοποιημένα Κινεζικά: http://service.sony.com.cn/KB/
Παραδοσιακά Κινεζικά: http://service.sony.com.tw/
Για πελάτες που αγόρασαν τα διεθνή μοντέλα:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/

