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Lütfen paketteki öğeleri kontrol edin.
 “WALKMAN” (1)
 Kulaklık (1)
 USB kablosu (1)
 Kullanma Kılavuzu (bu kılavuz)

İşletim Sistemi ve Windows Media Player
Hakkında
İşletim Sisteminin Windows XP (Service Pack 3 veya üstü), Windows Vista*1
(Service Pack 2 veya üstü), Windows 7*1 (Service Pack 1 veya üstü) veya Windows 8
olduğundan ve bilgisayarınızda yüklü Windows Media Player sürümünün 11 veya
12 olduğundan emin olun.
Windows Media Player kullanımı veya desteği hakkında ayrıntılar için, aşağıdaki
web sitesinden Windows Media Player bilgilerine bakın:
http://support.microsoft.com/
*1 Windows XP için [Uyumluluk Modu] desteklenmez.

Kılavuzlar hakkında
Kullanma Kılavuzu yalnızca temel kullanım talimatlarını ve ürünle birlikte
verilen programın nasıl kurulacağını anlatır.
Ayrıntılı bilgi ve kullanım talimatları için kurulumdan sonra ürünle birlikte
verilen programdaki Yardım kılavuzu’na (HTML belgesi) başvurun.

Ürünle Birlikte Verilen Programın
Kurulması
WALKMAN Guide ve Media Go (Windows için) Kurulumu

1
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Walkman cihazınızı çalışan bir bilgisayara USB
kablosunu (ürünle verilir) kullanarak bağlayın.
Bilgisayarınızdan sırasıyla aşağıda belirtilen
seçimleri yapın.

 Windows 7 veya altı: Sırasıyla [Başlat] – [Bilgisayarım] veya [Bilgisayar] –

[WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS] seçimini yapın.
 Windows 8: [Başlangıç Ekranı]’ndan [Masaüstü]’nü seçerek [Dosya Gezgini]’ni
açın. [Bilgisayar] listesinden [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_
WINDOWS] seçimini yapın.

3

Mac bilgisayarlarda işletim sisteminin Mac OS X v10.6 veya üzeri olduğundan emin
olun.
Yukarıda belirtilen işletim sistemleri dışındakiler tarafından desteklenmemektedir.
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[Setup.exe] dosyasına çift tıklayın.
Kurulum sihirbazı açılır.
 [Setup.exe] programını yürüttüğünüzde, Walkman cihazının
[FOR_WINDOWS] klasöründe kayıtlı olan [Setup.exe] dosyası
yedek olarak durması için bilgisayarınıza kopyalanır ve
WALKMAN Guide ve Media Go programı yüklenir.
 [Setup.exe] başlamazsa [Setup.exe] dosyanızı masaüstünüze
kopyaladıktan sonra dosyaya çift tıklayın.

Ekranda verilen talimatları takip edin.
Kurulum sihirbazı işlemleri bittikten sonra bilgisayarınızın
masaüstünde WALKMAN Guide ve Media Go kısayolları görünür.

Masaüstündeki (WALKMAN Guide) simgesine
çift tıklamak her zaman Yardım kılavuzu gibi
bilgilere gözatmanızı sağlar.
Müzik aktarma vb. ile ilgili ayrıntılı bilgi için, WALKMAN Guide
içerisindeki Yardım kılavuzuna başvurun.

“WALKMAN”inizi Kullanma

“WALKMAN”inizi Açma ve Kapatma

 İpucu
 Walkman cihazının yerleşik flaş belleğini formatlayarak [Setup.exe] dosyasını silseniz
de, ürünle birlikte verilen programı aşağıdaki işlemleri uygulayarak farklı bir bilgisayara
kurabilirsiniz. [Setup.exe] dosyasını ve [Install] klasörünü Bilgisayarınızın [Backup]
klasöründen Walkman cihazına kopyalayın. Daha sonra Walkman cihazını programı
kurmak istediğiniz farklı bir bilgisayara bağlayın ve yukarıdaki işlemleri 2. adımdan
başlayarak uygulayın.
[Backup] klasörüne şuradan ulaşabilirsiniz:
C:\Program Files*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E380\Backup
1
* Bilgisayarın işletim sistemine bağlı olarak ekranda [Program Files(x86)] çıkabilir.

Açmak için
Kapatmak için

BACK/HOME düğmesi
OPTION/PWR/HOLD düğmesi
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Walkman cihazınızı çalışan bir bilgisayara USB
kablosunu (ürünle verilir) kullanarak bağlayın.
Bilgisayarda Bulucunun kenar çubuğundaki
[WALKMAN]’i seçtikten sonra [FOR_MAC]
klasörünü açın.

Home menüsü BACK/HOME düğmesini basılı tuttuğunuzda görünür. Home
menüsü ses çalmak, şarkıları aramak, ayarları değiştirmek vb. için başlangıç
noktasıdır.
Home menüsünde, ekranda istediğiniz öğeyi 5 işlevli düğmeyi kullanarak
seçebilirsiniz.

Walkman, çalışan bir bilgisayara bağlıyken Walkman’inizin pili yeniden şarj edilir.
Walkman cihazınız tam olarak şarj olduktan sonra Walkman cihazınızın bilgisayarla
olan bağlantısını kesin.
Mac bilgisayarlarda Walkman cihazının bağlantısını kesmek için Bulucu’nun kenar
çubuğundaki [WALKMAN] çıkarma simgesine tıklayın.

Tümünü Karıştır
Fotoğraflar

Saat Ekranı
Videolar

Müzikler
Şimdi Çalıyor
Ayarlar

Çalma Listeleri

En son bilgiler için
Onayla.

Şarj oluyor

Kurulum uygulaması başlar.

Şarj oluyor...

Ekranda verilen talimatları takip edin.

Hakkında
2 saat
Tam şarj edildi

Kurulum uygulaması bittikten sonra bilgisayarınızın masaüstünde
HelpGuide’ın diğer adı (kısayol) görünür.
 Programı Walkman cihazından silmeden önce, gerekliyse [FOR_MAC] klasörünü
yedek olarak Mac bilgisayarınıza kopyalayın.

FM Radyo

Pili Şarj Etme

[Help_Guide_Installer_for_Mac] dosyasına çift
tıklayın.

 İpucu

OPTION/PWR/HOLD düğmesini basılı tutun.
Duraklatma sırasında OPTION/PWR/HOLD düğmesini basılı
tutun. POWER OFF gösterilir, ardından Walkman’iniz bekleme
moduna geçer ve ekran kapanır.

Home menüsünü kullanma

5 işlevli düğme

Yardım kılavuzunu kurma (Mac için)

1

Home menüsü

Not

 Pilin bozulmasını önlemek için pili en az yılda bir veya iki kez şarj edin.

Önceki ekrana dön.

Bu ürünle ilgili sorularınız veya sorunlarınız olursa ya da bu ürünle uyumlu öğelerle
ilgili bilgi almak isterseniz aşağıdaki web sitelerini ziyaret edin.
ABD’deki müşteriler için:
http://www.sony.com/walkmansupport
Kanada’daki müşteriler için:
http://esupport.sony.com/ca/
Avrupa’daki müşteriler için:
http://support.sony-europe.com/DNA
Latin Amerika’daki müşteriler için:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Diğer ülkelerdeki/bölgelerdeki müşteriler için:
http://www.sony-asia.com/support
Deniz aşırı modelleri satın alan müşteriler için:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/

Parçalar ve Kontroller

 BACK/HOME düğmesi
 5 işlevli düğme*1
 (çal/duraklat/onayla) düğmesi
/ düğmeleri
Çalma veya FM alımı sırasında ses seviyesini ayarlamak için /
öğesine basın (şarkı listesi ekranı veya seçenek menüsü vb. gibi bir
liste ekranı veya ayrıntılı bilgi ekranı görüntüleme hariç).
/ düğmeleri

 Kulaklık jakı
 USB konektörü

Sorun Giderme
Walkman’iniz beklenildiği gibi çalışmazsa, sorunu gidermek için aşağıdaki adımları
uygulayın.

1

Seçenek menüsünü görüntülemek için basın.
Duraklatma sırasında bu düğmeyi basılı tutarsanız, ekran kapanır ve Walkman’iniz
bekleme moduna girer.
Duraklama dışında bu düğmeyi basılı tutarsanız, tüm işlem düğmeleri devre dışı
olur (HOLD işlevi). Bu işlevi iptal etmek için, bu düğmeyi tekrar basılı tutun.

Ses seviyesi işlemi hakkında (Yalnızca
Avrupa Yönergelerine uyan ülkeler/
bölgeler için)
Ses seviyesi ayarını [14] değerinden fazla artırdığınızda bir alarm (bip) ve uyarı [Ses
seviyesini kontrol et] kulaklarınızı koruma amaçlıdır. Herhangi bir düğmeye
basarak alarmı ve uyarıyı iptal edebilirsiniz.

Not

 Alarm ve uyarıyı iptal ettikten sonra ses seviyesini [14] değerinden fazla açabilirsiniz.
 İlk uyarıdan sonra, alarm ve uyarı ses seviyesinin [14] değerinden yüksek olduğunu
göstermek için toplam her 20 saatte bir tekrar eder; bu durumda, ses seviyesi ilk ayara
otomatik olarak döner.
 Ses seviyesi [14] değerinden yüksek ayarlanırsa ve Walkman cihazını kapatırsanız, ses
seviyesi [14] değerine otomatik olarak döner.

 Kayış deliği
 RESET düğmesi

Küçük iğne vb. kullanın.
*1 Üzerinde dokunduğunuzda hissedebileceğiniz bir çıkıntılı noktalar vardır. Düğme
işlemlerinde bu çıkıntılı noktalardan yararlanabilirsiniz.

Yardım kılavuzundaki (HTML belgesi) “Sorun Giderme”
bölümünde yaşadığınız sorunun belirtilerini bulun ve
listedeki sorun giderme işlemlerini uygulayın.
Bir bilgisayara bağlanma hakkında ayrıntılar için sağdaki tablolara bakın.
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Pili şarj etmek için Walkman’inizi bilgisayarınıza bağlayın.

3

Küçük bir iğne vb. ile RESET
düğmesine basın.

USB kablosunu bağlayın (ürünle verilir).

 Ekran
 OPTION/PWR/HOLD düğmesi

Uyarılar

Pili şarj ederek bazı sorunları çözebilirsiniz.

RESET düğmesi

Walkman’inizi sıfırlamadan önce,
oynatılmakta olan hiç şarkı, video vb.
olmadığını kontrol edin. Sonra, Walkman’i
güvenli bir şekilde sıfırlayabilirsiniz.
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Konuyla ilgili bilgi için her
yazılımın Yardım bölümüne
bakın.

5

Müşteri destek web sitelerinden birinde sorunla ilgili bilgi
olup olmadığını kontrol edin.

6

Müşteri desteği Web siteleri hakkında bilgi için, bkz. “En son bilgiler için”.

Yukarıda listelenen yaklaşımlarla sorunu gideremezseniz,
en yakın Sony bayisine başvurun.

Belirti
Walkman’iniz pili şarj
edemiyor.

Neden/Çözüm
 USB kablosu bilgisayarınızdaki bir USB konektörüne
düzgün bağlanmamıştır.
 USB kablosunu çıkarıp yeniden takın.
 Ürünle verilen USB kablosunu kullanın.
 Pil 5 °C ila 35 °C arasındaki ortam sıcaklığının
dışında bir sıcaklıkta şarj edilmiştir.
simgesi gösterildiğinde pili şarj edemezsiniz.

Pili 5 °C ila 35 °C arasındaki ortam sıcaklığında şarj
edin.
 Bilgisayar açık değildir.
 Bilgisayarı açın.
 Bilgisayarınız Uyku ya da Hazırda Bekleme
durumuna geçmiştir.
 Bilgisayarı Uyku ya da Hazırda Bekleme
durumundan çıkarın.
 Bir USB hub kullanılıyordur.
 Walkman’inizi bir USB hub üzerinden bağlanınca
çalışmayabilir. Walkman’i doğrudan bilgisayarınıza
USB kablosunu (ürünle verilir) kullanarak bağlayın.
 Bilgisayarda yüklü işletim sistemi Walkman’iniz
tarafından desteklenmiyordur.
 Walkman’i şarj etmek için Walkman’i Walkman’in
desteklediği bir işletim sistemi olan bir bilgisayara
bağlayın.
 Walkman’inizi bir yıldan uzun bir süre
kullanmamışsınızdır.
 Walkman’in kullanıldığı koşullara bağlı olarak pil
eskimiş olabilir. Size en yakın Sony bayisi ile temasa
geçin.
Bilgisayara USB
 Kalan pil gücü yetersizdir.
kablosuyla (ürünle
 Pili Walkman’inizi en az 5 dakika çalışan bir
verilir) bağlanıldığında
bilgisayara bağlayarak şarj edin.
[USB Bağ. Zmn ve Alrm  USB kablosu bilgisayarınızdaki bir USB konektörüne
geçrsz olck.] veya [USB
düzgün bağlanmamıştır.
(MTP) Bğ Zm, Alrm
 USB kablosunu çıkarıp yeniden takın.
gçrsz olck.] görünmez
 Ürünle verilen USB kablosunu kullanın.
(Bilgisayar
 Bir USB hub kullanılıyordur.
Walkman’inizi tanımaz).
 Walkman’inizi bir USB hub üzerinden bağlanınca
(Devam)
çalışmayabilir. Walkman’i doğrudan bilgisayarınıza
USB kablosunu (ürünle verilir) kullanarak bağlayın.

Belirti
Neden/Çözüm
Bilgisayara USB
 Bilgisayarınızdaki USB konektöründe bir sorun
kablosuyla (ürünle
olabilir.
verilir) bağlanıldığında
 Walkman’inizi bilgisayarınızdaki başka bir USB
[USB Bağ. Zmn ve Alrm
konektörüne bağlayın.
geçrsz olck.] veya [USB  Walkman’inizi ilk kez kullanıyorsanız veya pilin gücü
(MTP) Bğ Zm, Alrm
düşükse, Walkman bir bilgisayara bağlandıktan sonra
gçrsz olck.] görünmez
mesajın görüntülenmesi yaklaşık 5 dakika sürebilir.
(Bilgisayar
Bu bir arıza değildir.
Walkman’inizi tanımaz).  Yazılım yetkilendirilmesi yürütülebilir ve bu daha
uzun zaman alabilir. Biraz bekleyin.
 Yazılım yüklemesi başarısız oldu.
 Yazılımı, yükleme programını kullanarak yeniden
yükleyin. Aktarılmış olan veriler korunur.
 Bilgisayar aktarım için kullanılandan başka bir
yazılımı çalıştırıyordur.
 USB kablosunu çıkarın, birkaç dakika bekleyin ve
yeniden takın. Sorun devam ederse, USB kablosunu
çıkarın, bilgisayarı yeniden başlatın ve sonra USB
kablosunu tekrar takın.
 Bilgisayarınızda çalışan yazılım ortamına bağlı olarak
Walkman’inizde [USB Bağ. Zmn ve Alrm geçrsz olck.]
veya [USB (MTP) Bğ Zm, Alrm gçrsz olck.]
görünmeyebilir.
 Windows Media Player veya Windows Gezgini’ni
etkinleştirin.
Walkman’iniz bilgisayara  Bir USB hub ünitesi veya USB uzatma kablosu
bağlandığında kararsız
kullanılıyordur.
hale geliyor.
 Walkman’iniz bir USB hub veya uzatma kablosu ile
bağlanınca çalışmayabilir. Walkman’i doğrudan
bilgisayarınıza USB kablosunu (ürünle verilir)
kullanarak bağlayın.
Birlikte verilen yazılımı  Windows Media Player 11 veya 12’yi yükledikten
yüklemek için [Setup.
sonra birlikte verilen yazılımı yükleyin. Windows
exe] dosyası çift
Media Player hakkında bilgi için, aşağıdaki web
tıklatıldığında, [Setup.
sitesine bakın:
exe] çalışmaz ve
http://support.microsoft.com/
Özellikler penceresi
açılır.

“WALKMAN”inizi ilklemek için (format)
Walkman’inizin dahili flash belleğini formatlayabilirsiniz. Bellek formatlanırsa,
Yardım kılavuzu (HTML belgesi) dahil tüm dosyalar silinecektir. Belleği
formatlamadan önce bellekte yüklü olan verileri doğruladığınızdan ve gerekli
dosyaları önceden bilgisayarınızın sabit diskine veya başka bir cihaza
aktardığınızdan emin olun.
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Home menüsü görünene kadar BACK/HOME
düğmesini basılı tutun.

2

[Ayarlar] – [Ortak Ayarlar] – [Biçim] – [Evet] – [Evet]
öğelerini sırasıyla seçin.
Öğeyi seçmek için /// düğmesine basın ve sonra onaylamak için
 düğmesine basın.
İlklendirme tamamlandığında [Bellek formatlandı.] gösterilir.

Not

Dahili flaş belleği Windows Gezgini’ni veya Mac Finder’ı kullanarak
formatlamayın. Dahili flaş belleği formatlarsanız, Walkman’inizde
formatlayın.

Kulakiçi kulaklıklar hakkında
Kulakiçi kulaklıklar kulaklarınızı tam olarak kapatır. Bu nedenle kulakiçi
kulaklıklara fazla basınç uygulandığında veya kulakiçi kulaklıklar kulaklarınızdan
aniden çıkarıldığında kulaklarınızda veya kulak zarınızda hasar riski ortaya çıkabilir.
Kullandıktan sonra kulakiçi kulaklıkları kulaklarınızdan yavaşça çıkarın.
Lisans ve Ticari Marka Uyarısı

Bkz. Yardım Kılavuzu (HTML belgesi).

