İçindekiler
Lütfen, paketin içeriğini kontrol edin.

Kullanma Kılavuzu

“WALKMAN”inizin Bilgisayarınıza
Bağlanması ve Pilin Şarj Edilmesi

 “WALKMAN” (1)

USB kablosu (ürünle
verilir)

Ürünle Birlikte Verilen Programın Kurulması
“WALKMAN”inizin Kullanımı

NWZ-WH505/WH303

OPR lambası

Çevrimiçi Yardım Kılavuzuna (Tam sürüm) erişin.
Bilgisayarlar veya Akıllı telefonlar için
Tarama işlemi ücretsiz olmasına rağmen, hizmet
sağlayıcınız tarafından iletişim ücretleri alınabilir.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzwh300_500/tr/

İşletim Sistemi Hakkında
İşletim sisteminin Windows XP*1 (Service Pack 3 veya üzeri), Windows
Vista*2 (Service Pack 2 veya üzeri), Windows 7*2 (Service Pack 1 veya üzeri)
veya Windows 8 olduğundan emin olun.
*1 64 bit işletim sistemi sürümleri hariçtir.

Kılavuzlar hakkında

*2 Windows XP için [Uyumluluk modu] desteklenmez.

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 kılavuzuna (HTML belgesi)
başvurun.
Bu ürün kulaklık tipinde bir “WALKMAN”dir.
Walkman'inize doğrudan müzik aktararak müzik dinlemenin keyfine
varmanın yanı sıra, POWER düğmesini KAPALI konuma getirdikten sonra
Walkman'inizi diğer müzik oynatıcılara bağlayarak yalnızca kulaklık olarak
da kullanabilirsiniz. Bu kulaklık tipi Walkman bu kılavuzda yalnızca
“Walkman” olarak anılacaktır.
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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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Ürünle Birlikte Verilen Programın Kurulması
 Walkman'iniz USB kablosuyla (ürünle verilir) bilgisayara bağlı olduğu sırada
bilgisayar örneğin Uyku veya Hazırda Bekleme modu gibi bir güç tasarruf
moduna girerse, Walkman pili harcamaya devam edebilir.
 Walkman'inizi ilk defa kullanıyorsanız veya uzun bir süredir kullanmadıysanız,
şarj işlemi başlasa bile (OPR lambası turuncu yanar) Walkman'inizin bilgisayar
tarafından tanınması birkaç dakika sürebilir. Walkman'inizi bilgisayara
bağladıktan yaklaşık 10 dakika sonra, bilgisayarın Walkman'inizi tanıyıp
tanımadığını kontrol edin.
 Şarj olurken Walkman'inizi çalıştıramazsınız.
 Pilin bozulmasını önlemek için, pili en az altı ayda veya yılda bir şarj edin.

Parçalar ve Kontrol Düğmeleri

WALKMAN Guide ve Media Go (Windows için)
Kurulumu

Yardım kılavuzunun ve Content Transfer yazılımının
kurulması (Mac için)

1

Walkman'inizi USB kablosu (ürünle verilir)
ile çalışan bir bilgisayara bağlayın.

1

Bilgisayarınızdan sırasıyla aşağıda belirtilen
seçimleri yapın.

2

Bilgisayarda Finder'ın kenar çubuğundan
[WALKMAN] seçimini yapın ve ardından
[FOR_MAC] klasörünü açın.

3

İstediğiniz yazılımın kurulum simgesini çift
tıklayın:
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 Windows

Walkman'inizi USB kablosu (ürünle verilir)
ile çalışan bir bilgisayara bağlayın.
Şarj işlemi başlar. OPR (çalışma) lambası yanar.

Pilin bilgisayardan şarj edilmesiyle ilgili notlar
 OPR lambası sırayla yeşil ve turuncu yanıp sönmeye başladığında, pili şarj
edin. Pil neredeyse bitmek üzereyken, OPR lambası sırayla kırmızı ve turuncu
yanıp söner.
 Pil şarj olurken, bu lamba Walkman'inizin şarj durumunu gösterir.
Turuncu yanıyor: Şarj oluyor
Kapalı: Tam olarak şarj olduğu veya şarj edilmediği anlamına gelir
 Şarj süresi yaklaşık 2 saattir.
Walkman'iniz tam olarak şarj olduktan sonra Walkman'iniz bilgisayarla olan
bağlantısını kesin.
Mac bilgisayarlarda Walkman'inizin bağlantısını kesmek için Finder'ın kenar
çubuğundaki [WALKMAN] çıkarma simgesini tıklayın.

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

4

Kurulum sihirbazı açılır.
 [Setup.exe] programını yürüttüğünüzde, Walkman'inizin
[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.
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Ekranda verilen talimatları takip edin.

 Yazılımı Walkman'inizden silmeye çalışmadan önce, gerekliyse [FOR_MAC]
klasörünü Mac bilgisayarınıza yedekleyin.

Kurulum sihirbazı işlemleri bittikten sonra bilgisayarınızın
masaüstünde WALKMAN Guide ve Media Go kısayolları
görünür.
Yardım Kılavuzu, WALKMAN Guide ile birlikte gelir.

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.

Walkman'inizi USB kablosu (ürünle verilir)
ile çalışan bir bilgisayara bağlayın.

Yardım kılavuzunu kurmak için: [Help_Guide_Installer_for_Mac]
Content Transfer yazılımını kurmak için: [ContentTransfer.pkg]

[Setup.exe] dosyasını çift tıklayın.

Ekranda verilen talimatları takip edin.
Kurulum sihirbazı tamamlandıktan sonra, bilgisayarınızın
masaüstünde kurulan yazılımın (Yardım kılavuzu veya Content
Transfer yazılımı) kısayol simgesi görünür.

 İpucu

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

Not
 Alarm ve uyarıyı iptal ettikten sonra sesi sınır düzeyinin* üzerine çıkacak
şekilde 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 = [17]
1

 RESET düğmesi
 POWER düğmesi
 OUTPUT düğmesi

 (kulaklıklar)
(dahili hoparlörler)

 Dahili hoparlörler
 Aydınlatmalar
 OPR (çalışma) lambası
 Mikro USB girişi
 HEADPHONES girişi

 SOUND/ILLUMINATION düğmesi
 SHUFFLE/PLAY LIST düğmesi
 VOLUME –/+*1 düğmesi
 Sarma düğmesi (//)
Çalmayı başlatmak/duraklatmak
için  düğmesine basın.
ZAPPIN çalmayı başlatmak için
 düğmesini basılı tutun.
Sonraki veya önceki şarkıya
atlamak için sırasıyla  veya
 tarafına kaydırın. Önceki veya
sonraki klasörün başlangıcına
atlamak için düğmeyi sırasıyla 
veya  tarafında tutun.

*1 Çıkıntılı bir nokta bulunur. Bu nokta, ses ayar işlemlerini daha kolay yapmanızı
sağlar.

Gücün Açılması ve Walkman'in
Kulaklarınıza Takılması

Walkman'inizin Boyna takılması

1
2

1

Walkman'in sol () ve sağ () taraflarını kontrol edin.

Müzik Çalma

Walkman'inizi boynunuza takın ve sesleri hoparlörlerden dinleyin.

Walkman'inizi açmak için sol () taraftaki POWER
düğmesini kaydırın.

Walkman'inizin sol () tarafından POWER düğmesini
AÇIK konumuna ve OUTPUT düğmesini (dahili
hoparlörler) tarafına getirin.

Not
 Bu Walkman bu şekilde kullanılırken yalnızca kulaklık olarak çalışır, yani
Walkman'iniz üzerindeki çalma işlevlerini çalıştıramazsınız. Çalma işlevlerini
oynatıcıyı kullanarak uygulayın.
 Walkman'inize bağlı başka bir oynatıcıdan müzik dinlerken, Walkman'inizin
hoparlörlerinden ses gelmez.

Şarkı çalma

2
Walkman'inizi kulaklarınıza takın.
Kulaklıklar kulaklarınıza tam olarak oturacak şekilde kızağı ayarlayın.

Walkman'inizi solu ve sağı doğru tarafa gelecek ve
hoparlörler () yukarı bakacak şekilde boynunuza
takın.
Kızağı hoparlörler en iyi konumda duracak şekilde ayarlayın.

5

Oynatıcınızda müzik çalmaya başlayabilirsiniz.

Sağ () taraftaki  düğmesine (sarma düğmesi) basın.

Çalmayı duraklatmak için
Sağ () taraftaki  düğmesine (sarma düğmesi) basın.

Önceki/sonraki şarkıya geçme

1
2
3
4

Walkman'inizin sol () tarafındaki POWER düğmesini
OFF/HEADPHONES konumuna getirin.
Kulaklık kablosunu (ürünle verilir) sol () taraftaki
HEADPHONES girişine bağlayın.

Ses seviyesinin ayarlanması
Sağ () taraftaki VOLUME +/– düğmesine basın.
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Sorun Giderme
1

Yardım 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.

2

Pili şarj etmek için Walkman'inizi bilgisayarınıza
bağlayın.
Bazı sorunları pili şarj ederek çözebilirsiniz.

3

Bir kalem veya ataçla vb. RESET
düğmesine basın.
Walkman'inizi sıfırlarken, lütfen aşağıdaki
hususlara dikkat edin.
 Walkman'iniz bilgisayara bağlı değildir.
 Walkman'iniz müzik çalmıyordur.

4

Her bir yazılımın Yardım
dosyasında bu sorunla ilgili
verilen bilgileri kontrol edin.

Nedeni/Çözümü
 USB kablosu bilgisayarınızın USB girişine doğru



Walkman'iniz beklenildiği gibi çalışmıyorsa, sorunu gidermek için aşağıdaki
adımları uygulayın.

RESET
düğmesi

Belirti
Bilgisayar,
Walkman'inizi
tanımıyor.

Yukarıda verilen öneriler sorunun çözümü için yeterli
olmazsa, size en yakın Sony satıcısına danışın.

Belirti

Walkman'inizi kulaklarınıza takın.

Kulaklık kablosu
(ürünle verilir)

Bu sorunla ilgili bilgileri müşteri destek Web
sitelerinde arayın.

Walkman'iniz pili şarj
etmiyor.

Kablonun diğer ucunu oynatıcıya bağlayın.

 düğmesini (sarma düğmesi)  (önceki) veya  (sonraki) yönüne
ittirin.
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Müşteri destek Web siteleri hakkında bilgi için, “En güncel bilgiler için”
bölümüne bakın.

Walkman'inizi kulaklık kablosuyla (ürünle verilir) bağladığınız akıllı
telefonunuzdaki veya diğer oynatıcılardaki müzik dosyalarını Walkman'inizi
kulaklık olarak kullanarak dinleyebilirsiniz.

Ayrıca, sol () taraftaki OUTPUT düğmesinin de  (kulaklık)
konumuna ayarlandığından emin olun.
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Seslerin Diğer Oynatıcılardan
Dinlenmesi








şekilde takılmamıştır.
 USB kablosunu çıkartın ve yeniden takın.
 Ürünle verilen USB kablosunu kullanın.
Pil, 5 °C ila 35 °C aralığı dışında bir ortam
sıcaklığında şarj edilmiştir.
 Pili 5 °C ila 35 °C aralığındaki bir ortam
sıcaklığında şarj edin.
Bilgisayar açık değildir.
 Bilgisayarı açın.
Bilgisayarınız Uyku veya Hazırda Bekleme
moduna girmiştir.
 Bilgisayarınızı Uyku veya Hazırda Bekleme
modundan çıkartın.
Bir USB hub'ı kullanılıyordur.
 Bir USB hub'ı üzerinden bağladığınızda
Walkman'iniz çalışmayabilir. Walkman'inizi
bilgisayarınıza doğrudan USB kablosu
(ürünle verilir) ile bağlayın.
Bilgisayarınızda kurulu işletim sistemi,
Walkman'inizi desteklemiyordur.
 Walkman'inizi şarj etmek için, Walkman'inizi
Walkman'iniz tarafından desteklenen bir
işletim sisteminin kurulu olduğu bir
bilgisayara bağlayın.

Nedeni/Çözümü
 Walkman'inizin USB kablosu (ürünle verilir) ile
bilgisayarınıza doğru şekilde bağlanmamıştır.
 USB kablosunu çıkartın ve ardından doğru
şekilde yeniden bağlayın ve hem
Walkman'inize, hem de bilgisayarınıza tam
olarak oturduğundan emin olun.
 Kalan pil gücü düşük veya yetersizdir.
 Pili şarj edin. Walkman'i ilk defa
kullanıyorsanız veya uzun bir süredir
kullanmadıysanız, şarj işlemi başlasa bile
(OPR lambası turuncu yanar) Walkman'in
bilgisayar tarafından tanınması birkaç dakika
sürebilir. Walkman'iniz bilgisayara
bağladıktan yaklaşık 10 dakika sonra,
bilgisayarın Walkman'inizi tanıyıp
tanımadığını kontrol edin.
 Bilgisayar, aktarma için kullanılan program
dışında bir program çalıştırıyordur.
 USB kablosu (ürünle verilir) bağlantısını kesip
birkaç dakika bekledikten sonra geri takın.
Sorun devam ederse USB kablosu (ürünle
verilir) bağlantısını kesin, bilgisayarı yeniden
başlatın ve ardından USB kablosunu (ürünle
verilir) yeniden takın.

Şarkı çalarken aniden  Walkman, ZAPPIN çalma işlemi yapıyor olabilir.
bir sonraki şarkı
Ayrıntılar için Yardım kılavuzuna başvurun.
başlıyor.

Önlemler
Kanunlar ve ticari markalar hakkındaki bilgiler
Kanunlar, yönetmelikler ve ticari marka hakları hakkında bilgi için, ürünle verilen
yazılım içerisindeki “Önemli Bilgiler” bölümüne bakın. Bu bölümü okumak için,
ürünle verilen yazılımı bilgisayarınıza kurun.

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.
Kulaklık pedleri hakkında
Size en yakın Sony satıcısından opsiyonel yedek kulaklık pedleri sipariş
edebilirsiniz. Değiştirme prosedürleri için, lütfen Yardım kılavuzuna
başvurun.

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
edebilirsiniz.
Amerika'daki müşteriler için:
http://www.sony.com/walkmansupport
Kanada'daki müşteriler için:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Latin Amerika'daki müşteriler için:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Avrupa'daki müşteriler için:
http://support.sony-europe.com/dna/wm/
Asya, Okyanusya ve Afrika'daki müşteriler için:
İngilizce: http://www.sony-asia.com/support
Korece: http://scs.sony.co.kr/walkman/
Basitleştirilmiş Çince: http://service.sony.com.cn/KB/
Klasik Çince: http://service.sony.com.tw/
Denizaşırı modelleri satın alan müşteriler için:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/

