A lejátszó részei és kezelőszervei

Gyors üzembe helyezési

Megjegyzés
ˎˎA riasztás és figyelmeztetés megszakítását követően a meghatározott
szinten túlra is emelheti a hangerőt.
ˎˎA kezdeti figyelmeztetést követően a riasztás és a figyelmeztetés
20 óránként ismétlődni fog, amíg a hangerő az adott szint fölött van. Amikor
ez történik, a hangerő automatikusan a kezdeti beállításra áll.
ˎˎHa a hangerőt a meghatározott szint fölé emeli, majd kikapcsolja a Walkman
készüléket, a hangerő automatikusan visszatér a meghatározott szintre.
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 Tipp
ˎˎA Wi-Fi kapcsolat és a Google-fiók később is beállítható.

útmutató

Alapbeállítások

A mellékelt szoftver telepítése
A „WALKMAN” készülék használata

1

NWZ-F886/F887

Használja a mellékelt USB-kábelt a
Walkman és egy működő számítógép
összekötéséhez, valamint a Walkman
feltöltéséhez.

A WALKMAN Guide és Media Go
telepítése (Windows rendszerhez)
1

A Walkman bekapcsolódik.
Megjegyzés

A kézikönyvekről

A zajszűrő funkció csak akkor érhető el, ha a mellékelt fülhallgatót
használja, vagy olyan fülhallgatót, amely támogatja a zajszűrést. A
mellékelt fülhallgató kizárólag a Walkman készülékéhez mellékelt típus.

 Kijelző (érintőképernyő)

Érintse meg a kijelzőn lévő ikonokat, elemeket stb. a Walkman
működtetéséhez.

4-472-609-61(1)

Tartalom
Kérjük, ellenőrizze a csomag tartalmát.
 „WALKMAN” (1)
 Fejhallgató (1)
 Füldugasz (1 készlet)
 USB-kábel (1)
 Gyors üzembe helyezési útmutató (ez a kézikönyv)

Az operációs rendszerről
Győződjön meg arról, hogy Windows XP*1 (Service Pack 3 vagy újabb),
Windows Vista*2 (Service Pack 2 vagy újabb), Windows 7*2 (Service Pack 1
vagy újabb), vagy Windows 8 operációs rendszert használ.
*1 Kivéve a 64 bites operációsrendszer-verziókat.
*2 A Windows XP [Kompatibilitási üzemmód] nem támogatott.

Mac számítógép esetén győződjön meg arról, hogy Mac OS X v10.6 vagy
újabb operációs rendszert használ.
A fentiektől eltérő operációs rendszerek nem támogatják

2

 Beépített mikrofon
 Fülhallgató csatlakozó
 WM-PORT csatlakozó

Az USB-kábel (tartozék) vagy egyéb kiegészítők csatlakoztatásához,
amelyek támogatják a WM-PORT aljzatot (nem tartozék).

 Szíjnyílás
 Beépített antenna

Ugrás a következő számra, a videó következő fejezetére, vagy annak
5 perccel később következő jelenetére. Ha lenyomva tartja a gombot,
előretekerheti a számokat vagy videókat.

  gomb

 Tipp
ˎˎHa az [USB connected] látható a kijelzőn, érintse meg a [Turn on USB
storage] elemet a Walkman csatlakoztatáshoz.
ˎˎHa a nem látható a következő képernyő, húzza el a képernyő tetején
látható állapotsort, majd érintse meg a [Turn on USB storage] elemet az
értesítési panelen.

* A Walkman megvásárlásának helyétől függően előfordulhat, hogy a
nyelv kiválasztására szolgáló képernyő nem jelenik meg.

Válassza ki a kívánt nyelvet a
Végfelhasználói licenc-megállapodás
megjelenítéséhez.

4

Fogadja el a licenc-megállapodás feltételeit,
majd érintse meg az [Agree] gombot.

Állapotsor

Megjelenik a kezdeti beállítások képernyő.

5

Érintse meg a  elemet.

A képernyő nyelve az angol.

Számok vagy videók lejátszása, illetve szüneteltetése.

  gomb

2

Visszalépés az előző számra, a videó előző fejezetére, vagy annak
5 perccel előbb lejátszott jelenetére. Ha lenyomva tartja a gombot,
visszatekerheti a számokat vagy videókat.

[Sajátgép] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] elemet.

[Intéző] megnyitásához. A [Számítógép] listán válassza a
[WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] elemet.

3



jelzés

6
7

ˎˎHa végrehajtja a [Setup.exe] fájlt, megtörténik a Walkman készülék
[FOR_WINDOWS] mappájában tárolt [Setup.exe] fájl biztonsági mentése,
illetve a WALKMAN Guide és a Media Go telepítése a számítógépre.
ˎˎHa az USB-kapcsolatot MSC módtól eltérő módra módosította, váltson
vissza MSC módra a [Connected as USB Storage] megérintésével az
értesítési panelen.
ˎˎHa a [Setup.exe] nem indul el, másolja a [Setup.exe] fájlt az asztalra,
majd kattintson rá kétszer.

Válassza ki a kívánt nyelvet.
Érintse meg a  elemet a Walkman
használatba vételéhez.

4

 Hangszóró

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
A telepítő varázsló befejeződése után megjelenik a WALKMAN Guide
és a Media Go parancsikonja a számítógép asztalán.
A Súgóútmutató a WALKMAN Guide része.

A hangerő-szabályozásról (Kizárólag az
európai irányelveknek megfelelő
országok/térségek esetében)

* A riasztás (hangjelzés) nem hangzik el Bluetooth audió eszköz
csatlakoztatása esetén.

 Tipp

A képernyő nyelve az angol.

Érintsen egy NFC-képes Bluetooth-eszközt ehhez a jelzéshez.

A riasztás (hangjelzés)* és a figyelmeztetés [Check the volume level]
hallása védelme érdekében aktiválódik, ha a hangerőt első alkalommal
adott szint fölé emeli. A riasztást és figyelmeztetést megszakíthatja a
figyelmeztető párbeszédpanel [OK] elemének megérintésével.

Duplán kattintson a [Setup.exe] fájlra.
Megjelenik a telepítő varázsló.

  (Bekapcsoló) gomb

Megjegyzés
ˎˎMegtörténik Walkman készülékének alaphelyzetbe állítása, ha megnyomja
és lenyomva tartja a  gombot körülbelül 8 másodpercig.

A számítógépen jelölje ki rendre az alábbiakat:
ˎˎWindows 8: Válassza az [Asztal] elemet a [Start képernyőn] az

 RESET gomb

Megnyomás: Be-/kikapcsolja a tápfeszültséget vagy a kijelzőt.
Megnyomás és lenyomva tartás: Kikapcsolja a tápfeszültséget.

ˎˎA Walkman készülék a számítógépről elérhető.
ˎˎWindows 7 vagy korábbi: Válassza a [Start] – [Számítógép] vagy

Nyomja meg a RESET gombot egy tollal, gemkapoccsal vagy hasonló
tárggyal, hogy alaphelyzetbe állítsa Walkman készülékét.

A képernyő nyelve az angol.

1

Csatlakoztassa a Walkman készüléket egy működő
számítógéphez az USB-kábel (tartozék) segítségével.

2

A számítógépen válassza ki a [WALKMAN] elemet a
Finder oldalsávján, majd nyissa meg a [FOR_MAC]
mappát.

3

Kattintson kétszer a kívánt szoftver telepítőjének
ikonjára:
A Súgóútmutató telepítéséhez: [Help_Guide_Installer_for_Mac]
A Content Transfer szoftver telepítéséhez: [ContentTransfer.pkg]

4

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
A telepítő végeztével megjelenik a telepített szoftver alias
(parancsikon) (Súgóútmutató vagy Content Transfer szoftver) a
számítógép asztalán.

 Tipp

Ha megjelenik az USB csatlakoztatva
képernyő, érintse meg a (Vissza) gombot
a képernyő bezárásához, majd folytassa az
alapbeállításokkal.

3

A Súgóútmutató és Content Transfer
telepítése (Mac rendszerhez)

ˎˎMielőtt szoftvert törölne Walkman készülékéről, szükség esetén készítsen
biztonsági másolatot a [FOR_MAC] mappáról a Mac számítógépen.

Megjelenik a nyelvkiválasztásra* szolgáló képernyő.

A Wi-Fi, Bluetooth és GPS antennák beépítettek.

 VOL Hangerő +/– gomb
  gomb

Csatlakoztassa a Walkman készüléket egy működő
számítógéphez a mellékelt USB-kábel segítségével.
Az USB-kábelt úgy csatlakoztassa, hogy az
jel
felfelé nézzen, és győződjön meg a szoros
csatlakozásról.

ˎˎHa a Walkman töltése közben nagyméretű
akkumulátor-szimbólum látható, a
maradék töltésszint túl alacsony a
Walkman működéséhez. A Walkman
automatikusan bekapcsolódik kb.
10 percnyi töltést követően.

Megjegyzés a zajszűrő funkcióval kapcsolatban

A Gyors üzembe helyezési útmutatón kívül ehhez a típushoz a
Súgóútmutató kivonatolt és teljes verzióját is mellékeljük, amely
részletes kezelési utasításokat tartalmaz.
Súgóútmutató (Kivonatolt verzió):
A Súgóútmutatót (Kivonatolt verzió) a számítógép képernyőjén
megtekintheti. A részletekért lásd: „A WALKMAN Guide és Media Go
telepítése (Windows rendszerhez)”, illetve „A Súgóútmutató és a Content
Transfer telepítése (Mac rendszerhez)”.
Súgóútmutató (Teljes verzió):
Az Súgóútmutató teljes verziója a következő URL-en elérhető. Ha
Walkman készülékén tekinti meg, lásd: „A Súgóútmutató használata
„WALKMAN” készülékén” leírását.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzf880/h_ww/
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Állítsa be a Wi-Fi kapcsolatot, Googlefiókot, dátumot/időt stb. a kijelzőn lévő
utasítások követésével.

A „WALKMAN” be-/kikapcsolása

Az érintőképernyő használata

Kapcsolja ki Walkman készülékét, ha huzamosabb ideig nem tervezi
használni a Walkman készüléket.

Walkman készüléke érintőképernyővel rendelkezik. A Walkman
készüléket különféle mozdulatokkal működtetheti, mint pl. a kijelző
érintése, megnyomása és pöckölése. A részletekről a Súgóútmutatóban
olvashat.

Érintés

Megnyomás és lenyomva
tartás

1

Érintse meg a elemet az Induló
képernyőn, majd a [Help guide] elemet.

 Tipp
ˎˎA számítógépére telepített Súgóútmutató a WALKMAN Guide kivonatolt
változata.
ˎˎAz Súgóútmutató teljes verzióját különféle eszközökkel, pl. számítógéppel
érheti el a következő URL-en, vagy QR-kód segítségével.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzf880/h_ww/

Hibaelhárítás

Műszaki adatok

Ha a Walkman nem a várakozásoknak megfelelően működik, akkor az
alábbi lépések végrehajtásával próbálja meg kiküszöbölni a hibát.

Bekapcsolási idő alacsony töltöttségű akkumulátor állapotból
Körülbelül 10 perc
Akkumulátor üzemi hőmérséklete
5 °C – 35 °C

1

A számítógéphez történő csatlakozás részleteit lásd az alábbi
táblázatban.

2

1
2

Nyomja meg a  gombot a Walkman
bekapcsolásához.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a 
gombot a Walkman kikapcsolásához.

A kijelző kikapcsolódik, ha bizonyos ideig nem történik művelet.

1

3
Pöckölés

Elhúzás

Összehúzás/Széthúzás

Nyomja meg a 
gombot.

 gomb

4

Olvassa el a problémával kapcsolatos tájékoztatást a
használt szoftverek Súgójában.

5

Keressen információt a problémával kapcsolatban
valamelyik ügyféltámogató weboldalon.
Az ügyféltámogató weboldalakkal kapcsolatos információkért lásd: „A
legfrissebb tájékoztatásért”.

6

Induló képernyő
Húzza el a elemet
balról jobbra.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a 
gombot körülbelül 8 másodpercig,
vagy nyomja meg a RESET gombot
egy tollal, gemkapoccsal vagy
hasonlóval.

RESET gomb
A Walkman alaphelyzetbe állítása előtt győződjön
meg arról, hogy éppen nem folyik dal, videó stb. lejátszása. Ezt
követően biztonságosan alaphelyzetbe állíthatja a Walkman
készüléket.

Megjelenik a lezárt képernyő.

2

Csatlakoztassa a Walkman készüléket
számítógépéhez az akkumulátor feltöltéséhez.
Bizonyos problémákat megoldhat az akkumulátor feltöltésével.

A Walkman kikapcsolásakor érintse meg a
[Power off] – [OK] elemet.

A kijelző be-/kikapcsolása

Keresse meg a probléma tüneteit a Súgó (HTMLdokumentum) „Hibakeresés” című részében, és
próbálja ki az ott felsorolt megoldásokat.

Az Induló képernyő a

gomb érintésével jeleníthető meg.

Megtörténik a Walkman kioldása
és megjelenik az Induló képernyő.
Nyomja meg újra a gombot a
kijelző kikapcsoláshoz.

Ha a fentiek egyike sem vezet megoldáshoz, akkor
lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony
márkakereskedővel.

Jelenség

Ok/megoldás

A számítógép nem
ismeri fel Walkman
készülékét.

 Ha az akkumulátor töltésszintje alacsony, töltse

fel az akkumulátort.

 A Walkman első használata, illetve a Walkman





A képernyő nyelve
az angol.

A képernyő nyelve az angol.



 [Music player] minialkalmazás
Zene lejátszása.

 Alkalmazás parancsikon



Külön-külön indítja az alkalmazásokat.

 [Music player] parancsikonja

Lejátszhatja a Media Go vagy fogd-és-vidd művelet segítségével
áttöltött zenei fájlokat.

 [Video player] parancsikonja



A videofájlokat magától értetődő műveletek segítségével játszhatja le.

 Alkalmazások

Megjeleníti az összes alkalmazást és minialkalmazást.

 [Photo viewer] parancsikonja

Fotók és diabemutatók megtekintése.

 [FM radio] parancsikonja
Elindítja az FM-rádiót.

A Súgóútmutató használata
„WALKMAN” készülékén
Amennyiben interneteléréssel rendelkezik, megtekintheti „WALKMAN”
készülékén a Súgóútmutatót a világhálóról.

hosszú idő után történő ismételt használata
esetén több percig eltarthat, amíg a
számítógép felismeri. Körülbelül 10 perccel a
számítógéphez történő csatlakoztatása után
ellenőrizze, hogy számítógépe felismerte-e a
Walkman készüléket.
Győződjön meg arról, hogy az USB-kábel
megfelelően és szorosan csatlakozik a
számítógéphez.
Használja a mellékelt USB-kábelt.
Előfordulhat, hogy a Walkman csatlakoztatása
USB-elosztón keresztül nem lehetséges.
Csatlakoztassa a Walkman készüléket
közvetlenül a számítógép USB-csatlakozójához.
Győződjön meg arról, hogy az USB-csatlakozó
nincs kikapcsolva. Ha Walkman készüléke MSC
módban van, húzza el az állapotsort, érintse
meg a [Turn on USB storage] elemet az
értesítési panelen, majd ezt követően a [Turn
on USB storage] és az [ON] gombot.
Előfordulhat, hogy egyes eszközök vagy
szoftverek nem ismerik fel Walkman
készülékét, ha az USB-hibakeresés
engedélyezett. Érintse meg a
elemet, majd a
[Settings] – [ Developer options] – [USB
debugging] elemet, és szüntesse meg a
jelölőnégyzet bejelölését.
Ha a fenti eljárások nem oldják meg a
problémát, nyomja meg és tartsa lenyomva a
 gombot körülbelül 8 másodpercig, vagy
nyomja meg a RESET gombot egy tollal,
gemkapoccsal vagy hasonlóval Walkman
készüléke alaphelyzetbe állításához, majd
próbáljon újra USB-kapcsolatot létesíteni.

A Walkman labilissá
válik, amikor a
számítógéphez
csatlakozik.

 A Walkman labilissá válhat USB-elosztó vagy

A Walkman
felmelegszik.

 A Walkman felmelegedhet az akkumulátor

USB-hosszabbító kábel használata esetén.
Csatlakoztassa a Walkman készüléket
közvetlenül a számítógép USB-csatlakozójához.
töltése közben és közvetlenül utána. A
Walkman akkor is felmelegedhet rövid ideig,
ha nagy mennyiségű adatot töltenek át. Tegye
félre rövid időre a Walkman készüléket, hogy
lehűlhessen.

Óvintézkedések
El kell fogadnia a Végfelhasználói licenc-megállapodás feltételeit a
Walkman első használata előtt. A későbbi elolvasáshoz érintse meg a
–
[Settings] – [ About device] – [Legal information] – [Sony EULA]
elemet.
Jogi és védjegy információk
A Google, az Android, valamint az egyéb jelölések a Google Inc.
védjegyei.
Az Android robot a Google által elvégzett és megosztott munka alapján
lett reprodukálva vagy módosítva, és a Creative Commons 3.0
forrásmegjelölési licenc vonatkozik rá.
A jogi, szabályozási és védjegy-információkkal kapcsolatos bővebb
tájékoztatásért lásd a mellékelt szoftver „Fontos információk” című
részét. Az elolvasásához telepítse a mellékelt szoftvert a számítógépére.
A fülbe helyezhető fülhallgatóról
A fülhallgatók szorosan illeszkednek a fülébe. Ezért kérjük, vegye figyelembe,
hogy fül- vagy dobhártya sérülés kockázata áll fenn, ha erős nyomást
gyakorolnak a fülhallgatókra, vagy ha hirtelen kirántják őket a füléből.
Használat után ne feledje óvatosan kivenni a füldugaszokat a füléből.

A legfrissebb tájékoztatásért
Ha bármilyen kérdése merülne fel a termékkel kapcsolatban, vagy
információkat szeretne a termékkel kompatibilis eszközökről, akkor
keresse fel a következő webhelyek egyikét.
Az Egyesült Államokban élő vásárlók:
http://www.sony.com/walkmansupport
Kanadai vásárlók:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Latin-amerikai vásárlók:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Európai vásárlók:
http://support.sony-europe.com/dna/wm/
Ázsiában, Óceániában és Afrikában élő vásárlók:
Angol: http://www.sony-asia.com/support
Koreai: http://scs.sony.co.kr/walkman/
Egyszerűsített kínai: http://service.sony.com.cn/KB/
Hagyományos kínai: http://service.sony.com.tw/
Azon vásárlók, akik tengerentúli modelleket vásároltak:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/

