Основні функції програвача Walkman

Частини пристрою й елементи управління
Про коригування гучності (лише для країн/регіонів,
що підтримують європейські та корейські директиви)

Прослуховування музики на Walkman

Короткий посібник

Слухайте музику, надіслану на Walkman, користуючись кнопками на
програвачі Walkman.

Голосові вказівки «Check the volume level» допомагають захистити
ваші органи слуху, коли ви вперше збільшуєте гучність до рівня, що є
шкідливим для органів слуху. Щоб скасувати звуковий сигнал та
попередження, натисніть будь-яку кнопку.

Управління програвачем Walkman за допомогою
пульта дистанційного керування

NWZ-WS613/WS615

Увімкніть пульт дистанційного керування і управляйте Walkman за
допомогою пульта дистанційного керування.

Відомості про посібники
Щоб переглянути потрібні відомості про WALKMAN®,
ознайомтеся з Довідковим посібником в Інтернеті.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzws610/h_ww/
Перегляд сторінок безкоштовний, однак з вас може
бути стягнуто оплату за зв’язок відповідно до вашої
угоди з постачальником послуги.
Докладніше про основні операції, посилання на веб-сайт
підтримки користувачів та важливу інформацію шукайте в
розділі «Як встановити і прочитати «Довідку»» цього посібника.
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Докладніші інструкції шукайте у встановленій на комп’ютер «Довідці»
або за посиланням, вказаним у розділі «Відомості про посібники»,
що на обкладинці цього посібника.

Зміст
Перевірте комплект постачання.
ÿÿWalkman (1)
ÿÿПульт дистанційного керування (1)
ÿÿПідставка USB (1)
ÿÿВкладки (1 набір)
ÿÿВодонепроникні вкладки (1 набір)
ÿÿРегульований обідок (1)
ÿÿТримач (1)
ÿÿКороткий посібник (цей посібник)
ÿÿЯк користуватися програвачем Walkman під час плавання

Як встановити і прочитати «Довідку»
Встановіть «Довідку» на комп’ютері. В ній міститься опис основних
операцій на програвачі Walkman, посилання на веб-сайт підтримки
користувачів та інструкції щодо передавання вмісту, наприклад
музики, на програвач Walkman.
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Підключіть програвач Walkman до
увімкненого комп’ютера.

2

Відкрийте такі папки і двічі клацніть
виконуваний файл на програвачі
Walkman.

Примітка
ˎˎСкасувавши звуковий сигнал та попередження, можна збільшувати
гучність.
ˎˎПісля першого попередження попереджувальний сигнал та
попередження повторюються кожні 20 сукупних годин, протягом яких
гучність знаходиться на шкідливому для органів слуху рівні. Коли це
стається, гучність автоматично зменшується.
ˎˎЯкщо гучність встановлено на шкідливому для органів слуху рівні та ви
вимикаєте програвач Walkman, гучність автоматично зменшується до
рівня, що є безпечним для органів слуху.

Як користуватися програвачем Walkman за
допомогою смартфону
З’єднайте смартфон із програвачем Walkman через з’єднання
Bluetooth, щоб слухати музику, збережену на смартфоні, за допомогою
програвача Walkman або відповідати на вхідні дзвінки на смартфон.
Режим мікшування дозволяє одночасно слухати композиції зі
смартфону та програвача Walkman.
Можна також скористатися програмою SongPal (програма для
смартфону), яка дозволяє управляти програвачем Walkman за
допомогою смартфону.

Приєднання програвача Walkman до
підставки USB (постачається) та
заряджання акумулятора

Ілюстрації подані лише для довідки і можуть відрізнятися від
дійсного вигляду виробу.

 Тактильна точка
 Обідок
 Вкладка
 Навушники
 Bluetooth-індикатор
 Кнопка (Bluetooth)
 Кнопка VOL (Гучність) +*1/–

Натискайте кнопку VOL +,
щоб збільшити гучність, і
кнопку VOL –, щоб
зменшити гучність.

 Кнопка MODE

 Роз’єми
 Кнопка
(Відтворити)*1
 Кнопка RESET
 Індикатор OPR (Робота)
 Кнопка  (живлення)
 Кнопка  (попередній)
 Кнопка  (наступний)
 Вбудована антена Bluetooth
 N-позначка
 Вбудований мікрофон

*1 На кнопках є тактильні точки. Використовуйте ці точки для полегшення
роботи з кнопками.

Встановлення вкладок на навушники
Щоб поліпшити якість звучання або припасувати вкладки до вух,
підберіть розмір вкладок або змініть їх положення так, щоб вони
зручно й щільно розташовувалися окремо у лівому та правому вухах.
Додаткові запасні вкладки можна замовити в найближчого дилера
Sony.
ˎˎВставте вкладки у навушники так, щоб вершечок внутрішньої
частини вкладок  належним чином ліг у положення  на виступі
навушників.
ˎˎУпевніться, що вкладки розташовано рівно, а не під кутом, щоб
запобігти випаданню вкладок або їх застряганню у вухах.
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2
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Якщо роз’єми Walkman () вологі чи
брудні, витирайте їх за допомогою сухої
м’якої ганчірки.
Прикріпіть Walkman до підставки USB
таким чином: спершу ліву частину (),
тоді праву ().

7 або раніша версія: [Пуск] – [Комп’ютер] –
[WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] –
[Help_Guide_Installer(.exe)].
ˎˎ Windows 8: [початковий екран] – [Робочий стіл] –
[Файловий провідник] – [Комп’ютер] – [WALKMAN] –
[FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
ˎˎ Windows 8.1: [Робочий стіл] – [Файловий провідник] –
[Цей ПК] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] –
[Help_Guide_Installer (.exe)].
ˎˎ Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR_MAC] –
[Help_Guide_Installer_for_mac].

Упевніться, що роз’єми програвача Walkman ()
притиснуті до роз’ємів підставки USB ().

Підключіть програвач Walkman до
ввімкненого комп’ютера за допомогою
підставки USB.

Для повного заряджання акумулятора потрібно
приблизно 1,5 годин.
Примітка

ˎˎЩоб уникнути пошкодження акумулятора, заряджайте його принаймні
раз на півроку або на рік.

¼¼Підказка

Вершечок внутрішньої частини

ˎˎ Windows

ˎˎПульт дистанційного керування заряджати неможливо, оскільки у
ньому використовується літій-іонна батарея таблеткового типу. Якщо
залишковий заряд батареї низький чи недостатній, замініть батарею
пульта дистанційного керування. Докладніші інструкції щодо заміни
батареї пульта дистанційного керування шукайте у встановленій на
комп’ютер «Довідці» або за посиланням, вказаним у розділі «Відомості
про посібники», що на обкладинці цього посібника.
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Щоб завершити встановлення,
дотримуйтеся вказівок на екрані.

4

Щоб прочитати «Довідку», двічі клацніть
ярлик або значок, згенерований на
комп’ютері.

Як розташувати програвач Walkman
на вухах
1

Перевірте ліву () і праву ()
частини Walkman.

Застереження
3

Натисніть кнопку
() частині.
¼¼Підказка

, розташовану на правій

У разі з’єднання програвача Walkman і смартфону вдруге
натисніть і утримуйте кнопку 2 секунди.

2

ˎˎДокладніші інструкції щодо перенесення музики на програвач Walkman і
прослуховування музики, збереженої на смартфоні, читайте в «Довідці».
ˎˎВимкніть Walkman, натисніть та утримуйте кнопку  3 секунди.

Щоб завершити налаштування, дотримуйтеся вказівок на екрані.
Коли з’явиться список виявлених пристроїв, виберіть [NWZ-WS613]
або [NWZ-WS615].
Якщо потрібно ввести ключ доступу, введіть «0000».

Як користуватися пультом дистанційного керування
(постачається)
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Одягніть обідок над вухами, позаду голови.
Вставте секції навушників у вуха.
Відрегулюйте програвач Walkman, щоб він зручно ліг.

Кнопка VOL +/–

Кнопка
Індикатор

1
2
3

Кнопка 

Антена

Програвач Walkman і смартфон зареєстровані один з одним, і
з’єднання встановлено.

Кнопка 

¼¼Підказка

Увімкніть Walkman.
Увімкніть пульт дистанційного керування.
Щоб увімкнути пульт дистанційного керування, натисніть та
утримуйте кнопку
2 секунди – почне миготіти індикатор.
З під’єднанням пульта дистанційного керування до програвача
Walkman індикатор вимкнеться.

Натисніть потрібну кнопку на Walkman.

Спарення і під’єднання до смартфону
Відтворення музичних записів
1
2
Кнопка 
Кнопка

Підключіть Walkman до увімкненого
комп’ютера через підставку USB і
перенесіть музику на Walkman.
Щоб увімкнути програвач Walkman,
натисніть і утримуйте кнопку ,
розташовану на правій () частині
програвача, упродовж близько
3 секунд. Індикатор OPR почне
миготіти зеленим світлом, після
чого засвітиться оранжевим світлом.

Спарення можна розпочати, лише коли режим Bluetooth програвача
Walkman вимкнено.
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Увімкніть на
програвачі Walkman
режим спарення.
Натисніть і утримуйте
кнопку , розташовану на
лівій () частині, 7 секунд.
Bluetooth-індикатор,
розташований на лівій ()
частині, почне поперемінно
швидко миготіти синім і
червоним світлом.

Кнопка

Увімкніть функцію Bluetooth на смартфоні, після
чого знайдіть програвач Walkman на екрані
налаштування Bluetooth.

ˎˎПрогравач Walkman і смартфон можна спарити за допомогою функції
з’єднання одним дотиком (NFC). Докладніші інструкції шукайте у
встановленій на комп’ютер «Довідці» або за посиланням, вказаним у
розділі «Відомості про посібники», що на обкладинці цього посібника.

Виправлення несправностей
Якщо програвач Walkman не працює належним чином, для
розв’язання проблеми спробуйте виконати перелічені нижче дії.

1

Відшукайте ознаки проблеми в розділі
«Виправлення несправностей» «Довідки»
(документ HTML) і спробуйте виконати описані дії.
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Підключіть Walkman до комп’ютера, щоб
зарядити акумулятор.

3

Натисніть кнопку RESET за
допомогою ручки або скріпки
тощо.

Кнопка
RESET

Симптом і його усунення
Комп’ютер не розпізнає програвач Walkman.
ˎˎНадійно та належним чином приєднайте програвач Walkman до
підставки USB (постачається). Заряджання розпочнеться
(індикатор OPR світитиметься оранжевим світлом), навіть якщо не
відбулося належного підключення, але існує вірогідність того, що
комп’ютер не розпізнав програвач Walkman. У такому випадку
від’єднайте програвач Walkman від підставки USB, а потім знову
підключіть його до підставки USB.
ˎˎЯкщо залишковий заряд батареї низький чи недостатній, замініть
батарею.
ˎˎПід час першого використання програвача Walkman або після
тривалої перерви у використанні програвача Walkman
комп’ютеру, можливо, знадобиться декілька хвилин, щоб
розпізнати програвач, навіть якщо заряджання вже розпочалося
(індикатор OPR світиться оранжевим світлом). Перевірте, чи
розпізнав комп’ютер програвач Walkman, через 10 хвилин після
під’єднання програвача до комп’ютера.
Неможливо спаритися (зареєструвати) з пристроєм Bluetooth.
ˎˎЯкщо програвач Walkman і пристрій Bluetooth підтримують різні
профілі, їх неможливо спарити. Детальнішу інформацію шукайте в
розділі «Технічні характеристики» «Довідки».
Не вдається під’єднатись за допомогою функції Bluetooth.
ˎˎПеревірте, чи увімкнено функцію Bluetooth на смартфоні і на
програвачі Walkman.
ˎˎПеревірте назву моделі програвача Walkman на екрані [Settings] [Bluetooth] смартфону. Якщо програвач Walkman не під’єднаний,
торкніться назви моделі.
Не вдається керувати Walkman за допомогою пульта
дистанційного керування (постачається).
ˎˎУпевніться, що пульт дистанційного керування увімкнено.
ˎˎУпевніться, що програвач Walkman увімкнено.
ˎˎПерезавантажте пульт дистанційного керування і програвач
Walkman. Докладніше читайте у розділі «Не вдається керувати
Walkman за допомогою пульта дистанційного керування.» «Довідки».
ˎˎЯкщо пульт дистанційного керування вологий, ним користуватися
не можна. Витріть пульт дистанційного керування за допомогою
сухої ганчірки.
ˎˎЗамініть батарею в пульті дистанційного керування. Докладніше
читайте у розділі «Заміна акумулятора пульта дистанційного
керування» «Довідки».

Про навушники-вкладки

Вкладки закривають ваші вуха. Тому будьте обережні, оскільки внаслідок
сильного тиску на вкладки чи якщо рвучко вийняти вкладки з вух, можна
пошкодити вуха або барабанну перетинку. Після використання вкладок
обережно вийміть їх з вух.

цифровий музичний плеєр
пульт дистанційного керування

Обладнання відповідає вимогам:

ˎˎТехнічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання
(постанова КМУ від 29.07.2009 № 785).
ˎˎТехнічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних
речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова КМУ від
03/12/2008 № 1057).
Виробник: Соні Корпорейшн, 1-7-1 Конан, Мінато-ку, Токіо 108-0075, Японія.
Виготовлено у Малайзії
Уповноважений представник в Україні з питань відповідності вимогам технічних
регламентів:ТОВ «Соні Україна», вул. Спаська 30, м.Київ, 04070, Україна.

Дата виробництва пристрою

Рік і місяць виробництва зазначені на продукті та упаковці.
Щоб дізнатися дату виробництва, див. символ «P/D».

1. Місяць
2. Рік
Продукцію зберігають в упакованому виді в темних, сухих, чистих, добре
вентильованих приміщеннях, ізольованих від місць зберігання кислот і лугів.
ˎˎРобоча температура: від 5 до 35°C.
ˎˎРобоча відносна вологість: 25-75%.
ˎˎТемпература зберігання: від -10 до + 45°C.
ˎˎВідносна вологість зберігання: 25-75%.
Товары сохраняют в упакованном виде в темных, сухих, чистых, хорошо
вентилируемых помещениях, изолированных от мест хранения кислот и щелочей.
ˎˎРабочая температура: от 5 до 35°C.
ˎˎРабочая относительная влажность: 25-75%.
ˎˎТемпература хранения: от -10 до + 45°C.
ˎˎОтносительная влажность хранения: 25-75%.

Про навушники

ˎˎУникайте відтворення з високим рівнем гучності упродовж тривалого
часу, оскільки можна пошкодити слух.
ˎˎЯкщо встановлено високий рівень гучності, ви не чутимете навколишніх
звуків. Намагайтеся не користуватися виробом, коли необхідно
повністю зосередити увагу на процесі, наприклад керуючи автомобілем
чи їдучи на велосипеді.
ˎˎОскільки навушники розроблено для використання на вулиці, звук із навушників
може лунати ззовні. Намагайтеся не турбувати людей, які оточують вас.
Якщо на Walkman або пульт дистанційного керування потрапить
зволожуючий або сонцезахисний крем, змийте його ледь теплою водою.
Якщо цього не зробити, він може спричинити зміну кольору або
призвести до таких пошкоджень, як тріщини.
Виробник Соні Корпорейшн цим оголошує, що пристрій [NWZ-WS613/WS615:
цифровий музичний плеєр, RMT-NWS10B: пульт дистанційного керування]
відповідає вимогам та іншим застосовним положенням Технічного регламенту
радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального)
обладнання. Отримати декларацію відповідності можна за адресою ТОВ «Соні
Україна», вул. Спаська 30, м.Київ, 04070, Україна, e-mail info@sony.ua .
Для пульта дистанційного керування
ОБЕРЕЖНО
Існує ризик вибуху за встановлення батарей невідповідного типу.
Утилізуйте використані батареї відповідно до інструкцій.

Повідомлення про ліцензію та товарні знаки

ˎˎВідомості про закони, норми та права на товарні знаки див. в розділі
«Важлива інформація», що міститься в програмному забезпеченні з
комплекту поставки. Для цього встановіть програмне забезпечення з
комплекту поставки на своєму комп’ютері.
ˎˎApple, логотип Apple, iPhone, iPod, iPod touch, iTunes, Mac, iOS і OS X є товарними
знаками компанії Apple Inc., зареєстрованими в США та інших країнах.
App Store є знаком обслуговування компанії Apple Inc.
Написи
«Made for iPod» і «Made for iPhone» означають, що електронний
ˎˎ
аксесуар розроблено спеціально для підключення до iPod або iPhone і
що його розробник засвідчує відповідність аксесуара технічним
стандартам Apple. Компанія Apple не несе відповідальності за роботу
цього пристрою або його відповідність стандартам безпеки та
регулятивним нормам. Зауважте, що використання цього аксесуара з
iPod або iPhone може вплинути та ефективність бездротового зв’язку.
ˎˎСумісні моделі iPhone/iPod
Технологію Bluetooth підтримують такі моделі: iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone
5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS і iPod touch (4-го та 5-го покоління).

Дизайн пристрою і технічні характеристики можуть бути змінені без
попереднього повідомлення про це.

