İçindekiler
Lütfen, paketin içeriğini kontrol edin.
ÿÿWalkman (1)
ÿÿUSB kablosu (1)
ÿÿKullanma Kılavuzu (bu kılavuz)
Kulaklıklar ve microSD kart, Walkman'iniz ile birlikte verilmez.

Kullanma Kılavuzu
NWZ-A15/A17

Pili Şarj Etme
Walkman'in pili, Walkman çalışan bir bilgisayara bağlandığında yeniden
şarj edilir.

Yardım Kılavuzunun Kurulumu ve
Okunması

1

2

http://rd1.sony.net/help/dmp/nwza10/h_ww/
Arama ücretsiz olmasına rağmen, nakliye
sözleşmenize göre bir haberleşme ücreti kesilebilir.

Not
ˎˎPilin bozulmaması için, pili en az altı ayda veya bir yılda bir şarj edin.

Temel işlemler, müşteri destek web sitesi URL'si ve Önemli Bilgiler
için, bu kılavuzun “Yardım Kılavuzunun Kurulumu ve Okunması”
bölümüne bakın.
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HOLD düğmesi

Walkman'inizi çalışan bir bilgisayara
bağlayın.
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Kurulumu tamamlamak için ekran
üzerindeki talimatları takip edin.
Yardım Kılavuzunu okumak için,
bilgisayarınızda oluşturulan kısayola ya da
diğer ada çift tıklayın.

Home menüsünün kullanımı
Home Menüsü, BACK/HOME düğmesini basılı tuttuğunuzda görüntülenir.
Home Menüsü ses dosyalarının çalınması, şarkıların aranması, ayarların
değiştirilmesi vb. için başlangıç noktasıdır.
Home Menüsü'ndeyken 5 yönlü düğmeyi kullanarak ekrandan istediğiniz
öğeyi seçebilirsiniz.

5 yönlü düğme
 (oynat/duraklat/onayla)
düğmesi

Aşağıdaki klasörleri açın ve
Walkman'inizdeki yürütülebilir dosya
üzerine çift tıklayın.
7 veya daha alt sürüm: [Başlat] – [Bilgisayar] –
[WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer
(.exe)].
ˎˎ Windows 8: [Başlangıç ekranı] – [Masaüstü] – [Dosya
Gezgini] – [Bilgisayar] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] –
[Help_Guide_Installer(.exe)].
ˎˎ Windows 8.1: [Masaüstü] – [Dosya Gezgini] – [Bu bilgisayar]
– [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer
(.exe)].
ˎˎ Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR_MAC] – [Help_Guide_
Installer_for_mac].

Tam dolu
Walkman'iniz tamamen şarj olduğunda, bilgisayarınızla bağlantısını
kesin.

OPTION/PWR OFF düğmesi

/// düğmeleri

ˎˎ Windows

Yaklaşık
4 saat

WALKMAN® ile ilgili ayrıntılı bilgileri görmek için, internetten Yardım
Kılavuzu'na erişin.

BACK/HOME düğmesi

“Yardım Kılavuzu”nu bilgisayarınıza kurun. Bu kılavuz Walkman'inizin
temel işlevlerini, müşteri destek web sayfası URL'Sini ve müzik gibi
içeriklerin Walkman'a nasıl aktarılacağı ile ilgili bilgileri içermektedir.

Şarj ediliyor

Kılavuzlar hakkında

Walkman'inizi Kullanma

Cihazın açılıp kapatılması

BACK/HOME
düğmesini basılı
tutun.
SensMe™
Kanalları

Cihazı açma

Çalma Listeleri

HOLD düğmesini okun tersi istikamete kaydırın ve herhangi bir düğmeye
basın.

Ekran dilinin seçilmesi
İçerik aktarmadan önce ekran dilini seçin.
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Home Menüsü'nden

FM Radyo

[Ayarlar] ikonunu seçin.

[Dil Ayarları (Language)] - İstenen dil ayarını seçin.

Cihazı kapama
OPTION/PWR OFF düğmesini basılı tutun.

¼¼İpucu
ˎˎHiçbir işlem yapılmıyorsa ekran kapatılır. Ekranı açmak için BACK/HOME
düğmesine basın.
ˎˎUzun bir süre hiçbir işlem yapılmıyorsa Walkman'iniz otomatikman kapatılır.

Müzikler
Videolar
Fotoğraflar

Podcast'ler
Bluetooth

Yer İmi

SD Kart Ayarları

Ayarlar

Şarkı çalma
ekranına geri dön

Gösterilen ekranlar ve çizimler yalnızca referans amaçlıdır ve gerçek üründen
ya da ekrandan farklılık gösterebilir.

Parçalar ve Kontrol Düğmeleri
 WM-PORT prizi

USB kablosunu (ürünle verilir) veya çevre aygıtlarını (ürünle verilmez)
bağlayabilirsiniz.

 Ekran
 VOL (Ses) +*1/– düğmesi

Ses seviyesini arttırmak için VOL + düğmesine, düşürmek içinse VOL –
düğmesine basın.

 OPTION/PWR OFF (Seçenekler/Güç kapatma) düğmesi

Basıldığında Seçenekler menüsü görüntülenir.
Bu düğmeyi basılı tutarsanız, ekran kapanır ve Walkman'iniz bekleme
moduna geçer.

 HOLD düğmesi
 Erişim lambası
 microSD kart yuvası

Ses düzeyi işleyişi hakkında (Yalnızca Avrupa
Direktiflerinin uygulandığı ülkeler/bölgeler için)
Sesi ilk defa kulaklarınız için zararlı bir seviyeye yükselttiğinizde,
kulaklarınızın korunması amacıyla bir alarm (bip sesi) ve [Ses seviyesini
kontrol et] uyarısı duyulur. Herhangi bir düğmeye basarak alarmı ve
uyarıyı iptal edebilirsiniz.

Not
ˎˎAlarm ve uyarıyı iptal ettikten sonra sesi artırabilirsiniz.
ˎˎİlk uyarıdan sonra bu alarm ve uyarı, sesin kulaklarınız için zararlı bir seviyeye
getirildiği, birbirini takip eden her 20 saatte tekrarlanır. Böyle bir durumda,
ses düzeyi otomatik olarak alçaltılır.
ˎˎSes kulaklarınız için zararlı bir seviyeye ayarlanırsa ve Walkman'i kapatırsanız
ses, kulaklarınız için güvenli bir seviyeye otomatikman alçaltılır.

Sorun Giderme

Uyarılar

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

Kanunlar ve ticari markalar hakkında bilgiler
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Yardım Kılavuzundaki (HTML belgesi) “Sorun
Giderme” bölümünde yaşadığınız sorunun
belirtilerini bulun ve listedeki sorun giderme
işlemlerini uygulayın.
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Pili şarj etmek için Walkman'i bilgisayarınıza
bağlayın.
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Bir kalem veya ataçla vb. RESET
düğmesine basın.

RESET düğmesi

Yerine oturana kadar bir microSD kart yerleştirin.

 BACK/HOME düğmesi
 5 yönlü düğme*1
 (oynat/duraklat/onayla) düğmesi
/ düğmeleri
/ düğmeleri

 Kulaklık prizi

 Yuva kapağı
 Kayış deliği
 Dahili Bluetooth anteni
 N-işareti
 RESET düğmesi

Bir kalem veya ataç vb. kullanın.
*1	Çıkıntılı noktalar bulunur. Bu noktalar, düğmeleri daha rahat kullanmanıza
yardımcı olur.

Semptom & Çözüm
Walkman pili şarj edemiyor ya da bilgisayarınızda tanınmıyor.
ˎˎUSB kablosu (ürünle verilir) bilgisayarınızdaki USB konektörüne
düzgün bağlanmamıştır. USB kablosunu çıkarıp yeniden takın.
ˎˎÜrünle verilen USB kablosunu kullanın.
ˎˎWalkman cihazını ilk defa kullanıyorsanız veya uzun bir süredir
kullanmadıysanız, Walkman cihazının bilgisayar tarafından tanınması
birkaç dakika sürebilir. Walkman'iniz bilgisayara bağladıktan yaklaşık
10 dakika sonra, bilgisayarın Walkman'inizi tanıyıp tanımadığını
kontrol edin.
Walkman cihazınız çalışmıyor ya da açılmıyor.
ˎˎBilgisayara takılı iken Walkman cihazınızı çalıştıramazsınız.
Walkman'in bilgisayar ile olan bağlantısını kesin.

Yasalar, düzenlemeler ve ticari marka hakları hakkında bilgi için, verilen
yazılımda yer alan “Önemli Bilgiler” konusuna bakın. Bu bilgileri okumak için
verilen yazılımı bilgisayarınıza kurun.

Tasarım ve teknik özellikler üzerinde uyarıda bulunmaksızın değişiklik
yapılabilir.

