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NW-WS623/WS625
Не встановлюйте прилад у місці з обмеженим простором, як-от
книжкова шафа або вбудована шафа.

Для пульта дистанційного керування (лише
NW‑WS625)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Не проковтніть батарею, це становить небезпеку хімічних
опіків.
Лише NW-WS625
Пульт дистанційного керування, що надається з даним виробом,
містить батарейку-таблетку. Якщо проковтнути батарейку-таблетку,
усього лише за 2 години вона може спричинити тяжкі внутрішні
опіки і призвести до смерті.
Тримайте нові та використані батарейки у недоступному для дітей
місці.
Якщо відсік для батарейки не закривається щільно, припиніть
користуватися виробом і покладіть його у недоступне для дітей
місце.
Якщо ви вважаєте, що хтось проковтнув батарейки або помістив
всередину будь-якої частини тіла, негайно звертайтесь за
медичною допомогою.

Відомості про посібники

1. Інструкція з експлуатації (цей посібник)
2. 
(Посібник із початку роботи)
У Посібнику із початку роботи наведена така інформація:
• Основні інструкції з експлуатації Вашого WALKMAN®
• Як знаходити в Інтернеті веб-сайти з корисними комп’ютерними
програмами
3. Довідка (веб-документ для ПК або смартфона)
Довідка містить більш детальні інструкції з
експлуатації, технічні характеристики та адресу вебсайта підтримки клієнтів тощо.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwws620/h_ww/
Перегляд сторінок безкоштовний, однак з вас може
бути стягнуто оплату за зв’язок відповідно до вашої
угоди з постачальником послуги.

Примітки щодо використання програвача
Walkman
Примітка щодо акумулятора
• Щоб уникнути пошкодження акумулятора, заряджайте його
принаймні раз на півроку.

Про операції з гучністю (лише для країн і регіонів,
які дотримуються директив Європейського Союзу
та Кореї)
Голосове повідомлення «Check the volume level» призначене для
захисту слуху і використовується при першому збільшенні гучності
до рівня, шкідливого для слуху. Якщо натиснути будь-яку кнопку,
сигнал і повідомлення вимкнуться.
Примітка
• Скасувавши сигнал і повідомлення, можна встановити потрібний
рівень гучності.
• Після першого попередження сигнал і повідомлення знову
з’являтимуться кожні 20 сумарних годин роботи з рівнем гучності
вище рівня, після якого прослуховування є шкідливим для слуху.
При цьому рівень гучності автоматично зменшується.
• Якщо вимкнути Walkman, коли гучність установлено на
рівні, шкідливому для слуху, для рівня гучності автоматично
встановлюється безпечний рівень.

Про режим оточуючого звуку
Режим оточуючого звуку дозволяє чути оточуючі звуки навіть під
час використання навушників. Однак майте на увазі, що цей режим
не дозволяє чути усі звуки. Оточуючі звуки може бути погано
чутно залежно від навколишнього середовища, типу музики, що
відтворюється на програвачі Walkman, або рівня гучності. Будьте
дуже обережні під час використання програвача Walkman у місцях,
де неможливість чути оточуючі звуки може становити небезпеку
(як-от на дорогах, де пересуваються автомобілі або велосипеди).

Примітка щодо використання у басейні або океані
Див. в розділі «Довідка».

Про робочу температуру програвача Walkman
Робоча температура програвача Walkman становить від –5 °C до
+45 °C.

Використання Bluetooth
З’єднайте смартфон і програвач Walkman за допомогою Bluetooth,
щоб слухати музику зі смартфона за допомогою Walkman, або
відповідати на виклики, що надходять на смартфон.
Утворення пари та підключення до смартфона
Для створення пари спочатку необхідно вимкнути на програвачі
Walkman режим Bluetooth.
1. Утримуйте кнопку  (живлення) на правій () стороні
програвача Walkman протягом 3 секунд, щоб увімкнути
живлення.
2. Утримуйте кнопку AMB/ на лівій () стороні програвача
Walkman протягом 7 секунд.
Індикатор OPR на правій () стороні буде швидко блимати по
черзі синім і червоним світлом.
Після першого з’єднання програвача Walkman і смартфона для
їх повторного з’єднання достатньо натиснути кнопку AMB/ і
тримати 2 секунди.
3. На смартфоні увімкніть функцію Bluetooth і знайдіть програвач
Walkman на екрані налаштувань Bluetooth.
Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб виконати налаштування.
Коли з’явиться список виявлених пристроїв, виберіть
[NW-WS623] або [NW-WS625].
Якщо потрібно ввести пароль, введіть «0000».
Програвач Walkman і смартфон зареєструються і з’єднання буде
встановлено.
Індикатор OPR на правій () стороні засвітиться синім.
Розривання з’єднання Bluetooth
1. Утримуйте кнопку AMB/ на лівій () стороні програвача
Walkman протягом 2 секунд.
Індикатор OPR на правій () стороні засвітиться зеленим.

Симптом і усунення

Не заряджається акумулятор програвача Walkman або він не
розпізнається комп’ютером.
• Встановіть програвач Walkman на підставку USB (постачається)
належним чином і надійно. Заряджання розпочнеться (OPRіндикатор засвітиться оранжевим) навіть у разі неналежного
з’єднання, проте комп’ютер може не розпізнати програвач
Walkman. Якщо таке сталось, зніміть програвач Walkman з
підставки і встановіть на неї знову.
• Під час першого використання програвача Walkman або
після тривалої перерви у використанні програвача Walkman
комп’ютеру, можливо, знадобиться декілька хвилин, щоб
розпізнати програвач. Перевірте, чи розпізнав комп’ютер
програвач Walkman, через 10 хвилин після під’єднання
програвача до комп’ютера.
• Якщо проблему не вдалося вирішити за допомогою наведених
вище дій, повністю вимкніть комп’ютер та від’єднайте програвач
Walkman. Потім від’єднайте кабель живлення, акумулятор та
усе, що підключено до комп’ютера, і розряджайте програвач
протягом п’яти хвилин. Після завершення розряджання знову
увімкніть комп’ютер та під’єднайте програвач Walkman.

Відповідність стандартам та інформація
Інформація щодо законодавства і товарних знаків
• Інформація про закони, нормативи і товарні знаки наводиться
у розділі «Важлива інформація» у внутрішній пам’яті виробу.
Щоб ознайомитися з інформацією, скопіюйте файл [Important_
Information] на комп'ютер та виконайте наступні дії.
Двічі клацніть файл [Important_Information]. Потім виберіть мову.

Про внутрішньоканальні навушники
Вкладки герметично лягають у вуха. Тому майте на увазі, що існує
ризик пошкодження вух або барабанних перетинок у випадку
сильного тиску на вкладки або якщо вкладки рвучко вийняти з вух.
Після використання виймайте вкладки з вух обережно.

Про навушники
• Уникайте відтворення з високим рівнем гучності упродовж
тривалого часу, оскільки можна пошкодити слух.
• Якщо 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.
• Оскільки навушники розроблено для використання на вулиці,
звук із навушників може лунати ззовні. Намагайтеся не турбувати
людей, які оточують вас.
Цифровий музичний плеєр
пульт дистанційного керування (лише NW-WS625)

Виробник: Соні Корпорейшн, 1-7-1 Конан Мінато-ку Токіо, 108-0075
Японія
Виготовлено у Малайзії
Функція бездротового зв’язку
Робоча частота
		 2400 – 2483,5 МГц (NW-WS623 / NW-WS625 / RMT-NWS10B)
		 13,56 МГц (NW-WS623 / NW-WS625)
Максимальна вихідна потужність
		< 20,0 дБм [2400 – 2483,5 МГц] (NW-WS623 / NW-WS625 /
RMT-NWS10B)
Справжнім Соні Корпорейшн заявляє, що тип радіообладнання
[NW-WS623/WS625: Цифровий музичний плеєр, RMT-NWS10B:
пульт дистанційного керування] відповідає Технічному регламенту
радіообладнання;
повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті
за такою адресою:
http://www.compliance.sony.ua/

• Оберігайте батареї (встановлений батарейний блок або батареї)
від тривалого впливу надмірного тепла, як-от сонячне світло,
вогонь тощо.
• Оберігайте батареї від надзвичайно низької температури, що
може призвести до перегрівання та теплового пробою.
• Не розбирайте, не відкривайте і не подрібнюйте вторинні
елементи або батареї.
• У випадку протікання елемента, не дозволяйте рідині потрапляти
на шкіру або в очі. Якщо таке трапиться, промийте великою
кількістю води ділянку, на яку потрапила рідина, і зверніться по
медичну допомогу.
• Перед використанням вторинні елементи і батареї слід
заряджати. Завжди дивіться поради з належного заряджання в
інструкціях виробника або технічній документації.
• Після тривалого зберігання для досягнення максимальної
продуктивності може знадобитись декілька разів зарядити та
розрядити елементи або батареї.
• Утилізуйте належним чином.

Для пульта дистанційного керування (лише
NW-WS625)
ОБЕРЕЖНО
Існує ризик вибуху за встановлення батарей невідповідного типу.
Утилізуйте використані батареї відповідно до інструкцій.
Умови зберігання.
Продукцію зберігають в упакованому виді в темних, сухих,
чистих, добре вентильованих приміщеннях, ізольованих від
місць зберігання кислот і лугів. Температура зберігання: від -10°C
до +45°C. Відносна вологість зберігання не більше ніж 75%, без
утворення конденсату.
Термін зберігання не встановлений.

Високий звуковий тиск
Небезпека пошкодження слуху
Не слухайте тривалий час з високою гучністю

Вироблено
Рік і місяць виробництва зазначені на продукті та упаковці.
Дата виготовлення в форматі місяць-рік
MM-YYYY, де MM – місяць, YYYY – рік виготовлення.
Дія позначки CE обмежена тими країнами, де вона застосовується
згідно місцевого законодавства, і в основному це країни EEA
(Європейська економічна зона) та Швейцарія.
Дизайн пристрою і технічні характеристики можуть бути змінені
без попереднього повідомлення.

