E-008-610-32(1

Máy nghe nhạc kỹ thuật số
Hướng dẫn vận hành

©2019 Sony Corporation

In tại Việt Nam

Kết nối (những lần sử dụng sau)
1. Bật thiết bị âm thanh Bluetooth được ghép nối và đặt ở chế độ chờ.
2. Vuốt lên phía trên màn hình chính.
3. Nhấp vào [Settings] - [Thiết bị được kết nối] - [Tùy chọn kết nối] [Bluetooth].
4. Nhấp vào công tắc để bật chức năng Bluetooth.
Kết nối sẽ được thiết lập tự động. Nếu không được, hãy đến bước tiếp theo.
5. Nhấp vào [Settings] - [Thiết bị được kết nối] - [Thiết bị được kết nối
trước đó].
6. Chọn thiết bị từ danh sách thiết bị được ghép nối để tạo kết nối
Bluetooth.

Ngắt kết nối
1. Vuốt lên phía trên màn hình chính.
2. Nhấp vào [Cài đặt] - [Thiết bị được kết nối] - [Tùy chọn kết nối] [Bluetooth].
3. Nhấp vào công tắc để tắt chức năng Bluetooth.

NW-ZX505/ZX507

Lưu ý
• Thông tin ghép nối được xóa trong các trường hợp sau. Ghép nối các
thiết bị một lần nữa.
− Khi một hoặc cả hai thiết bị được đặt lại về cài đặt gốc.
Thông tin ghép nối được xóa khỏi thiết bị, ví dụ khi thiết bị được sửa chữa.

Kết nối Wi-Fi (* 1)
Chức năng Wi-Fi cho phép Walkman của bạn truy cập internet hoặc kết nối
với các thiết bị khác. Tham khảo Hướng dẫn trợ giúp để biết chi tiết về
cách sử dụng chức năng Wi-Fi.
* 1 Thuật ngữ Wi-Fi nghĩa là khả năng tương tác được xác nhận bởi các
thiết bị mạng LAN không dây.

Giới thiệu về tai nghe nhét tai
•

Khi bạn sử dụng tai nghe nhét tai có độ dính cao, hãy lưu ý những
điều sau. Nếu không, bạn có thể làm hỏng tai hoặc màng nhĩ.
− Không cắm tai nghe quá mạnh vào tai.
− Không được tháo tai nghe ra khỏi tai đột ngột. Khi bạn tháo tai
nghe, di chuyển tai nghe lên xuống nhẹ nhàng.
Định mức tiêu thụ điện năng: 2.0 A

Giới thiệu về tai nghe
•

Tránh sử dụng thiết bị ở mức âm lượng lớn và kéo dài vì nó có thể
ảnh hưởng đến thính giác của bạn.
Khi mức âm lượng lớn, bạn có thể không nghe được âm thanh bên
ngoài. Tránh nghe thiết bị trong trường hợp yêu cầu thính giác
không bị suy giảm, ví dụ, trong khi lái xe hoặc đi xe đạp.
• Vì tai nghe có thiết kế loa ngoài, âm thanh phát được ra từ tai nghe.
Hãy nhớ đừng làm phiền những người bên cạnh bạn.
Thiết bị này đã được thử nghiệm và được xác nhận tuân thủ các giới
hạn được nêu trong quy định EMC sử dụng cáp kết nối ngắn hơn 3
mét.
Vui lòng không sử dụng chức năng Wi-Fi 5 GHz ngoài trời.
Việc sử dụng chức năng này có thể bị cấm theo luật ở một số quốc gia
/ khu vực.
Các hoạt động gần hệ thống radar sẽ không bị ảnh hưởng.
Anten định hướng có mức khuếch đại cao nên chỉ áp dụng cho hệ
thống điểm-điểm cố định.
Nhiệt độ hoạt động
5°C đến 35°C
•

Kết nối
1. Vuốt lên phía trên màn hình chính.
2. Nhấp vào [Cài đặt] - [Mạng & internet] - [Wi-Fi].
3. Nhấp vào công tắc để bật chức năng Wi-Fi.
Tất cả các mạng Wi-Fi khi phát hiện sẽ được hiển thị.
4. Chọn mạng Wi-Fi từ danh sách để tạo kết nối.
Nhập mật khẩu nếu được yêu cầu,.

Ngắt kết nối
Không lắp đặt thiết bị tại nơi có không gian chật hẹp, như tủ sách hoặc tủ treo
tường.

Lưu ý khi sử dụng Walkman

Không để pin (bộ pin hoặc pin đã được lắp đặt sẵn) ở nơi nhiệt độ quá cao
như nơi có ánh nắng mặt trời, lửa hoặc tương tự trong một thời gian dài.

•

Hướng dẫn sử dụng
1. Hướng dẫn sử dụng (hướng dẫn này)
2. Hướng dẫn khởi động
Hướng dẫn khởi động được mô tả như sau:
• Hướng dẫn vận hành cơ bản cho máy WALKMAN®
• Cách truy cập các trang web ứng dụng hữu ích cho máy tính trên
internet
3. Hướng dẫn trợ giúp (tài liệu web cho máy tính / điện thoại thông minh)
Hướng dẫn trợ giúp chứa các hướng dẫn vận hành chi tiết hơn, thông số
kỹ thuật và đường dẫn trang web hỗ trợ khách hàng, v.v.
https://rd1.sony.net/help/dmp/nwa100/h_ww/
Truy cập bình thường là miễn phí, bạn có thể phải trả phí
tương tác theo hợp đồng nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
Tùy thuộc vào quốc gia / khu vực mà bạn đã mua Walkman,
một số mẫu có thể không có sẵn.

Các bộ phận và bộ điều chỉnh (hình A)
1 Màn hình cảm ứng
2 Đèn sạc
3 Nút (nguồn)
Nhấn và giữ nút trong 5 giây để bật Walkman và trong 2 giây để tắt máy.
4 Nút +/- (âm lượng)
5 Nút điều chỉnh phát lại
6 Công tắc GIỮ
7 Giắc cắm tai nghe (Tiêu chuẩn cân bằng)
8 Cổng USB loại C
9 Khe cắm thẻ nhớ microSD
10 Giắc cắm tai nghe (Stereo Mini)
Các ảnh trên màn hình và hình minh họa được cung cấp trong hướng dẫn này
chỉ mang tính tham khảo.
Chúng có thể khác với sản phẩm thực tế hoặc trên màn hình hiển thị.

Lưu ý đối với pin
Để tránh làm hỏng pin, hãy sạc pin ít nhất 6 tháng một lần.

Định dạng thẻ nhớ microSD
Bạn cần phải đọc hướng dẫn về thẻ nhớ trong Hướng dẫn trợ giúp trên
Internet trước khi bạn lưu trữ nội dung vào thẻ nhớ microSD (không đi kèm).

Việc điều chỉnh âm lượng tuân thủ theo Chỉ thị của
Châu Âu và Hàn Quốc
• Đối với khách hàng châu Âu
• Đối với khách hàng Hàn Quốc (mẫu có tai nghe đi kèm)
Âm thanh báo thức (tiếng bíp) và cảnh báo [Kiểm tra mức âm lượng.] nhằm
mục đích bảo vệ đôi tai của bạn. Âm thanh sẽ báo hiệu trước khi bạn tăng âm
lượng lên đến mức có thể gây hại. Bạn có thể hủy chế độ báo thức và cảnh
báo bằng cách nhấn vào [OK] trên hộp thoại cảnh báo.
Lưu ý
• Bạn có thể tăng âm lượng sau khi bạn hủy chế độ báo thức và cảnh báo.
• Sau lần cảnh báo đầu tiên, âm thanh báo thức và cảnh báo sẽ lặp lại sau
mỗi 20 giờ tích lũy khi âm lượng được đặt ở mức có hại cho tai của bạn.
Khi điều này xảy ra, âm lượng sẽ tự động giảm xuống.
• Nếu bạn tắt Walkman sau khi bạn đã chọn âm lượng lớn có thể làm hỏng
màng nhĩ, mức âm lượng sẽ tự động thấp hơn khi bạn bật Walkman vào
lần tiếp theo.

Kết nối BLUETOOTH®
Bạn có thể nghe nhạc được lưu trữ trên Walkman với các thiết bị âm thanh
Bluetooth như tai nghe hoặc loa. Tham khảo Hướng dẫn trợ giúp để biết chi
tiết về cách sử dụng chức năng Bluetooth.

Ghép nối (lần đầu tiên thiết bị được sử dụng)
Khi bạn kết nối không dây với các thiết bị âm thanh Bluetooth lần đầu tiên,
các thiết bị phải được đăng ký với nhau. Việc đăng ký này được gọi là ghép
nối.
1. Cài đặt thiết bị âm thanh Bluetooth thành chế độ ghép nối. (Tham khảo
hướng dẫn sử dụng của thiết bị đó.)
2. Vuốt lên phía trên màn hình chính.
3. Nhấp vào [Cài đặt]( Settings) - [Thiết bị được kết nối]( Connected devices)
- [Ghép nối thiết bị mới]( Pair new device).
4. Chọn thiết bị từ danh sách thiết bị để tạo kết nối Bluetooth.

1. Vuốt lên phía trên màn hình chính.
2. Nhấp vào [Cài đặt] - [Mạng & internet] - [Wi-Fi].
3. Nhấp vào công tắc để tắt chức năng Wi-Fi.

Khắc phục sự cố
Thiết bị Walkman không thể sạc pin hoặc không nhận dạng được trên
máy tính.
• Cáp USB loại C (đi kèm) không được kết nối đúng cách với đầu nối
USB trên máy tính. Ngắt kết nối cáp USB loại C, sau đó kết nối lại.
• Đèn sạc trên thiết bị Walkman sáng lên màu cam khi pin đang sạc và tắt
khi sạc xong.
• Pin của thiết bị Walkman có thể bị cạn kiệt. Sạc pin ít nhất 30 phút.
• Để đảm bảo máy tính có thể nhận dạng thiết bị Walkman, chọn [Truyền
tệp] trong menu [Sử dụng USB] được hiển thị trên Walkman.
Nếu menu [Sử dụng USB] không xuất hiện, hãy vuốt lên phía trên màn
hình chính, sau đó chọn [Cài đặt] - [Thiết bị được kết nối] - [USB].

Tuân thủ & Thông tin
Thông tin về luật pháp và thương hiệu
Bạn phải chấp thuận các điều khoản của Thỏa thuận cấp phép người dùng
cuối khi bạn sử dụng Walkman lần đầu tiên. Để đọc Thỏa thuận lại sau,
hãy vuốt lên phía trên màn hình chính và nhấn vào [Cài đặt] - [Hệ thống] [Giới thiệu về thiết bị] - [Thông tin pháp lý] - [Thỏa thuận cấp phép người
dùng cuối].
• Để biết thông tin về luật pháp, quy định và quyền thương hiệu, tham
khảo "Thông tin quan trọng" tại bộ nhớ trong của thiết bị. Để đọc các
thông tin này, hãy sao chép tệp [Thông tin_ Quan trọng] vào máy tính
của bạn và làm theo các bước dưới đây.
Nhấp đúp vào tệp [Thông tin_ Quan trọng]. Sau đó, chọn một ngôn
ngữ.
• Google, Android và các nhãn hiệu khác là nhãn hiệu của Google LLC.
• N-Mark là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của NFC Forum, Inc.
tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
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Tuyên bố phù hợp này chỉ có thể áp dụng cho dòng NW-ZX507.
• Không để pin (bộ pin hoặc pin đã được lắp) ở nơi có nhiệt độ quá
cao như ánh nắng mặt trời, lửa hoặc môi trường tương tự trong thời
gian dài.
• Không để pin ở điều kiện nhiệt độ cực thấp vì có thể dẫn đến quá
nhiệt và thoát nhiệt.
• Không tháo dỡ, mở hoặc cắt nhỏ pin hoặc lõi pin thứ cấp.
• Trong trường hợp lõi pin bị rò rỉ, đừng để chất lỏng tiếp xúc với da
hoặc mắt. Nếu không may bị tiếp xúc, rửa khu vực bị ảnh hưởng
với nhiều nước và tìm tư vấn y tế.
• Các bộ pin thứ cấp và pin cần phải được sạc trước khi sử dụng.
Luôn tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc hướng dẫn sử
dụng thiết bị để có thể sạc đúng cách.
• Nếu thời gian lưu trữ kéo dài, có thể cần phải sạc và xả lõi pin thứ
cấp hoặc pin nhiều lần để đạt được hiệu suất tối đa.
• Vứt bỏ đúng cách.
• Thiết bị sạc pin sẽ tạo ra nhiệt khi sạc. Luôn sạc pin ở nơi thông gió
tốt. Không sạc dưới gối, chăn hoặc trên các bề mặt dễ cháy.
• Giữ thiết bị sạc tránh xa các nguồn nhiệt, ánh sáng mặt trời trực
tiếp, khí dễ cháy, độ ẩm, nước hoặc các chất lỏng khác.
• Không tháo rời, mở, để vào lò vi sóng, đốt, sơn hoặc nhét vật lạ vào
thiết bị sạc.
• Không để thiết bị sạc bị sốc cơ học như nghiền, uốn cong, bị đâm
thủng hoặc vỡ vụn. Tránh làm rơi hoặc đặt vật nặng lên thiết bị sạc.
• Không làm chập mạch thiết bị sạc hoặc để nó trong ổ cắm, nó có
thể bị ngắn mạch bởi các vật kim loại hoặc dẫn điện khác.
• Không sử dụng thiết bị sạc nếu nó bị ướt hoặc bị hư hỏng để tránh
bị điện giật, nổ và / hoặc thương tích. Liên hệ với các đại lý hoặc
đại lý ủy quyền.
• Cần giám sát việc sử dụng thiết bị sạc của trẻ em.
• Vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng (bao gồm hướng dẫn sạc và thông
tin về nhiệt độ hoạt động tối thiểu và tối đa đi kèm với thiết bị sạc
này.
Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.

