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Handleiding
NL

Hoewel onze internetpagina's gratis kunnen worden geraadpleegd, kunnen er
wel communicatiekosten in rekening worden gebracht volgens het contract van
uw provider.
Al naargelang het land/de regio waar u uw Walkman hebt aangeschaft, zijn
sommige modellen mogelijk niet beschikbaar.

Opmerkingen over het gebruik van de Walkman
Opmerking over de batterij
• Om te voorkomen dat de kwaliteit van de batterij vermindert, moet de batterij
elke zes maanden of elk jaar minstens een keer worden opgeladen.

Over volumebediening (alleen voor landen/gebieden die
voldoen aan Europese Richtlijnen)
Een alarm (pieptoon) en een waarschuwing [Check the volume level] zijn bedoeld
ter bescherming van uw oren wanneer u de volume-instelling voor het eerst
hoger zet dan een niveau dat schadelijk is voor uw oren. U kunt het alarm en de
waarschuwing annuleren door op een willekeurige knop te drukken.
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Nederlands
Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte, zoals een boekenkast of
inbouwkast.

Over de handleidingen
1. Handleiding (deze handleiding)
2.
(Opstartgids)
De Opstartgids beschrijft het volgende:
• Basisinstructies voor de bediening van uw WALKMAN®
• Hoe u de 'Helpgids' opent, die alle bedieningsinstructies bevat en uitleg geeft
over websites voor klantenondersteuning enzovoort
• Hoe u handige websites met pc-toepassingen opent op internet

Opmerking
• Nadat u het alarm en de waarschuwing hebt geannuleerd, kunt u het volume
hoger zetten.
• Na de eerste waarschuwing worden het alarm en de waarschuwing herhaald
telkens wanneer de Walkman in totaal 20 uur lang is ingesteld op een niveau
dat schadelijk is voor uw gehoor. Wanneer dit gebeurt, wordt het volume
automatisch ingesteld op de oorspronkelijke instelling.
• Indien het volume op een niveau wordt gezet dat schadelijk is voor uw gehoor
en u uw Walkman uitschakelt, wordt het volume automatisch lager gezet naar
een niveau dat veilig is voor uw oren.

Symptoom en oplossing
Uw Walkman kan de batterij niet opladen of wordt niet herkend door uw
computer.
• De USB-kabel (bijgeleverd) is niet goed aangesloten op een USB-aansluiting op
uw computer. Koppel de USB-kabel los en sluit deze vervolgens opnieuw aan.
• Indien u uw Walkman voor het eerst gebruikt of indien u de Walkman
gedurende een lange tijd niet hebt gebruikt, kan het een paar minuten
duren voordat deze door de computer wordt herkend. Controleer ongeveer
10 minuten nadat u de Walkman op de computer hebt aangesloten of de
computer de Walkman herkent.
• Als het probleem niet kan worden opgelost met de hierboven beschreven
methoden, schakelt u de computer volledig uit en koppelt u de Walkman los.
Koppel vervolgens het netsnoer en de batterij los en alle andere apparaten die

op de computer zijn aangesloten, en laat de Walkman gedurende vijf minuten
ontladen. Schakel na het ontladen de computer weer aan en sluit opnieuw de
Walkman aan.
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Conformiteit en informatie
Informatie over wetgeving en handelsmerken
• Voor informatie over wetten, wetgeving en handelsmerkrechten raadpleegt u
'Important Information' in het interne geheugen van het apparaat. Kopieer het
bestand [Important_Information] naar uw computer en volg de onderstaande
stappen om het te lezen. Dubbelklik op het bestand [Important_Information].
Selecteer vervolgens een taal.

Over de oordopjes
De oordopjes sluiten uw oren af. Daarom dient u zich ervan bewust te zijn dat er
een risico is dat uw oren of trommelvliezen beschadigd raken indien sterke druk
wordt uitgeoefend op de oordopjes of indien de oordopjes abrupt uit uw oren
worden verwijderd. Zorg ervoor dat u de oordopjes na gebruik voorzichtig uit uw
oren haalt.

Over de hoofdtelefoon
• Laat het apparaat niet op een volume afspelen dat zo luid is, dat langdurig
afspelen van invloed kan zijn op uw gehoor.
• Bij een hoog volume kan geluid van buiten mogelijk niet meer te horen zijn.
Luister niet naar het apparaat in situaties waar het gehoor niet mag worden
gehinderd, bijvoorbeeld terwijl u autorijdt of fietst.
• Omdat de hoofdtelefoon een open-airontwerp heeft, ontsnapt geluid uit de
hoofdtelefoon. Let erop dat u anderen in uw buurt niet stoort.

Plaats dit product niet dicht bij medische apparaten.
Dit product (inclusief accessoires) heeft magneten die storing kunnen
veroorzaken bij pacemakers, programmeerbare shuntkleppen voor de
behandeling van hydrocefalie of andere medische apparaten. Plaats dit product
niet dicht bij personen die dergelijke medische apparaten gebruiken. Raadpleeg
uw arts als u gebruikmaakt van een dergelijk medisch apparaat en dit product
wilt gaan gebruiken.

Opmerking voor klanten: de volgende informatie geldt
uitsluitend voor apparatuur verkocht in landen waar de EUrichtlijnen van kracht zijn
Dit product is geproduceerd door of namens Sony Corporation.
EU-importeur: Sony Europe B.V.
Vragen aan de EU-importeur of vragen gerelateerd aan de productcompliance in
Europa dienen te worden gesteld aan de geautoriseerde vertegenwoordiger van

Hoge geluidsdruk
Risico op gehoorbeschadiging
Luister niet lange tijd op een hoog volumeniveau
Nominaal stroomverbruik 800 mA
• Stel de batterijen (batterijen of geïnstalleerde batterijen) niet langdurig bloot
aan extreem hoge temperaturen, zoals zonlicht, vuur, enzovoort.
• Stel de batterijen niet bloot aan omstandigheden met extreem hoge
temperaturen, wat kan leiden tot oververhitting en explosiegevaar.
• Secundaire cellen en batterijen mogen niet uit elkaar worden gehaald, worden
geopend of worden versnipperd.
• Als er een cel lekt, laat de vloeistof dan niet in contact komen met de huid
of ogen. Als u toch ermee in contact bent gekomen, dient u het betreffende
gebied te wassen met ruime hoeveelheden water en medisch advies in te
winnen.
• Secundaire cellen en batterijen moeten vóór gebruik worden opgeladen.
Raadpleeg altijd de instructies van de fabrikant of de handleiding voor de
juiste instructies over het opladen.
• Na lange tijd opgeslagen te zijn geweest, moeten de cellen of batterijen
mogelijk diverse keren worden opgeladen en ontladen om weer optimale
prestaties te kunnen leveren.
• Gooi alles op de juiste manier weg.
• In de volgende situaties kan de hitte in de Walkman toenemen. Dit duidt
niet op een storing. Wees echter voorzichtig, omdat er een risico bestaat op
brandwonden, ondanks een betrekkelijk lage temperatuur.
–– Tijdens het opladen van de batterij
–– Tijdens het gedurende langere tijd afspelen van de Walkman
Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd.

