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Sobre os manuais

Além deste Guia Rápido, este modelo está acompanhado pelo Guia de Ajuda
(documento HTML) que pode ser visualizado pelo WALKMAN Guide.
Para detalhes, consulte “Como Instalar o Pacote do Software (Guia de Ajuda
incluído)”.
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Conteúdo
Verifique se os itens a seguir na embalagem.
ss “WALKMAN” (1)
ss Fones de ouvido (1)
ss Almofadas auriculares (tamanho S, L) (1)
ss Alto-falante (RDP-NWT18) (1) (somente NWZ-E473K/E474K)
ss Cabo USB (1)
ss Guia Rápido (este manual)
ss Software
O software está armazenado na memória flash interna do seu Walkman e inclui
os seguintes itens:
–– Media Go
–– WALKMAN Guide
–– Guia de ajuda, etc.
Para detalhes sobre como instalar, veja “Como Instalar o Pacote do Software
(Guia de Ajuda incluído)”.

Sobre o Sistema Operacional Windows
Certifique-se de que o Sistema Operacional é o Windows XP (Service Pack 3 ou
mais recente), Windows Vista*1 (Service Pack 2 ou mais recente) ou Windows 7*1
(Service Pack 1 ou mais recente).
*1 [Compatibility mode] para Windows XP não é suportado.

Transferindo Músicas
De CDs, etc., usando o Media Go

Media Go suporta a transferência de dados de iTunes 10 para o seu Walkman.

Arrastando e soltando usando o Windows Explorer

Para detalhes sobre a transferência de músicas, vídeos, fotos ou podcasts, consulte o
Guia de ajuda. O guia de ajuda pode ser visualizado pelo WALKMAN Guide.

Como Instalar o Pacote do Software
(Guia de ajuda incluído)

1

Conecte seu Walkman ao seu computador.

2

Selecione na seguinte ordem com o computador.

3

Dê um duplo clique em [Setup.exe].

4

Siga as instruções na tela.

5

Dê um duplo clique em
(WALKMAN Guide) na
área de trabalho para iniciar o WALKMAN Guide.

Selecione [Iniciar] - [Computador] ou [Meu Computador] - [WALKMAN] [Storage Media].

O assistente de instalação aparece.
• Quando executar [Setup.exe], o arquivo [Setup.exe] armazenado na pasta
[Storage Media] do seu Walkman será copiado para seu computador como
uma cópia de segurança e o WALKMAN Guide e o Media Go serão instalados em seu computador.
• Se [Setup.exe] não iniciar, copie o arquivo [Setup.exe] para a sua área de
trabalho, depois clique sobre ele.
Após o assistente de instalação terminar, o atalho WALKMAN Guide aparecerá na área de trabalho do seu computador.

Para detalhes sobre a transferência de músicas, etc., consulte o Guia de ajuda
incluído no WALKMAN Guide.

zz Dica
• Você pode iniciar o WALKMAN Guide e o Media Go a partir do menu [Iniciar] (mostrado ao clicar em [Iniciar]).

• Você pode instalar o software fornecido em outro computador através do procedimento a seguir, mesmo se apagar o arquivo [Setup.exe] formatando a memória
flash interna do seu Walkman. Copie o arquivo [Setup.exe] e a pasta [Install] a
partir da pasta [Backup] do seu computador para o seu Walkman. Depois, conecte
seu Walkman ao outro computador, onde deseja instalar o software e siga os procedimentos descritos no passo 2. A pasta [Backup] pode ser encontrada em:
C:\Program Files*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E470\Backup
*1 [Program Files(x86)] pode ser mostrado, dependendo do Sistema Operacional do
computador.

O que eu posso fazer com o WALKMAN Guide ?

O WALKMAN Guide inclui os seguintes itens:
ss Guia de ajuda
O seguinte conteúdo pode ser visto em seu navegador:
–– Detalhes sobre como usar seu Walkman
–– Como usar o software para transferir conteúdo para o seu Walkman
–– Solução de Problemas
ss Link de Registro do Consumidor
ss Link de Suporte ao Consumidor
ss Outros links úteis
Inclui informações de links, etc., no site de download.
Os itens do pacote diferem dependendo do país/região de compra.

zz Dica
• Após executar o [Setup.exe], você pode usar o espaço livre na pasta [Storage Media]
com maior eficiência formatando a memória flash interna do seu Walkman. Para

formatar a memória flash interna do Walkman, veja “Para inicializar (formatar)
seu “WALKMAN””.

Como Usar Seu “WALKMAN”

Carregando a Bateria

A bateria do seu Walkman é carregada enquanto ele estiver conectado a um computador em funcionamento.

Ligando e Desligando o “WALKMAN”
Para ligar

Pressione qualquer tecla

Para desligar

Mantenha a tecla OPTION/PWR OFF pressionada

Como usar o menu Home

O menu Home aparece quando mantiver a tecla BACK/HOME pressionada. O
menu Home é o ponto inicial para reproduzir áudio, procurar por músicas, alterar
os ajustes, etc.
A partir do menu Home, você pode selecionar o item desejado na tela usando a tecla
de 5 vias.

Home menu

Música
Fotos

Partes e Controles

Sobre a operação do volume (somente
para os países/áreas de acordo com as
Normas Europeias)
Um alarme (bipe) e um aviso [Check the volume level] tem a finalidade de proteger
seus ouvidos quando aumentar o volume além de um nível especificado*1 pela
primeira vez.
Você pode cancelar o alarme e o aviso pressionando qualquer tecla.

Nota

• Você pode aumentar o volume além do nível especificado*1 após cancelar o alarme e o
aviso.
• Após o aviso inicial, o alarme e o aviso serão repetidos após cada 20 horas acumuladas
em que o ajuste do volume estiver além do nível especificado*1; quando isto ocorrer, o
volume será alterado para o ajuste inicial automaticamente.
• Se o volume estiver ajustado além do nível especificado*1 e você desligar o Walkman, o
volume retornará para o nível especificado*1 automaticamente.
*1 Nível especificado = [16]

1 Tecla BACK/HOME
2 Tecla de 5 vias*1

3 Conector dos fones de ouvido
4 Conector WM-PORT

Conecte o cabo USB (fornecido) ou dispositivos periféricos (não fornecido).

5 Tela
6 Tecla VOL +*1/–
7 Tecla OPTION/PWR OFF

Pressione para visualizar o menu de opções.
Se mantiver esta tecla pressionada, a tela será desligada e seu Walkman entrará no
modo de espera.

8 Chave HOLD
9 Alça da correia
0 Microfone

Use para fazer gravações de voz.

qa Tecla RESET

Use uma caneta ou um clipe de papel, etc.
*1 Possuem pontos em relevos. Use-os para ajudar na operação das teclas.

Solução de Problemas
Se o seu Walkman não funcionar como o esperado, tente os passos a seguir para
resolver o problema.

1

Encontre os sintomas do problema em “Solução de Problemas” no Guia
de ajuda (documento HTML) e tente as ações corretivas listadas.

Para detalhes sobre a conexão com um computador, veja as tabelas mais à frente.

2

Conecte seu Walkman ao seu computador para carregar a bateria.

3

Pressione a tecla RESET com uma caneta
ou clipe de papel, etc.

Alguns problemas podem ser resolvidos recarregando a bateria.

Antes de reiniciar seu Walkman, verifique
se nenhuma música, vídeo, etc., está sendo
reproduzido. Você poderá então, reiniciar seu
Walkman com segurança.

4

Verifique as informações sobre o problema
na Ajuda (Help) de cada software.

5

Procure informações sobre o problema em um dos websites de suporte
ao consumidor.
Sobre os websites de suporte ao consumidor, veja “Para informações mais
recentes”.

6

Se as ações listadas acima não resolverem o problema, consulte seu
revendedor Sony mais próximo.

Sintoma

Causa/Solução

Seu Walkman não carre- • O cabo USB não está conectado a um conector USB em
ga a bateria.
seu computador corretamente.
ccDesconecte o cabo USB e depois reconecte.
ccUse o cabo USB fornecido.
• A bateria está sendo carregada em uma temperatura
ambiente fora da faixa de 5 °C a 35 °C.
ccVocê não pode carregar a bateria quando o ícone
aparecer. Carregue a bateria em uma temperatura ambiente de 5 °C a 35 °C.
• O computador não está ligado.
ccLigue o computador.
• Seu computador entrou no modo estado Sleep ou
Hibernação.
ccLibere o computador do estado Sleep ou Hibernação.
• Um hub USB está sendo usado.
ccA conexão do seu Walkman através de um hub USB
pode não funcionar. Conecte o Walkman diretamente
ao seu computador usando o cabo USB (fornecido).
• O sistema operacional instalado em seu computador
não é suportado pelo seu Walkman.
ccPara carregar o Walkman, conecte-o a um computador com um sistema operacional suportado pelo
Walkman.
• Você não utilizou o Walkman por mais de um ano.
ccDependendo das condições sob as quais o Walkman
é usado, a bateria pode deteriorar. Consulte seu
revendedor Sony mais próximo.
[Connected USB. The
• O cabo USB não está conectado a um conector USB em
player cannot be
seu computador corretamente.
operated.] ou [Connected ccDesconecte o cabo USB e reconecte.
USB (MTP). The player
ccUse o cabo USB fornecido.
cannot be operated.] não • Um hub USB está sendo usado.
aparece quando conectaccA conexão do Walkman através de um hub USB
do ao computador com
pode não funcionar. Conecte diretamente ao seu
o cabo USB (fornecido)
computador usando o cabo USB (fornecido).
(o computador não reco- • O conector USB do seu computador pode ter problemas.
nhece seu Walkman)
ccConecte o Walkman a outro conector USB em seu
computador.

Sintoma
[Connected USB. The
player cannot be
operated.] ou [Connected
USB (MTP). The player
cannot be operated.] não
aparece quando conectado ao computador com
o cabo USB (fornecido)
(o computador não reconhece o seu Walkman).
(Continuação)

Causa/Solução
• Quando usar seu Walkman pela primeira vez ou
quando a bateria estiver fraca, cerca de 30 segundos
podem ser necessários para que o Walkman mostre a
mensagem após conectar ao computador. Isto não é um
mau funcionamento.
• A autenticação do software pode ser feita e isto pode
levar um longo tempo. Espere.
• A instalação do software falhou.
ccReinstale o software usando o instalador. Os dados
importados permanecerão intocados.
• O computador está rodando outro software, diferente
do usado para a transferência.
ccDesconecte o cabo USB, espere alguns minutos e
reconecte. Se o problema persistir, desconecte o cabo
USB, reinicie o computador e depois reconecte o
cabo USB.

Seu Walkman torna-se
• Um hub USB ou cabo de extensão USB está sendo
instável enquanto está co- usado.
nectado ao computador.
ccA conexão do Walkman através de um hub USB ou
cabo de extensão pode não funcionar. Conecte o
Walkman diretamente ao seu computador usando o
cabo USB (fornecido).
Quando clicar duas
• Instale o pacote do software após instalar o Windows
vezes em [Setup.exe]
Media Player 11 ou mais recente. Para detalhes sobre
para instalar o pacote
o Windows Media Player, consulte o seguinte website:
do software, [Setup.exe]
http://support.microsoft.com/
não executa e a janela de
propriedades abre.

Para inicializar (formatar) seu “WALKMAN”

Você pode formatar a memória flash interna do seu Walkman. Se a memória for
formatada, todos os arquivos, incluindo o Guia de ajuda (documento HTML),
serão apagados e todos os valores de ajuste retornarão para os valores de fábrica.
Certifique-se de verificar os arquivos armazenados na memória antes da formatação e, depois, exporte qualquer arquivo necessário para o disco rígido do seu
computador ou outro dispositivo de antemão.

1

Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o menu Home
apareça.

2

Selecione
[Settings] – [Common Settings] – [Reset/Format] –
[Format] – [Yes] – [Yes] nesta ordem.

Pressione a tecla /V/b/B para selecionar o item e depois pressione a tecla
u para confirmar.
Quando a inicialização terminar, [Memory formatted.] aparecerá.
Nota

• Não formate a memória flash interna usando o Windows Explorer. Se formatar a
memória flash interna, formate-a em seu Walkman.

Este produto contém bateria de alimentação integrada (não removível pelo usuário)
que só deve ser substituída por profissionais qualificados. Ao fim da vida útil do
equipamento, disponha-o em um ponto de coleta na Rede Autorizada Sony ou nas
lojas Sony, de forma a garantir o tratamento adequado da bateria.

Guia Rápido
Alto-Falante Ativo
RDP-NWT18

Partes e controles

1 Ajuste (removível)
2 WM-PORT

Instalação

Notas sobre a instalação

• Não deixe o alto-falante em posição inclinada.
• Não deixe o alto-falante em locais quentes ou sujeitos à luz direta do sol, poeira,
alta umidade ou extremamente frio.
• Tenha cuidado quando instalar o alto-falante em superfícies especialmente tratadas (enceradas, polidas, etc.), pois podem ocorrer manchas ou descoloração.

1

Instale seu Walkman no alto-falante.

Notas

• Certifique-se de que o WM-PORT do alto-falante está firmemente inserido no conector
WMPORT do seu Walkman.
• Quando uma correia estiver instalada em seu Walkman, certifique-se de não prender o
cabo da correia entre o Walkman e o WM-PORT do alto-falante.
• Quando instalar seu Walkman no alto-falante, mantenha o ajuste preso no alto-falante.
Se o Walkman for instalado no alto-falante sem o ajuste, o WMPORT do alto-falante
pode ser danificado.

Ouvindo música

1
2

Reproduza o conteúdo em seu Walkman.
Pressione a tecla VOL +/– (1) em seu Walkman para ajustar o
volume.

zz Dicas
• Quando ajustar [SP Output Optimizer] para [RDP-NWT18] (ajuste de fábrica) em seu
Walkman, a qualidade da saída de som do alto-falante pode ser otimizada. Somente
este ajuste de qualidade de som é aplicado pelo alto-falante, enquanto outros ajustes de
qualidade de som não são aplicados.
• Para detalhes sobre como executar a reprodução em seu Walkman, consulte o “Guia de
ajuda” fornecido com seu Walkman.

Notas

• Você não pode usar a função rádio FM enquanto seu Walkman estiver instalado no
alto-falante.
• Quando operar seu Walkman enquanto estiver instalado no alto-falante, segure-o com
sua outra mão.
• Você somente pode ajustar o volume do alto-falante quando seu Walkman estiver
instalado no alto-falante.
• Quando [SP Output Optimizer] estiver ajustado em [RDP-NWT18] em seu Walkman, a
duração da bateria pode ser reduzida em aproximadamente 30%.

Se não houver som

• Pressione a tecla VOL + em seu Walkman para aumentar o volume.
• Certifique-se de que seu Walkman esteja firmemente conectado.
• Certifique-se de que seu Walkman está reproduzindo uma música.
Após tentar as ações acima, se o problema persistir, pressione a tecla RESET do seu
Walkman para reiniciá-lo.

Se houver zumbindo ou ruído excessivo

• Distancie o alto-falante de qualquer possível fonte de ruído.

Se o som estiver distorcido

• Pressione a tecla VOL – em seu Walkman para reduzir o volume.
• Ajuste o modo de som do Walkman para a qualidade de som normal ou flat.

Sobre a limpeza

Limpe o gabinete com um pano macio levemente umedecido com água ou uma solução de detergente suave. Não use nenhum tipo de abrasivo, saponáceo ou solvente,
como álcool ou benzina.

Especificações
Saída de potência RMS contínua 0,3 W
Entrada
WM-PORT*1
Alto-falante
35 mm dia.
Temperatura de operação
5°C a 35°C
Alimentação
3,7 V
Fonte de alimentação
Bateria fornecida do Walkman
Taxa de consumo
200 mA (Walkman)
Dimensões (L×A×P)
Aprox. 153,4 × 48,7 × 48,4 mm
Dimensões (L×A×P, posição vertical)
Aprox. 153,4 × 48,7 × 48,4 mm
Peso
Aprox. 160 g
Tempo disponível de reprodução 10 horas (aprox.)*2*3
Projeto e especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.
*1 O WM-PORT é um conector multi-terminal dedicado, usado para conectar um Walkman aos seus acessórios.
*2 [SP Output Optimizer] ajustado para [Off], reprodução MP3, 128 kbps
*3 Quando [SP Output Optimizer] estiver ajustado para [RDP-NWT18] (ajuste de fábrica) em seu Walkman, a duração da bateria pode ser reduzida em aproximadamente
30%.

Precauções

Este aparelho digital de Classe B está de acordo com a norma Canadense ICES-003.

Aviso Sobre Marcas Registradas

• “WALKMAN” e o logo “WALKMAN” são marcas registradas da Sony Corporation.
• Todas as outras marcas comerciais e registradas são marcas comerciais ou marcas
registradas de seus respectivos proprietários. Neste manual, os símbolos ™ e ® não
são especificados.

Precauções
• Evite reproduzir o aparelho com o volume muito alto por longos períodos, pois
pode afetar sua audição.
• Conforme a Lei Federal n° 11291/06, informamos que podem ocorrer danos ao
sistema auditivo exposto a potência superior a 85 decibéis.
• Com o volume muito alto, os sons externos podem tornar-se inaudíveis. Evite
ouvir o aparelho em situações onde a audição é importante, por exemplo,
enquanto dirige ou anda de bicicleta.
• Como os fones de ouvido fornecidos são do tipo abertos, os sons vazam através
dos fones de ouvido. Lembre-se de não perturbar as pessoas ao seu redor.
•

A seguir, incluímos uma tabela com os níveis de intensidade sonora em decibéis e os
exemplos de situações correspondentes para a sua referência.
Nível de Decibéis
30
40
50
60
70
80

Exemplos
Biblioteca silenciosa, sussuros leves
Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso
Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
Aspirador de pó, secador de cabelos, restaurante ruidoso
Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a
uma distância de 60 cm
OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO
CONSTANTE
90
Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100
Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120
Show de banda rock em frente às caixas acústicas, trovão
140
Tiro de arma de fogo, avião a jato
180
Lançamento de foguete
Informação concedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia

Aviso Sobre Licença e Marcas Registradas
Consulte o Guia de ajuda (documento HTML).

Antes de utilizar o produto, leia atentamente o manual de instruções.
Projeto e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Este produto destina-se ao uso doméstico e não profissional.

Anotações do Proprietário

O modelo e o número de série estão localizados na traseira do reprodutor. Anote-os
no espaço fornecido abaixo. Consulte estes números sempre que entrar em contato
com seu revendedor Sony sobre este produto.
Modelo_ ________________________________
Nº de Série_______________________________

Para informações mais recentes

No caso de dúvidas ou questões sobre este produto, ou se quiser informações
sobre os itens compatíveis com este produto, visite os seguintes websites:
Para os consumidores no Brasil:
http://esupport.sony.com/br/
Para os consumidores nos EUA:
http://www.sony.com/walkmansupport
Para os consumidores no Canadá:
http://esupport.sony.com/ca/
Para os consumidores na Europa:
http://support.sony-europe.com/DNA
Para os consumidores na América Latina:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Para os consumidores em outros países/regiões:
http://www.sony-asia.com/support
Para os consumidores que adquiriram os modelos importados:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/

TERMO DE GARANTIA
I - CONTEÚDO E PRAZO DE GARANTIA
1. A Sony Brasil Ltda. garante o produto acima
identificado, o qual foi recebido devidamente lacrado,
pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da
aquisição pelo primeiro consumidor, contra defeitos
de projeto, fabricação, montagem, ou solidariamente
em decorrência de vícios de qualidade do material,
que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a
que se destina.
2. A Garantia acima mencionada não se refere aos
acessórios que acompanham o produto, sendo que
para estes o prazo é de 90 (noventa) dias conforme
legislação.
3. A Garantia se faz mediante a exibição deste termo,
bem como da Nota Fiscal correspondente.
4. A EMPRESA compromete-se a empregar no reparo
do produto, componentes de reposição novos ou
recondicionados, que mantenham as especificações
técnicas e de segurança do fabricante. O produto
reparado e as peças substituídas serão garantidos pelo
restante do prazo original. Todas as peças substituídas
se tornarão propriedade da Sony Brasil Ltda.
II-EXCLUDENTES DA GARANTIA
1. O presente Termo exclui despesas de transporte, frete,
seguro, constituídos tais itens, ônus e responsabilidade do consumidor, além de não cobrir:

a) peças que se desgastam naturalmente com o
uso regular, tais como cabeças gravadora /
reprodutora, cabo de microfone, cabos e espumas dos fones de ouvido, agulha, lâmpadas de
mostrador, etc. (para linha áudio, vídeo e TVs
com vídeo integrado);

ATENÇÃO

Este Termo de Garantia só tem validade quando
acompanhado da Nota Fiscal correspondente.
Conserve-os em seu poder.

b) bateria de lítio, bateria de hidreto de metal
níquel (Ni-MH), pilhas AA, pilhas AAA;
c) danos à parte externa do produto (gabinete,
painel, acabamentos, botões, etc.), bem como
peças e acessórios sujeitos a quebra causada
por maus tratos;
d) manuseio inadequado, indevido aos fins a que
se destina, em desacordo com as recomendações do Manual de Instruções.

2. Esta Garantia não compreende produtos que tenham
sido adquiridos usados, recondicionados ou vendidos
“no estado”.
III-INVALIDADE DA GARANTIA
1. A Garantia fica automaticamente invalidada, se:

a) não for apresentada a Nota Fiscal de venda
no Brasil, ou documento fiscal equivalente,
conjuntamente com o Termo de Garantia;
b) o produto for ligado em rede elétrica fora dos
padrões especificados ou sujeita a flutuação
excessiva de tensão;
c) o produto tiver seu lacre violado, for aberto
para conserto, manuseado ou tiver o circuito
original alterado por técnico não autorizado ou
não credenciado;
d) o número de série do produto for removido
ou alterado;
e) o produto for utilizado em ambientes sujeitos
a gases corrosivos, umidade excessiva ou em
locais com altas/baixas temperaturas, poeira,
acidez, etc.;

Modelo: NWZ-E473/
E474/E475/E473K/
E474K/E573/E574/E575

f) o produto sofrer qualquer dano por acidente
(quebra), ou agente da natureza (raio, enchente, maresia, etc.);
g) o produto for manuseado ou usado em
desacordo com o Manual de Instruções que o
acompanha;
h) qualquer modificação for introduzida no aparelho, não prevista no Manual de Instruções.
IV-FORMA E LOCAL DE UTILIZAÇÃO DA
GARANTIA
1. Para usufruir desta garantia adicional à legal, o
consumidor deverá entrar em contato com a Central
de Relacionamento Sony que indicará o Posto de
Serviço Autorizado mais próximo ou acessar o site:
www.sony.com.br/assistencias.
2. Esta Garantia é válida apenas em território brasileiro.
3. O transporte do produto ao Posto de Serviço Autorizado é de responsabilidade do consumidor.

Unidade comercial: Sony Brasil Ltda.
Rua Inocêncio Tobias, 125 – Bloco A – Barra Funda
São Paulo – SP – CEP 01144-000
Central de Relacionamento Sony
4003-7669 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800-880-7669 (Demais localidades)
(http://www.sony.com.br)

