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Sisältö

Ohjeen asentaminen ja lukeminen

Tarkista pakkauksen sisältö.
 Walkman (1)
 USB-johto (1)
 Käytön pikaopas (tämä käsikirja)
Walkmanin mukana ei toimiteta kuulokkeita tai microSD-muistikorttia.

Asenna ohje ("Help Guide") tietokoneelle. Siinä kuvataan Walkmanin
perustoiminnot, asiakastukisivuston osoite ja sisällön, kuten musiikin,
siirtäminen Walkmaniin.

1

Kytke Walkman käynnissä olevaan
tietokoneeseen.

2

Avaa seuraavat kansiot ja kaksoisnapsauta
suoritettavaa tiedostoa Walkmanissa.

Walkmanin akku latautuu, kun Walkman on kytkettynä käynnissä olevaan
tietokoneeseen.



Lataaminen



Noin
4 tuntia


Täyteen ladattu

Lisätietojen katsomiseksi WALKMANista® siirry internetissä olevaan
ohjeeseen.

Kun Walkman on ladattu täyteen, irrota se tietokoneesta.


http://rd1.sony.net/help/dmp/nwza10/h_ww/

Huomautus
 Akkukäytön parantamiseksi vaihda akkua vähintään kuuden kuukauden
välein tai vuosittain.

Vaikka selailu on ilmaista, tietoliikenneyhteydestä
voi aiheutua kustannuksia operaattorin
sopimuksen mukaan.
Katso perustoimintojen, asiakastukisivuston osoitteen ja tärkeiden
tietojen osalta tämän käsikirjan kohta "Ohjeen asentaminen ja
lukeminen".
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Aloitusvalikon käyttö

BACK/HOME-painike
OPTION/PWR OFF -painike

Home-valikko tulee näkyviin, kun painat pitkään BACK/HOME-painiketta.
Home-valikko on aloituskohta äänen toistamiseen, kappaleiden
etsimiseen, asetusten muuttamiseen jne.
Home-valikossa voit valita halutun kohteen näytöltä 5-tiepainikkeella.

HOLD-kytkin
5-tiepainike

Akun lataus

Käsikirjoista

Walkmanin käyttö

3
4

Windows 7 tai vanhempi: [Start] (Käynnistä) – [Computer]
(Tietokone) – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS]
– [Help_Guide_Installer(.exe)].
Windows 8: [Start screen] (Aloitusnäyttö) – [Desktop]
(Työpöytä) – [File Explorer] (Resurssienhallinta)
– [Computer] (Tietokone) – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS]
– [Help_Guide_Installer(.exe)].
Windows 8.1: [Desktop] (Työpöytä) – [File Explorer]
(Resurssienhallinta) – [This PC] (Tämä tietokone)
– [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer
(.exe)].
Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR_MAC] – [Help_Guide_
Installer_for_mac].

Suorita asennus loppuun näytöllä
annettujen ohjeiden mukaisesti.
Ohjeen lukemiseksi kaksoisnapsauta
tietokoneelle luotua linkkiä tai
pikakuvaketta.

 (toisto/tauko/vahvistus)
-painike

/// -painikkeet

Paina ja pidä
painettuna BACK/
HOME-painike.

Virran kytkeminen ja sammuttaminen
Virran kytkeminen tähän laitteeseen
Siirrä HOLD-kytkintä vastakkaiseen suuntaan nuoleen nähden ja paina
mitä tahansa painiketta.

SensMe™
Channels

Toistolistat
Musiikki
Videot

Näyttökielen valinta
Valitse näyttökieli ennen sisällön siirtämistä.

1
2

Valitse Home-valikosta

FM Radio

Valokuvat

[Settings].

Valitse [Language Settings] - halutun kielen asetus.

Bluetooth
Kirjanmerkki

Virran sammuttaminen
Paina OPTION/PWR OFF -painiketta ja pidä se painettuna.

 Vihje
 Jos mitään ei tehdä, näyttö sammuu. Kytke näyttö päälle painamalla BACK/
HOME-painiketta.
 Jos mitään ei tehdä pitkään aikaan, Walkmanin virta sammuu
automaattisesti.

Podcasts

Asetus

SD-kortin
asetukset
Siirry
toistonäytölle

Näytöt ja kuvat ovat vain viitteellisiä, ja ne voivat erota varsinaisesta
tuotteesta tai näytöstä.
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Osat ja säätimet
 Display
 VOL (äänenvoimakkuus) +*1/– -painike
Säädä äänenvoimakkuutta suuremmaksi painamalla VOL + -painiketta ja
pienemmäksi painamalla VOL – -painiketta.

 OPTION/PWR OFF (Vaihtoehto/virran sammuttaminen)

Äänenvoimakkuuden säätämisestä (vain
eurooppalaisia direktiivejä noudattavat maat/alueet)
Hälytysäänen (piippaus) ja varoituksen [Check the volume level]
tarkoituksena on suojata korviasi, kun säädät äänenvoimakkuuden niin
suureksi, että se on haitallista korvillesi ensimmäistä kertaa. Voit
peruuttaa hälytyksen ja varoituksen painamalla mitä tahansa painiketta.

-painike
Paina tätä painiketta vaihtoehtovalikon näyttämiseksi.
Jos painat tätä painiketta ja pidät sen painettuna, näyttö sammuu ja
Walkman siirtyy valmiustilaan.

 HOLD-kytkin
 Mediavalo
 microSD -korttipaikka
Työnnä microSD-kortti sisään niin, että se naksahtaa paikalleen.

 BACK/HOME-painike
 5-tiepainike*1
 (toisto/tauko/vahvistus) -painike
/ -painikkeet

 Liitäntätilan kansi
 Kantohihnan kiinnitysaukko
 Sisäänrakennettu Bluetooth-antenni
 N-merkki
 RESET-painike
Käytä kynää, paperiliitintä tms.
*1 Käytä tunnistusnyppylöitä apuna painikkeen käytössä.

Huomautus
 Voit säätää äänenvoimakkuutta suuremmaksi hälytyksen ja varoituksen
peruuttamisen jälkeen.
 Ensimmäisen varoituksen jälkeen hälytys ja varoitus toistuvat aina noin
20 tunnin jälkeen, kun äänenvoimakkuus on säädetty kuulolle haitalliselle
tasolle. Kun näin käy, äänenvoimakkuus muuttuu automaattisesti
pienemmäksi.
 Jos äänenvoimakkuus on säädetty kuulolle haitalliselle tasolle ja sammutat
Walkmanin virran, äänenvoimakkuus laskee automaattisesti kuulollesi
turvalliselle tasolle.

Vianetsintä

Yleisiä käyttö-ohjeita

Jos Walkman ei toimi odotetulla tavalla, kokeile seuraavia toimenpiteitä
ongelman ratkaisemiseksi.

Tietoa laeista ja tavaramerkeistä

1
2
3

Etsi ongelman oireet ohjeen kohdasta "Vianetsintä"
(HTML-asiakirja) ja kokeile siinä kerrottuja
korjaustoimia.
Kytke Walkman tietokoneeseen akun lataamiseksi.
Paina RESET-painiketta kynällä,
paperiliittimellä tms.

RESET-painike

Tietoa laeista, määräyksistä ja tavaramerkkioikeuksista on toimitetun
ohjelmiston kohdassa "Tärkeitä tietoja". Asenna toimitettu ohjelmisto
tietokoneelle tietojen lukemiseksi.

Kuulokkeista
 Vältä laitteen soittamista niin kovalla äänenvoimakkuudella, että
pitkäaikainen kuuntelu voi olla haitallista kuulollesi.
 Suurella äänenvoimakkuudella ulkopuolisia ääniä ei välttämättä kuule. Vältä
laitteen kuuntelua tilanteissa, joissa kuulo ei saa olla häiriintynyt, kuten
autoa ajaessa tai pyöräillessä.
 Koska kuulokkeet ovat rakenteeltaan avoimet, kuulokkeiden läpi voi kuulua
ääntä. Älä häiritse lähelläsi olevia.

Malli- ja sarjanumerot
Soittimen malli- ja sarjanumerot ovat sen takana. Kirjoita ne alla olevaan
tilaan. Ilmoita nämä numerot aina kun otat yhteyden Sonya myyvään
liikkeeseen tätä tuotetta koskevissa asioissa.
Mallinro ________________________
Sarjanro ________________________

Oire & korjaus
Walkman ei pysty lataamaan akkua tai tietokone ei tunnista sitä.
 USB-kaapelia (sisältyy toimitukseen) ei ole kytketty oikein tietokoneen
USB-liittimeen. Irrota USB-kaapeli ja kytke se uudelleen.
 Käytä toimitettua USB-johtoa.
 Kun käytät Walkmania ensimmäistä kertaa tai et ole käyttänyt
Walkmania pitkään aikaan, voi kestää muutaman minuutin, että
tietokone tunnistaa sen. Tarkista, että tietokone tunnistaa Walkmanin,
kun olet kytkenyt sen tietokoneeseen noin 10 minuutiksi.

TRA
REKISTERÖITY Nro: ER34842/14
JÄLLEENMYYJÄN Nro: DA0096946/12
Ulkonäköä ja teknisiä yksityiskohtia voidaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.

Walkman ei toimi tai virta ei kytkeydy.
 Et voi käyttää Walkmania, kun se on kytkettynä tietokoneeseen. Irrota
Walkman tietokoneesta.

/ -painikkeet

 Kuulokeliitäntä
 WM-PORT-liitin
Kytke USB-kaapeli (sisältyy toimitukseen) tai oheislaitteet (eivät sisälly
toimitukseen).
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