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Съдържание
Моля, проверете наличието на следните артикули в
опаковката.
 Walkman (1)
 Слушалки (1)
 Накрайници за уши (1 комплект)
 Упътване за бързо включване (това ръководство)
 USB кабел (1)
 Клип (1)

Зареждане на батерията
Заредете батерията на вашия WALKMAN, като я свържете
с компютър.
Зареждане
Charging
Около
About
33 часа
hours
Напълно
зареден
Fully-charged
Когато вашият Walkman е напълно зареден, изключете го
от компютъра.

Съвет
• Може да проверите оставащия заряд в батерията на екраните
за възпроизвеждане на музика и FM радио.

Забележка:
• За да предотвратите влошаване на параметрите на батерията,
зареждайте я най-малко веднъж на всеки шест месеца или на
една година.
• Не можете да работите с плейъра, когато се зарежда батерията.

Как да инсталирате и четете
помощното упътване
Инсталирайте помощното упътване на компютъра
си. То съдържа информация за основните операции с
устройството, уебсайта за поддръжка на клиентите и как
да прехвърляте съдържание като например музика на
плейъра.

1 Свържете вашия Walkman към работещ
компютър.

2 Отворете следните папки и кликнете
два пъти върху избрания файл на вашия
WALKMAN.
• Windows 7 или по-стара версия: [Start] – [Computer]
[WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer
(.exe)].
• Windows 8: [Start screen] – [Desktop] - [File Explorer] –
[Computer]– [WALKMAN] - [FOR_WINDOWS] - [Help_
Guide_Installer(.exe)].
• Windows 8.1: [Desktop] - [File Explorer] – [This PC] [WALKMAN] [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer
(.exe)].
• Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR_MAC] – [Help_Guide_
Installer_for_mac].

3 Следвайте инструкциите на екрана, за да
завършите инсталирането.

4 За да четете помощното упътване, кликнете
два пъти върху иконката-препратка,
генерирана на вашия компютър.

Части и контролни бутони

Вграден микрофон
Дисплей
*1
Бутон
• изключване/включване на
захранването
• изпълняване на желаната
опция
• възпроизвеждане

на музика/пауза във
възпроизвеждането
• отговаряне на входящи
повиквания

Въртящ превключвател
Завъртете, за да изберете
опция или за да изпълните
следните операции.

• Бързо превъртане на музика
назад/напред
• Отиване в началото на
предишната (или текуща) песен
или отиване в началото на
следващата песен
• Избиране на предишна или
следваща запаметена FM радио
станция

8. Бутон Home • BACK
• Връщане към предишния
екран
• Приключване/отказване на
повикване
Натиснете и задръжте, за да се
изведе [Music] в Основното
меню.

Бутон VOL(Volume)+*1/–
(Сила на звука)
Натиснете, за да настроите
силата на звука. Натиснете
бутона VOL+, за да увеличите
силата на звука и бутона VOL-, за
да намалите силата на звука.

Превключвател HOLD
Изтеглете и завъртете, за да
изпълните следните операции.
• Прескачане към предишната/
следваща папка
• Ръчно избиране на FM радио
станция

Жак за слушалки
Пъхнете щепсела на слушалките
в жака, докато кликне на
мястото си.

6. Жак за USB
7. Бутон RESET(нулиране)
Натиснете бутона RESET с
помощта на химикал, кламер
или друг подобен предмет, за да
нулирате плейъра.
*1

Дезактивира функционалните
бутони, за да се избегне
случайна работа при носене на
плейъра.

Знак N
Доближете смартфон, снабден
с функция NFC (Комуникация в
близък обсег) до знака, за да го
свържете към вашия Walkman.

Отвор за каишка
Вградена Bluetooth антена
Не покривайте частта с антената
с ръце или с друг предмет,
когато Bluetooth връзката e
активна. В противен случай
връзката може да прекъсне.

Има тактилни точки. Използвайте ги, за да оперирате
по-лесно с бутоните.

Операции със силата на звука (Само за държави/
региони, прилагащи директивите на Европейския
съюз и Корея)
Звукът от алармата и предупреждението [Check the volume
level] са предназначени да предпазят вашия слух, когато
за първи път увеличите настройката за сила на звука над
нивото, което може да увреди вашия слух. Можете да
отмените алармата и предупреждението, като натиснете
произволен бутон.
Забележка
• Може да усилите звука след като отмените алармата и
предупреждението.
• След първоначалното предупреждение, алармата и
предупреждението се появяват на всеки 20 часа, в
които силата на звука е била над нивото, което може да
увреди слуха ви; когато това се случи, силата на звука
автоматично се намалява.
• Ако силата на звука бъде зададена над нивото, което
може да увреди вашия слух и изключите плейъра, тя
автоматично се връща на нивото, което е безопасно за
слуха ви.

Включване и изключване на захранването
Включване на захранването
Плъзнете превключвателя HOLD по посока, обратна на
.
посоката на стрелката. Натиснете бутона
Избор на език
Може да изберете желания от вас език за менютата и
съобщенията.

1 От Основното меню изберете [Settings].
2 Изберете [Language Settings] – Настройка
на желания език.
Изключване на захранването
Натиснете и задръжте бутона

.

Съвет
• Ако не бъде извършена операция, екранът ще се
изключи. За да го включите, натиснете бутона BACK/
HOME.
• Ако за продължителен период от време не бъде
извършена операция, вашият Walkman ще се изключи
автоматично.
• Изберете желания език преди прехвърляне на
съдържание.

Как да използвате вашия Walkman
Основното меню (Home) е отправна точка за всяко
приложение.
За да изведете [Music]
на основното меню

Натиснете и задръжте бутона
HOME•BACK.

За да изберете опция

Завъртете въртящия
превключвател, за да изберете
желаното меню и после
, за да
натиснете бутона
потвърдите.

За да се върнете към
предишния екран

Натиснете бутона HOME•BACK.

Възпроизвеждане на музика
Възпроизвеждане на музика,
запазена на вашия смартфон,
който е свързан посредством
Bluetooth връзка.
Приемане на FM радио станции.
Промяна на различните
настройки на вашия Walkman
(сдвояване и др.)
Показаните тук екрани и илюстрации са само за справка и
може да се различават от действителния продукт или екран.

Възпроизвеждане на музика
Насладете се на слушането на музика, прехвърлена на
вашия Walkman.

1 От Основното меню изберете [Music] и
натиснете бутона

.

2 Изберете желания метод на търсене и
желаните опции и когато се появи списъкът
с песни, изберете желаната песен.
Възпроизвеждането започва и се извежда екранът
с възпроизвеждане на музика. Натиснете отново
бутона
на екрана, за да направите пауза във
възпроизвеждането.
Име на песента

Настройка
на въртящия
превключвател
Настройка
еквалайзер
Икона за
статус на
батерията

Име на
изпълнителя
Статус на
възпроизвеждане
ИзминалоElapsed
време time of
Настройка Статус на
от текущата песен
повторение телефонно
обаждане
чрез Bluetooth
връзка
Съвет

• Екранът ще се изключи, ако не се извършват операции по време на
възпроизвеждане на музика.
• За да се върнете на екрана за възпроизвеждане на музика от
други екрани по време на възпроизвеждане на музика, натиснете
и задръжте бутона HOME•BACK, за да се изведе [Music] и после
отново натиснете бутона HOME•BACK.
• Ако по време на пауза не се извърши операция за продължителен
период от време, плейърът ще се изключи автоматично.

• За подробни инструкции относно прехвърлянето на музика
на вашия Walkman, различни операции за възпроизвеждане
на музика, слушане на FM радио и различни настройки, вижте
помощното упътване, инсталирано на вашия компютър или на
уебсайта, упоменат в раздела „Ръководства“ на титулната страница
на това ръководство.

Сдвояване и свързване с вашия смартфон
Може да използвате вашия Walkman като безжични
слушалки за слушане на музика, запазена на вашия
смартфон. Не можете обаче да слушате музика или FM
радио, които се възпроизвеждат на плейъра безжично
през Bluetooth високоговорители или слушалки.

Приемане
Receive

Предаване
Transmit

1 Поставете плейъра в режим Сдвояване.
От Основното меню на вашия Walkman изберете
[Settings] – [Bluetooth Settings] – [Bluetooth On/Off ] –
[Bluetooth On] – [Add Device (Pairing)].

2 Активирайте функцията Bluetooth на
вашия смартфон и след това потърсете
вашия модел плейър на екрана с Bluetooth
настройки.
Когато на екрана с Bluetooth настройки се появи
списъкът с разпознатите устройства, натиснете
[NWZ-M504].

Ако се изисква въвеждане на парола, въведете „0000“.
Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите
сдвояването.
Вашият Walkman и смартфон са сдвоени един с друг и е
осъществена връзка.

Съвет
• За да дезактивирате функцията Bluetooth, от основното
меню на плейъра изберете [Settings] – [Bluetooth
Settings] – [Bluetooth On/Off ] – [Bluetooth Off ].
• Може да сдвоите вашия Walkman и смартфон, като
използвате функцията с едно докосване (NFC –
Комуникация в близък обсег).
• За подробни инструкции, вижте в помощното упътване,
инсталирано на вашия компютър или на уебсайта,
упоменат в раздела „Ръководства“ на титулната страница
на това ръководство.

Отговаряне/Прекъсване на телефонно
обаждане
Можете да отговорите на телефонно обаждане на вашия
смартфон или да го прекратите.
Отговаряне
на обаждане
Answering a call
Built-in
microphone
Вграден
микрофон

Затваряне/Отказване
Hanging up/Rejecting

Отговаряне на обаждане
Натиснете бутона
при получаване на обаждане.
За да откажете входящо повикване, натиснете бутона
HOME•BACK, когато получавате обаждане.

Съвет
• Микрофонът е вграден вътре, където се намира логото
на Sony.
• Силата на звука за разговори и музика може да се
настройва самостоятелно.
• Когато вашият плейър се изключи автоматично,
Bluetooth връзката се разпада и не можете да получавате
телефонни обаждания.
Приключване на обаждане
Натиснете бутона HOME•BACK.

Отстраняване на проблеми
Ако вашият Walkman не работи както очаквате, опитайте се
да разрешите проблема чрез следните стъпки.

1 Открийте наблюдаваните от вас признаци
на проблема в “Отстраняване на проблеми”
в помощното упътване (HTML формат)
и пробвайте описаните стъпки за
отстраняване на проблема.

2 Свържете вашия Walkman към компютъра,
за да заредите батерията.

3 Натиснете бутона RESET

RESET button
Бутон
RESET

с помощта на химикалка,
кламер или друг
подобен инструмент.

4 След нулиране на
плейъра натиснете
, за да включите вашия
бутона
Walkman.
Признак и начин на отстраняване
Вашият Walkman не може да зареди батерията или компютърът не го
разпознава.
• USB кабелът (приложен) не е свързан правилно към USB конектора на
компютъра. Извадете USB кабела и го свържете отново.
• Използвайте предоставения в комплекта USB кабел.
• Когато използвате вашия Walkman за първи път или когато не сте го
използвали дълго време, може да отнеме няколко минути преди да бъде
разпознат от компютъра. Проверете дали компютърът разпознава плейъра
около 10 минути след свързването.
Вашият Walkman не работи или не се включва захранването.
• Не можете да работите с вашия Walkman, когато се зарежда батерията.
Изчакайте, докато тя се зареди напълно.

Не можете да осъществите сдвояване със смартфон
• Вашият Walkman работи като Bluetooth приемник и не може да се свърже
с Bluetooth високоговорители или слушалки, тъй като те също работят
като приемници.
• Ако профилите за поддръжка са различни, вашият плейър и смартфон
не могат да бъдат сдвоени. За повече информация вижте в раздела
„Технически характеристики“ на помощното упътване.
Не можете да осъществите връзка посредством функцията Bluetooth.
• Уверете се, че функцията Bluetooth е активирана на смартфона и на
плейъра.
• Уверете се, че на екрана с Bluetooth настройки на смартфона устройството
[NWZ-M504] e показано като свързано. Ако плейърът не е свързан,
натиснете [NWZ-M504].

Мерки за безопасност
Информация за закони и търговски марки
За информация за закони, разпоредби и права върху
търговски марки, вижте в раздела „Важна информация“,
съдържаща се в предоставения софтуер. За да прочетете
тази информация, инсталирайте предоставения софтуер
на компютъра.
Слушалки
• Избягвайте възпроизвеждане с висока сила на звука, тъй
като продължителното слушане може да увреди слуха ви.
• При възпроизвеждане с висока сила на звука е възможно
да не чувате страничните звуци. Избягвайте да използвате
слушалките в ситуации, при които слухът ви трябва да е
изострен като например при шофиране или каране на
велосипед.
• Тъй като слушалките са с open-air дизайн, звукът се чува
извън тях. Моля, съобразявайте се с хората в близост
до вас.
Накрайници за уши
Тапите на накрайниците уплътняват ушите ви. Затова
имайте предвид, че съществува риск от увреждане на
слуха и тъпанчетата ви, ако се приложи силен натиск
върху накрайниците или ако те бъдат внезапно извадени
от ушите ви. След употреба внимателно извадете
накрайниците от ушите си.
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без
уведомление.

