Conţinut
Vă rugăm să verificaţi elementele din pachet.
ÿWalkman (1)
ÿCablu USB (1)
ÿGhid de pornire rapidă (acest manual)
Căştile şi cartela microSD nu sunt furnizate cu Walkman-ul.

Ghid de pornire rapidă

1

Conectaţi dispozitivul Walkman la un
computer pornit.

2

Deschideţi următoarele foldere şi faceţi
dublu clic pe fişierul executabil de pe
Walkman.
7 sau o versiune anterioară: [Start] – [Computer]
– [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer
(.exe)].
ˎ Windows 8: [ecranul Start] – [Desktop] – [Explorer] –
[Computer] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_
Guide_Installer(.exe)].
ˎ Windows 8.1: [Desktop] – [Explorer] – [Acest PC] –
[WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer
(.exe)].
ˎ Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR_MAC] – [Help_Guide_
Installer_for_mac].

Încărcat complet
Când Walkman-ul este încărcat complet, deconectaţi-l de la computer.

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

Notă

Deşi navigarea este gratuită, este posibil să vi se
perceapă o taxă de comunicaţie, în funcţie de
contractul cu furnizorul dumneavoastră.

ˎPentru a evita deteriorarea bateriei, încărcaţi bateria cel puţin o dată la şase
luni sau o dată pe an.

În ceea ce privește utilizarea de bază, adresa URL a site-ului de
asistență clienți și informațiile importante, consultați secțiunea „Cum
să instalaţi şi să citiţi ghidul de asistenţă” din acest manual.
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Butonul OPTION/PWR OFF
Comutatorul HOLD

3

Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a
termina instalarea.

Meniul principal apare când apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul BACK/HOME.
Meniul principal reprezintă punctul de început pentru redarea audio,
căutarea cântecelor, schimbarea setărilor etc.
Din meniul principal, puteţi selecta elementul dorit de pe ecran utilizând
butonul cu 5 direcţii.

Butonul cu 5 direcţii
Butonulàê (redare/pauză/
confirmare)

ButoaneleĂ/è/î/Ô

ˎ Windows

Circa
4 ore

Pentru a vedea informații detaliate despre dispozitivul WALKMAN®,
accesați Ghidul de Asistență pe internet.

Modalitatea de utilizare a meniului
principal

Butonul BACK/HOME

Încărcare

Despre manualele de utilizare

Cum să utilizaţi Walkman-ul

Instalaţi „ghidul de asistenţă” pe computer. Acesta include operaţii
elementare ale Walkman-ului, site-ul Web de asistenţă clienţi şi cum să
transferaţi conţinut, cum ar fi muzică, în Walkman.

Încărcarea bateriei
Bateria dispozitivului Walkman este reîncărcată în timp ce dispozitivul
Walkman este conectat la un computer aflat în funcţiune.
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Cum să instalaţi şi să citiţi ghidul de
asistenţă

Pornirea şi oprirea dispozitivului
Pornirea dispozitivului
Glisaţi comutatorul HOLD în sensul contrar săgeţii şi apăsaţi orice buton.

Apăsaţi şi ţineţi
apăsat butonul
BACK/HOME.
SensMe™
Channels

Playlists
Music

Selectarea limbii de afişare
Selectaţi limba de afişare înainte de transferarea conţinutului.

1
2

Din meniul principal, selectaţi

FM Radio

[Settings].

Videos
Photos

Selectaţi [Language Settings] - setarea limbii dorite.

Oprirea dispozitivului

Podcasts
Bluetooth

Bookmark

SD Card Settings

Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul OPTION/PWR OFF.

4

Pentru a citi ghidul de asistenţă, daţi dublu
clic pe comanda rapidă sau pe pictograma
generată pe computer.

¼Sugestie
ˎDacă nu se efectuează nicio operaţie, ecranul se va stinge. Pentru a reporni
ecranul, apăsaţi pe butonul BACK/HOME.
ˎDacă nu se efectuează nicio operaţie o perioadă lungă de timp, Walkman-ul
se va opri automat.

Settings

Go to song
playback screen

Afişajele şi ilustraţiile sunt doar ca referinţă şi pot fi diferite de produsul sau
de afişajul actual.

Componente şi comenzi
̘ Ecranul
̙ Butonul VOL (Volum) +*1/–
Apăsaţi butonul VOL + pentru a mări sonorul şi butonul VOL – pentru a-l
micşora.

̚ Butonul OPTION/PWR OFF (Opţiune/Oprire)
Apăsaţi pentru a afişa meniul cu opţiuni.
Dacă apăsaţi şi menţineţi apăsat acest buton, ecranul se stinge şi
Walkman-ul intră în modul de aşteptare.

̛ Comutatorul HOLD
̜ Led de acces
̝ Fantă pentru cartela microSD
Introduceţi o cartelă microSD până se fixează cu un clic.

̞ Capacul fantei
̟ Orificiul pentru şnur
̠ Antena integrată Bluetooth
̡ Marcajul N
̢ Butonul RESET
̔ Butonul BACK/HOME
̕ Butonul cu 5 direcţii*1
Butonulàê (redare/pauză/confirmare)
ButoaneleĂ/è
Butoaneleî/Ô

̖ Mufă pentru căşti
̗ Port WM-PORT
Conectaţi cablul USB (inclus) sau dispozitivele periferice (neincluse).

Folosiţi un pix sau o agrafă de birou etc.
*1 Există puncte tactile. Utilizaţi-le pentru a vă ajuta cu acţionarea butoanelor.

Despre utilizarea volumului (Doar pentru ţările/
regiunile care respectă Directivele Europene)
O alarmă sonoră (bip) şi un avertisment [Check the volume level] au ca
scop protejarea urechilor când măriţi volumul până la un nivel care este
dăunător auzului, pentru prima oară. Puteţi anula semnalul sonor şi
avertismentul apăsând pe orice buton.

Depanare

Măsuri de precauţie

Dacă Walkman-ul nu funcţionează corect, încercaţi următorii paşi pentru
a rezolva problema.

Informaţii despre legislaţie şi mărci comerciale

1

Identificaţi simptomele problemei în capitolul
„Depanare” din Ghidul de asistenţă (document HTML)
şi încercaţi acţiunile de corectare enumerate.

2

Conectaţi dispozitivul Walkman la computer pentru a
încărca bateria.

3

Apăsaţi butonul RESET cu un pix
sau cu o agrafă de birou etc.

Notă
ˎPuteţi mări volumul după anularea alarmei şi a avertismentului.
ˎDupă avertismentul iniţial, alarma şi avertismentul se repetă la fiecare 20 de
ore cumulate când volumul este setat la un nivel dăunător urechilor. Când se
întâmplă acest lucru, volumul este micşorat automat.
ˎDacă volumul este setat la un nivel dăunător urechilor şi opriţi dispozitivul
Walkman, volumul este micşorat automat până la un nivel de ascultare în
siguranţă.

Butonul RESET

Simptom şi remediu
Bateria Walkman-ului nu poate fi încărcată sau Walkman-ul nu este
recunoscut de computer.
ˎCablul USB (inclus) nu este conectat corect la un conector USB de pe
computer. Decuplaţi cablul USB şi reconectaţi-l.
ˎFolosiţi cablul USB inclus.
ˎCând utilizaţi Walkman-ul pentru prima oară sau dacă nu aţi utilizat
Walkman-ul o perioadă îndelungată de timp, este posibil să dureze
câteva minute ca să fie recunoscut de computer. Verificaţi dacă
computerul recunoaşte Walkman-ul după ce l-aţi conectat la
computer de circa 10 minute.
Walkman-ul nu funcţionează sau nu poate fi pornit.
ˎNu puteţi acţiona Walkman-ul în timp ce este conectat la computer.
Deconectaţi Walkman-ul de la computer.

Pentru detalii privind legi, reglementări şi drepturi comerciale, consultaţi
documentul „Informaţii importante”, care se află în software-ul furnizat.
Pentru a-l citi, instalaţi pe computer software-ul furnizat.

Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără preaviz.

