
Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57 

Скористайтеся цим посібником у разі виникнення несправності, або щоб дізнатися про використання програвача.

Колір програвача, наявного в продажу в деяких країнах або регіонах, може відрізнятися від показаного на
зображенні вище.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

Початок роботи

Перед першим використанням

Посібники та загальні відомості

Комплектація

Використання комплекту аксесуарів

Заміна вкладок

Приєднання кліпси

Початкове налаштування параметрів
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Установлення програми Music Center for PC (Windows)

Установлення програми Content Transfer (Mac)

Живлення і зарядки

Увімкнення й вимкнення програвача

Запобігання випадкової роботи (HOLD)

Як зарядити акумулятор

Зменшення споживання енергії акумулятора

Примітки щодо заряджання акумулятора

Картка microSD

Використання microSD картки

Примітки щодо microSD карток

Основні операції

Деталі й елементи керування

Операції з екраном

Використання різних екранах

Екран бібліотеки

Екран відтворення

Черги програвання екран

Екран списку закладок

Екрани встановлення якості звуку

Екран FM-радіо (За винятком NW-A55L)

Екран вивчення мови

Екран USB-DAC

Екран Bluetooth Receiver

Список піктограм, що відображаються в інформаційній області

Налаштування гучності

Гучність згідно з європейською та корейською директивами

Огляд посібника з використання

Передавання музики
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Підготовка музичного вмісту

Придбання вмісту зі звуком високої чіткості

Використання комп’ютера Windows

Передавання вмісту з Windows комп’ютера за допомогою Music Center for PC

Передавання вмісту за допомогою Провідника Windows

Імпорт вмісту з програвача на Music Center for PC

Передавання вмісту для вивчення мови з Windows комп’ютера за допомогою Music Center for PC

Передавання вмісту для вивчення мови за допомогою Windows Провідника

На комп’ютері Mac

Передавання вмісту з Mac комп’ютера за допомогою Content Transfer

Передавання вмісту за допомогою програми MacFinder

Передача вмісту для вивчення мови за допомогою Mac Finder

Додавання відомості про текст пісні за допомогою комп’ютера

Примітки щодо передавання вмісту з комп’ютера

Відтворення / організація / видалення музики

Відтворення музики

Способи відтворення

Використання [SensMe™ Channels]

Відображення текстів пісень

Одержання відомостей про текст пісні

Відображення текстів пісень

Керування списки відтворення на програвач

Керування закладками на програвач

Видалення композицій з програвач

Прослуховування музики через бездротовий зв'язок

Насолоджуйтеся музикою з аудіо пристрою Bluetooth (Bluetooth передачі режим)

Підключення програвача до несполученого Bluetooth пристрою в перший раз

З’єднання програвач зі сполученим Bluetooth пристроєм

З’єднання одним дотиком з пристроєм Bluetooth (NFC)

Налаштування функції Bluetooth (Bluetooth передачі режим)
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Насолоджуйтеся музикою зі смартфона (Bluetooth отримання режим)

Підключення програвач до несполученого смартфона в перший раз

Підключення програвача до сполученого смартфона

З’єднання одним дотиком зі смартфоном (NFC)

Налаштування функції Bluetooth (Bluetooth отримання режим)

Примітки щодо функції Bluetooth

Різні функції

Насолоджуйтеся музичний вміст на комп'ютері за допомогою якість звуку на програвач (USB-DAC функції)

Налаштування параметрів якості звуку

Використання функції зменшення шуму

Моніторингу навколишнього звуку під час відтворення музики (Режим оточуючого звуку)

Що таке режим оточуючого звуку?

Використання Режиму оточуючого звуку

Використання функції [Clear Phase™ ]

Використання корисних функцій для вивчення мови

Підготовка вмісту вивчення мови

Використання функції вивчення мови

FM-радіо (за винятком NW-A55L)

Прослуховування FM-радіо трансляцій (За винятком NW-A55L)

Попереднє налаштування FM-радіостанцій (За винятком NW-A55L)

Використання режиму USB-накопичувача

Перезавантаження, форматування або ініціалізація програвача

Перезапуск програвач

Перезавантаження, форматування або ініціалізація програвача

Форматування microSD картки

Різна інформація й оновлення системи

Перевірка інформації про програвач

Оновлення системного програмного забезпечення

Використання швидких кнопок з панелі "швидке налаштування"

Меню налаштувань
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Об’ява

Примітки щодо поводження з програвач

Примітки щодо навушників

Примітки щодо вбудованого акумулятора

Нотатки стосовно зразків даних

Загальна інформація

Догляд

Веб-сайт підтримки клієнтів

Технічні характеристики

Технічні характеристики

Час роботи від акумулятора

Максимальна кількість записуваних композицій

Підтримувані формати

Вимоги до системи
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Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57 

Перед першим використанням

Дякуємо, що придбали цей програвач.

Інформація про закони, нормативи і товарні знаки наводиться у розділі «Важлива інформація» у внутрішній
пам’яті виробу. Для ознайомлення під'єднайте пристрій до комп'ютера і відкрийте у системній пам'яті такі
папки. 
[WALKMAN] – [Information_HelpGuide] – [Important_Information] 
Двічі клацніть файл [index.html] і виберіть мову.

Перед початком використання програвача прочитайте теми у [Пов’язані розділи].

Усі інші товарні знаки та зареєстровані товарні знаки є власністю відповідних компаній. Знаки TM та ® у цьому
посібнику не наводяться.

Перед початком використання програвача ознайомтеся з такою інформацією.

Назва моделі

Про моделі, згадані в цьому документі [Довідка]. Деякі моделі недоступні в залежності від країни або регіону, де
ви придбали програвач.

Системні вимоги до комп’ютера

У разі підключення програвач до комп’ютера перевірте системні вимоги до комп’ютера.

Заряджання акумулятора

Під час першого використання програвач заряд акумулятора може бути низьким. Зарядіть акумулятор перед
використанням.

microSD-картки

Такі картки пам’яті називаються [microSD] в цьому документі [Довідка].

microSD-картки
microSDHC-картки
microSDXC-картки

Зображення та ілюстрації

Зображення екрана та ілюстрації, показані в цьому документі [Довідка], наведені лише для ознайомлення. Вони
можуть відрізнятися від фактичного вигляду продукту або екрана.

Дизайн і технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Пов’язані розділи
Посібники та загальні відомості
Вимоги до системи
Як зарядити акумулятор
Примітки щодо поводження з програвач
Примітки щодо навушників
Примітки щодо вбудованого акумулятора
Нотатки стосовно зразків даних
Загальна інформація
Догляд
Веб-сайт підтримки клієнтів

4-740-523-73(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57 

Посібники та загальні відомості

Sony забезпечує наступні посібники та інформацію щодо програвача.
Надані інструкції пояснюють такі операції та функції.

Основні операції
Унікальні функції, які вимагають пояснень.
Складні операції, що потребують вказівки.

Довідка

Ця Довідка містить вказівки лише щодо стандартних операцій.
За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
Як і у випадку з будь-яким машинним перекладом, переклад цього посібника не враховує контекст, тому текст
може не повністю передавати значення оригіналу.
Отже переклад не в усіх випадках може точно передавати зміст вихідного тексту.

Як передати вміст до програвача.
Як використовувати різні функції.
Примітки щодо використання програвач.

У Довідці цей виріб називається «програвачем».

 Довідка із запуску (друкована)

Основні кроки, щоб почати слухати музику, після покупки програвача.

Інструкція з експлуатації (друкована)

Примітки щодо використання програвач
Відомості про відповідність
Як отримати доступ до [Важлива інформація]

Важлива інформація

Інформація про авторські права, закони та нормативно-правові акти
Див. [Перед першим використанням] докладну інформацію про перегляд інформації.

Веб-сайт підтримки клієнтів (онлайн)

Див. [Веб-сайт підтримки клієнтів] в цьому документі [Довідка].

Остання інформація про програвач
Поширені запитання й відповіді

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Пов’язані розділи
Перед першим використанням
Веб-сайт підтримки клієнтів

4-740-523-73(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57 

Комплектація

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57
Програвач WALKMAN® (1)
USB-кабель: WMC-NW20MU (1)
Довідка із запуску (1)
Інструкція з експлуатації (1)

NW-A55HN/A56HN
Навушники (1) 
IER-NW500N або IER-NW500NE (тільки для Європи та Кореї)
Вкладки (1 набір)
Кліпса (для навушників) (1)

Примітка
microSD картка не постачається з Walkman.

Наявність моделей у продажу може відрізнятися залежно від країни та регіону.

4-740-523-73(1) Copyright 2018 Sony Corporation

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

10



Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57 

Заміна вкладок

(Лише для моделей, що постачаються із вкладишами)
Для отримання кращої якості звуку виберіть вкладки відповідного розміру для кожного вуха.

Підказка
Якщо вкладки зносяться, зверніться до найближчого Sony дилера або Sony Service Center.

Якщо вкладки забруднилися, від’єднайте їх від навушників. Потім вручну вимийте вкладки нейтральним миючим засобом.
Після миття висушіть вкладиші та встановіть знову.

Пов’язані розділи
Комплектація

Від’єднайте вкладки від навушників.

Тримайте навушники, а тоді поверніть і витягніть вкладки.
Якщо вкладки слизькі, оберніть їх м’якою сухою тканиною.

1

Прикріпіть нові вкладиші до навушників.

Щільно втисніть вкладки на навушники. Вирівняйте краї вкладок ( ) з  на навушниках.
Щоб запобігти від’єднанню або застряганню вкладишів у вухах, вкладайте вкладиші правильно.

2

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57 

Приєднання кліпси

(Лише для моделей, які постачаються з кліпсою)

Приєднання кліпси на навушники, як показано на наведеній нижче ілюстрації. Ви можете закріпити кліпсу на
вашого одягу або в сумці. Використання кліпси може зменшити шум від шнура, що потирається проти вашого
одягу.

Пов’язані розділи
Комплектація

4-740-523-73(1) Copyright 2018 Sony Corporation

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57 

Початкове налаштування параметрів

Коли ви вмикаєте програвач в перший раз, програма початкового налаштування буде запущена.
Під час початкового налаштування можна задати наступні параметри.

Мова
Дата й час

Примітка
На програвач не буде відображено годинник. Налаштування годинника використовується для керування даними.

4-740-523-73(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Натисніть та утримуйте клавішу ( ) протягом 4 секунд, поки програвач не ввімкнеться.

Програма початкового налаштування буде запущена. Підтвердьте повідомлення і натисніть .

1

Виберіть мову та натисніть .2

Встановіть дату та час, а потім натисніть .

Дотримуйтесь інструкцій на екрані.

3

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57 

Установлення програми Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC – це програма для Windows комп'ютерів. Використовуйте останню версію Music Center for PC.
Ви можете використовувати Music Center for PC для виконання наступних операцій.

Імпорт вмісту (наприклад, музики) з компакт-дисків до комп’ютера.

Організація та управління вмістом.
Наприклад, можна створити список відтворення.

Передавання вмісту з комп’ютера до програвача.

Перевірте вимоги до системи, перш ніж інсталювати Music Center for PC.

Пов’язані розділи
Підготовка музичного вмісту
Передавання вмісту з Windows комп’ютера за допомогою Music Center for PC
Вимоги до системи

4-740-523-73(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Увійдіть на веб-сайт завантаження Music Center for PC.

https://www.sony.net/smc4pc/

1

Встановіть Music Center for PC.

Додаткові відомості про встановлення див. у розділі [Download] – [Installation procedure] на веб-сайті
підтримки Music Center for PC. (https://www.sony.net/smc4pc/)

2

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57 

Установлення програми Content Transfer (Mac)

Content Transfer – це програма для Mac комп'ютерів. Використовуйте останню версію Content Transfer. Можна
передавати вміст, яким користувач керує за допомогою iTunes або Finder. Ви можете просто перетягнути
композиції або альбоми, щоб передати їх до програвач.
Перевірте вимоги до системи, перш ніж інсталювати Content Transfer.

Примітка
Перезавантажте комп’ютер, якщо буде запропоновано. Дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Пов’язані розділи
Підготовка музичного вмісту
Передавання вмісту з Mac комп’ютера за допомогою Content Transfer
Вимоги до системи

4-740-523-73(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Перейдіть до програми встановлення Content Transfer.

https://www.sony.net/ct-mac/

1

Відкрийте завантажений файл.

[ContentTransfer.dmg] буде автоматично збережено до папки завантажень. Папка відкриється автоматично.

2

Встановіть Content Transfer.

Запустіть [ContentTransfer.pkg]. Дотримуйтесь інструкцій на екрані. Після завершення установки
відобразиться .

3

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Увімкнення й вимкнення програвача

Щоб вимкнути в програвач
Натисніть та утримуйте клавішу ( ) протягом 2 секунд, у той час як екран увімкнуто.
Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб вимкнути програвач.
Вимкніть HOLD функцію, якщо її ввімкнено.

Підказка
Екран автоматично вимикається, якщо програвач не використовується протягом певного періоду часу. Щоб увімкнути
екран, натисніть кнопку ( ).

Для економії заряду акумулятора, виберіть [Auto Power Off]. У програвач буде автоматично вимикається якщо ви не
працюєте у програвач протягом певного періоду часу після того, як ви Призупинити відтворення. Торкніться пунктів меню
в такому порядку.

 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Auto Power Off].

Примітка
На програвач не буде відображено годинник. Налаштування годинника використовується для керування даними.

Пов’язані розділи
Запобігання випадкової роботи (HOLD)
Початкове налаштування параметрів

Натисніть та утримуйте клавішу ( ) протягом 4 секунд, поки програвач не ввімкнеться.

Коли ви вмикаєте програвач в перший раз, програма початкового налаштування буде запущена.
Дотримуйтесь інструкцій на екрані.
Під час початкового налаштування можна задати наступні параметри.

Мова
Дата й час

1

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Запобігання випадкової роботи (HOLD)

Ви можете заблокувати програвач, щоб запобігти випадковому натисненню кнопок.

Для активації екранних функцій
Ви можете користуватися функціями сенсорного екрана, коли функція HOLD активована.

Підказка
Посуньте перемикач ( ) у напрямку, протилежному напрямку стрілки, щоб вимкнути HOLD функцію.

Коли функція HOLD активована,  буде світитися, коли ви використовуєте кнопку.

Коли HOLD функцію увімкнуто, ви не можете вимкнути програвач. Вимкніть HOLD функцію.

Пов’язані розділи
Деталі й елементи керування

Посуньте перемикач ( ).

Функцію HOLD увімкнуто. Ви не можете користуватися кнопки на програвач або сенсорним екраном. Лише
кнопка ( ) є активною, і ви можете використовувати її для виконання наступних операцій.

Увімкнення й вимкнення екрана.
Увімкнення на програвач (4 секунд).
Перезапуск у програвач (8 секунд).

1

Торкніться пунктів меню в такому порядку.
 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]).

1.

Виберіть [Disable touch panel when the HOLD switch is on], щоб зняти відмітку.
Якщо ви хочете уникнути випадкових операції на сенсорному екрані, знову поставте позначку.

2.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Як зарядити акумулятор

Підказка
Ви також можете використовувати на адаптер змінного струму (не постачається) для заряджання програвач. Адаптер
змінного струму, сумісний з програвач.

Додаткові відомості про тривалість повної зарядки акумулятор див. у розділі [Технічні характеристики].

Примітка
Якщо програвач, низький рівень заряду акумулятора не є достатнім, комп'ютер може не розпізнати програвач. Екран
програвач не включається в даному випадку. У такому випадку повністю заряджайте акумулятор. Це може зайняти 10
хвилин, перш ніж екран програвача вмикається знову.

Пов’язані розділи
Зменшення споживання енергії акумулятора
Примітки щодо заряджання акумулятора
Технічні характеристики

4-740-523-73(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Підключіть програвач до працюючого комп’ютера за допомогою USB. Скористатися USB адаптер
змінного струму (не постачається) для підключення до програвач до розетки за допомогою USB.

Загориться індикатор заряджання.
Після завершення заряджання акумулятора піктограма стану акумулятора змінюється на .
Потім індикатор заряду буде вимкнуто.

1

Від’єднайте програвач від комп’ютера.2

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

21



Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57 

Зменшення споживання енергії акумулятора

Ви можете зменшити споживання енергії акумулятора, якщо використовуватимете програвач наступним чином.
Ресурс акумулятора залежить від умов використання. Додаткові відомості про акумулятор див. у розділі [Час
роботи від акумулятора].

Вимкніть живлення вручну, якщо ви не використовуєте програвач.
Установіть [Auto Power Off]. У програвач буде автоматично вимикається якщо ви не працюєте у програвач
протягом певного періоду часу після того, як ви Призупинити відтворення.
(  – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Auto Power Off].)

Встановіть більш короткий час для параметра [Screen Off Timer].
(  – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Screen Off Timer].)

Змініть яскравість екрана.
Вимкніть усі налаштування якості звуку.
Вимкніть функцію Bluetooth, коли ви не використовуєте її.
Вимкніть функцію NFC, коли ви не використовуєте її.
Вимкніть функцію зменшення шуму.
Вимкніть режим оточуючого звуку.

Пов’язані розділи
Як зарядити акумулятор
Увімкнення й вимкнення програвача
Меню налаштувань
Екрани встановлення якості звуку
З’єднання одним дотиком з пристроєм Bluetooth (NFC)
Використання функції зменшення шуму
Використання Режиму оточуючого звуку
Використання швидких кнопок з панелі "швидке налаштування"
Примітки щодо вбудованого акумулятора
Відображення текстів пісень
Час роботи від акумулятора
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За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Примітки щодо заряджання акумулятора

Час заряджання залежить від умов використання акумулятора.
Коли акумулятор заряджено достатньо, але ресурс батареї впав до близько половини його нормального
значення, акумулятор може бути зношеним. Зверніться до найближчого представника Sony або в Sony Service
Center.
Комп’ютер не може розпізнати програвач в таких ситуаціях.

Під час підключення програвач до комп’ютера в перший раз.
Якщо програвач не використовувався протягом тривалого часу.
Зарядіть програвач протягом близько 10 хвилин. Програвач може почати працювати нормально.

Коли температура навколишнього середовища виходить за межі рекомендованого діапазону, на екрані
відображається  і заряджання автоматично зупиняється. Заряджайте акумулятор за температури
навколишнього середовища від 5 °C до 35 °C .
Акумулятор можна заряджати приблизно 500 разів до його повної непридатності. Точна кількість циклів може
змінюватися в залежності від умов використання.
Для запобігання зношенню акумулятора заряджайте батареї принаймні один раз кожні 6 місяців.
Заряджання акумулятора не гарантується за використання самостійно зібраного або зміненого комп’ютера.
Заряджання від USB-концентратора гарантується тільки при застосуванні USB-концентратора з автономним
живленням, який має авторизований логотип.
Під час підключення програвач до комп'ютера протягом тривалого періоду часу, підключити комп'ютер до
живлення змінного струму. В іншому випадку акумулятор комп’ютера може повністю виснажитися.
Коли програвач підключено до комп’ютера, дотримуйтесь наступних попереджень. В іншому випадку
програвач може не функціонувати належним чином.

Не вмикайте комп’ютер.
Не перезавантажуйте комп’ютер.
Не виводьте комп’ютер з режиму сну.
Не вимикайте комп’ютер.

Під час заряджання програвач може нагрітися. Це не є несправністю.
Індикатор заряду не показує точно залишковий рівень заряду акумулятора. Докладніше дивіться у розділі про
індикатор заряду.
Коли ви заряджаєте програвач на комп’ютері, не відключайте USB-кабель під час передавання даних. У разі
відключення USB-кабелю дані на програвачі можуть бути втрачені.

Пов’язані розділи
Як зарядити акумулятор
Зменшення споживання енергії акумулятора
Примітки щодо вбудованого акумулятора
Час роботи від акумулятора

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Використання microSD картки

Цей розділ містить інструкції щодо зазначених нижче дій.

Вставлення microSD картки в програвач.
Видалення microSD картки з програвач.
Форматування microSD картки на програвач. 
Для використання microSD картки програвач спочатку вам необхідно відформатувати microSD картку на
програвач.

Щоб вийняти microSD картку
Перш ніж вийняти microSD картку з програвач, спочатку відключіть microSD карту від програвач.

Вставте microSD картку.

Відкрийте кришку гнізда microSD картки ( ).
Вставте microSD картку до клацання ( ). 
Переконайтеся, що microSD картку вставлено в правильному напрямку. Золоті контакти мають бути
лицьовою стороною вгору.
Закрийте кришку ( ).

Програвач почне оновлення бази даних.
Коли оновлення буде завершено, з’явиться екран бібліотеки.

1

Форматування microSD картки.

Торкніться пунктів меню в такому порядку.
 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Reset/Format] – [Format SD Card].

Дотримуйтесь інструкцій на екрані. Обов’язково підтверджуйте всі повідомлення.

2

На екрані бібліотеки торкніться пунктів меню в такому порядку.
 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Mount/Unmount SD Card] – [OK].

1.

Відкрийте кришку гнізда microSD картки. Переконайтеся, що індикатор доступу ( ) вимкнуто.2.
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Примітка
На програвач ви не можете обмінюватися даними між пам’яттю програвач і microSD карткою.

Якщо програвач не розпізнає microSD карту, вийміть і заново вставте microSD карту у програвач.

Не вставляйте будь-який об’єкт крім microSD картку в гніздо для картки microSD.

Якщо вставлена microSD картка містить велику кількість даних, оновлення бази даних може тривати приблизно 10 хвилин
або довше для програвач.

Коли ви виймете microSD картку, таку інформації буде видалено.
Вміст, який зараз відтворюється.
Позиція відтворення.
Композиції та порядок відтворення на екрані черги відтворення
Інформація про закладки для композицій на microSD картці.

Форматування microSD картки призведе до видалення всіх даних, що зберігаються на microSD картці. Збережіть резервну
копію важливих даних.

Пов’язані розділи
Примітки щодо microSD карток
Форматування microSD картки

4-740-523-73(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Вставте microSD картку в гніздо для картки microSD та натисніть на неї.
microSD картка вискочить.

3.

Вийміть microSD картку. Закрийте кришку гнізда microSD картки.4.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Примітки щодо microSD карток

Використання microSD картки, які було відформатовано на програвачі. Sony не гарантує роботу інших microSD
карток.
Sony не гарантує виконання всіх операцій з microSD картками, якщо вони використовуються на кількох
пристроях.
Форматування microSD картки призведе до видалення всіх даних, що зберігаються на microSD картці.
Збережіть резервну копію заздалегідь.
Не залишайте microSD картку в доступному для дітей місці. Маленькі діти можуть випадково проковтнути
microSD картку.
Відключіть microSD картку ([Mount/Unmount SD Card]) від програвача перед вийманням microSD картки. В
іншому випадку програвач може не функціонувати належним чином.
Sony не гарантує, що всі типи сумісних microSD карт працюватимуть з програвачем.
Дані можуть бути пошкоджені в таких ситуаціях.

Коли microSD картку буде видалено під час операції читання або запису.
Коли програвач вимкнено під час операції читання або запису.
Коли microSD картка використовується в місці, де є статична електрика або електричні перешкоди.

Sony не несе ніякої відповідальності за будь-які втрати або пошкодження збережених даних. Sony рекомендує
регулярно зберегати резервну копію важливих даних.
Звертайте увагу на такі попередження, коли ви маєте справу з microSD картками.

Не застосовуйте надмірних зусиль до microSD картки
Не згинайте microSD картки
Не кидайте microSD картки
Не розбирайте microSD картки
Не вносіть змін до конструкції microSD карток
Не піддавайте microSD картку впливу води.
Не залишайте microSD картки в гарячому салоні машини.
Не залишайте microSD картку під прямими сонячними променями.
Не залишайте microSD картку біля нагрівачів.
Не залишайте microSD картку на вологих місцях.
Не залишайте microSD картку в місці, де присутні корозійні речовини.

Дотримуйтесь наступних попереджень про гніздо microSD-картки.

Вставте microSD-карту в гніздо для microSD-картки в правильному напрямку.
Не вставляйте будь-який об’єкт крім microSD картку в гніздо для картки microSD.

Пов’язані розділи
Використання microSD картки
Форматування microSD картки
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За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

27



28



Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57 

Деталі й елементи керування

Сенсорний екран
Торкніться піктограм або елементів на екрані, щоб керувати програвач.

1.

Роз’єм для навушників (стерео міні)
Вставте штекер навушників до клацання.
Правильно підключити навушники. В іншому випадку звук погіршиться.

2.

WM-PORT роз’єм

Під’єднайте USB кабель (постачається).
Підключіть аксесуари, які підтримують WM-PORT(не постачається).

3.

Отвір для кріплення ремінця
Прикріпіть ремінець (не постачається).

4.

Індикатор заряджання
Індикатор світиться, коли програвач заряджається.

5.

Кнопка  (живлення)

Натисніть кнопку, щоб увімкнути та вимкнути екран.
Утримуйте кнопку 4 секунд, щоб увімкнути програвач, та 2секунд, щоб вимкнути у програвач.
Якщо робота нестабільна, утримуйте натиснутою клавішу протягом 8 секунд, щоб перезапустити
програвач.

6.

Кнопки гучності + (*1)/–
Натисніть кнопки для регулювання гучності.

7.

Кнопки керування відтворенням
 (* 1): натисніть кнопку, щоб почати або призупинити відтворення.

 / : Натисніть на кнопки, щоб перейти до початку поточної композиції, попередній запис або наступний
трек.
Натисніть та утримуйте кнопки для прискореного перемотування назад або вперед.

8.

HOLD перемикач (утримуйте)
Посуньте перемикач для блокування кнопок керування програвача. Це дозволяє уникнути випадкового
спрацювання кнопок.
Заблоковано (не працюють)

9.
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Розблоковано (працюють)

N-значок
Торкніться N-значком на Bluetooth пристрої чи смартфоні цієї позначки.
Пристрій Bluetooth або смартфон має підтримувати функцію NFC.
У програвач можна підключити пристрій Bluetooth або смартфон.

10.

Вбудована антена Bluetooth
Антена дозволяє програвач для підключення пристроїв Bluetooth або смартфонів.
Не закриваєте антену, якщо встановлено з’єднання Bluetooth. Інакше з’єднання може бути перервано.

11.

microSD кришка гнізда картки
Відкрийте кришку для вставлення microSD картки (не постачається).

12.

Індикатор доступу (індикатор знаходиться всередині кришку роз'єму).
Не виймайте microSD картки, коли індикатор доступу світиться.

13.

microSDГніздо для картки (гніздо для картки знаходиться всередині кришку роз'єму).
Вставте microSD картку до клацання.

14.

На кнопці  і кнопці гучності + є тактильні точки. Тактильні точки можуть допомогти вам керувати кнопками, не дивлячись на них.* 1

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57 

Використання різних екранах

У цьому розділі пояснено розташування різних екранів з екраном відтворення ( ) в центрі. Прокручуйте екран
відтворення ( ), щоб перейти до інших екрани (вгору/вниз/вліво/вправо).

 Екран відтворення
Ви можете підтвердити різну інформацію для вибраного треку.

 Екран бібліотеки
Ви можете обрати композиції з екрана бібліотеки. Композиції поділяються на різні категорії (наприклад, [All Songs],
[Album], [Artist] тощо).
Крім того, ви можете переключитися на функції, відмінні від відтворення музики, як-от таке:

Функція FM-радіо (За винятком NW-A55L)

31



Вивчення мови функція
USB-DAC функція
Функція приймача Bluetooth

 Чергу програвання екран
Ви можете перевірити список композицій, які програвач буде грати з поточними настройками.

 Екран списку закладок
Ви можете слухати композицій, які ви зареєстрували у списку закладок заздалегідь.
Композиції можна додати до списку закладок на екрані відтворення, тощо.
На цьому екрані можна виконати такі дії.

Додавання композицій до списку закладок.
Видалення композицій зі списку закладок.
Зміна порядку композицій у списку закладок.
Додавання композиції до списків відтворення.
Перевірка інформації про відомості про композицію.

 Екрани встановлення якості звуку
Можна змінювати різні параметри якості звуку.

Equalizer
DSEE HX
DC Phase Linearizer
VPT (Surround)
Dynamic Normalizer
Vinyl Processor

Підказка
Також можна налаштувати параметри якості звуку в меню. Торкніться пунктів меню в такому порядку. 

 – [Settings] – [Sound Settings] ([Sound]).

Основні кнопки керування

Є 4 основні кнопки керування в нижній частині кожного екрана. Ці кнопки не завжди можуть бути активним, в
залежності від екрана.

 (назад)
Натисніть кнопку, щоб повернутися до попереднього екрана.

 (перейти до екрана відтворення)
Натисніть кнопку, щоб повернутися до екрана відтворення.

 (бібліотека)
Натисніть кнопку, щоб відобразити екран бібліотеки.

 (параметри/настройки)
Натисніть кнопку, щоб відобразити меню параметрів/налаштувань.
Ви можете налаштувати різні параметри для програвач.
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Доступні пункти меню можуть відрізнятися залежно від екрана або настройки. Щоб налаштувати основні
параметри програвач, виберіть меню [Settings].

Основні кнопки керування відтворенням

Є кнопки для основні операції відтворення в нижній частині кожного екрана.

 (відтворення) /  (пауза)
Натисніть , щоб почати відтворення. 
Коли програвач відтворює композицію, натисніть , щоб призупинити відтворення.

 (перемотування назад)
Натисніть кнопку, щоб повернутися до початку поточної композиції або попередньої композиції. Утримуйте
кнопку, для прискореного відтворення назад.

 (перемотування вперед)
Натисніть кнопку, щоб перейти до початку наступної доріжки. Утримуйте кнопку для прискореного відтворення
вперед.

 (грати в довільному порядку)
Натисніть кнопку для відтворення в довільному порядку.

 (повторіть грати)
Натисніть кнопку, щоб повторити відтворення. Ви можете повторювати один трек або всі треки.

Підказка
Перетягніть панель шкали часу для зміни розташування відтворення в композиції.

Пов’язані розділи
Екран бібліотеки
Екран відтворення
Черги програвання екран
Екран списку закладок
Екрани встановлення якості звуку
Способи відтворення
Екран FM-радіо (За винятком NW-A55L)
Екран вивчення мови
Екран USB-DAC
Екран Bluetooth Receiver

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Цифровий музичний плеєр
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57 

Екран бібліотеки

Ви можете обрати композиції з екрана бібліотеки. Композиції поділяються на різні категорії (наприклад, [All Songs],
[Album], [Artist] тощо).
Крім того, ви можете переключитися на функції, відмінні від відтворення музики, як-от таке:

Функція FM-радіо (За винятком NW-A55L)
Вивчення мови функція
USB-DAC функція
Функція приймача Bluetooth

Для відображення екрана бібліотеки
Прокрутіть екран відтворення вниз.
Можна також торкнутися  в нижній частині екрана, щоб відобразити екран бібліотеки.

Кнопки функцій
Ви можете перейти до таких функцій.

1.

FM Radio (За винятком NW-A55L)

Language Study

USB-DAC

Приймач Bluetooth

Категорії музики ([All Songs], [Album], [Artist] тощо)
Кожна композиція поділяється на кілька категорій. Виберіть композицію із потрібної категорії.

2.
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Меню параметрів/налаштувань

Натисніть  для відображення меню.
Доступні пункти меню можуть відрізнятися залежно від екрана або настройки.

Спливаюче меню

Натисніть  для відображення спливаючого меню.  відображається поруч із кожним елементом списку
підкатегорій.
Доступні пункти меню можуть відрізнятися залежно від екрана або настройки.

Підказка
Ви можете перетягнути значки категорій, щоб змінити їхній порядок.

Також можна відобразити спливаюче меню, утримуючи елемент у списку.

Пов’язані розділи
Використання різних екранах

Індикатор сторінок
Кількість точок позначає кількість доступних сторінок.

3.

Підкатегорії
Після вибору категорії музики виберіть підкатегорію, щоб знайти потрібну композицію.
Ви можете перевірити кодеки для композицій, наприклад, FLAC. Кодеки форматів звуку високої чіткості
виділяються кольором.

4.

 Settings Виберіть для відображення меню Параметри.

Select Items to Display Виберіть, щоб задати, які категорії відображати або не відображати.

Reset display item order Виберіть для відображення категорій за промовчанням.

 View Help Виберіть, щоб переглянути довідку.

Add to Bookmark List Виберіть, щоб додати композицію або елемент підкатегорії до списку закладок.

Add to Playlist Виберіть, щоб додати композицію або елемент підкатегорії до списку відтворення.

Detailed Song
Information Виберіть для відображення відомостей про композицію.

Delete Виберіть, щоб видалити позначену композицію, папки або список відтворення.

Edit Playlist Name Виберіть, щоб змінити назву списку відтворення.

Move Songs to
Language Study

Виділіть елемент для переміщення виділеного треку, альбому або виконавця до
бібліотеки вивчення мови.

Delete from Playlist Виберіть, щоб вилучити позначену композицію зі списку відтворення.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Відтворення музики
Екран FM-радіо (За винятком NW-A55L)
Екран вивчення мови
Екран USB-DAC
Екран Bluetooth Receiver
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Екран відтворення

Ви можете підтвердити різну інформацію для вибраного треку.

Для відображення екрана відтворення
Виберіть  у нижній частині екрана.

Меню параметрів/налаштувань

Натисніть  для відображення меню.
Доступні пункти меню можуть відрізнятися залежно від екрана або настройки.
Прокрутіть діалогове меню для відображення елементів, які перелічено нижче.

Обкладинка1.

Номер композиції / загальна кількість композицій2.

Час, що минув з початку поточної композиції.3.

Панель часової шкали4.

Назва композиції / ім’я виконавця / назва альбому5.

Значок тексту пісень6.

Перемішування кнопку / попередньої кнопки / відтворення (пауза) кнопку / Наступний кнопка / повторення
кнопки

7.

Тривалість композиції8.

Значок звуку високої чіткості9.

 Settings Виберіть для відображення меню Параметри.

 Add to Bookmark List Виберіть, щоб додати поточну композицію до списку закладок.

 Add to Playlist Виберіть, щоб додати поточну композицію до списку відтворення.

 Detailed Song Information Виберіть для відображення відомостей про поточну композицію.
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Підказка
Перетягніть панель шкали часу для зміни розташування відтворення в композиції.

Примітка
Показання часу, що минув, і значення на панелі часової шкали можуть бути неточними.

На програвач може не відображатися зображення обкладинки, в залежності від формату файлу.

Пов’язані розділи
Використання різних екранах
Відтворення музики
Способи відтворення
Відображення текстів пісень
Налаштування параметрів якості звуку

4-740-523-73(1) Copyright 2018 Sony Corporation

 Display Lyrics Виберіть для відображення слів поточної композиції.

 Move Songs to Language
Study

Виділіть елемент для переміщення поточної композиції до бібліотеки
вивчення мови.

 View Help Виберіть, щоб переглянути довідку.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Черги програвання екран

Ви можете перевірити список композицій, які програвач буде грати з поточними настройками.

Для відображення екрана черги відтворення
Проведіть пальцем по екрану відтворення вправо.

Меню параметрів/налаштувань

Натисніть  для відображення меню.
Доступні пункти меню можуть відрізнятися залежно від екрана або настройки.

Спливаюче меню

Натисніть  для відображення спливаючого меню.
Доступні пункти меню можуть відрізнятися залежно від екрана або настройки.

Поточна композиція1.

Порядок відтворення2.

Значок спливаючого меню3.

Відомості про композицію

Ім’я виконавця
Назва композиції
Кодек
Кодеки форматів звуку високої чіткості виділяються кольором.
Тривалість

4.

 Settings Виберіть для відображення меню Параметри.

 Add All Songs to Bookmark List Виберіть, щоб додати поточну чергу відтворення до списку закладок.

 Add All Songs to Playlist Виберіть, щоб додати поточну чергу відтворення до списку відтворення.

Add to Bookmark List Виберіть, щоб додати позначену композицію до списку закладок.
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Підказка
Також можна відобразити спливаюче меню, утримуючи елемент у списку.

Пов’язані розділи
Використання різних екранах
Відтворення музики
Способи відтворення
Керування списки відтворення на програвач
Керування закладками на програвач

4-740-523-73(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Add to Playlist Виберіть, щоб додати позначену композицію до списку відтворення.

Detailed Song Information Виберіть для відображення відомостей про композицію.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Екран списку закладок

Ви можете слухати композицій, які ви зареєстрували у списку закладок заздалегідь.
Композиції можна додати до списку закладок на екрані відтворення, тощо.

Для відображення екрана списку закладок
Проведіть пальцем по екрану відтворення вліво.

Меню параметрів/налаштувань

Натисніть  для відображення меню.
Доступні пункти меню можуть відрізнятися залежно від екрана або настройки.

Відомості про композицію

Обкладинка
Ім’я виконавця
Назва композиції
Кодек
Тривалість

1.

Номер поточного список
Кнопки переходу до попереднього і наступного списків

2.

Значок спливаючого меню3.

 Settings Виберіть для відображення меню Параметри.

Edit Song Order Виберіть, щоб змінити порядок композицій у списку вибраних закладок. 
Перетягуйте , поки вони не опиняться в потрібному порядку.

 Add All Songs to
Bookmark List

Виберіть, щоб додати всі композиції зі списку вибраних закладок до іншого
списку закладок.

 Add All Songs to Playlist Виберіть, щоб додати всі композиції зі списку вибраних закладок до списку
відтворення.

Delete All Виберіть, щоб видалити всі композиції з вибраного списку закладок.
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Спливаюче меню

Натисніть  для відображення спливаючого меню.
Доступні пункти меню можуть відрізнятися залежно від екрана або настройки.

Підказка
Також можна відобразити спливаюче меню, утримуючи елемент у списку.

Примітка
Коли ви виймете microSD картку з програвач, композиції на microSD картці буде вилучено зі списку закладок.

Пов’язані розділи
Використання різних екранах
Відтворення музики
Способи відтворення
Керування списки відтворення на програвач
Керування закладками на програвач
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Add to Another Bookmark List Виберіть для додавання вибраної композиції до іншого списку закладок.

Add to Playlist Виберіть, щоб додати позначену композицію до списку відтворення.

Delete from Bookmark List Виберіть, щоб вилучити позначену композицію з поточного списку закладок.

Detailed Song Information Виберіть для відображення відомостей про композицію.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

43



Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57 

Екрани встановлення якості звуку

Можна змінювати різні параметри якості звуку.

Для відображення екрана встановлення якості звуку
Прокрутіть екран відтворення вгору.

Для навігації по екрану встановлення якості звуку
Прокручуйте екран вліво або вправо, щоб вибрати параметри якості звуку, який потрібно налаштувати.
Натисніть на ClearAudio+ перемикач, щоб вимкнути функцію [ClearAudio+], щоб ви могли прокручувати екран.

Налаштовувані параметри якості звуку
Equalizer
DSEE HX
DC Phase Linearizer
VPT (Surround)
Dynamic Normalizer
Vinyl Processor

Підказка
Щоб повернутися до вікна відтворення, прокрутіть будь-який з екранів встановлення якості звуку вниз.

Ім’я параметра якості звуку1.

Перемикач [ClearAudio+]
Ви можете ввімкнути або вимкнути [ClearAudio+] функцію.

2.

Індикатор сторінок
Кількість точок позначає кількість доступних сторінок. Прокручуйте екран вліво або вправо, щоб перейти до
сторінки.

3.
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Пов’язані розділи
Використання різних екранах
Налаштування параметрів якості звуку
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За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Екран FM-радіо (За винятком NW-A55L)

Можна прослуховувати FM-радіо.

Перемикання на функцію FM-радіо
Натисніть  на екрані бібліотеки.

Меню параметрів/налаштувань

Натисніть  для відображення меню.
Доступні пункти меню можуть відрізнятися залежно від екрана або настройки.

Кнопка 
Натисніть кнопку, щоб повернутися до функції відтворення музики.

1.

Перемикач FM-радіо (On/Off)
Під'єднайте пару навушників, щоб увімкнути перемикач. Шнур навушників працює як антена.

2.

Частоти
Щоб змінити частоту, натискайте кнопку / .

3.

Номер попереднього налаштування
Торкніться / , щоб вибрати попередньо налаштовану станцію.

4.

Save to
Preset

Виберіть пункт для збереження наразі вибраної станції широкомовного відтворення як
попередньо налаштованої.

Delete from
Preset Виберіть пункт, щоб видалити вибрану широкомовну станцію з попередніх налаштувань.

Auto Preset Виберіть пункт, щоб автоматично шукати широкомовні радіостанції у вашому регіоні та
встановлювати їх як попередньо налаштовані.

FM Radio
Settings

Виберіть пункт для налаштування установок FM-радіо.
(Scan Sensitivity, Mono/Auto)
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Пов’язані розділи
Використання різних екранах
Екран бібліотеки
Прослуховування FM-радіо трансляцій (За винятком NW-A55L)
Попереднє налаштування FM-радіостанцій (За винятком NW-A55L)
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За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Екран вивчення мови

Функція вивчення мови надає корисні можливості для засвоєння іноземних мов.

DPC (цифрове керування швидкістю відтворення)
Повторення обраного фрагмента
Швидке відтворення

Необхідно передати композиції з комп’ютера в [LEARNING] папку для використання функції вивчення мови.

Щоб перейти до функції вивчення мови
Натисніть  на екрані бібліотеки.

Макет екрана функції вивчення мови

Функція вивчення мови має макет екрана, як показано в наступних ілюстраціях. Ви може проводити пальцем для
навігації по екрану.

 Екран бібліотеки для функції відтворення музики
Натисніть  на екрані бібліотеки, щоб переключитися на функцію вивчення мови.

 Екран бібліотеки для функції вивчення мови
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Виберіть композицію із потрібної категорії.
Натисніть , щоб повернутися до функції відтворення музики.

 Екран черги відтворення для функції вивчення мови
Ви можете перевірити список композицій, які програвач буде грати з поточними настройками.

 Екран відтворення для функції вивчення мови
Доступні корисні функції навчання.

DPC (цифрове керування швидкістю відтворення)
Повторення обраного фрагмента
Швидке відтворення

Меню параметрів/налаштувань

Натисніть  для відображення меню.
Доступні пункти меню можуть відрізнятися залежно від екрана або настройки.

Спливаюче меню

Натисніть  для відображення спливаючого меню.
Доступні пункти меню можуть відрізнятися залежно від екрана або настройки.

 Settings Виберіть для відображення меню Параметри.

 Add to Playlist Виберіть, щоб додати поточну композицію до списку відтворення.

 Detailed Song
Information Виберіть для відображення відомостей про поточну композицію.

 Display Lyrics Виберіть, щоб відобразити текст пісні.

Edit Song Order Виберіть для зміни порядку композицій у вибраному списку відтворення. Перетягуйте 
, поки вони не опиняться в потрібному порядку.

 Add All Songs
to Playlist Виберіть, щоб додати всі композиції списку до списку відтворення.

 Move Songs
to Music Виберіть, щоб перемістити поточну композицію до списку закладок.

Add to Playlist Виберіть, щоб додати композицію до списку відтворення.

Edit Playlist Name Виберіть, щоб змінити назву списку відтворення.

Delete from Playlist Виберіть, щоб вилучити композицію зі списку відтворення.

Delete Виберіть для видалення композиції або списку відтворення.

Detailed Song
Information Виберіть для відображення відомостей про композицію.

Move Songs to Music Виділіть елемент для переміщення виділеного треку, альбому або виконавця до
бібліотекою музики.
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Пов’язані розділи
Використання різних екранах
Екран бібліотеки
Використання функції вивчення мови
Передавання вмісту для вивчення мови з Windows комп’ютера за допомогою Music Center for PC
Передавання вмісту для вивчення мови за допомогою Windows Провідника
Передача вмісту для вивчення мови за допомогою Mac Finder
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За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Цифровий музичний плеєр
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57 

Екран USB-DAC

Ви можете використовувати програвач як USB-DAC пристрій. Ця функція використовується для прослуховування
музики на комп'ютері.

Для перемикання на функцію USB-DAC виконайте такі дії
Натисніть  на екрані бібліотеки.

Меню параметрів/налаштувань

Натисніть  для відображення меню.

Підказка
Прокручування USB-DAC екрана вгору, якщо ви бажаєте змінити налаштування якості звуку.

Під час відтворення музики з комп'ютера за допомогою функції USB-DACпрогравач, така інформація відображається на
USB-DAC екрані.

Формат файлу поточної композиції
Частота вибірки з поточної композиції

Кнопка 
Натисніть кнопку, щоб повернутися до функції відтворення музики.

1.

Індикатор рівня сигналу
Індикатор відображає рівень звукового сигналу музичний вміст, що відтворюється.

2.

Регулятор гучності / VOLUME+ /– кнопки
Ви можете регулювати гучність.

3.

 Settings Виберіть для відображення меню Параметри.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
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Пов’язані розділи
Використання різних екранах
Екран бібліотеки
Насолоджуйтеся музичний вміст на комп'ютері за допомогою якість звуку на програвач (USB-DAC функції)
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Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Екран Bluetooth Receiver

Ви можете використовувати на програвач користуватися музичний вміст, яка зберігається на смартфоні (Bluetooth
Receiver функція). За допомогою навушників на програвач. Налаштування якості звуку на програвач
застосовуються до виводу звуку.

Для перемикання на функцію Bluetooth Receiver виконайте такі дії
Натисніть  на екрані бібліотеки.

Меню параметрів/налаштувань

Натисніть  для відображення меню.

Підказка
Швидкий рух вгору на екрані Bluetooth одержувача, щоб змінити налаштування якості звуку. Ви можете слухати музику на
смартфоні за допомогою якість звуку на програвач.

Кнопка 
Натисніть кнопку, щоб повернутися до функції відтворення музики.

1.

[Add Device (Pairing)]
Натисніть кнопку, щоб підготувати для створення пари. [Cancel] з'являється у той час як на програвач іде
створення пари.
Якщо на програвач не вдалося завершити створення пари протягом 5 хвилин, [Add Device (Pairing)] з'явиться
знову.
У разі виявлення пристроїв [Reconnect] з'явиться.

2.

Кодек/назва підключеного пристрою3.

 Settings Виберіть для відображення меню Параметри.
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Пов’язані розділи
Використання різних екранах
Екран бібліотеки
Підключення програвач до несполученого смартфона в перший раз
Підключення програвача до сполученого смартфона
З’єднання одним дотиком зі смартфоном (NFC)
Налаштування функції Bluetooth (Bluetooth отримання режим)
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За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Список піктограм, що відображаються в інформаційній області

Ви можете перевірити стан відтворення та інші опції за допомогою піктограми, що відображаються в області
відомостей. Піктограми різняться в залежності від стану програвач.

Підказка
Торкніться області відомостей, щоб відкрити діалогове вікно гучності. Ви можете регулювати гучність за допомогою
повертального регулятора.

Інформаційна область1.
Стан гучності

AVLS

, , , 
Стан відтворення
Відтворення, пауза, пошук початку наступної доріжки, пошук початку поточної чи
попередньої доріжки

HOLD індикатор

Таймер вимкнення

Функція Bluetooth

NFC

Зменшення шуму

Режим оточуючого звуку

Стан акумулятора
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Пов’язані розділи
Налаштування гучності

4-740-523-73(1) Copyright 2018 Sony Corporation

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Налаштування гучності

Налаштування гучності

На програвачі: натисніть кнопку ( ), щоб налаштувати гучність.

На екрані: натисніть область ( ) на екрані відтворення, щоб відобразити діалогове вікно гучності. Поверніть
регулятор ( ), щоб налаштувати гучність. Натисніть , щоб закрити діалогове вікно гучності.

Підказка
Ви також можете використовувати кнопки «+/-» у нижній частині діалогового вікна гучності, щоб відрегулювати гучність.

Обмеження гучності

Функція AVLS (Automatic Volume Limiter System) зменшує ризик пошкодження слуху через високу гучність.
Використання AVLS обмежує максимальну гучність.
AVLS має такі особливості.

AVLS обмежує гучність до певного рівня.
AVLS запобігає виникненню ситуацій, коли висока гучність заважає людям навколо.
AVLS зменшує ризики, які виникають, коли ви не чуєте оточуючий звук.
AVLS дозволяє вам слухати музику на більш комфортній гучності.

Торкніться пунктів меню в такому порядку. 
 – [Settings] – [Output Settings] ([Basic Settings]).

1.

Виберіть [AVLS (Volume Limit)] ([Headphone Output]), щоб поставити прапорець.2.
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Примітка
[AVLS (Volume Limit)] не працює, коли є активні Bluetooth з’єднання.

Пов’язані розділи
Гучність згідно з європейською та корейською директивами
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За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Гучність згідно з європейською та корейською директивами

Для європейських клієнтів
Для клієнтів з Кореї (моделей, що постачаються з навушниками)

Звукові сигнали попередження та повідомлення [Check the volume level.] призначені для захисту слуху. Вони
спрацьовують, коли ви збільшуєте гучність до шкідливого рівня. Сигнал попередження та повідомлення можна
скасувати, натиснувши [OK] в діалоговому вікні попередження.

Примітка
Скасувавши попереджувальний сигнал і повідомлення, можна встановити потрібний рівень гучності.

Після першого попередження сигнал і повідомлення знову з’являтимуться кожні 20 сумарних годин роботи з рівнем
гучності вище рівня, після якого прослуховування є шкідливим для слуху. У такому разі для рівня гучності автоматично
відновляться початкові значення.

Якщо ви вимикаєте програвач після того, як ви вибрали високу гучність, яка може пошкодити ваші барабанні перетинки,
рівень гучності автоматично буде зменшено під час увімкнення програвача наступного разу.

Звуковий сигнал не спрацьовуватиме, коли є активні Bluetooth з’єднання.

Пов’язані розділи
Налаштування гучності
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За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

59



Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57 

Огляд посібника з використання

Ви можете переглядати посібник із використання для швидкого ознайомлення з операціями безпосередньо на
програвачі.

4-740-523-73(1) Copyright 2018 Sony Corporation

На екрані бібліотеки або на екрані відтворення натисніть кнопку , а потім [View Help].1

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Підготовка музичного вмісту

Перш ніж переносити музичний вміст на програвач, цей вміст потрібно підготувати.
Цей розділ містить інструкції щодо зазначених нижче дій.

Імпорт музичного вмісту з аудіо-CD до Music Center for PC.
Імпорт музичного вмісту, що зберігається на комп’ютері, до Music Center for PC.
Імпорт музичного вмісту, що зберігається на зовнішньому носії, до комп’ютера.
Придбання музичного вмісту з музичних інтернет-служб.

Інструкції нижче стосуються операцій з використанням Music Center for PC. Music Center for PC є рекомендованою
програмою для програвача. Встановіть Music Center for PC заздалегідь.

Примітка
Імпортований музичний вміст можна використовувати лише для особистих потреб. Щоб використовувати музичний вміст в
інших цілях, потрібно отримати дозвіл власників авторських прав.

Якщо ви використовуєте Mac, використовуйте Content Transfer.

Імпорт музичного вмісту з аудіо-CD в Music Center for PC

Додаткові відомості про порядок, див. розділ [How to use] на Music Center for PC веб-сайт підтримки.
(https://www.sony.net/smc4pc/)

Підказка
Ви також можете використовувати iTunes замість Music Center for PC для імпортування аудіо-CD.

Імпорт музичного вмісту, що зберігається на комп’ютері, в Music Center for PC

Використовуйте комп’ютер, на якому Music Center for PC встановлено.1.

Запустіть Music Center for PC.2.

Виберіть пункт [CD] у розділі [Import] на бічній панелі.3.

Вставте аудіо-CD у дисковод компакт-дисків на комп’ютері.
Музичний вміст аудіо-CD відображатиметься на екрані Music Center for PC.
Можна змінити параметра формат для імпорту компакт-дисків, якщо це необхідно. Натисніть  поруч із ,
а потім виберіть формат файлу в пункті [CD import settings].

Для більш високої якості звуку: FLAC
Для нормальної якості звуку: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)

4.

Поставте позначки в полях, що відповідають типам музичного вмісту, який ви бажаєте імпортувати.5.

Натисніть [Import], щоб почати імпорт музичного вмісту.
Щоб скасувати імпорт, натисніть [Stop].

6.

Використовуйте комп’ютер, на якому Music Center for PC встановлено.1.

Запустіть Music Center for PC.2.
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Додаткові відомості про порядок, див. розділ [How to use] на Music Center for PC веб-сайт підтримки.
(https://www.sony.net/smc4pc/)

Імпорт музичного вмісту, що зберігається на зовнішньому носії, до комп’ютера

Використовуйте зовнішній носій із музичним вмістом.
Наведені нижче інструкції призначені для Провідника Windows. Якщо ви використовуєте Mac, використовуйте
Finder.

Придбання музичного вмісту з музичних інтернет-служб

Ви можете придбати музику з онлайнових музичних служб.
Див. інформацію про послуги, які надає ваш постачальник послуг. Кожний постачальник має різні процедури
завантаження, сумісні формати та способи оплати. Зверніть увагу, що оператор може призупинити або припинити
дію цієї послуги без попереднього повідомлення.

Пов’язані розділи
Установлення програми Music Center for PC (Windows)
Установлення програми Content Transfer (Mac)
Передавання вмісту з Windows комп’ютера за допомогою Music Center for PC
Передавання вмісту за допомогою Провідника Windows
Передавання вмісту з Mac комп’ютера за допомогою Content Transfer
Передавання вмісту за допомогою програми MacFinder
Додавання відомості про текст пісні за допомогою комп’ютера
Відтворення музики

4-740-523-73(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Натисніть  (меню) у верхній лівій частині екрана Music Center for PC. Потім виберіть спосіб імпортування в
меню [File].

3.

Виберіть папки або файли, які ви бажаєте імпортувати.4.

Розпочнеться імпортування музичного вмісту.5.

Підключіть зовнішній носій до комп’ютера.1.

Відкрийте зовнішній носій у Провіднику Windows.2.

Відкрийте папку [Музика] комп’ютера в Провіднику Windows.3.

Перетягніть папки або файли із зовнішнього носія до папки [Музика] на комп’ютері.4.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Придбання вмісту зі звуком високої чіткості

Звук високої чіткості – це аудіовміст у форматі з кращою якістю звуку порівняно зі стандартним компакт-диском.
Вміст зі звуком високої чіткості доступний в онлайнових музичних службах.

Скористайтеся музичною онлайн-службою, яка надає вміст зі звуком високої чіткості. Наявність послуг залежить
від конкретної країни чи регіону.
Див. інформацію про послуги, які надає ваш постачальник послуг. Кожний постачальник має різні процедури
завантаження, сумісні формати та способи оплати.
Зверніть увагу, що оператор може призупинити або припинити дію цієї послуги без попереднього повідомлення.

Передача вмісту зі звуком високої чіткості на програвач
На Windows комп’ютері: використовуйте Music Center for PC або Провідник Windows.
На Mac комп’ютері: використовуйте Content Transfer або Finder.

Підказка
Вміст зі звуком високої чіткості позначається значком ( ) як на програвачі, так і в Music Center for PC.

Пов’язані розділи
Установлення програми Music Center for PC (Windows)
Установлення програми Content Transfer (Mac)
Передавання вмісту з Windows комп’ютера за допомогою Music Center for PC
Передавання вмісту за допомогою Провідника Windows
Передавання вмісту з Mac комп’ютера за допомогою Content Transfer
Передавання вмісту за допомогою програми MacFinder

4-740-523-73(1) Copyright 2018 Sony Corporation

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Передавання вмісту з Windows комп’ютера за допомогою Music Center for PC

Ви можете перенести музичний вміст із комп’ютера Windows до програвача за допомогою Music Center for PC.
Ілюстрації й порядок виконання операцій наведено для програми Music Center for PC версії 2.0.

Примітка
Під час підключення програвач до комп'ютера, що працює від акумулятора, акумулятор комп'ютера буде розряджатися.
Під час підключення програвач до комп'ютера протягом тривалого періоду часу, підключити комп'ютер до живлення
змінного струму.

Додаткові відомості про порядок, див. розділ [How to use] на Music Center for PC веб-сайт підтримки.
(https://www.sony.net/smc4pc/)

Примітка
Не від’єднуйте USB кабель під час передачі даних. Інакше дані можуть бути пошкоджені.

Переданий музичний вміст можна використовувати лише для особистих потреб. Щоб використовувати музичний вміст в
інших цілях, потрібно отримати дозвіл власників авторських прав.

На програвач ви не можете обмінюватися даними між пам’яттю програвач і microSD карткою.

Використовуйте комп’ютер, на якому Music Center for PC встановлено.1

Запустіть Music Center for PC.2

Підключіть програвач до комп’ютера за допомогою USB.3

Виберіть підключений пристрій у пункті [Transfer and Manage] на бічній панелі екрана Music Center for
PC.

Праворуч відобразиться екран перенесення вмісту в пам’ять програвача.
Ліворуч відобразиться перелік музичних файлів у програмі Music Center for PC.

4

На екрані перенесення виберіть цільову папку.

Щоб перенести музичний вміст на картку microSD у програвачі: 
Виберіть картку microSD з меню вибору пристроїв на екрані перенесення.

5

Ліворуч виберіть альбоми або композиції.6

Натисніть кнопку  для передавання.7
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Використання USB-концентратора гарантується тільки при застосуванні USB-концентратора з автономним живленням,
який має авторизований логотип.

Коли програвач підключено до комп’ютера, дотримуйтесь наступних попереджень. В іншому випадку програвач може не
функціонувати належним чином.

Не вмикайте комп’ютер.
Не перезавантажуйте комп’ютер.
Не виводьте комп’ютер з режиму сну.
Не вимикайте комп’ютер.

Під час перенесення або імпортування вмісту з Music Center for PC комп’ютер не повинен переходити в режим сну або
очікування.
Дані можуть бути втрачені або Music Center for PC не можете перевантажити нормально.

Пов’язані розділи
Установлення програми Music Center for PC (Windows)
Підготовка музичного вмісту
Придбання вмісту зі звуком високої чіткості
Передавання вмісту за допомогою Провідника Windows
Передавання вмісту для вивчення мови з Windows комп’ютера за допомогою Music Center for PC
Передавання вмісту для вивчення мови за допомогою Windows Провідника
Відтворення музики
Підтримувані формати

4-740-523-73(1) Copyright 2018 Sony Corporation

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Передавання вмісту за допомогою Провідника Windows

Ви можете передавати музичний зміст напряму, перетягуючи його з Провідника Windows.

Примітка
Під час підключення програвач до комп'ютера, що працює від акумулятора, акумулятор комп'ютера буде розряджатися.
Під час підключення програвач до комп'ютера протягом тривалого періоду часу, підключити комп'ютер до живлення
змінного струму.

Підказка
Зверніться до [Підтримувані формати] докладну інформацію про сумісних форматів.

Підключіть програвач до комп’ютера за допомогою USB.1

Відкрийте папку [WALKMAN] наступним чином.

Windows 10:
Відкрийте [Файловий провідник] з меню [Почати]. Виберіть [WALKMAN] з панелі ліворуч.
Windows 8.1:
Відкрийте [Файловий провідник] з [Робочий стіл]. Виберіть [WALKMAN] зі списку у розділі [Цей ПК].
Windows 7:
Виберіть [Пуск], [Комп'ютер] а потім [WALKMAN].

Можна також перенести музичний вміст на картку microSD.
Виберіть папку з іменем microSD картки замість [WALKMAN].

2

Відкрийте [MUSIC] папку у [WALKMAN].3

Перетягніть файли або папки на комп’ютері в папку [MUSIC].

Підтвердьте, що передавання завершено.Від’єднайте програвач від комп’ютера.

4
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Якщо ви хочете передати вміст для вивчення мови, відкрийте папку [LEARNING].

Обкладинок для альбомів можна додати вручну, так що зображення буде відображатися на екрані програвач. По-перше,
перейменування файлу зображення з однаковою назвою як в теку для альбому. (Не міняється розширення файлу
зображення на даний момент.) Потім додати файл зображення в папці для альбому. 
У програвач показує такі файли для обкладинок.

Базова лінія JPEG
Прогресивне розгортання PNG
Максимальний розмір: 4096 × 4096

Примітка
Дотримуйтесь наступних запобіжних заходів. В іншому випадку програвач може не відтворювати файли.

Не змінюйте імена кореневих папок (наприклад, [MUSIC]).
Не переносьте файли до інших папок, крім [MUSIC] або [LEARNING].
Не від’єднуйте USB кабель під час передачі даних.
Не форматуйте пам’ять програвача на комп’ютері.

Залежно від мови, вибраної в налаштуваннях програвача, інформація про деякий музичний вміст може відображатися
неправильно.

Переданий музичний вміст можна використовувати лише для особистих потреб. Щоб використовувати музичний вміст в
інших цілях, потрібно отримати дозвіл власників авторських прав.

Використання USB-концентратора гарантується тільки при застосуванні USB-концентратора з автономним живленням,
який має авторизований логотип.

Коли програвач підключено до комп’ютера, дотримуйтесь наступних попереджень. В іншому випадку програвач може не
функціонувати належним чином.

Не вмикайте комп’ютер.
Не перезавантажуйте комп’ютер.
Не виводьте комп’ютер з режиму сну.
Не вимикайте комп’ютер.

Пов’язані розділи
Підготовка музичного вмісту
Придбання вмісту зі звуком високої чіткості
Передавання вмісту з Windows комп’ютера за допомогою Music Center for PC
Передавання вмісту для вивчення мови з Windows комп’ютера за допомогою Music Center for PC
Передавання вмісту для вивчення мови за допомогою Windows Провідника
Відтворення музики
Підтримувані формати

4-740-523-73(1) Copyright 2018 Sony Corporation

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Імпорт вмісту з програвача на Music Center for PC

Ілюстрації й порядок виконання операцій наведено для програми Music Center for PC версії 2.0.

Примітка
Під час підключення програвач до комп'ютера, що працює від акумулятора, акумулятор комп'ютера буде розряджатися.
Під час підключення програвач до комп'ютера протягом тривалого періоду часу, підключити комп'ютер до живлення
змінного струму.

Додаткові відомості про порядок, див. розділ [How to use] на Music Center for PC веб-сайт підтримки.
(https://www.sony.net/smc4pc/)

Примітка
Не від’єднуйте USB кабель під час передачі даних. Інакше дані можуть бути пошкоджені.

Імпортований музичний вміст можна використовувати лише для особистих потреб. Щоб використовувати музичний вміст в
інших цілях, потрібно отримати дозвіл власників авторських прав.

Використовуйте комп’ютер, на якому Music Center for PC встановлено.1

Запустіть Music Center for PC.2

Підключіть програвач до комп’ютера за допомогою USB.3

Виберіть підключений пристрій у пункті [Transfer and Manage] на бічній панелі екрана Music Center for
PC.

Праворуч відобразиться екран перенесення вмісту в пам’ять програвача.
Ліворуч відобразиться перелік музичних файлів у програмі Music Center for PC.
Щоб імпортувати музичний вміст на картку microSD на програвачі: 
Виберіть картку microSD з меню вибору пристроїв на екрані перенесення.

4

Натисніть пункт [Manage songs in device], щоб відобразити список музичних файлів у пам’яті
пристрою.

5

Виберіть музичний вміст для імпорту в Music Center for PC.

Також можна вибрати вміст для вивчення мови.

6

Правою кнопкою миші виберіть музичний вміст, щоб вибрати опцію [Import to PC].7
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Використання USB-концентратора гарантується тільки при застосуванні USB-концентратора з автономним живленням,
який має авторизований логотип.

Коли програвач підключено до комп’ютера, дотримуйтесь наступних попереджень. В іншому випадку програвач може не
функціонувати належним чином.

Не вмикайте комп’ютер.
Не перезавантажуйте комп’ютер.
Не виводьте комп’ютер з режиму сну.
Не вимикайте комп’ютер.

Пов’язані розділи
Установлення програми Music Center for PC (Windows)
Відтворення музики
Підтримувані формати

4-740-523-73(1) Copyright 2018 Sony Corporation

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Передавання вмісту для вивчення мови з Windows комп’ютера за допомогою
Music Center for PC

Можна передати вміст для вивчення мови на програвачі за допомогою Music Center for PC.
Ілюстрації й порядок виконання операцій наведено для програми Music Center for PC версії 2.0.

Примітка
Під час підключення програвач до комп'ютера, що працює від акумулятора, акумулятор комп'ютера буде розряджатися.
Під час підключення програвач до комп'ютера протягом тривалого періоду часу, підключити комп'ютер до живлення
змінного струму.

Додаткові відомості про порядок, див. розділ [How to use] на Music Center for PC веб-сайт підтримки.
(https://www.sony.net/smc4pc/)

Примітка
Не від’єднуйте USB кабель під час передачі даних.

Переданий вміст для вивчення мови можна використовувати лише для особистих потреб. Щоб використовувати вміст для
вивчення мови в інших цілях, потрібно отримати дозвіл власників авторських прав.

Використовуйте комп’ютер, на якому Music Center for PC встановлено.1

Запустіть Music Center for PC.2

Підключіть програвач до комп’ютера за допомогою USB.3

Виберіть [My Library] Щоб відкрити список вмісту на Music Center for PC.4

Виберіть вміст для вивчення мови (композицію, альбом тощо).5

Правою кнопкою миші клацніть по вмісту (композиції, альбому тощо), щоб відкрити вікно [Properties].6

Прокрутіть вікно [Properties] донизу. Потім виберіть пункт [Language study] у меню [Kind].7

Натисніть [OK], щоб закрити вікно [Properties].8

Натисніть , щоб перенести вміст для вивчення мови на програвач.9
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Пов’язані розділи
Установлення програми Music Center for PC (Windows)
Підготовка музичного вмісту
Передавання вмісту з Windows комп’ютера за допомогою Music Center for PC
Передавання вмісту для вивчення мови за допомогою Windows Провідника
Використання функції вивчення мови

4-740-523-73(1) Copyright 2018 Sony Corporation

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Передавання вмісту для вивчення мови за допомогою Windows Провідника

Можна передавати вміст для вивчення мови на програвачі за допомогою Windows Провідника.

Примітка
Під час підключення програвач до комп'ютера, що працює від акумулятора, акумулятор комп'ютера буде розряджатися.
Під час підключення програвач до комп'ютера протягом тривалого періоду часу, підключити комп'ютер до живлення
змінного струму.

Підказка

Підключіть програвач до комп’ютера за допомогою USB.1

Відкрийте папку [WALKMAN] наступним чином.

Windows 10:
Відкрийте [Файловий провідник] з меню [Почати]. Виберіть [WALKMAN] з панелі ліворуч.
Windows 8.1:
Відкрийте [Файловий провідник] з [Робочий стіл]. Виберіть [WALKMAN] зі списку у розділі [Цей ПК].
Windows 7:
Виберіть [Пуск], [Комп'ютер] а потім [WALKMAN].

Так само можна передавати вміст для вивчення мови на microSD картки.
Виберіть папку з іменем microSD картки замість [WALKMAN].

2

Відкрийте [LEARNING] папку у [WALKMAN].3

Перетягніть файли або папки на комп’ютері в папку [LEARNING].

Підтвердьте, що передавання завершено. Від’єднайте програвач від комп’ютера.

4
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Ви також можете приготувати вміст вивчення мови на програвач. Ви можете перемістити композицій, альбоми або
виконавців з музичної бібліотеки до бібліотеки вивчення мови.

На екрані відтворення виберіть пункти меню, в такому порядку. Ви можете переміщати поточної композиції. 
 – [Move Songs to Language Study].

Трек-лист, список альбомів або список виконавців: торкніться пунктів меню в такому порядку. Можна перемістити
виділений трек, альбому або виконавця. 

 – [Move Songs to Language Study].

Примітка
Дотримуйтесь наступних запобіжних заходів. В іншому випадку програвач може не відтворювати файли.

Не змінюйте імена кореневих папок (наприклад, MUSIC).
Не переносьте файли до папок, крім [LEARNING].
Не від’єднуйте USB кабель під час передачі даних.
Не форматуйте пам’ять програвача на комп’ютері.

Залежно від мови, вибраної в налаштуваннях програвача, інформація про деякий вміст для вивчення мови може
відображатися неправильно.

Переданий вміст для вивчення мови можна використовувати лише для особистих потреб. Щоб використовувати вміст для
вивчення мови в інших цілях, потрібно отримати дозвіл власників авторських прав.

Пов’язані розділи
Підготовка музичного вмісту
Передавання вмісту для вивчення мови з Windows комп’ютера за допомогою Music Center for PC
Використання функції вивчення мови

4-740-523-73(1) Copyright 2018 Sony Corporation

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Передавання вмісту з Mac комп’ютера за допомогою Content Transfer

Ви можете використовувати Content Transfer. Музичний вміст, що є об’єктом авторського права, передавати не
можна.

Примітка
Під час підключення програвач до комп'ютера, що працює від акумулятора, акумулятор комп'ютера буде розряджатися.
Під час підключення програвач до комп'ютера протягом тривалого періоду часу, підключити комп'ютер до живлення
змінного струму.

Використовуйте комп’ютер, на якому Content Transfer встановлено.1

Запустіть Content Transfer.2

Підключіть програвач до комп’ютера за допомогою USB.3

Виберіть пам’ять призначення на програвачі (внутрішня пам’ять або microSD картка).4

Відкрийте Finder або iTunes. Потім виберіть музичний вміст.5

Перетягніть музичний вміст у вікно Content Transfer.6
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Підказка
Зверніться до [Підтримувані формати] докладну інформацію про сумісних форматів.

Примітка
Виконання операції не гарантовано в залежності від версії iTunes.

Не від’єднуйте USB кабель під час передачі даних. Інакше дані можуть бути пошкоджені.

Переданий музичний вміст можна використовувати лише для особистих потреб. Щоб використовувати музичний вміст в
інших цілях, потрібно отримати дозвіл власників авторських прав.

Використання USB-концентратора гарантується тільки при застосуванні USB-концентратора з автономним живленням,
який має авторизований логотип.

Коли програвач підключено до комп’ютера, дотримуйтесь наступних попереджень. В іншому випадку програвач може не
функціонувати належним чином.

Не вмикайте комп’ютер.
Не перезавантажуйте комп’ютер.
Не виводьте комп’ютер з режиму сну.
Не вимикайте комп’ютер.

Пов’язані розділи
Установлення програми Content Transfer (Mac)
Підготовка музичного вмісту
Придбання вмісту зі звуком високої чіткості
Відтворення музики
Підтримувані формати

4-740-523-73(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Підтвердьте, що передавання завершено.Від’єднайте програвач від комп’ютера.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Передавання вмісту за допомогою програми MacFinder

Ви можете передавати музичний зміст напряму, перетягуючи його з Finder. Музичний вміст, що є об’єктом
авторського права, передавати не можна.

Примітка
Під час підключення програвач до комп'ютера, що працює від акумулятора, акумулятор комп'ютера буде розряджатися.
Під час підключення програвач до комп'ютера протягом тривалого періоду часу, підключити комп'ютер до живлення
змінного струму.

Підказка
Зверніться до [Підтримувані формати] докладну інформацію про сумісних форматів.

Якщо ви хочете передати вміст для вивчення мови, відкрийте папку [LEARNING].

Обкладинок для альбомів можна додати вручну, так що зображення буде відображатися на екрані програвач. По-перше,
перейменування файлу зображення з однаковою назвою як в теку для альбому. (Не міняється розширення файлу

Підключіть програвач до працюючого комп’ютера за допомогою USB.1

Виберіть пункт [WALKMAN] на бічній панелі програми Finder.

Можна також перенести музичний вміст на картку microSD.
Виберіть папку з іменем microSD картки замість [WALKMAN].

2

Відкрийте [MUSIC] папку у [WALKMAN].3

Перетягніть файли або папки ( ) до папки [MUSIC] ( ) на [WALKMAN].

Підтвердьте, що передавання завершено.Від’єднайте програвач від комп’ютера.

4
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зображення на даний момент.) Потім додати файл зображення в папці для альбому. 
У програвач показує такі файли для обкладинок.

Базова лінія JPEG
Прогресивне розгортання PNG
Максимальний розмір: 4096 × 4096

Примітка
Дотримуйтесь наступних запобіжних заходів. В іншому випадку програвач може не відтворювати файли.

Не змінюйте імена кореневих папок (наприклад, [MUSIC]).
Не переносьте файли до інших папок, крім [MUSIC] або [LEARNING].
Не від’єднуйте USB кабель під час передачі даних.
Не форматуйте пам’ять програвача на комп’ютері.

Залежно від мови, вибраної в налаштуваннях програвача, інформація про деякий музичний вміст може відображатися
неправильно.

Переданий музичний вміст можна використовувати лише для особистих потреб. Щоб використовувати музичний вміст в
інших цілях, потрібно отримати дозвіл власників авторських прав.

Використання USB-концентратора гарантується тільки при застосуванні USB-концентратора з автономним живленням,
який має авторизований логотип.

Коли програвач підключено до комп’ютера, дотримуйтесь наступних попереджень. В іншому випадку програвач може не
функціонувати належним чином.

Не вмикайте комп’ютер.
Не перезавантажуйте комп’ютер.
Не виводьте комп’ютер з режиму сну.
Не вимикайте комп’ютер.

Пов’язані розділи
Установлення програми Content Transfer (Mac)
Підготовка музичного вмісту
Придбання вмісту зі звуком високої чіткості
Передача вмісту для вивчення мови за допомогою Mac Finder
Відтворення музики
Підтримувані формати
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За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Передача вмісту для вивчення мови за допомогою Mac Finder

Можна передати вміст для вивчення мови на програвачі за допомогою Finder. Вміст для вивчення мови, що є
об’єктом авторського права, передавати не можна.

Примітка
Під час підключення програвач до комп'ютера, що працює від акумулятора, акумулятор комп'ютера буде розряджатися.
Під час підключення програвач до комп'ютера протягом тривалого періоду часу, підключити комп'ютер до живлення
змінного струму.

Примітка
Дотримуйтесь наступних запобіжних заходів. В іншому випадку програвач може не відтворювати файли.

Не змінюйте імена кореневих папок (наприклад, MUSIC).
Не переносьте файли до папок, крім [LEARNING].
Не від’єднуйте USB кабель під час передачі даних.
Не форматуйте пам’ять програвача на комп’ютері.

Підключіть програвач до комп’ютера за допомогою USB.1

Виберіть пункт [WALKMAN] на бічній панелі програми Finder.

Так само можна передавати вміст для вивчення мови на microSD картки.
Виберіть папку з іменем microSD картки замість [WALKMAN].

2

Відкрийте [LEARNING] папку у [WALKMAN].3

Перетягніть файли або папки ( ) до папки [LEARNING] ( ) на [WALKMAN].

Підтвердьте, що передавання завершено. Від’єднайте програвач від комп’ютера.

4
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Програвач може не відтворювати деякі файли через захист авторських прав.

Залежно від мови, вибраної в налаштуваннях програвача, інформація про деякий вміст для вивчення мови може
відображатися неправильно.

Переданий вміст для вивчення мови можна використовувати лише для особистих потреб. Щоб використовувати вміст для
вивчення мови в інших цілях, потрібно отримати дозвіл власників авторських прав.

Пов’язані розділи
Підготовка музичного вмісту
Передавання вмісту за допомогою програми MacFinder
Використання функції вивчення мови

4-740-523-73(1) Copyright 2018 Sony Corporation

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Додавання відомості про текст пісні за допомогою комп’ютера

Ви можете ввести слова до текстового файлу (LRC-файл). Перенесіть текстовий файл (у форматі LRC) і
музичний файл у вікно програвача.

Запис тексту пісні в текстовому файлі (LRC-файл)

Відкрийте [Блокнот] у Windows Аксесуари.1.

Введіть текст пісні в [Блокнот].2.

Відтворіть запис і введіть час, щоб відобразити кожний рядок тексту.

Ви можете ввести відомості про час ліворуч від кожного рядка тексту в такому форматі.
хвилини:секунди:соті частки секунди (*1)
Інформацію про час необхідно вводити в хронологічному порядку.
Ви можете розділити секунди та соті частки секунди за допомогою крапки, замість двокрапки.

3.

Можна пропустити соті частки секунди.*1

Збережіть файл.

Виберіть [UTF-8] як кодування символів.
Призначте для музичного файлу таке саме ім’я, що й для аудіофайлу.
Встановіть [.lrc] як розширення.
Максимальний розмір файлу – 512 кб.
Якщо розмір рядка тексту більший за розмір екрана, його буде перенесено.
Кількість рядків тексту, які можна одночасно відобразити, залежить від моделі програвача.
CR, CRLF, і LF перенесення рядків розпізнаються.
Пусті текстові рядки буде пропущено.

4.

Підключіть програвач до комп’ютера за допомогою USB.5.

Відкрийте папку [WALKMAN] одним з наведених нижче способів.

Windows 10:
Відкрийте [Файловий провідник] з меню [Почати]. Виберіть [WALKMAN] з панелі ліворуч.
Windows 8.1:
Відкрийте [Файловий провідник] з [Робочий стіл]. Виберіть [WALKMAN] зі списку у розділі [Цей ПК].

6.
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Підказка
Така кількість символів рекомендуються при показі тексту пісні на програвачі.

Однобайтові символи (наприклад, буквено-цифрові символи): 40 символів у рядку.
Двобайтові символи (наприклад, китайські ієрогліфи): 20 символів у рядку.

Збережіть файли LRC у тій самій папці, що й музичні файли. LRC-файли будуть переведені на програвач під час
передавання музичних файлів.

На Mac комп’ютері ви можете створити тексти пісень за допомогою «TextEdit» та інших текстових редакторів. Виконайте
таку саму процедуру, що й описана вище, щоб ввести текст або відомості про час у режимі «Звичайний текст».

Застереження щодо авторських прав

У разі створення LRC файлів за допомогою захищених авторськими правами матеріалів, права на які належать
іншим особам, файли LRC можна використовувати тільки для приватних потреб. Використання LRC файлів для
інших потреб вимагає дозволу власників авторських прав.

Пов’язані розділи
Одержання відомостей про текст пісні
Відображення текстів пісень
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Windows 7:
Виберіть [Пуск], [Комп'ютер] а потім [WALKMAN].

Можна також перенести музичні файли на картку microSD.
Виберіть папку з іменем microSD картки замість [WALKMAN].

Створіть нову папку в папці [MUSIC] на [WALKMAN]. Після цього перетягніть музичні файли й файл LRC у
нову папку, щоб передати їх.

7.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Примітки щодо передавання вмісту з комп’ютера

Перетягуйте музичні файли в потрібну папку, як показано на рисунку нижче.
Програвач може відтворювати музичні файли, що зберігаються на рівні з 1-го по 8-й кожної папки.

Примітка
Не змінюйте імена таких папок за замовчуванням. В іншому випадку, програвач не розпізнає папки.

MUSIC
LEARNING
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За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Відтворення музики

Для відтворення композиції спочатку виберіть категорію.
Необхідно передати музичний вміст із комп’ютера на програвач заздалегідь.

На Windows комп’ютері
Для передавання композицій на програвач з компакт-диска або комп’ютера використовуйте програму Music
Center for PC.
Перетягніть вміст з Провідника Windows.

На Mac комп’ютері
Використовуйте Content Transfer для перенесення вмісту з iTunes.
Перетягніть вміст із Finder.

Відтворення керування кнопки на програвачі

Натисніть , щоб відкрити екран бібліотеки.1

Виберіть потрібну категорію ( ).

Ви можете прокручувати екран вліво або вправо, щоб перейти до сторінки. Кількість точок відображає
кількість доступних сторінок ( ).

2

Виберіть підкатегорію, доки не з’явиться список композицій, а потім виберіть потрібну композицію.

Розпочнеться відтворення.

3

Кнопка
дії Функція

Натисніть кнопку, щоб почати або призупинити відтворення.

Натисніть кнопку, щоб перейти до початку поточної композиції або попередньої композиції. 
Утримуйте натиснутою кнопку для прискореного перемотування композиції назад під час
відтворення.

Натисніть кнопку, щоб перейти до початку наступної композиції. 
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Підказка
Ви можете перемістити композицій, альбоми або виконавців з музичної бібліотеки до бібліотеки вивчення мови.

На екрані відтворення виберіть пункти меню, в такому порядку. Ви можете переміщати поточної композиції.
 – [Move Songs to Language Study].

Трек-лист, список альбомів або список виконавців: торкніться пунктів меню в такому порядку. Можна перемістити
виділений трек, альбому або виконавця.

 – [Move Songs to Language Study].

Примітка
Якщо програвач не відтворює композиції в бажаному порядку, виконайте такі дії.

Скористайтеся функцією закладок або списків відтворення на програвач.
Створіть список відтворення за допомогою Music Center for PC або iTunes і передайте його.

Пов’язані розділи
Увімкнення й вимкнення програвача
Використання різних екранах
Установлення програми Music Center for PC (Windows)
Екран бібліотеки
Екран відтворення
Підготовка музичного вмісту
Передавання вмісту з Windows комп’ютера за допомогою Music Center for PC
Передавання вмісту за допомогою Провідника Windows
Передавання вмісту з Mac комп’ютера за допомогою Content Transfer
Передавання вмісту за допомогою програми MacFinder
Способи відтворення
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Утримуйте натиснутою кнопку для прискореного перемотування композиції вперед під час
відтворення.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Способи відтворення

Цей розділ містить інструкції щодо зазначених нижче дій.

Вибір режиму відтворення.
Налаштування діапазону відтворення.

Вибір режиму відтворення

Підказка
Також можна встановити режим відтворення, у меню налаштувань. Торкніться пунктів меню в такому порядку.

 – [Settings] – [Playback Settings] ([Basic Settings]).
Виберіть режим потрібний відтворення з [Play Mode].

Налаштування діапазону відтворення

Діаграма зв’язку між режимом відтворення і діапазоном відтворення

Торкніться області (  або ), щоб виберіть режим відтворення.

: Shuffle Playback
: Repeat 1 Song

: Repeat All

Під час  і  світиться, на програвач відтворюватиме всі треки в діапазон виділених відтворення довільно.
Щоб повернутися до режиму відтворення в нормальному режимі, торкніться піктограми таким чином, щоб  і

 не світились.

1.

Торкніться пунктів меню в такому порядку. 
 – [Settings] – [Playback Settings] ([Basic Settings]).

1.

Натисніть потрібний діапазон відтворення з [Playback Range].2.

Play
Mode

Playback Range

All Range Selected Range
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Примітка
Під час відтворення композиції за допомогою [SensMe™ Channels] функції не можна змінити режим відтворення.

При виборі композиції зі списку закладок програвача відтворюватиме композиції лише зі списку вибраної закладки. 
Композиції з інших списків закладок не відтворюватимуться, навіть якщо для параметра [Playback Range] вибрано
значення [All Range].

Коли ви вибираєте композицію в списку відтворення, програвач відтворює композиції лише з відповідного списку. 
Композиції з інших списків відтворення не відтворюватимуться, навіть якщо для параметра [Playback Range] вибрано
значення [All Range].

Пов’язані розділи
Використання різних екранах
Екран відтворення
Відтворення музики
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Shuffle
Playback

Всі композиції відтворюватимуться в довільному порядку.
Для відтворення всіх композицій у випадковому порядку на програвачі
виберіть пункт [All Songs] на екрані бібліотеки.
Якщо ви виберете композицію з [Album] на екрані бібліотеки, програвач
перемішає всі композиції у виділеному альбомі. Коли програвач завершить
відтворювати всі композиції в альбомі, почнеться відтворення наступного
альбому. Тоді програвач перемішає всі композиції на альбомі.

Композиції у
вибраному діапазоні
відтворюватимуться
в довільному
порядку. (*1)

Repeat
Off Всі треки відтворюються в послідовному порядку.

Композиції у
вибраному діапазоні
відтворюватимуться
в послідовному
порядку. (*1)

Repeat 1
Song

Повторно відтворювати поточну композицію.
Повторно
відтворювати
поточну композицію.

Repeat
All

Повторно відтворювати всі композиції.
Щоб повторно відтворювати всі композиції на програвачі, виберіть пункт [All
Songs] на екрані бібліотеки.

Композиції у
вибраному діапазоні
відтворюватимуться
повторно. (*1)

«Вибраний діапазон» може означати, наприклад, один альбом або одного виконавця.*1

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Використання [SensMe™ Channels]

Функція [SensMe™ Channels] автоматично групує композиції за темами. Можна програвати композиції, що
відповідають вашому настрою, поточній діяльності, часу доби тощо.
Для використання у [SensMe™ Channels] функції на програвачі композиції повинні будуть проаналізовані Music
Center for PC перед перенесенням. Для аналізу композицій увімкніть функцію 12 TONE ANALYSIS у Music Center
for PC. Композиції, імпортовані до Music Center for PC, будуть автоматично проаналізовані, а результати аналізу
будуть записані в композиції. Додаткові відомості про роботу можна знайти на веб-сайті підтримки Music Center
for PC.

Підказка
[SensMe™ Channels] можуть бути використані для композицій, які були передані з програм, які підтримують 12 TONE
ANALYSIS технології (розроблений Sony).

У разі відкриття каналу за допомогою функції [SensMe™ Channels] або переключенні на інший канал відтворення
починається з найбільш мелодійної або ритмічної частини композиції.

Композиції відтворюються в довільному порядку. Кожного разу, коли ви вибираєте канал, порядок відтворення буде
іншим.

Примітка
На програвачі відображає лише канали, які містять композиції.

Пов’язані розділи
Екран бібліотеки
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На екрані бібліотеки виберіть [SensMe™ Channels].1

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Одержання відомостей про текст пісні

Для відображення на програвач відомостей про текст, необхідно передати текстовий файл із текстом пісні (LRC
файл) разом з файлом композиції на програвач.

Інформацію про текст ви можете отримати у такий спосіб.

Отримання інформації про текст через Інтернет а потім створіть текстовий файл (LRC файл).
Введення слів у текстовий файл (LRCфайл) самостійно.

Додаткові відомості про LRC файлів, зверніться до актуальна тема під [Пов’язані розділи].

Примітка
Відомості про текст пісні можна використовувати лише для особистих потреб. Для використання відомостей про текст
пісні в інших цілях потрібно отримати дозвіл власників авторських прав.

Пов’язані розділи
Відображення текстів пісень
Додавання відомості про текст пісні за допомогою комп’ютера
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За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Відображення текстів пісень

Перенесіть композиції із відомостями про тексти пісень на програвач. Потім встановіть на програвач режим
відображення текстів пісень.
Якщо для композиції доступні відомості про текст пісні, значок ( ) підсвітиться.

Пов’язані розділи
Одержання відомостей про текст пісні
Додавання відомості про текст пісні за допомогою комп’ютера
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На екрані відтворення натисніть кнопку , а потім [Display Lyrics].1

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Керування списки відтворення на програвач

Ви можете збирати ваші улюблені композиції та зберігати їх у вигляді списків відтворення на програвачі.
Цей розділ містить інструкції щодо зазначених нижче дій.

Додавання композицій до списків відтворення на програвачі.
Прослуховування списків відтворення на програвач.
Видалення списків відтворення з програвач.

Додавання композицій до списків відтворення на програвач

Списки відтворення можна зберігати у внутрішню пам’ять програвача або на microSD картку. Не можна додати
композиції з внутрішньої пам’яті до списку відтворення, що зберігається на microSD картці та навпаки.

Підказка
До списку відтворення можна додати до 999 композицій.

До списку відтворення можна додати повний список. Коли відобразиться екран черги відтворення або екран списку
закладок, натисніть , а потім [Add All Songs to Playlist].

Можна змінити порядок композицій у списку відтворення. Виберіть список відтворення з екрана бібліотеки. Натисніть ,
а потім [Edit Song Order]. Перетягніть , щоб переставити композиції. Натисніть [Complete], щоб зберегти порядок
композицій.

Можна змінити назву списку відтворення у спливаючому меню. На екрані бібліотеки виберіть [Playlists]. Натисніть 
поруч із потрібним списком відтворення, і потім [Edit Playlist Name].

Можна передавати списки відтворення, створені з використанням Music Center for PC або iTunes, до програвача.
Списками відтворення у форматі m3u можна керувати на програвачі.

Ви можете створити новий список відтворення на програвачі. Щоб створити новий список відтворення, виберіть пункти
меню, в такому порядку. 

 – [Add to Playlist] – [New Playlist]. 
Після цього створіть назву списку відтворення та натисніть [Complete], щоб закінчити.

Примітка
Призначати зображення обкладинок для списків відтворення не можна.

Прослуховування композицій зі списку відтворення на програвачі

Виконайте одну з таких дій.

Коли програвач відтворює або призупинив композицію, яку ви хочете додати до списку відтворення:
На екрані відтворення натисніть кнопку , а потім [Add to Playlist].
Коли відобразиться список (список композицій, список альбомів, черга відтворення тощо):
Натисніть  поруч із потрібним елементом у списку для відображення у спливаючому меню. Потім
виберіть [Add to Playlist].

З’явиться екран вибору списку відтворення.

1.

Натисніть назву списку відтворення, щоб додати композицію.2.

На екрані бібліотеки виберіть [Playlists].1.
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Видалення списків відтворення з програвач

Підказка
Можна видалити композицію зі списку відтворення.
Відобразьте список композицій у списку відтворення та натисніть  для відображення спливаючого меню. Виберіть
[Delete from Playlist].

Примітка
Навіть якщо ви видалите список відтворення, композиції зі списку відтворення не будуть видалені з програвача.

Пов’язані розділи
Екран бібліотеки
Екран відтворення
Черги програвання екран
Екран списку закладок

4-740-523-73(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Виберіть потрібний список відтворення, а потім торкніться потрібної композиції.2.

На екрані бібліотеки виберіть [Playlists] для відображення переліку списків відтворення.1.

Натисніть  поруч зі списком відтворення, який потрібно видалити, і виберіть пункт [Delete].2.

Дотримуйтесь інструкцій на екрані.3.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Керування закладками на програвач

Ви можете додавати ваші улюблені композиції до списків закладок. Можна створити до 10 списків закладок. До
списку закладок можна додати до 999композицій.
Цей розділ містить інструкції щодо зазначених нижче дій.

Додавання композицій до списків закладок.
Прослуховування композицій, доданих до закладок, у програвач.
Видалення композицій зі списку закладок на програвачі.

Додавання композицій до списків закладок

Підказка
До списку закладок можна додати повний список. Коли відобразиться екран черги відтворення або екран списку закладок,
натисніть , а потім [Add All Songs to Bookmark List].

Можна змінити порядок композицій у списку закладок. 
Виберіть список закладок. Натисніть , а потім [Edit Song Order]. Перетягніть , щоб переставити композиції.
Натисніть [Complete], щоб зберегти порядок композицій.

Примітка
Імпортувати списки закладок до комп’ютера не можна.

Додавати вміст для вивчення мови до списку закладок не можна.

Прослуховування композицій із закладок на програвачі

Видалення композицій зі списку закладок на програвачі

Підказка
Всі композиції можна видалити зі списку закладок.
На екрані списку закладок натисніть кнопку , а потім [Delete All].

Виконайте одну з таких дій.

У той час, як програвач відтворює або призупинив композицію, яку ви хочете додати до закладок:
На екрані відтворення натисніть кнопку , а потім [Add to Bookmark List].
Коли відобразиться список (список композицій, список альбомів, черга відтворення тощо):
Натисніть  поруч із потрібним елементом у списку для відображення у спливаючому меню. Потім
виберіть [Add to Bookmark List].

З’явиться екран вибору списку закладок.

1.

Виберіть необхідний список закладок.2.

Відкрийте екран списку закладок.1.

Натисніть / , щоб вибрати список, а потім виділіть композицію.2.

Натисніть  поруч із доріжкою в списку закладок.1.

Натисніть [Delete from Bookmark List].2.
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Пов’язані розділи
Екран бібліотеки
Екран відтворення
Черги програвання екран
Екран списку закладок

4-740-523-73(1) Copyright 2018 Sony Corporation

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Видалення композицій з програвач

Ви можете видалити композиції з програвача.

Підказка
Можна також видалити треків на комп'ютері за допомогою таких додатків. По додаткові відомості про роботу зверніться до
онлайнової довідки щодо кожної програми.

Windows: Music Center for PC, Провідник Windows
Mac: Content Transfer, Finder

Примітка
Під час видалення композицій за допомогою Провідника Windows або Mac Finder не видаляйте та не перейменовуйте
кореневу папку (наприклад, [MUSIC]). В іншому випадку програвач не буде розпізнавати вміст.

Пов’язані розділи
Екран бібліотеки

4-740-523-73(1) Copyright 2018 Sony Corporation

На екрані бібліотеки можна відобразити один із таких пунктів.

Щоб видалити композиції, виберіть потрібну категорію (альбоми, виконавці тощо) й потрібну підкатегорію,
після чого з’явиться список композицій.
Щоб видалити папку, виберіть [Folder] і натисніть потрібну папку.

1

Натисніть  для відображення спливаючого меню та натисніть [Delete].

Дотримуйтесь інструкцій на екрані.

2

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Підключення програвача до несполученого Bluetooth пристрою в перший раз

Функція BLUETOOTH® надає можливість бездротового підключення між пристроями. Пристрої повинні
підтримувати бездротову технологію Bluetooth. Бездротовий зв’язок доступний на відстані до 10 метрів на
відкритій місцевості.
Ви можете використовувати Bluetooth функцію передачі для наступних операцій.

Прослуховування музики за допомогою безпровідного зв'язку. 
Підключення Bluetooth пристрою, наприклад, навушників або колонок. Ви можете слухати музику без дротів.

Під час підключення Bluetooth пристроїв за допомогою безпровідного зв'язку в перший раз, пристрої повинні бути
зареєстровані один до одного. Ця реєстрація називається «створення пари». Після сполучення програвача і
пристрою ви можете легко встановлювати зв’язок між пристроями в майбутньому.
Нижче наведено покрокові інструкції щодо основних процедури для підключення програвача до Bluetooth
пристрою.

Увімкніть Bluetooth функцію на Bluetooth пристрої, якщо це необхідно.1

На екрані бібліотеки програвача торкніться пунктів меню в такому порядку. 
 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).

Відобразиться екран з’єднання Bluetooth.

2

Натисніть Bluetooth перемикач ( ), щоб увімкнути Bluetooth функцію і натисніть [Add Device
(Pairing)] ( ).

 з’явиться в області відомостей. На екрані відобразиться список пристроїв із можливістю підключення ( ).

3

Натисніть Bluetooth пристрій.

Якщо вам необхідно ввести ключ доступу під час сполучення, перевірте та введіть ключ доступу для
Bluetooth пристрою. По додаткові відомості про ключ доступу для Bluetooth пристрою зверніться до
посібника з використання пристрою.
Після встановлення зв’язку повідомлення [Connected] відобразиться в .

4

На екрані бібліотеки виберіть і відтворіть композицію.

Звук буде відтворюватися з підключеного Bluetooth пристрою.

5
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Щоб відключитися від сполученого Bluetooth пристрою

Підказка
За один раз, можна сполучати програвач тільки з одного пристрою Bluetooth. Щоб сполучити програвач з декількома
пристроями Bluetooth, повторіть процедуру, описану в цьому розділі для кожного пристрою.

Ви можете видалити зареєстрований Bluetooth пристрій. У списку пристроїв з можливістю підключення в [Added Devices]
натисніть  поруч з іменем Bluetooth пристрою. Виберіть [Delete Device].

Ключ доступу також може називатися «пароль» або «PIN-код».

Програвач залишається на зв’язку з Bluetooth пристроєм до вимкнення Bluetooth функції. Щоб зберегти заряд
акумулятора, вимкніть функцію Bluetooth або розірвати з'єднання Bluetooth з під'єднаний пристрій.

Примітка
Інформація про створення пари видаляється в таких ситуаціях. Створено між пристроями пару знову.

Один або обидва пристрої скидаються до заводських налаштувань.
Інформацію про створення пари видалено з пристрою, наприклад, під час ремонту.

Час роботи акумулятора стає значно коротшим, коли Bluetooth функцію активовано.

Ви можете сполучити програвач максимум з 7 пристроями. Якщо кількість пристроїв перевищує максимальну, програвач
видалить пристрої, під’єднані найпершими.

Якщо час очікування сплив до того, як вдалося виконати сполучення, повторіть процедуру ще раз, починаючи з екрана
підключення Bluetooth.

Існують деякі обмеження щодо виводу звуку через Bluetooth з’єднання.
Навіть якщо ви підключите навушники до роз’єму для навушників, звук не буде виводитися через навушники. Надається
перевага відтворенню через Bluetooth пристрій.

Ви не можете прослуховувати FM-радіостанції за наявності активного Bluetooth з’єднання. (NW-A55L не має функції FM-
радіо).

Ви не можете чути звук відтворюватися за допомогою безпровідного зв'язку під час USB-DAC функції активний.

Якщо звук переривається або зникає під час Bluetooth з’єднання, виконайте такі дії.
Наблизьте програвач і Bluetooth пристрій один до одного.
Виберіть [SBC - Connection Preferred], натиснувши наступні пункти меню. 

 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Wireless Playback Quality].

Bluetooth з’єднання припиняється автоматично в таких випадках:
Заряд акумулятора програвача вичерпано.
Програвач вимкнуто.

Коли є активне Bluetooth з’єднання, параметри якості звуку є недійсними.

Пов’язані розділи
З’єднання програвач зі сполученим Bluetooth пристроєм
З’єднання одним дотиком з пристроєм Bluetooth (NFC)

Коли Bluetooth пристрій підключено, виберіть пункти меню, в такому порядку.
 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).

1.

Торкніться імені Bluetooth пристрою в [Added Devices].2.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Налаштування функції Bluetooth (Bluetooth передачі режим)
Примітки щодо функції Bluetooth

4-740-523-73(1) Copyright 2018 Sony Corporation

97



Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57 

З’єднання програвач зі сполученим Bluetooth пристроєм

Якщо програвач і пристрій Bluetooth були сполучені раніше, Bluetooth пристрій зареєстровано у програвач. Ви
можете легко підключити програвач до Bluetooth пристрою.

Щоб увімкнути або вимкнути функцію Bluetooth

Для підтвердження інформації для пристрою Bluetooth
Натисніть  поруч із іменем Bluetooth пристрою в списку та натисніть [Device Information].

Щоб стерти зареєстровані пристрою Bluetooth
Натисніть  поруч із іменем Bluetooth пристрою в списку та натисніть [Delete Device].
Дотримуйтесь інструкцій на екрані. Інформацію про сполучення буде стерто.

Підказка
Доступна можливість швидкого доступу до Bluetooth функції. Можна натиснути кнопку  на екрані [Settings]. Програвач
автоматично підключиться до Bluetooth пристрою, який був підключений останнім.

У разі підключення USB зарядного пристрою (не постачається) програвач заряджатиметься, зберігаючи Bluetooth
з’єднання.

Якщо відображаються кілька імен Bluetooth пристрою, перевірте адресу Bluetooth пристрою Bluetooth. По додаткові
відомості про адресу Bluetooth зверніться до посібника з використання Bluetooth пристрою.

Якщо Bluetooth пристрій підтримує NFC функцію, програвач та Bluetooth пристрій можна сполучити, торкнувшись одним
одного.

Програвач залишається на зв’язку з Bluetooth пристроєм до вимкнення Bluetooth функції. Щоб зберегти заряд
акумулятора, вимкніть функцію Bluetooth або розірвати з'єднання Bluetooth з під'єднаний пристрій.

Увімкніть Bluetooth функцію на Bluetooth пристрої, якщо це необхідно.1

На екрані бібліотеки програвача торкніться пунктів меню в такому порядку. 
 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).

Відобразиться екран з’єднання Bluetooth.

2

Натисніть Bluetooth перемикач, щоб увімкнути Bluetooth функцію.

 з’явиться в області відомостей.

3

Виберіть пристрій Bluetooth у [Added Devices] список.

Після встановлення зв’язку відобразиться повідомлення [Connected].

4

На екрані бібліотеки виберіть і відтворіть композицію.5

Торкніться пунктів меню в такому порядку.
 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).

1.

Натисніть перемикач Bluetooth, щоб увімкнути або вимкнути Bluetooth функцію.2.
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Примітка
Час роботи акумулятора стає значно коротшим, коли Bluetooth функцію активовано.

Існують деякі обмеження щодо виводу звуку через Bluetooth з’єднання.
Навіть якщо ви підключите навушники до роз’єму для навушників, звук не буде виводитися через навушники. Надається
перевага відтворенню через Bluetooth пристрій.

Ви не можете прослуховувати FM-радіостанції за наявності активного Bluetooth з’єднання. (NW-A55L не має функції FM-
радіо).

Ви не можете чути звук відтворюватися за допомогою безпровідного зв'язку під час USB-DAC функції активний.

Якщо звук переривається або зникає під час Bluetooth з’єднання, виконайте такі дії.
Наблизьте програвач і Bluetooth пристрій один до одного.
Виберіть [SBC - Connection Preferred], натиснувши наступні пункти меню. 

 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Wireless Playback Quality].

Bluetooth з’єднання припиняється автоматично в таких випадках:
Заряд акумулятора програвача вичерпано.
Програвач вимкнуто.

Коли є активне Bluetooth з’єднання, параметри якості звуку є недійсними.

Пов’язані розділи
Підключення програвача до несполученого Bluetooth пристрою в перший раз
З’єднання одним дотиком з пристроєм Bluetooth (NFC)
Налаштування функції Bluetooth (Bluetooth передачі режим)
Примітки щодо функції Bluetooth

4-740-523-73(1) Copyright 2018 Sony Corporation

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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З’єднання одним дотиком з пристроєм Bluetooth (NFC)

Якщо Bluetooth пристрій підтримує NFC функцію, ви можете встановити з’єднання між програвачем та пристроєм.
Ви можете просто торкнутися програвачем до пристрою, щоб сполучити пристрої та встановити Bluetooth
з’єднання.
NFC призначено для бездротового зв’язку малого радіусу дії.

Розривання зв’язку між програвачем і Bluetooth пристроєм за допомогою NFC функції
Перетворити на екрані у програвач. А потім, натисніть на програвач та пристрій Bluetooth (  і ) разом, ще раз,
щоб відключити.

Якщо Bluetooth пристрій має NFC перемикач, переведіть NFC в активне положення.1

Перетворити на екрані у програвач.2

Торкніться знака, на програвач ( ) і пристрої Bluetooth ( ) разом.

Утримуйте їх разом, поки на екрані програвача не відобразяться інструкції.

3

Дотримуйтесь інструкцій на екрані програвача, щоб завершити встановлення з’єднання.4

Після встановлення зв’язку відтворіть композицію на програвачі.5
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Щоб вимкнути NFC функцію
NFC функцію увімкнуто за промовчанням. Якщо ви хочете вимкнути NFC функцію, виберіть пункти меню, в такому
порядку, щоб зняти відмітку.

 – [Settings] – [NFC] ([Bluetooth]).

Підказка
Якщо підключення нестабільне, зробіть ось що.

Перемістіть Bluetooth пристрою на знак на програвачі ( ).
Якщо на програвач надягнуто чохол, зніміть його.
Переконайтеся, що NFC функцію увімкнуто. Натисніть , а потім [Settings]. Переконайтеся, що в полі [NFC]
([Bluetooth]) встановлено прапорець.

Примітка
Увімкніть екрані програвача, перед тим як з'єднання. Якщо екран буде вимкнуто, ви не зможете підключити пристрій
Bluetooth, торкнувшись пристроєм Bluetooth програвача (NFC).

Час роботи акумулятора стає значно коротшим, коли Bluetooth функцію активовано.

Не вдається підключити програвач до пристрій Bluetooth, за допомогою NFC, у той час як такі функції є активними.

USB-DAC функція
Функція FM-радіо (NW-A55L не має функції FM-радіо).
Вимкніть функцію Bluetooth одержувача для підключення в режимі передачі Bluetooth.

Пов’язані розділи
Увімкнення й вимкнення програвача
Налаштування функції Bluetooth (Bluetooth передачі режим)
Примітки щодо функції Bluetooth

4-740-523-73(1) Copyright 2018 Sony Corporation

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Налаштування функції Bluetooth (Bluetooth передачі режим)

Цей розділ містить інструкції щодо зазначених нижче дій.

Виберіть якість відтворення для потокового відтворення через Bluetooth.
Вибір налаштувань гучності для потокової передачі через Bluetooth.
Перевірка інформації про Bluetooth.

Вибір якості відтворення для потокової передачі через Bluetooth

Ви можете вибрати комбінацію кодеків і параметри для потокового відтворення через Bluetooth.

Примітка
Параметр для [Wireless Playback Quality] буде приймати ефект, починаючи наступного разу, коли на програвач встановлює
з'єднання Bluetooth.

[Wireless Playback Quality] параметр може бути неефективним, залежно від настройок Bluetooth пристрою.

Вибір налаштувань гучності для потокової передачі через Bluetooth

В залежності від пристрою Bluetooth гучність може не регулюватися за допомогою програвача.
У цьому випадку спробуйте [Use Enhanced Mode].

Перевірка інформації про Bluetooth

Пов’язані розділи
Підключення програвача до несполученого Bluetooth пристрою в перший раз
З’єднання програвач зі сполученим Bluetooth пристроєм
З’єднання одним дотиком з пристроєм Bluetooth (NFC)
Примітки щодо функції Bluetooth

На екрані відтворення виберіть пункти меню, в такому порядку.
 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Wireless Playback Quality].

1.

Виберіть потрібний елемент.2.

На екрані відтворення виберіть пункти меню, в такому порядку.
 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Use Enhanced Mode].

1.

На екрані відтворення виберіть пункти меню, в такому порядку. 
 – [Settings] – [Bluetooth Information] ([Bluetooth]).

З’явиться інформація, на кшталт Bluetooth версії та профілю.

1.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Підключення програвач до несполученого смартфона в перший раз

У програвач можна слухати музику з смартфона через з'єднання Bluetooth (Bluetooth одержувача функції).
Підключення навушників до програвач для прослуховування музики.
Можна також використовувати функції Зменшення шуму або Режим оточуючого звуку із сумісні навушники.
При підключенні смартфон в перший раз, ви повинні зареєструватися на програвач і смартфон один до одного.
Ця реєстрація називається «створення пари». Коли сполучили програвач і смартфон, можна легко підключити
пристрої в майбутньому.
Нижче наведено покрокові інструкції щодо основних процедури для підключення програвача до смартфона.
Перш ніж ви почнете, припинити дію на смартфоні, з'єднання Bluetooth програвач уже підключено до іншого
смартфона.

Щоб вимкнути функцію приймача Bluetooth
Послідовно виберіть елементи  з верхнього лівого краю екрана Bluetooth одержувача. Потім, виберіть [OK]
коли з'явиться повідомлення. У програвач повернеться до функція відтворення музики.

Переведіть смартфон режим створення пари.1

На екран бібліотеки на програвач натисніть кнопку .2

Підтвердьте повідомлення і натисніть [OK].

У програвач перейде на функцію Bluetooth одержувача.

3

Натисніть [Add Device (Pairing)].

Програвач готовий для створення пари.

4

Виберіть назву програвач на екрані смартфона.

Після того, як у програвач має підключення до смартфону, кодек ( ) та ім'я смартфона ( ) буде
відображатися.

5

Відтворення композиції на смартфоні.6
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Щоб стерти реєстрації смартфон
Зазначені нижче дії на екрані Bluetooth одержувача. Ви можете стерти реєстрації смартфон з у програвач.

Підказка
Можна сполучати тільки один смартфон за один раз. Якщо необхідно сполучити декілька моделей смартфонів, повторіть
процедуру, описану в цьому розділі.

Ви можете контролювати відтворення музики на смартфоні за допомогою кнопки відтворення на програвач.

Ви можете слухати до відтворення з смартфон з налаштування якості звуку на у програвач. Також доступні функції
Зменшення шуму та Режим оточуючого звуку.

У програвач залишається до смартфона після вимкнення функції Bluetooth одержувача. Щоб зберегти заряд акумулятора,
вимкніть функцію Bluetooth одержувача або розірвати з'єднання Bluetooth смартфона.

Якщо низький рівень гучності, і ви чуєте шум, у той час як ви використовуєте функцію Bluetooth одержувача, спробуйте
наступне. По-перше, гучність до максимум на смартфоні. Налаштуйте гучність на у програвач.

Примітка
Інформація про створення пари видаляється в таких ситуаціях. Створено між пристроями пару знову.

Один або обидва пристрої скидаються до заводських налаштувань.
Інформацію про створення пари видалено з пристрою, наприклад, під час ремонту.

Якщо інформацію про для смартфонів буде видалено з на програвач, але про створення пари для на програвач
залишається на смартфоні, видалити дані зі смартфона. Потім зареєструйтеся програвач і смартфон один до одного ще
раз.

Час роботи акумулятора стає значно коротшим, коли Bluetooth приймач функцію активовано.

Ви можете сполучити програвач максимум з 7 пристроями. Якщо кількість пристроїв перевищує максимальну, програвач
видалить пристрої, під’єднані найпершими.

Якщо час очікування сплив до того, як вдалося виконати сполучення, повторіть процедуру ще раз, починаючи з екрана
підключення приймача Bluetooth.

Не можна використовувати функцію Bluetooth одержувача у той час як будь-який з таких функцій є активним. Вимкніть
функцію і перейти до функцію Bluetooth одержувача.

Функція FM-радіо (NW-A55L не має функції FM-радіо).
Вивчення мови функція
USB-DAC функція

Якщо звук переривається або зникає під час Bluetooth з’єднання, виконайте такі дії.

Покладіть програвач і смартфон ближче разом.
Виберіть [Connection Preferred], натиснувши наступні пункти меню.

 – [Settings] – [Receiver Playback Quality] ([Bluetooth]) – [Connection Preferred].
Потім розірвати з'єднання Bluetooth і підключитися до смартфон, щоб застосувати нові параметри.

Bluetooth з’єднання припиняється автоматично в таких випадках:
Заряд акумулятора програвача вичерпано.
Програвач вимкнуто.

Якщо ви отримуєте вхідний виклик на смартфоні, коли активовано функцію Bluetooth одержувача, голос абонента буде
виводитися зі смартфона. Можна почути мелодії, в залежності від характеристик смартфона.

Торкніться пунктів меню в такому порядку.
 – [Settings] – [Added Devices - Bluetooth Receiver] ([Bluetooth]).

1.

Натисніть  поруч із назвою смартфона, реєстрація, яку потрібно стерти. Виберіть [Delete Device].2.

Дотримуйтесь інструкцій на екрані.3.
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Пов’язані розділи
Підключення програвача до сполученого смартфона
З’єднання одним дотиком зі смартфоном (NFC)
Налаштування функції Bluetooth (Bluetooth отримання режим)
Примітки щодо функції Bluetooth

4-740-523-73(1) Copyright 2018 Sony Corporation

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

106



Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57 

Підключення програвача до сполученого смартфона

Якщо програвач і смартфон було сполучено перед, смартфон зареєстровано у програвач. Ви можете підключити
програвач до смартфон легко.

Щоб вимкнути функцію приймача Bluetooth
Послідовно виберіть елементи  з верхнього лівого краю екрана Bluetooth одержувача. Потім, виберіть [OK]
коли з'явиться повідомлення. У програвач повернеться до функція відтворення музики.

Щоб перевірити інформацію для смартфона
Зазначені нижче дії на екрані Bluetooth одержувача.

Щоб стерти реєстрації смартфон
Зазначені нижче дії на екрані Bluetooth одержувача. Ви можете стерти реєстрації смартфон з у програвач.

Підказка
Ви можете слухати до відтворення з смартфон з налаштування якості звуку на у програвач. Також доступні функції
Зменшення шуму та Режим оточуючого звуку.

У разі підключення USB зарядного пристрою (не постачається) програвач заряджатиметься, зберігаючи Bluetooth
з’єднання.

Якщо той самий смартфон з'являється декілька разів, перевірте адресу Bluetooth смартфона під [Device Information]. По
додаткові відомості про адресу Bluetooth зверніться до посібника з використання смартфона.

На екран бібліотеки на програвач натисніть кнопку .1

Підтвердьте повідомлення і натисніть [OK].

У програвач перейде на функцію Bluetooth одержувача.

2

На екрані смартфона виберіть ім'я на програвач зі списку пристроїв.

У програвач може підключитися до смартфона автоматично, в залежності від смартфона.

3

Відтворення композиції на смартфоні.4

Торкніться пунктів меню в такому порядку.
 – [Settings] – [Added Devices - Bluetooth Receiver] ([Bluetooth]).

1.

Натисніть  поруч із назвою смартфона, інформація, що ви хочете, щоб перевірити. Виберіть [Device
Information].

2.

Торкніться пунктів меню в такому порядку.
 – [Settings] – [Added Devices - Bluetooth Receiver] ([Bluetooth]).

1.

Натисніть  поруч із назвою смартфона, реєстрація, яку потрібно стерти. Виберіть [Delete Device].2.

Дотримуйтесь інструкцій на екрані.3.
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Якщо смартфон підтримує NFC функцію, програвач та смартфон можна сполучити, торкнувшись одним одного.

У програвач залишається до смартфона після вимкнення функції Bluetooth одержувача. Щоб зберегти заряд акумулятора,
вимкніть функцію Bluetooth одержувача або розірвати з'єднання Bluetooth смартфона.

Якщо низький рівень гучності, і ви чуєте шум, у той час як ви використовуєте функцію Bluetooth одержувача, спробуйте
наступне. По-перше, гучність до максимум на смартфоні. Налаштуйте гучність на у програвач.

Примітка
Час роботи акумулятора стає значно коротшим, коли Bluetooth приймач функцію активовано.

Не можна використовувати функцію Bluetooth одержувача у той час як будь-який з таких функцій є активним. Вимкніть
функцію і перейти до функцію Bluetooth одержувача.

Функція FM-радіо (NW-A55L не має функції FM-радіо).
Вивчення мови функція
Функція USB-DAC

Якщо звук переривається або зникає під час Bluetooth з’єднання, виконайте такі дії.

Покладіть програвач і смартфон ближче разом.
Виберіть [Connection Preferred], натиснувши наступні пункти меню.

 – [Settings] – [Receiver Playback Quality] ([Bluetooth]) – [Connection Preferred].
Потім розірвати з'єднання Bluetooth і підключитися до смартфон, щоб застосувати нові параметри.

Bluetooth з’єднання припиняється автоматично в таких випадках:

Заряд акумулятора програвача вичерпано.
Програвач вимкнуто.

Якщо ви отримуєте вхідний виклик на смартфоні, коли активовано функцію Bluetooth одержувача, голос абонента буде
виводитися зі смартфона. Можна почути мелодії, в залежності від характеристик смартфона.

Пов’язані розділи
Підключення програвач до несполученого смартфона в перший раз
З’єднання одним дотиком зі смартфоном (NFC)
Налаштування функції Bluetooth (Bluetooth отримання режим)
Примітки щодо функції Bluetooth

4-740-523-73(1) Copyright 2018 Sony Corporation

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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З’єднання одним дотиком зі смартфоном (NFC)

Якщо смартфон підтримує функцію NFC, ви можете підключити до програвач і смартфон легко. Ви можете
створіть між пристроями пару і встановити з'єднання Bluetooth, просто торкнутися його смартфон, щоб у
програвач.
NFC призначено для бездротового зв’язку малого радіусу дії.

Щоб відключити на програвач і смартфон за допомогою функції NFC
Увімкнути програвач екран. А потім, натисніть на програвач і смартфон (  і ) разом, ще раз, щоб відключити.

Увімкніть функцію NFC на смартфоні.1

На екран бібліотеки на програвач натисніть кнопку .2

Підтвердьте повідомлення і натисніть [OK].

У програвач перейде на функцію Bluetooth одержувача.

3

Торкніться знака, по на програвач ( ) і смартфон ( ) разом.

Натисніть на пристрої разом, поки не інструкції, що з'являються на екрані смартфона.

4

Дотримуйтеся вказівок на екрані смартфона, щоб завершити зв'язок.5

Після встановлення з'єднання, відтворення композиції на смартфоні.6
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Щоб вимкнути NFC функцію
NFC функцію увімкнуто за промовчанням. Якщо ви хочете вимкнути NFC функцію, виберіть пункти меню, в такому
порядку, щоб зняти відмітку.

 – [Settings] – [NFC] ([Bluetooth]).

Підказка
Якщо підключення нестабільне, зробіть ось що.

Перемістіть смартфон на знак на програвач ( ).
Якщо на смартфоні чи програвачі чохол, зніміть його.
Переконайтеся, що NFC функцію увімкнуто. Перевірте, якщо N знак з'явиться в області відомостей. Якщо ні, то вийти з
функцією Bluetooth одержувача і виберіть пункт меню елементів у такому порядку, щоб увімкнути функцію NFC.

 – [Settings] – [NFC] (Bluetooth).

Примітка
Увімкніть екрані програвача, перед тим як з'єднання. Якщо екран вимкнуто, не можна підключати смартфон, торкнувшись
смартфоном програвача (NFC).

Час роботи акумулятора стає значно коротшим, коли Bluetooth приймач функцію активовано.

Не можна використовувати функцію Bluetooth одержувача у той час як будь-який з таких функцій є активним. Вимкніть
функцію і перейти до функцію Bluetooth одержувача.

Функція FM-радіо (NW-A55L не має функції FM-радіо).
Вивчення мови функція
USB-DAC функція

Пов’язані розділи
Увімкнення й вимкнення програвача
Підключення програвач до несполученого смартфона в перший раз
Підключення програвача до сполученого смартфона
Налаштування функції Bluetooth (Bluetooth отримання режим)
Примітки щодо функції Bluetooth

4-740-523-73(1) Copyright 2018 Sony Corporation

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Налаштування функції Bluetooth (Bluetooth отримання режим)

Вибір якості відтворення для потокової передачі через Bluetooth

Ви можете вибрати якість відтворення, коли активовано функцію Bluetooth одержувача.

Примітка
Параметр для [Receiver Playback Quality] буде приймати ефект, починаючи наступного разу, коли на програвач
встановлює з'єднання Bluetooth.

Параметр для [Receiver Playback Quality] може бути неефективним, в залежності від смартфон.

Перевірка інформації про Bluetooth

Пов’язані розділи
Підключення програвач до несполученого смартфона в перший раз
Підключення програвача до сполученого смартфона
З’єднання одним дотиком зі смартфоном (NFC)
Примітки щодо функції Bluetooth

4-740-523-73(1) Copyright 2018 Sony Corporation

На екрані приймача Bluetooth виберіть пункти меню, в такому порядку.
 – [Settings] – [Receiver Playback Quality] ([Bluetooth]).

1.

Виберіть [Sound Quality Preferred] або [Connection Preferred].2.

На екрані приймача Bluetooth виберіть пункти меню, в такому порядку.
 – [Settings] – [Bluetooth Information] ([Bluetooth]).

З’явиться інформація, на кшталт Bluetooth версії та профілю.

1.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Примітки щодо функції Bluetooth

У цьому розділі [пристрої Bluetooth] посилається на всі пристрої, сумісні з Bluetooth.
Пристрої, сумісні з Bluetooth є аудіо-пристроїв, смартфонів і т. д., які підтримують функцію Bluetooth.

В залежності від пристрою Bluetooth, середовища мережі і навколишні умови, може бути чутно шум або звук
буде перервано. Для оптимізації Bluetooth-зв’язку, зверніть увагу на таке.

Розмістіть програвач і пристрій Bluetooth якнайближче. Стандарт Bluetooth підтримує зв’язок на відстані до
10 метрів .
Поверніть вбудовану антену Bluetooth у напрямку підключеного Bluetooth-пристрою.
Не загороджуйте антену металевим предметом, наприклад сумкою або валізою.
Не загороджуйте антену частинами тіла, наприклад руками.
Не загороджуйте антену, кладучи програвач в рюкзак або сумку.
Не загороджуйте антену, використовуючи програвач у людному місці.
Уникайте ділянок, де є мікрохвильове випромінювання. Наприклад, біля мікрохвильових печей, мобільних
телефонів, мобільних ігрових пристроїв або середовищ із бездротовою локальною мережею.

Час роботи від акумулятора може стати приблизно на 70 % менше, якщо ви активуєте певні налаштування
якості звуку (наприклад, [Equalizer] або [DSEE HX] у розділі [Sound Settings]) під час використання функції
Bluetooth одержувача. Час роботи від акумулятора також залежить від гучності, умови використання та
температури навколишнього.

Через особливості бездротової технології Bluetooth звук може затримуватися.
Bluetooth-випромінювання може впливати на роботу медичних електроприладів. Вимикайте програвач та інші
Bluetooth-пристрої в таких місцях.

у лікарнях
поблизу пільгових місць у потягах
на літаках
у місцях, де є горючі гази (АЗС тощо)
поблизу автоматичних дверей
біля пожежної сигналізації

Програвач підтримує функції безпеки, які відповідають стандарту Bluetooth. Компанія Sony не несе ніякої
відповідальності за витік інформації, спричинений використанням технології Bluetooth.
Навіть якщо Bluetooth-пристрій відповідає стандарту, встановлення зв’язку та належну роботу не гарантовано
завжди.
В залежності від Bluetooth-пристрою, може зайняти деякий час, щоб встановити Bluetooth-з’єднання.

Пов’язані розділи
Деталі й елементи керування

4-740-523-73(1) Copyright 2018 Sony Corporation

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Насолоджуйтеся музичний вміст на комп'ютері за допомогою якість звуку на
програвач (USB-DAC функції)

Ви можете насолоджуватися музикою вмісту, які зберігаються на комп'ютері через програвач, без передавання
вмісту на програвач. Оскільки налаштування якості звуку на програвача також застосувати до виводу звуку,
музичний вміст на комп'ютері можуть бути відтворені з такою ж якістю звуку, як на програвачі.
Такі програми сумісні з функцією USB-DAC. Вони рекомендуються для використання з програвачем.

Windows: Music Center for PC
Mac: Hi-Res Audio Player for Mac

Примітка
Хоча в USB-DAC функцію увімкнуто, до програвача можна використовувати лише як USB-DACпристрій. Щоб
використовувати програвач як музичний програвач, вимкніть на USB-DAC функцію.

Музичний вміст не переносяться під час USB-DAC функцію увімкнуто.

Щоб повернутися до функції відтворення музики
Натисніть  у верхній лівій частині екрана.
Коли відобразиться повідомлення, виберіть [OK].

Встановити на USB-DAC сумісний програми на комп'ютері.

Windows:

Music Center for PC: Щоб інсталювати програму, доступ до веб-сайт підтримки клієнтів.
(https://www.sony.net/smc4pc/) Стосуються потрібну тему у розділі [Пов’язані розділи].
Sony Audio USB Driver for Windows: Доступ до клієнта веб-сайт підтримки, щоб встановити Sony Audio
USB Driver for Windows. Дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Mac:
Hi-Res Audio Player for Mac: Доступ до клієнта веб-сайт підтримки для установки програми. Дотримуйтесь
інструкцій на екрані.

1

На комп'ютері налаштувати параметри для USB-DAC.

Додаткові відомості про параметри можна знайти таку інформацію.

Windows: Інформація онлайн-Довідка для Music Center for PC
Mac: Інформація онлайн-Довідка для Hi-Res Audio Player на веб-сайт підтримки клієнтів.

2

На екран бібліотеки на програвач натисніть кнопку .3

Коли відобразиться повідомлення, виберіть [OK].4

Підключіть програвач до комп’ютера за допомогою USB.

Ви можете регулювати гучність на [USB DAC] екрана.

5
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Підказка
Якщо ви не хочете заряджати програвач з комп'ютера, зняти відмітку з [Charge this player from the connected device].
Торкніться пунктів меню в такому порядку.

 – [Settings] – [USB DAC Settings] ([Function Settings]) – [Charge this player from the connected device].
Однак, якщо USB-порт комп’ютера налаштовано для постійного живлення підключеного пристрою, програвач можна
заряджати від комп’ютера.

Примітка
Хоча в USB-DAC функції активний, такі функції вимикаються.

Технологія зменшення шуму
Режим оточуючого звуку

Ви не можете чути звук відтворюватися за допомогою безпровідного зв'язку під час USB-DAC функції активний.

USB-DAC функція призначена виключно для прослуховування музики. Програвач обробляє звукові сигнали до
відтворення. Як наслідок, звук на програвач стає трохи із затримкою в порівнянні з комп'ютера. Це означає, що
зображення і звуку може не вдалося синхронізувати під час використання в USB-DAC функції для наступних цілей:

Відтворення відео
Грати в ігри

Використовуйте USB-DAC функцію, щоб насолоджуватися музикою на власному.

Пов’язані розділи
Налаштування параметрів якості звуку
Установлення програми Music Center for PC (Windows)
Використання різних екранах
Екран USB-DAC
Веб-сайт підтримки клієнтів
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За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Налаштування параметрів якості звуку

Програвач має різні параметри для налаштування якості звуку.

У [Settings] меню

На екрані відтворення натисніть кнопку , а потім [Settings].
Ви можете встановити такі налаштування звуку у списку меню [Sound] або [Headphones].

ClearAudio+™
Ця функція автоматично застосовує рекомендовані параметри якості звуку для виводу звуку.

Clear Phase™
Ця функція оптимізує звукові характеристики для навушників, які ви використовуєте.

З меню [Settings] – [Sound Settings]

На екрані відтворення виберіть пункти меню, в такому порядку.
 – [Settings] – [Sound Settings] ([Sound]).

Ви також можете налаштувати наступні параметри з екранів встановлення якості звуку.

Equalizer
Ви можете обрати параметр еквалайзер для задоволення вашому настрою або поточну діяльність. Також ви
можете зберегти параметри еквалайзера як власні настройки. Натисніть [Select Preset] для вибору [Custom 1] або
[Custom 2]. Потім, виберіть [Adjust] для налаштування еквалайзера.

DSEE HX
Ця функція покращує якість звучання аудіофайлів. Якість звуку стане майже ідентична звуку високої чіткості.
Функція відтворює звук високої частоти, який часто втрачається.

DC Phase Linearizer
Ця функція налаштовує зміщення фази низької частоти для відтворення аудіо характеристик аналогових
підсилювачів.

VPT (Surround)
Ця функція застосовує ефект об’ємного звуку і збагачує якість звуку, що відтворюється. VPT (Virtualphones
Technology) є власною технологія обробки звуку, розроблена компанією Sony.

Dynamic Normalizer
Ви можете відрегулювати зміну гучності між композиціями, щоб звести до мінімуму різницю в рівнях гучності.

Vinyl Processor
Ця функція створює насичений звук, який розташований близько до відтворення з платівки програмувати.

Примітка
Коли активне з'єднання Bluetooth, налаштування якості звуку є недійсним (Bluetooth передачі зупинити показ).

[Clear Phase™ ] не можна встановити в наступних випадках.

Якщо для параметра [ClearAudio+] задано значення [On].
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Якщо ви вибрали значення [Other Headphones] для параметра [Headphones].

Ви не можете налаштувати [Sound Settings] в таких випадках.

Якщо для параметра [ClearAudio+] задано значення [On].

Налаштування якості звуку не застосовуються до FM-радіо. (NW-A55L не має функції FM-радіо).

Пов’язані розділи
Використання різних екранах
Екрани встановлення якості звуку

4-740-523-73(1) Copyright 2018 Sony Corporation

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Використання функції зменшення шуму

Функція зменшення шуму зменшує навколишній шум. Ви можете насолоджуватися музикою за низького рівня
гучності.
Вам знадобляться навушники з функцією зменшення шуму. Такі навушники сумісні з програвачем.

IER-NW500N
IER-NW500NE
MDR-NW750N
MDR-NW750NE

Цей розділ містить інструкції щодо зазначених нижче дій.

Вибір навушників.
Увімкнення функції зменшення шуму.
Вибір обладнання для зменшення шуму.
Налаштування рівня зменшення шуму.

Вимкнення функції зменшення шуму

Підказка
Передбачена можливість швидкого доступу до функції зменшення шуму. Можна натиснути  на [Settings] екрані, щоб
увімкнути функцію зменшення шуму або вимкнути її.

Після вибору навушників із підтримкою зменшення шуму ви можете ввімкнути [Clear Phase™ ].

Виберіть [Other Headphones], щоб використовувати навушники, які не підтримують функцію зменшення шуму.

Виберіть навушники, що підтримують функцію зменшення шуму.

На екрані відтворення натисніть кнопку , а потім [Settings]. Виберіть навушники з підтримкою функції
зменшення шуму з випадаючого меню пункту [Headphones].

1

Увімкніть функцію зменшення шуму.

Після того, як ви виберете навушники з функцією зменшення шуму, виберіть [Noise Canceling]. Меню
налаштувань для [Noise Canceling] відобразиться. Торкніться перемикача функції зменшення шуму, щоб
увімкнути функцію.

 з’явиться в області відомостей.

2

Налаштуйте параметри для функції зменшення шуму, якщо це необхідно.

[Select Environment]:
Можна вибрати тип зменшення шуму відповідно до поточної ситуації. 
[Full-auto AINC] автоматично встановлює найбільш ефективний режим зменшення шуму.
[Adjust Noise Canceling]:
Ви можете налаштувати ефект Зменшення шуму. Змінюйте значення ефекта за допомогою повзунка.

3

Торкніться пунктів меню в такому порядку.
 – [Settings] – [Noise Canceling] ([Headphones]).

1.

Торкніться перемикача функції зменшення шуму, щоб вимкнути функцію.2.
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Звук може перериватися під час прослуховування програвач у громадському транспорті. Це спричинено системою
зменшення шуму і не є збоєм в роботі. Переривання звуку може бути скорочена, якщо ви налаштувати ефект Зменшення
шуму (Adjust Noise Canceling).

Примітка
Використовуйте навушники, які сумісні із функцією Зменшення шуму. В іншому випадку функція Зменшення шуму не буде
працювати.

Підберіть правильний розмір вкладки, щоб насолодитися всіма можливостями функції зменшення шуму.

Ви можете почути шум тертя під час носіння навушники. Це не є несправністю.

Функція зменшення шуму головним чином зменшує шум на низьких частотах. Ця функція не усуває всі шуми.

Не закривайте частину навушників із мікрофоном.

Якщо функція зменшення шуму працює належним чином, ви можете почути слабке шипіння. Це не є несправністю.

Не наближайте програвач до мобільних телефонів або смартфонів. Ці пристрої можуть бути джерелом шуму.

Відключіть функцію зменшення шуму в спокійних місцях, де зменшення шуму може бути неефективним.

Виймайте навушники з вух перед їхнім підключенням до програвача. Також виймайте навушники з вух, перш ніж
відключити їх від програвача. Сильний шум може створюватися, коли навушники підключаються або відключаються.

Ви можете почути шум при включенні функції зменшення шуму або її вимкненні. Це не є несправністю.

Функція Зменшення шуму вимкнено, у той час як такі функції є активними.
USB-DAC функція
Режим оточуючого звуку

Пов’язані розділи
Використання функції [Clear Phase™ ]

4-740-523-73(1) Copyright 2018 Sony Corporation

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Що таке режим оточуючого звуку?

Режим оточуючого звуку застосовує мікрофони, вбудовані у навушники, які підтримують цей режим, щоб
дозволити вам чути оточуючі звуки навіть під час використання навушників. Будьте уважні до звуків навколо вас,
щоб насолоджуватися музикою у безпеці.

Примітка
Режим оточуючого звуку дозволяє чути оточуючі звуки навіть під час використання навушників. Проте майте на увазі, що
цей режим не дозволяє чути усі звуки навколо вас. Оточуючі звуки може бути погано чути залежно від навколишнього
середовища, типу музики, що грає на програвачі, або рівня гучності. Будьте особливо обережні під час використання
навушників у місцях, де неможливість чути оточуючі звуки може становити небезпеку (як-от на дорозі, по якій рухаються
автомобілі або велосипеди).

Режим оточуючого звуку може працювати неналежним чином у разі використання навушників із вкладками, що не
підходять до ваших вух. Використовуйте вкладки відповідного розміру, щоб вони комфортно та зручно розташовувалися у
вухах.

Пов’язані розділи
Використання Режиму оточуючого звуку
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За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Використання Режиму оточуючого звуку

Ви можете насолоджуватися музикою під час контролю навколишнього звуку.
Використовувати в IER-NW500N/NW500NE під час використання Режим оточуючого звуку. Не використовуйте
навушники, які є несумісними з Режим оточуючого звуку.

Щоб вимкнути Режим оточуючого звуку

Підказка
Для Режим оточуючого звуку є можливість швидкого доступу. Можна натиснути  на [Settings] екрані, щоб увімкнути або
вимкнути режим оточуючого звуку.

Виберіть [MDR-NW750N/NE] або [Other Headphones] використовувати навушники, які не підтримують Режим оточуючого
звуку.

Примітка
Зверніть увагу, що виття звук може здійснюватися в таких ситуаціях. Не закривайте частини навушників із мікрофонами. (

)

Ви використовуєте несумісні навушники.
Ви прикривайте мікрофон, у той час як ви використовуєте Режим оточуючого звуку.
Ви тримаєте навушників у ваших руках, у той час як ви використовуєте Режим оточуючого звуку.

Виберіть навушники, які є сумісними з Режим оточуючого звуку.

На екрані відтворення натисніть кнопку , а потім [Settings]. Виберіть [IER-NW500N/NE] з випадаючого
меню пункту [Headphones].

1

Увімкніть режим оточуючого звуку.

Після того, як ви виберете навушники, виберіть [Ambient Sound Mode]. З'явиться меню налаштування для
Режим оточуючого звуку. Торкніться перемикача режиму оточуючого звуку, щоб увімкнути функцію.

 з’явиться в області відомостей.

2

Налаштовувати параметри Режим оточуючого звуку, якщо це необхідно.

[Ambient Sound Level]:
Ви можете налаштувати рівень моніторингу навколишнього звуку.

3

Торкніться пунктів меню в такому порядку.
 – [Settings] – [Ambient Sound Mode] ([Headphones]).

1.

Торкніться перемикача режиму оточуючого звуку, щоб вимкнути функцію.2.
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Залежно від навколишнього середовища або гучності навколишнього звуку Режим оточуючого звуку може тимчасово
вимикатися. Це не є несправністю. Змінити налаштування рівня для Режим оточуючого звуку ([Ambient Sound Level]). Це
може збільшити проблеми.

Під час відключення навушників від програвача, вимкніть Режим оточуючого звуку заздалегідь.

Якщо ви не чуєте оточуючі звуки добре, спробуйте змінити [Ambient Sound Level]. Цей параметр може поліпшити рівень
навколишнього звуку.

Залежно від навколишнього середовища шум тертя можуть бути помітні. (Шум тертя відноситься до шуму, створених коли
кабель навушників треться одяг, або коли волосся треться навушники, і т. д.) У цьому випадку, налаштувати [Ambient
Sound Level]. Шум тертя може зменшитися.

Режим оточуючого звуку вимкнено, у той час як такі функції є активними.
USB-DAC функція
Функція FM-радіо (NW-A55L не має функції FM-радіо).
Технологія зменшення шуму

Пов’язані розділи
Що таке режим оточуючого звуку?
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За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Використання функції [Clear Phase™ ]

Ви можете насолоджуватися повним ефектом функції зменшення шуму або [Clear Phase™ ], вибравши сумісні
навушники.

Підказка
[Clear Phase™ ] не можна встановити, коли [ClearAudio+] має значення [On].

[Clear Phase™ ] можна встановити лише після вибору [IER-NW500N/NE] або [MDR-NW750N/NE].

Виберіть [Other Headphones], щоб використовувати навушники, які не підтримують функцію зменшення шуму. Коли [Other
Headphones] вибрано, неможливо ввімкнути функцію зменшення шуму або [Clear Phase™ ] функцію.

Пов’язані розділи
Використання функції зменшення шуму
Налаштування параметрів якості звуку
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На екрані бібліотеки торкніться , а потім [Settings].1

Виберіть [IER-NW500N/NE] або [MDR-NW750N/NE] з випадаючого меню під [Headphones].2

Виберіть [Clear Phase™ ], щоб поставити прапорець.3

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Підготовка вмісту вивчення мови

Необхідно передати композиції до папки [LEARNING] на програвачі, перш ніж використовувати функцію вивчення
мови.
Можна використовувати такі методи передавання вмісту вивчення мови.

На програвач:
Ви можете перемістити композицій, альбоми або виконавців з музичної бібліотеки до бібліотеки вивчення
мови.

На екрані відтворення виберіть пункти меню, в такому порядку. Ви можете переміщати поточної композиції.
 – [Move Songs to Language Study].

Трек-лист, список альбомів або список виконавців: торкніться пунктів меню в такому порядку. Можна
перемістити виділений трек, альбому або виконавця.

 – [Move Songs to Language Study].

На Music Center for PC:
Вкажіть жанру на вміст вивчення мови і потім перенесіть вміст на програвач.

У провіднику Windows або Mac Finder:
Перетягніть вміст вивчення мови в папку [LEARNING] на програвачі.

Пов’язані розділи
Передавання вмісту для вивчення мови з Windows комп’ютера за допомогою Music Center for PC
Передавання вмісту для вивчення мови за допомогою Windows Провідника
Передача вмісту для вивчення мови за допомогою Mac Finder
Використання функції вивчення мови

4-740-523-73(1) Copyright 2018 Sony Corporation

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Використання функції вивчення мови

Функція вивчення мови передбачає такі корисні можливості оволодіння іноземними мовами.

DPC (цифрове керування швидкістю відтворення)
Повторення обраного фрагмента
Швидке відтворення

Корисні функції для відтворення

 DPC (цифрове керування швидкістю відтворення)
Ви можете змінити швидкість відтворення.

 Повторення обраного фрагмента

Виберіть [A], щоб установити початкову точку. Потім виберіть [B], щоб установити кінцеву точку.
Програвач повторюватиме відтворення фрагмента від [A] до [B].

Натисніть , щоб повернутися до точки [A].
Натисніть , щоб перейти до наступної композиції. Функцію повторення вибраного фрагмента буде
вимкнено.

Якщо ви бажаєте прослуховувати всю композицію, торкніться . Функцію повторення вибраного фрагмента
буде вимкнено.

 Швидке відтворення
Ви можете перейти на 10 секунд назад, 3 секунди назад або 5 секунд вперед по композиції.

Щоб повернутися до функції відтворення музики

На екрані бібліотеки торкніться .

Програвач буде автоматично переключено на функцію вивчення мови Потім з’явиться екран бібліотеки для
функції вивчення мови.

1

Виберіть категорію та підкатегорії, доки не з’явиться список композицій, а потім виберіть потрібну
композицію.

Розпочнеться відтворення.

2
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Натисніть  у верхній лівій частині екрана бібліотеки.

Підказка
Ви можете перемістити композицій, альбоми або виконавців з бібліотеки вивчення мови до бібліотекою музики.

На екрані відтворення виберіть пункти меню, в такому порядку. Ви можете переміщати поточної композиції. 
 – [Move Songs to Music].

Трек-лист, список альбомів або список виконавців: торкніться пунктів меню в такому порядку. Можна перемістити
виділений трек, альбому або виконавця. 

 – [Move Songs to Music].

Примітка
Для функції повторення вибраного фрагмента інтервал між початковою точкою (A) та кінцевою точкою (B) має бути не
менше однієї секунди.

Файли зі звуком високої чіткості буде перетворено на формат PCM.

Пов’язані розділи
Використання різних екранах
Екран бібліотеки
Екран вивчення мови
Підготовка вмісту вивчення мови
Передавання вмісту для вивчення мови з Windows комп’ютера за допомогою Music Center for PC
Передавання вмісту для вивчення мови за допомогою Windows Провідника
Передача вмісту для вивчення мови за допомогою Mac Finder
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За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Прослуховування FM-радіо трансляцій (За винятком NW-A55L)

Підключіть навушники для прослуховування FM-радіо. Шнур навушників працює як антена.

Сканування попередньої або наступної доступної радіостанції
Натисніть і утримуйте /  ( ). Програвач почне пошук і зупиниться, коли він отримує трансляцію.

Щоб змінити чутливість сканування
Натисніть , а потім [FM Radio Settings]. Виберіть необхідний параметр для [Scan Sensitivity].

Змінення налаштувань "монофонічний"/"автоматичний"
Натисніть , а потім [FM Radio Settings]. Виберіть необхідний параметр для [Mono/Auto].

Примітка
Налаштування якості звуку не застосовуються до FM-радіо.

Ви не можете прослуховувати FM-радіостанції за наявності активного Bluetooth з’єднання.

У разі відключення навушників під час прослуховування FM-радіо перемикач FM-радіо буде автоматично вимикається.
Навіть якщо ви повторно підключите навушники, перемикач не вмикається назад автоматично. Для прослуховування FM-
радіо знову, знову підключити роз'єм для навушників і Торкніться перемикача FM радіо.

Прийому радіо не може бути стабільним, у разі використання навушників, крім зазначених далі.
IER-NW500N/NW500NE
MDR-NW750N/NW750NE

Підключіть навушники до програвач.1

На екрані бібліотеки торкніться .

Програвач буде переключено на функцію радіо FM.
Перемикач FM-радіо ( ) увімкнеться автоматично.

2

Натисніть /  ( ) кілька разів, щоб вибрати частоту ( ).

Якщо ви маєте попередньо налаштовані радіостанції, натисніть /  ( ) кілька разів для вибору станції.

3
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Коли активовано функцію FM-радіо, вимкнено Режим оточуючого звуку.

Пов’язані розділи
Використання різних екранах
Екран бібліотеки
Екран FM-радіо (За винятком NW-A55L)
Попереднє налаштування FM-радіостанцій (За винятком NW-A55L)
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За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Попереднє налаштування FM-радіостанцій (За винятком NW-A55L)

FM-радіостанції можна попередньо налаштувати автоматично або вручну.

Автоматичне попереднє налаштування FM-радіостанцій

Попереднє налаштування FM-радіостанцій вручну

Підказка
Щоб видалити попередньо налаштовану широкомовну радіостанцію, торкніться,  а потім [Delete from Preset], коли ви
налаштовані на станцію.

Можна попередньо налаштувати до 30 станцій.

Примітка
Торкніться кнопки [Auto Preset], щоб усі попередні налаштування було очищено.

Пов’язані розділи
Екран FM-радіо (За винятком NW-A55L)
Прослуховування FM-радіо трансляцій (За винятком NW-A55L)

4-740-523-73(1) Copyright 2018 Sony Corporation

У функції FM-радіо доторкніться до пунктів меню в такому порядку.
 – [Auto Preset] – [OK].

Доступні широкомовні радіостанції буде попередньо налаштовано в порядку частота.

1.

У функції FM-радіо Налаштуйтеся на широкомовну радіостанцію.1.

Натисніть , а потім [Save to Preset].2.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

129



Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57 

Використання режиму USB-накопичувача

У разі підключення програвача до комп’ютера Windows доступні наступні режими.

Режим USB-накопичувача

Комп’ютер використовує програвач як USB накопичувач.
Дані можуть передаватися між комп’ютером і програвачем.
Ви можете отримати доступ до [WALKMAN] і папку для зберігання для керування файлами безпосередньо на
microSD-карті.
Програвач заряджається через комп’ютер.
Ви не можете управляти у програвач.

USB режим

Програвач заряджається через комп’ютер.
Можна керувати програвачем, поки програвач підключено до комп’ютера.
Дані не можуть бути передані.

Цей розділ містить інструкції щодо зазначених нижче дій.

Перехід з режиму USB-накопичувача в режим USB
Перехід з USB режиму в режим USB-накопичувача.

Перехід з режиму USB-накопичувача в режим USB

Під час підключення програвача до комп’ютера програвач перейде в режим USB-накопичувача.

Перехід з USB режиму в режим USB-накопичувача.

Залежно від вибраної функції  або [USB Connection Settings] може не з'явитися на екрані програвач. У такому
разі торкніться , щоб повернутися до екрана бібліотеки функції відтворення музики.

Натисніть [Turn Off USB Mass Storage] ( ).
Відобразиться екран USB режиму.

1.

Виберіть .
Екран повернеться до попереднього відображення.

2.
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Примітка
Перед тим, як вимкнути режим USB-накопичувача, ми рекомендуємо виконати [Безпечне видалення пристрою] на
комп’ютері.

Не від’єднуйте програвач під час передавання вмісту між програвачем і комп’ютером. Це може пошкодити дані.
На екрані комп’ютера підтвердьте, що передачу даних закінчено належним чином.

Пов’язані розділи
Як зарядити акумулятор

4-740-523-73(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Торкніться пунктів меню в такому порядку.
 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [USB Connection Settings] – [Turn On USB Mass Storage] –

[OK].

1.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

131



Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57 

Перезапуск програвач

Перезавантажте програвач у разі нестабільної роботи, або якщо програвач не реагує на команди.
Перезавантаження не буде видаляти будь-які дані та інформацію стосовно створення пари.
Тим не менш, виконуйте такі дії перед перезавантаженням програвача. Інакше дані на програвачі можуть бути
пошкоджені.

Від’єднайте програвач від комп’ютера.
Зупиніть відтворення.

Пов’язані розділи
Перезавантаження, форматування або ініціалізація програвача
Форматування microSD картки

4-740-523-73(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Натисніть та утримуйте кнопку ( ) протягом 8 секунд, поки програвач не перезавантажиться.1

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Перезавантаження, форматування або ініціалізація програвача

Цей розділ містить інструкції щодо зазначених нижче дій.

Відновлення у програвач.
Форматування пам’яті програвача.
Відновлення бази даних програвача.
Ініціалізація у програвач.

Підтвердьте деталі для кожної функції. Потім виберіть потрібний пункт меню.

Підказка
Навіть якщо ви виконаєте операцію [Reset All Settings], наступні налаштування не буде змінено.

Час, що минув з початку вибраної композиції.
Список закладок (1–10)
Користувацькі настройки для екрана бібліотеки
Інформація про нещодавно перенесений вміст
Збережені FM-радіостанції (NW-A55L не має функції FM-радіо).
Параметри годинника
Мовні параметри
Користувацькі налаштування для [Text Input]

На екрані бібліотеки торкніться пунктів меню в такому порядку. 
 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Reset/Format].

1

Виберіть дію, яку потрібно виконати

Дотримуйтесь інструкцій на екрані. Обов’язково підтверджуйте всі повідомлення.

2

[Reset All
Settings]

Ця операція скине всі параметри до налаштувань за замовчуванням.
Якщо ви виберете цю операцію, програвач буде автоматично перезавантажено.

[Format
System
Storage]

Ця операція відформатує внутрішню пам’ять програвача. Зверніть увагу, що всі дані (у
тому числі зразки даних), що зберігаються на програвачі, буде видалено. Збережіть
резервну копію важливих даних.

[Rebuild
Database]

Ця операція відновить базу даних програвача.
Базу даних можна відновити вручну.

[Restore to
Factory
Configuration]

Ця операція ініціалізує налаштування і внутрішню пам’ять. Ви можете повернути
програвач до налаштувань за промовчанням. Всі передані дані будуть видалені. Водночас,
у програвачі буде відновлено попередньо встановлені зразки вмісту та файли
встановлення як параметри за промовчанням.
Якщо ви виберете цю операцію, програвач автоматично перезавантажиться і запуститься
програма початкового налаштування.
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Примітка
Sony не гарантує належну роботу пристрою, якщо ви відформатували пам’ять програвача на комп’ютері.

Якщо ви виконати одну з таких пунктів меню, інформацію про для пристроїв Bluetooth буде видалено з у програвач.
[Restore to Factory Configuration]
[Reset All Settings]

Якщо ви відновите базу даних, таку інформація буде стерто.
Час, що минув з початку вибраної композиції.
Порядок відтворення

Пов’язані розділи
Перезапуск програвач
Форматування microSD картки

4-740-523-73(1) Copyright 2018 Sony Corporation

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Форматування microSD картки

Відформатувати microSD картку можна на програвачі.
Форматування microSD картки призведе до видалення всіх даних, що зберігаються на картці. Збережіть резервну
копію заздалегідь. Будьте уважні, щоб не видалити важливі дані.

Примітка
Відформатуйте microSD картку на програвачі. В іншому випадку деякі функції програвача можуть бути обмежені.

Пов’язані розділи
Перезапуск програвач
Перезавантаження, форматування або ініціалізація програвача

4-740-523-73(1) Copyright 2018 Sony Corporation

На екрані бібліотеки торкніться пунктів меню в такому порядку. 
 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Reset/Format] – [Format SD Card].

Дотримуйтесь інструкцій на екрані. Обов’язково підтверджуйте всі повідомлення.

1

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Перевірка інформації про програвач

Ви можете перевірити інформацію, таку як назва моделі та версія програмного забезпечення системи.

Пов’язані розділи
Оновлення системного програмного забезпечення

4-740-523-73(1) Copyright 2018 Sony Corporation

На екрані бібліотеки торкніться пунктів меню в такому порядку. 
 – [Settings] – [Unit Information] ([Other]).

1

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Оновлення системного програмного забезпечення

Ви можете оновити програмне забезпечення системи програвач.
Ви будете отримувати повідомлення про оновлення в такі способи.

З Music Center for PC (ви будете отримувати повідомлення про оновлення автоматично.)
Через веб-сайт підтримки клієнтів (завітайте до сайту, щоб отримувати повідомлення про оновлення.)

Завітайте до веб-сайту підтримки клієнтів для отримання найактуальнішої інформації.
Нижче описано, як оновити системне програмне забезпечення з веб-сайту підтримки клієнтів.
Додаткові відомості про те, як встановити програму, можна знайти на веб-сайті підтримки клієнтів.

Підказка
Щоб перевірити інформацію про версію програвача, виберіть пункти меню, в такому порядку.

 – [Settings] – [Unit Information] ([Other]).

Пов’язані розділи
Веб-сайт підтримки клієнтів
Перезапуск програвач
Перезавантаження, форматування або ініціалізація програвача
Перевірка інформації про програвач

4-740-523-73(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Завантажте програму оновлення на комп’ютер із веб-сайту.1

Підключіть програвач до комп’ютера.2

Запустіть програму оновлення.3

Дотримуйтесь інструкцій на екрані.4

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Використання швидких кнопок з панелі "швидке налаштування"

Швидкі кнопки для деяких функцій доступні на панелі "швидке налаштування".
Ви можете активувати певні функції напряму, без прокручування в [Settings] меню.

Доступні функції

Примітка
Функція зменшення шуму не працює, якщо підключені навушники відрізняються від вказаної моделі.

Функція зменшення шуму недоступна, якщо для [Headphones] вибрано значення [Other Headphones].

Режим оточуючого звуку не працює, якщо підключені навушники відрізняються від вказаної моделі.

Режим оточуючого звуку не доступний якщо [MDR-NW750N/NE] або [Other Headphones] вибрано як [Headphones]
налаштування.

Сполучіть програвач та Bluetooth пристрій (звуковий пристрій або пульт дистанційного керування) заздалегідь.

Натисніть , а потім [Settings].1

Натисніть швидку кнопку для потрібної функції.2

Швидка
кнопка

Функція

Натисніть кнопку, щоб налаштувати яскравість екрана. Ви можете вибрати значення від 1 до 100.

Натисніть кнопку, щоб увімкнути функцію зменшення шуму або вимкнути.

Натисніть кнопку, щоб ввімкнути або вимкнути Режим оточуючого звуку.

Натисніть кнопку, щоб увімкнути або вимкнути Bluetooth функцію. 
Коли активовано функцію Bluetooth, програвач автоматично підключиться до пристрою, який був
підключений останнім.
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Пов’язані розділи
Підключення програвача до несполученого Bluetooth пристрою в перший раз
Використання функції зменшення шуму
Використання Режиму оточуючого звуку

4-740-523-73(1) Copyright 2018 Sony Corporation

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Меню налаштувань

Ви можете налаштувати різні параметри в меню налаштувань.
Щоб увійти в меню налаштувань, виберіть , а потім [Settings].
Ви можете вибрати меню налаштувань у наступному вікні.

Екран бібліотеки
Екран відтворення
Черги програвання екран
Екран списку закладок

Basic Settings

Примітка
Функціональні звуки ([Beep Settings]) не відтворюються, коли звук відтворюється через підключений Bluetooth пристрій.

На програвач не буде відображено годинник. Налаштування годинника використовується для керування даними.

Playback Settings

Play Mode

Playback Range

Sleep Timer

Artist List Display

Display Lyrics

Output Settings

Headphone Output

USB Output for DSD

DSD Playback Settings

Device Settings

Beep Settings

Disable touch panel when the HOLD switch is on

Screen Off Timer

Mount/Unmount SD Card

USB Connection Settings

Auto Power Off

Battery Care

Clock Settings

Language Settings

Text Input

Reset/Format
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Sound

Headphones

Bluetooth

ClearAudio+ (On/Off) –

Sound Settings

Equalizer

DSEE HX

DC Phase Linearizer

VPT (Surround)

Dynamic Normalizer

Vinyl Processor

IER-NW500N/NE

–MDR-NW750N/NE

Other Headphones

Noise Canceling

On/Off

Select Environment

Adjust Noise Canceling

Ambient Sound Mode
On/Off

Ambient Sound Level

Clear Phase™ (On/Off) –

Connect to/Add Audio Device

On/Off

Add Device (Pairing)

Added Devices

Audio Device Connection Settings
Wireless Playback Quality

Use Enhanced Mode

Added Devices - Bluetooth Receiver –

Receiver Playback Quality
Sound Quality Preferred

Connection Preferred

Remote Control Settings (*1)

On/Off

Added Remote Control

Add Remote Control

Delete Remote Control

NFC (On/Off) –
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Function Settings

Other

4-740-523-73(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bluetooth Information Bluetooth Version/Device Name/Bluetooth Device Address/Profile/Version

Пункт меню доступний лише в моделях, що продаються в деяких країнах або регіонах.*1

Language Study Settings Play Mode

FM Radio Settings (За винятком NW-A55L)
Scan Sensitivity

Mono/Auto

USB DAC Settings Charge this player from the connected device

Unit
Information

Назва моделі, версія системного програмного забезпечення, загальна кількість композицій
тощо.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Примітки щодо поводження з програвач

Прочитайте примітки нижче і дотримуйтесь інструкцій для безпечного використання програвача.

Зверніться до лікаря, якщо ви зазнали травми або опіку від використання продукту.
Зверніться до найближчого дилера Sony або Sony Service Center, якщо програвач не працює належним чином.
Дотримуйтесь наступних запобіжних заходів. В іншому випадку може статися вибух, пожежі, опіки, ураження
електричним струмом або травми.

Не піддавайте програвач впливу вогню.
Не дозволяйте металевим предметам потрапити всередину програвача.
Не замикайте контакти програвача металевими предметами.
Не розбирайте та не модернізуйте програвач.
Не використовуйте програвач коли ви бачите блискавку або чуєте грім.
Не використовуйте програвач, якщо це призводить до появи подразнення на вашій шкірі.

Дотримуйтесь наступних запобіжних заходів. В іншому випадку ви можете пошкодити корпус або призвести до
несправності програвача.

Не кладіть програвач під прямими сонячними променями.
Не залишайте програвач в місцях, де температура є надзвичайно високою.
Не залишайте програвач під прямими сонячними променями. Не залишайте програвач в автомобілі, де всі
вікна закрито, особливо влітку. 

Не кладіть програвач в місцях, де він піддається дії вібрації.
Не кидайте програвач з висоти.
Не застосовуйте надмірних зусиль або струсу до програвача.
Не кладіть програвач в місцях, де є намагніченості. Наприклад, не кладіть програвач поблизу магнітів,
колонок або телевізора.
Не включайте програвач відразу після того, як перемістили його з холодного навколишнього середовища в
тепле.
Не використовуйте програвач у вологих місцях, таких як ванна кімната або сауна.
Не залишайте програвач на нестійкій поверхні або в похилому положенні.
Не сідайте, коли програвач перебуває у вашій кишені.

Не використовуйте програвач у місцях із надмірною запиленістю.
Якщо ви переносите програвач в сумці, не завдавайте сумці сильних ударів. Зокрема, уникайте
перенесення програвача в сумці, коли шнур навушників обернено навколо програвача.

Не розміщуйте об'єктів на програвач.
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Програвач не є водо- або пилонепроникним. Дотримуйтесь наступних запобіжних заходів. В іншому випадку
програвач може вийти з ладу через коротке замикання контактів або корозію металевих частин.

Не кладіть програвач у воду.
Не використовуйте програвач у вологих місцях або в сиру погоду, наприклад під час дощу або снігопаду.
Не носіть програвач біля тіла або натільного одягу, коли ви потієте.
Не торкайтеся програвача мокрими руками.

Дотримуйтеся оголошень щодо використання електронних пристроїв, коли ви знаходитесь в літаку.
Програвач може нагріватися в таких ситуаціях, але це не є несправністю. Однак, будьте обережні через те, що
існує ризик опіку низькою температурою.

Під час заряджання акумулятора.
Коли програвач відтворює композиції протягом тривалого періоду часу.

Не застосовуйте надмірних зусиль до поверхні дисплея. Сильна взаємодія може призвести до таких проблем.

Спотворення кольорів або яскравості.
Несправність дисплею.
Травми від тріщин дисплею.

Екрані програвача зі скла. Скло може тріщини, якщо програвач впаде на тверду поверхню, або якщо ви
застосовуєте надмірних зусиль на екран. Будьте обережні, коли ви впоратися з програвачем. Якщо скло
тріщини або відколи, не використовуйте на програвач або торкніться пошкоджені частини. В іншому випадку,
ви можете отримати травму.
У разі використання ремінця візьміть до уваги таке.

Ремінь може зачепитися за предмети навколо вас. Будьте обережні, щоб уникнути ризику задушення.
Не розмахуйте програвачем, коли тримаєте його за ремінця. Ви можете випадково вдарити когось своїм
програвачем.

Вміст, який ви записуєте, призначений лише для особистого використання. Згідно з законом про авторське
право вміст не можна використовувати без дозволу власника авторських прав.
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Примітки щодо навушників

Безпека дорожнього руху
Не використовуйте навушники в таких ситуаціях.

Коли ви за кермом автомобіля або їдете на мотоциклі або велосипеді.
У місцях, де обмежений слух становить небезпеку. Наприклад, на залізничних платформах, на ділянках, де є
рух транспортних засобів, або поблизу будівельних майданчиків.

Профілактика ушкодження слуху
Дотримуйтесь наступних дій, щоб захистити ваш слух.

Підтримуйте гучність на помірному рівні. Не прослуховуйте аудіовміст на великій гучності протягом тривалого
періоду часу.
Не збільшуйте гучність раптово.

Про навушники внутрішнього типу
Коли ви використовуєте вкладні навушники з високим ступенем зчеплення, візьміть до уваги. В іншому
випадку ви можете пошкодити ваші вуха або барабанні перетинки.

Не докладайте надмірних зусиль, коли вставляєте вкладки до вух.
Не виривайте вкладки з вух різким рухом. Коли ви знімаєте навушники, трохи похитайте вкладки вгору і
вниз.

Коли ви від’єднуєте навушники від програвача, тягніть їх за штекер. Якщо тягнути за шнур, можна пошкодити
навушники.
Не спіть у навушниках. Шнур може накрутитися навколо шиї, коли ви спите.

Турбота про інших
Намагайтеся не використовувати програвач у ситуаціях, коли звук буде заважати людям навколо.
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Примітки щодо вбудованого акумулятора

Не торкайтеся акумуляторної батареї голими руками, якщо потік акумулятор. Рідина акумулятора може
спричинити опіки або сліпоту. Якщо рідина контактує з тілом або одягом, змийте рідину відразу ж чистою водою.
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Нотатки стосовно зразків даних

На програвачі для тестового прослуховування встановлено зразки музики.
У деяких країнах або регіонах зразки даних відсутні.
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Загальна інформація

Тривалість заряджання акумулятора і роботи залежить від наступних умов.

Кількості заряджань акумулятора
Робоча температура

Коли акумулятор заряджено достатньо, але ресурс батареї впав до близько половини його нормального
значення, акумулятор може бути зношеним.
У програвач вбудовано літій-іонний акумулятор. Коли ви зберігаєте програвач протягом тривалого часу,
перевірте такі пункти, щоб запобігти зносу вбудованого акумулятора.

Зберігайте програвач при температурі від 5 °C до 35 °C .
Для запобігання зношенню акумулятора заряджайте батареї принаймні один раз кожні 6 місяців. 

У разі використання програвач в холодному місці дисплей може стати темним або повільно реагувати. Тим не
менш, це не несправності.
Ви можете відчувати легке поколювання у вухах, особливо в умовах сухого повітря. 
Це є результатом статичної електрики, що накопичується в тілі. 
Цей ефект можна мінімізувати, якщо носити одяг із натуральних тканин.
Sony не несе відповідальність за дані користувача, навіть якщо такі проблеми виникають через дефекти
програвач або комп’ютера.

Запис або завантаження даних є неповним
Дані (наприклад, музика) пошкоджено або видалено.
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Догляд

Чистьте програвач м’якою тканиною, наприклад серветкою для чищення окулярів.
Для чищення програвача, що дуже брудний, використовуйте тканину, злегка змочену в
слабкоконцентрованому розчині миючого засобу.Будьте обережні, щоб вода не потрапила у програвач.
Не чистьте розчинниками, такими як алкоголь, лігроїн і розчинник для фарб. Ці розчинники можуть пошкодити
поверхню програвач.
Час від часу чистьте штекер навушників м’якою сухою тканиною. Шум або переривання звуку може виникнути,
якщо штекер брудний.
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Веб-сайт підтримки клієнтів

Відвідуйте веб-сайт підтримки клієнтів у вашій країні або регіоні в таких ситуаціях.

Коли у вас є питання з приводу програвача.
Якщо у вас є проблеми з програвачем.
Коли ви хочете отримати інформацію про сумісні компоненти.

Для користувачів у США, Канаді та Латинській Америці:

https://www.sony.com/am/support

Для користувачів у Європі:

https://www.sony.eu/support/

Для клієнтів в Китаї:

https://service.sony.com.cn/

Для користувачів у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, Океанії, на Близькому Сході та в
Африці:

https://www.sony-asia.com/support

Для користувачів, які придбали закордонні моделі:

https://www.sony.co.jp/overseas/support/

4-740-523-73(1) Copyright 2018 Sony Corporation

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

150

https://www.sony.com/am/support
https://www.sony.eu/support/
https://service.sony.com.cn/
https://www.sony-asia.com/support
https://www.sony.co.jp/overseas/support/


Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57 

Технічні характеристики

Дисплей

Інтерфейс

FM-радіо (За винятком NW-A55L)

Bluetooth

NFC

Вихід для навушників (стерео міні роз'єм)

Розмір/роздільна здатність 3,1 дюйма (7,8 см), WVGA (800 × 480 пікселів)

Тип панелі Кольоровий TFT-дисплей із білим світлодіодним підсвічуванням

Сенсорна панель Підтримується

USB Високошвидкісне USB (сумісні з USB 2.0)

Навушники Стерео мініроз’єм

WM-PORT WM-PORT (декілька контактів підключення): 22 контакти

Зовнішня пам’ять microSD, microSDHC, microSDXC

Діапазон частот FM від 87,5 МГц до 108,0 МГц

Антена Функцію антени виконує кабель навушників

Версія Система зв’язку:
Bluetooth технічні характеристики версії 4.2

Діапазон частот 2,4 ГГц (2,4000 ГГц–2,4835 ГГц)

Метод модуляції FHSS

Підтримувані профілі Bluetooth A2DP, AVRCP

Підтримувані кодеки (передачі) SBC, LDAC, aptX, aptX HD

Підтримувані кодеки (приймальня) SBC, LDAC, AAC

NFC Активний введіть (для читача і письменника), тип тега

Частотна характеристика 20 Гц–40000 Гц
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Система зменшення шуму

Режим оточуючого звуку

Загальне

Ємність

Фактично доступний обсяг пам’яті для іншого вмісту

Цифрове зменшення шуму
(Select Environment)

Full-auto AINC
Bus/Train
Airplane
Office

Режим оточуючого звуку Підтримується

Джерело живлення

Вбудований акумулятор:
Вбудований літій іонний акумулятор

Заряджання та джерела живлення:
Живлення від USB (з комп'ютера через USB)

Тривалість заряджання Заряджання через USB
прибл. 4 год.

Робоча температура 5 °С–35 °С

Розміри

Ш/В/Г, без виступаючих частин
Прибл. 54,8 мм × 97,3 мм × 10,7 мм

Ш/В/Г
Прибл. 55,7 мм × 97,3 мм × 10,8 мм

Маса Прибл. 99 г

NW-A55 16 ГБ

NW-A55HN 16 ГБ

NW-A55L 16 ГБ

NW-A56 32 Гб

NW-A56HN 32 Гб

NW-A57 64 ГБ

NW-A55 Прибл. 12,26 Гб = 13164150784 байт

NW-A55HN Прибл. 12,26 Гб = 13164150784 байт

NW-A55L Прибл. 12,26 Гб = 13164150784 байт

NW-A56 Прибл. 26,81 Гб = 28794585088 байт

NW-A56HN Прибл. 26,81 Гб = 28794585088 байт

NW-A57 Прибл. 55,93 Гб = 60055519232 байт
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Примітка
Доступна ємність може відрізнятися. Частина пам’яті використовується для функцій управління даними.
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Час роботи від акумулятора

Музика (прибл.)

FM-радіо (прибл.) (За винятком NW-A55L)

Bluetooth (передавачем режим) (прибл.)

За активного підключення Bluetooth час роботи від акумулятора може зменшитися на 45 % у залежності від
зазначених далі умов.

Формат вмісту.
Параметри під’єднаного пристрою

Bluetooth (одержувач режим) (прибл.)

 Режим оточуючого звуку ВВІМК Режим оточуючого звуку ВИМК

MP3 (128 кбіт/с) 30 години 45 години

AAC (256 кбіт/с) 27 години 39 години

FLAC (96 кГц/24 біт) 27 години 39 години

FLAC (192 кГц/24 біт) 23 години 30 години

DSD (2,8224 МГц/1 біт) 20 години 25 години

 Зменшення шуму увімкнено Зменшення шуму вимкнено

MP3 (128 кбіт/с) 37 години 45 години

AAC (256 кбіт/с) 33 години 39 години

FLAC (96 кГц/24 біт) 32 години 39 години

FLAC (192 кГц/24 біт) 27 години 30 години

DSD (2,8224 МГц/1 біт) 22 години 25 години

Зменшення шуму увімкнено Зменшення шуму вимкнено

27 години 32 години

MP3 (128 кбіт/с)/SBC - Connection Preferred 20 години

FLAC (96 кГц/24 біт)/LDAC - Connection Preferred (Auto) 13 години

SBC (Connection Preferred) 15 години

LDAC (Sound Quality Preferred) 12 години
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Час роботи від акумулятора може скоротитися на приблизно 70 %, коли деякі параметри якості звуку активні.

Примітка
Подані в цій темі значення є приблизним часом роботи від акумулятора за умови безперервного відтворення вмісту з
використанням налаштувань за замовчуванням.

Навіть якщо програвач вимкнуто протягом тривалого часу, він усе одно витрачає невелику кількість заряду акумулятора.

Час роботи від акумулятора може відрізнятися залежно від настройок гучності, умов використання та температури
довкілля.

Витрачається багато заряду акумулятора, коли екран увімкнено.
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Максимальна кількість записуваних композицій

Музика (прибл.)

Примітка
Приблизний цифри, засновані на 4 хвилини композиції.

Цей продукт підтверджується нормально працювати з в цілому 20000 композицій, що зберігаються в пам'яті та на
microSDкартки.
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 NW-A55/A55HN/A55L (16 Гб) NW-A56/A56HN (32 Гб) NW-A57 (64 Гб)

MP3 (128 кбіт/с) 3300 композицій 7300 композицій 15000 композицій

AAC (256 кбіт/с) 1600 композицій 3600 композицій 7600 композицій

FLAC (44,1 кГц/16 біт) 300 композицій 660 композицій 1300 композицій

FLAC (96 кГц/24 біт) 90 композицій 200 композицій 420 композицій

FLAC (192 кГц/24 біт) 40 композицій 100 композицій 210 композицій

DSD (2,8224 МГц/1 біт) 70 композицій 160 композицій 340 композицій

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Підтримувані формати

Музика

MP3 ( .mp3)
від 32 кбіт/с до 320 кбіт/с (підтримується змінна швидкість передачі даних (VBR)) / 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц

WMA ( .wma)
від 32 кбіт/с до 192 кбіт/с (підтримується змінна швидкість передавання даних (VBR)) / 44,1 кГц

FLAC (.flac)
16 біт, 24 біти / 8 кГц–384 кГц

WAV ( .wav)
16 біт, 24 біти, 32 біти (з рухомою комою/ціле число) / 8 кГц–384 кГц

AAC ( .mp4, .m4a, .3gp)
16 кбіт/с - 320 Кбіт/с / 8 кГц - 48 кГц

HE-AAC ( .mp4, .m4a, .3gp)
32 кбіт/с - 144 Кбіт/с / 8 кГц - 48 кГц

Apple Lossless ( .mp4, .m4a)
16 біт, 24 біти / 8 кГц–384 кГц

AIFF ( .aif, .aiff, .afc, .aifc)
16 біт, 24 біти, 32 біти / 8 кГц–384 кГц

DSD (.dsf, .dff)
1 біт/2,8224 МГц, 5,6448 МГц, 11,2896 МГц

APE ( .ape)
8 біт, 16 біт, 24 біт / 8 кГц - 192 кГц (швидкий, нормальний, висока)

MQA ( .mqa.flac)
Підтримується

Примітка
Частота дискретизації може не відповідати всім декодерам.

Файли, захищені авторським правом, не можна відтворювати.

Файли з нестандартною швидкістю передачі або швидкістю передачі, не гарантованою специфікацією, включено в
залежності від частоти дискретизації.

Файли розміром від 4 ГБ (2 ГБ для APE) неможливо відтворювати.

Цей продукт розпізнає звук з якістю, що перевищує якість компакт-диска (44,1 кГц/16-бітне квантування) і якість DAT (48
кГц/16-бітне квантування), як звук високої чіткості. 

Виводиться звук, перетворений на Linear PCM.*
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Символ "HR" відображається для джерел звуку високої чіткості.

4-740-523-73(1) Copyright 2018 Sony Corporation

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57 

Вимоги до системи

Підтримується ОС
Windows® 10
Windows® 8.1
Windows® 7
macOS® v10.10 - 10.13

Примітка
Вам необхідне підключення до Інтернету для завантаження комп'ютерних програми.

Ми не гарантуємо сумісність на всіх комп’ютерах.
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