
Помощно ръководство

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Използвайте това ръководство, когато срещате затруднения или когато искате да научите как да използвате
вашия WALKMAN®.

Цветът на този модел Walkman, продаван в някои държави/региони, може да е различен от показания по-горе.

Препоръчаното приложение за кампютър с Windows беше променено на „Music Center for PC“.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Първи стъпки

Преди да използвате плейъра за първи път

Ръководства и обща информация за Вашия Walkman

Проверка на съдържанието на опаковката
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Използване на доставените аксесоари

Разликите между стандартен тип вложки и вложки за плуване

Смяна на вложките за уши на слушалките

Инсталиране на Music Center for PC (Windows)

Инсталиране на Content Transfer (Mac)

Захранване/Зареждане

Включване и изключване на Вашия Walkman

Зареждане на батерията

Удължаване на живота на батерията

Бележки относно зареждането на батерията

Основни операции

Части и управление

Боравене с Walkman

Как да поставите Вашия Walkman на ушите Ви

По-добро закрепване

Разкачете Вашия Walkman

Светлинен индикатор „OPR“ (работно състояние)

Потвърждение за състоянието посредством светлинния индикатор за работното състояние OPR

Използване на Walkman във вода

Водоустойчивост и прахоустойчивост на този Walkman

Смяна на вложките с вложки за плуване

Защо звукът се заглушава когато плувате?

Бележки относно използването при плуване в басейн или в морето

Бележки относно зареждането на батерията след плуване

Регулиране на силата на звука

Обем на операцията в съответствие с eвропейски и корейски директиви

Прехвърляне на музика

Подготовка на музикално съдържание

С помощта на компютър с Windows

2



Прехвърляне на съдържание от компютър Windows посредством Music Center for PC

Прехвърляне на съдържание посредством Windows Explorer

Импортиране на съдържание от Вашия Walkman към Music Center for PC

С помощта на компютър с Mac

Прехвърляне на съдържание от компютър Mac посредством Content Transfer

Прехвърляне на съдържание посредством Mac Finder

Създаване на списък за възпроизвеждане на компютър

Бележки за прехвърляне на съдържание от компютър

Възпроизвеждане/подреждане/изтриване на музика

Възпроизвеждане на музика

Преминаване към предишен/на/следващ/а (папка/списък за изпълнение/албум)

Промяна на режима на възпроизвеждане (повторение/разбъркване)

Промяна на обхвата на възпроизвеждане (папка/списък за изпълнение/албум)

Изтриване на песни от Вашия Walkman

Възпроизвеждане и разговори на смартфон

Bluetooth

Какво можете да правите с функцията Bluetooth

Свързване на Walkman към смартфон

Връзка с едно докосване със смартфон (NFC)

Свързване на Вашия Walkman към несдвоен смартфон с Android за първи път

Свързване на Вашия Walkman към несдвоен iPhone за първи път

Свързване на Вашия Walkman към сдвоен смартфон

Възпроизвеждане на музика на смартфон

Включване и изключване на функцията Bluetooth

Възпроизвеждане на музика на смартфон

Изберете Вашия Walkman или смартфон като източник на звука

Избор на качество на безжично възпроизвеждане

Бележки за Bluetooth функцията

Бележки за възпроизвеждане на музика от смартфон
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Телефонни разговори

Отговор/затваряне на повикване

Отхвърляне на повикване

Бележки за силата на звука за разговори по смартфони

Различни функции

Режим за околен звук

Какво представлява режимът за околен звук

Използване на Режим за околен звук

Използване на дистанционното управление (само за NW-WS625)

Части и прибори за управление (Дистанционно управление)

Използване на дистанционното управление

Сдвояване на Вашия Walkman с дистанционното управление

Смяна на батерията на дистанционното управление

Бележки за използването на дистанционното управление

Промяна на настройките за звук

Ограничаване на силата на звука

Намаляване на разликите в нивото на силата на звука между песните

Рестартиране / инициализиране

Рестартиране на Вашия Walkman

Възстановяване на фабричните настройки на Вашия Walkman

Форматиране на паметта на Вашия Walkman

Информация за версията/Системни актуализации

Проверка на информация за Вашия Walkman

Актуализиране на системния софтуер на Вашия Walkman

За ваша информация

Бележки относно това как да боравите с Вашия Walkman

Бележки за слушалките

Бележки за вградената батерия

Бележки за софтуера

Бележки за примерните данни
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Бележки относно използването при плуване в басейн или в морето

Бележки относно зареждането на батерията след плуване

Обща информация

Поддръжка

Уебсайт за обслужване на клиенти

Спецификации

Спецификации

Живот на батерията

Максимален брой на песни за записване

Поддържани формати

Системни изисквания

Отстраняване на неизправности

Захранване/Зареждане

Вашият Walkman не работи. Не можете да включите Вашия Walkman.

Не можете да заредите батерията.

Вградената акумулаторна батерия се изтощава бързо, дори след като Вашия Walkman е напълно зареден.

Компютър

Компютърът не разпознава свързания Walkman.

Възпроизвеждане на музика

Звукът става приглушен (нисък звук). Няма звук.

Walkman не възпроизвежда песни в желания ред.

Същата песен или албум се възпроизвежда многократно. Песните ще се възпроизвеждат в произволен ред.

Други

Как да поддържане и почистване на Walkman след спортуване (плуване, тичане и др.)
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Помощно ръководство

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Преди да използвате плейъра за първи път

Благодарим Ви, че закупихте този Walkman.

За информация относно законите, разпоредбите и търговските марки, моля, вижте “Важна информация” във
вградената памет на вашето устройство. За да прочетете информацията, копирайте файла
[Important_Information] на Вашия компютър и следвайте стъпките по-долу. 
Кликнете два пъти върху файла [Important_Information]. След това изберете език.

Преди да започнете да използвате Вашия Walkman, прочетете темите в [Сродна тема].

Всички други търговски марки и регистрирани търговски марки са търговски марки или регистрирани
търговски марки на съответните им собственици. В това ръководство знаците TM и ® не са конкретизирани.

Преди да започнете да използвате Вашия Walkman, проверете следната информация.

Име на модела

В настоящото ръководство [Помощно ръководство], има споменати няколко наименования на модели. Някои
модели не са достъпни в зависимост от страната или региона, където сте закупили Вашия Walkman.

Системни изисквания към компютъра

Когато свързвате Вашия Walkman към компютър, проверете системните изисквания към компютъра.

Зареждане на батерията

Батерията може да е на изчерпване, когато използвате Вашия Walkman за първи път. Заредете батерията, преди
да го използвате.

Илюстрации

Илюстрациите, показани в това ръководство са само за справка.
Те могат да се различават от реалния продукт.

Дизайнът и спецификациите могат да се променят без предизвестие.

Сродна тема
Ръководства и обща информация за Вашия Walkman
Системни изисквания
Зареждане на батерията
Бележки относно това как да боравите с Вашия Walkman
Бележки за слушалките

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Бележки за вградената батерия
Бележки за софтуера
Бележки за примерните данни
Бележки относно използването при плуване в басейн или в морето
Бележки относно зареждането на батерията след плуване
Обща информация
Поддръжка
Уебсайт за обслужване на клиенти

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Помощно ръководство

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Ръководства и обща информация за Вашия Walkman

Sony предлага следните ръководства и информация относно Вашия Walkman.
Предоставените ръководства описват следните операции и функции.

Основни операции.
Уникални функции, които изискват обяснения.
Сложни операции, които изискват инструкции.

Помощно ръководство

Това Помощно ръководство предоставя само стандартни работни процедури.
Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради
осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
Както всеки машинен превод, този превод не е съобразен изцяло с контекста и текстът може да не e представен
според желаното послание на оригинала.
Ето защо, преводът не винаги може точно да отрази оригиналното съдържание.

Как да прехвърляте съдържание към Вашия Walkman.
Как да използвате различните функции.
Бележки относно използването на Вашия Walkman.

 Ръководство за експлоатация (отпечатано)

Основни стъпки, за да започнете да слушате музика, след покупката на Вашия Walkman.

Instruction Manual (отпечатано)

Бележки относно използването на Вашия Walkman
Информация за съвместимост
Как да получите достъп до [Важна информация]

Read Before Using your Walkman in a Pool or the Ocean

Как да прикачите вложки за уши за плуване
Бележки относно използването на Вашия Walkman при плуване в басейн или в морето
Информация за поддръжка

Важна информация (доставена с паметта на Вашия Walkman)

Информация за авторски права, закони и правила 
За да прочетете файла, инсталирайте доставеният софтуер на Вашия компютър.

Уебсайт за обслужване на клиенти (онлайн)

Вижте [Уебсайт за обслужване на клиенти] в това [Помощно ръководство].

Най-новата информация за Вашия Walkman
Често задавани въпроси (FAQ)
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Сродна тема
Уебсайт за обслужване на клиенти

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Проверка на съдържанието на опаковката

NW-WS623/WS625 (Обикновен)
Walkman (1)
Тапи (1 чифт)
Тапи за плуване (1 чифт)
USB поставка (1)
USB кабел (1)
Регулиращ обръч (1)
Ръководство за експлоатация
Instruction Manual
Read Before Using your Walkman in a Pool or the Ocean

NW-WS625
Дистанционно управление (1)

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Разликите между стандартен тип вложки и вложки за плуване

С Вашия Walkman са доставени два различни типа вложки. Използвайте вложки за плуване, когато плувате.

Стандартен тип вложки за слушалките
Можете да използвате стандартния тип вложки в голямо разнообразие от ситуации.

вложки за плуване
Вложките за плуване не позволяват на водата да прониква вътре в слушалките. Можете да използвате вложките
за плуване, за да слушате музика удобно, когато плувате.

Забележка
С вложките за плуване звукът е по-слаб, отколкото със стандартните вложки. Ако е необходимо увеличете звука.

Когато заменяте вложките за плуване със стандартните вложки, звукът става по-силен. Регулирате силата на звука, за да
защитите ушите си.

Сродна тема
Проверка на съдържанието на опаковката
Смяна на вложките за уши на слушалките
Смяна на вложките с вложки за плуване

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Смяна на вложките за уши на слушалките

За да се наслаждавате на по-добро качество на звука, изберете вложки за уши на слушалките с подходящ
размер за всяко ухо.

Съвет
Когато вложките за уши се износят, закупете си нови.

Ако вложките за уши се замърсят, извадете ги от слушалките. След това измийте на ръка вложките за уши с неутрален
препарат. След измиване ги подсушете от водата и ги закачете отново.

Откачване на вложките за уши от слушалките.

Задръжте слушалките и след това завъртете и издърпайте вложките.
Ако вложките са хлъзгави, увийте ги в суха, мека кърпа.

1

Прикрепване на новите вложки за уши към слушалките.

Натиснете здраво вложките за уши върху слушалките. Подравнете краищата на вложките за уши ( ) с 
на слушалките.

За да предотвратите вложките за уши да се изхлузят и да останат в ушите Ви, уверете се, че сте ги
прикачили правилно.

2
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Сродна тема
Проверка на съдържанието на опаковката
Разликите между стандартен тип вложки и вложки за плуване
Смяна на вложките с вложки за плуване

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Инсталиране на Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC е приложение за компютри с Windows . Използвайте последната версия на Music Center for
PC.
Можете да използвате Music Center for PC , за да извършвате следните операции.

Импортиране на съдържание (например музика) от компактдискове към компютър.

Организиране и управление на съдържанието.
Например можете да създавате списъци за възпроизвеждане.

Прехвърляне на съдържание на компютър към Вашия Walkman.

Потвърдете системните изисквания, преди да инсталирате Music Center for PC.

Сродна тема
Подготовка на музикално съдържание
Прехвърляне на съдържание от компютър Windows посредством Music Center for PC
Системни изисквания

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Достъп до уеб сайта за изтегляне на Music Center for PC .

http://www.sony.net/smc4pc/

1

Инсталирайте Music Center for PC.

За подробности относно инсталирането, вижте [Download]-[Installation procedure] на сайта за поддръжка на
Music Center for PC . (http://www.sony.net/smc4pc/)

2

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Инсталиране на Content Transfer (Mac)

Content Transfer е софтуер за компютри Mac. Използвайте последната версия на Content Transfer. Можете да
прехвърляте съдържание, което управлявате с iTunes или Finder. Можете просто да плъзнете и пуснете песни или
албуми, за да ги прехвърлите към Вашия Walkman.
Потвърдете системните изисквания, преди да инсталирате Content Transfer.

Забележка
Ако бъдете подканени, рестартирайте компютъра. Следвайте инструкциите на екрана.

Сродна тема
Подготовка на музикално съдържание
Прехвърляне на съдържание от компютър Mac посредством Content Transfer
Системни изисквания

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Достъп до програмата за инсталиране на Content Transfer.

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

1

Отворете изтегления файл.

[ContentTransfer.dmg] ще бъде записан автоматично в папката за изтегляния. Папката може да се отвори
автоматично.

2

Инсталирайте Content Transfer.

Стартирайте [ContentTransfer.pkg]. Следвайте инструкциите на екрана. Когато приключите инсталацията, ще
се покаже  .

3

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Включване и изключване на Вашия Walkman

За да изключите Вашия Walkman
Задръжте натиснат бутона ( ) за 3 секунди.
Ще чуете звук за изключване. След това, Вашия Walkman и светлинният индикатор ( ) ще се изключат.

Съвет
Вашият Walkman ще се изключи автоматично, ако не работите с него 30 минути (само когато възпроизвеждането е на
пауза). За да включите Walkman, задръжте натиснат бутона ( ) за 3 секунди.

Когато изключите Вашия Walkman, дистанционното управление (само за NW-WS625) се изключва.

Сродна тема
Потвърждение за състоянието посредством светлинния индикатор за работното състояние OPR
Използване на дистанционното управление

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Задръжте натиснат бутона ( ) за 3 секунди.

Ще чуете звук за стартиране.
След като Вашия Walkman се включи, светлинният индикатор ( ) светва.

1

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Зареждане на батерията

Съвет
За подробности относно това колко време отнема пълното зареждане на батерията, вижте [Спецификации].

Забележка
Компютърът може да не разпознае Вашия Walkman в следните ситуации.

Когато свързвате Вашия Walkman с компютър за първи път.
Когато Вашия Walkman не е бил използван за дълъг период от време.  
Заредете Вашия Walkman за около 10 минути. Вашият Walkman може да стартира нормално.

Свържете USB кабела (доставени) към USB поставката (доставени). След това, прикачете Вашия
Walkman към USB поставката.

Уверете се, че сте свързали клемите (  и ).

1

Свържете Вашия Walkman с включен компютър посредством USB.

Можете да проверите състоянието на зареждане със светлинния индикатор ( ).
Докато зареждате батерията: оранжев цвят
Когато зареждането приключи: зелен цвят

2

Изключете Вашия Walkman от компютъра.3
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Ако клемите на Вашия Walkman са мокри, подсушете ги.

Ако клемите на Вашия Walkman са мръсни, почистете ги с мека, суха кърпа.

Няма да можете да работите с Вашия Walkman в следните ситуации.

Докато Вашия Walkman е свързан към компютъра.
Докато зареждате батерията.

Сродна тема
Удължаване на живота на батерията
Бележки относно зареждането на батерията
Бележки относно зареждането на батерията след плуване
Спецификации

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Удължаване на живота на батерията

Можете да намалите изтощаването на батерията, като използвате Вашия Walkman по следния начин.
Животът на батерията зависи от условията на използване. За подробности относно живота на батерията, вижте
[Живот на батерията].

Изключвайте ръчно захранването, когато не използвате Вашия Walkman.
Задайте всички настройки за качество на звука на изключено.
Изключвайте Bluetooth функцията, когато не я използвате.

Сродна тема
Зареждане на батерията
Включване и изключване на Вашия Walkman
Ограничаване на силата на звука
Намаляване на разликите в нивото на силата на звука между песните
Включване и изключване на функцията Bluetooth
Връзка с едно докосване със смартфон (NFC)
Бележки за вградената батерия
Свързване на Вашия Walkman към сдвоен смартфон
Живот на батерията

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Бележки относно зареждането на батерията

Времето за зареждане се различава в зависимост от условията на използване на батерията.
Когато батерията е заредена достатъчно, но животът ѝ е спаднал до около половината от неговата нормална
продължителност, батерията може да бъде износена. Консултирайте се с най-близкия търговец на Sony или
Sony Service Center.
Компютърът може да не разпознае Вашия Walkman в следните ситуации.

Когато свързвате Вашия Walkman с компютър за първи път.
Когато Вашия Walkman не е бил използван за дълъг период от време.  
Заредете Вашия Walkman за около 10 минути. Вашият Walkman може да започне да работи нормално.

Когато температурата на околната среда, надвишава препоръчителния обхват, зареждането се прекратява
принудително.Зареждайте батерията при околна температура от 5°C до 35°C  .
Батерията може да бъде зареждана около 500 пъти от напълно разредено състояние. Точният брой пъти
може да варира в зависимост от условията на използване.
За да предотвратите износването на батерията, зареждайте я поне веднъж на всеки 6 месеца.
Зареждането не се гарантира, когато използвате домашно сглобен или модифициран компютър.
Зареждането от USB хъб, се гарантира само, когато използвате USB хъб с автономно захранване, който има
оторизирано лого.
Не свързвайте Вашия Walkman към компютър за дълъг период от време, когато компютърът не е свързан към
променливо захранване - битово електрозахранване. В противен случай батерията на компютъра, може да се
изтощи.
Докато Вашия Walkman е свързан към компютър, спазвайте следните предупреждения. В противен случай
Вашия Walkman може да не работи както трябва.

Не включвайте компютъра.
Не рестартирайте компютъра.
Не изваждайте компютъра от режим на заспиване.
Не изключвайте компютъра.

Вашият Walkman може да загрее по време на зареждане. Това не е повреда.
Когато зареждате Вашия Walkman с помощта на компютър, не изваждайте USB кабела, докато прехвърляте
данни. Ако изключите USB кабела, данните във Вашия Walkman може да се изгубят.

Сродна тема
Зареждане на батерията
Удължаване на живота на батерията
Бележки относно зареждането на батерията след плуване
Бележки за вградената батерия
Живот на батерията

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

20



4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

21



Помощно ръководство

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Части и управление

Тапа
Можете да сменяте вложките на слушалките (стандартен тип вложки или вложки за плуване), за да отговарят
на условията за употреба. За да се наслаждавате на по-добро качество на звука, изберете вложки за
слушалките с подходящ размер за всяко ухо.

1.

N-знак
Докоснете Bluetooth устройство до този знак, за да установите Bluetooth връзка. (Bluetooth устройството
трябва да поддържа функцията NFC).

2.

Бутон MODE

Натиснете бутона, за да промените режима на възпроизвеждане (Normal Play/ Repeat Play/ Shuffle Play/
Shuffle All).
Задръжте натиснат бутона за 3 секунди, за да промените диапазона на възпроизвеждане (Folder Mode/
Playlist Mode/ Album Mode).
Кликнете двукратно върху бутона, за да възпроизвеждате текущата песен многократно (One Track Repeat).

3.

Бутон AMB/  (Режим за околен звук/Bluetooth)

Натиснете бутона за включване или изключване на Режим за околен звук. Можете да чувате околния звук,
дори когато сте със слушалките на ушите.
Ккликнете двукратно върху бутона, за да изберете различен Режим за околен звук. Когато Режим за околен
звук е включен, можете да изберете Режим за околен звук, според Вашата околната среда (Mode A/Mode
B/Mode C).
Натиснете и задръжте за 2 секунди, за да включите или изключите функцията Bluetooth.
Задръжте натиснат бутона за 7 секунди, за да свържете Вашия Walkman с Bluetooth устройство.

4.

Бутони за силата на звука + (*1)/–
Натиснете бутоните, за да регулирате силата на звука за възпроизвеждане на музика или разговор.

5.

Вградена Bluetooth антена
Антената позволява на Вашия Walkman, за да се свържете с Bluetooth устройства. Не покривайте антената,
когато Bluetooth връзката е активна. В противен случай е възможно връзката да бъде прекъсната.

6.

Бутон  (Вкл./Изкл.)

Задръжте натиснат бутона за 3 секунди, за да включите или изключите Вашия Walkman.

7.
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Ако работата му стане нестабилна, задръжте натиснат бутона за 10 секунди, за да рестартирате Вашия
Walkman.

Светлинен индикатор OPR (работно състояние)
Светлинният индикатор показва различните състояния на Вашия Walkman. (Например, включване или
изключване и др.)

8.

Бутон  (Възпроизвеждане/Пауза) (*1)

Натиснете бутона, за да стартирате или поставите възпроизвеждането на пауза.
Натиснете бутона, за да отговорите или да затворите разговор, докато Вашия Walkman е свързан към
смартфон.
Задръжте натиснат бутона за 2 секунди, за да отхвърлите разговор.
Задръжте натиснат бутона за 2 секунди, за да превключите източника на звука (Вашия Walkman или
смартфона).
Натиснете и задръжте за 15 секунди, за да задействате режима на форматиране.

9.

Бутон  (назад)

Натиснете бутона, за да преминете назад в рамките на текущата песен или към предходната песен.
Задръжте натиснат бутона, за да превъртите възпроизвеждане бързо назад.
Кликнете двукратно върху бутона, за да се върнете към първата песен на текущата папка или албум.
Кликнете двукратно върху бутона отново, за да преминете към началото на първата песен на предишната
папка или албум.

10.

Бутон  (напред)

Натиснете бутона, за да преминете към началото на следващата песен.
Задръжте натиснат бутона за възпроизвеждане бързо напред.
Кликнете двукратно върху бутона, за да преминете напред до началото на първата песен от следващата
папка или албум.

11.

Клеми
Когато зареждате батерията, свържете клемите към клемите на USB поставката (доставени).

12.

Има релефни точки върху  бутона и върху бутона за увеличаване на звука „+“. Релефните точки могат да Ви помогнат да работите с
бутоните, без да ги гледате.

*1

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Как да поставите Вашия Walkman на ушите Ви

Изберете вложки за уши на слушалките с размер, подходящ за всяко ухо. Ако вложките за уши на слушалките не
прилепват плътно към ушите Ви, опитайте друг размер.

Съвет
Ако не усещате Вашият Walkman да Ви е удобен, сменете вложките за уши на слушалките.

За да използвате вашия Walkman при плуване, сменете вложките за уши на слушалките с вложки за плуване.

Забележка
Поставяйте стабилно Вашия Walkman на ушите си, докато вложките и ушите Ви са още сухи.

Поставете плътно вложките в ушите Ви. Ако има пролука между ушите Ви и слушалките, водата ще навлезе в ушите Ви.

Не извивайте или деформирайте увиващата се лента за врата. Ако многократно огъвате обръча за врата на едно и също
място, той може да се повреди или счупи. Ако увиващата се лента за врата е счупена, телът в нея може да излезе и да
Ви нарани. В този случай спрете да използвате Вашия Walkman.

Проверете коя е лявата и коя дясната страна на Вашия Walkman.

: лява страна
: дясна страна

1

Задръжте бутона ( ) натиснат за 3 секунди, за да включите Вашия Walkman.2

Окачете обръча за врата над горната част на ушите и зад врата си.3

Поставете модулите на слушалките в ушите си.4

Наместете Вашия Walkman така, че да Ви е по-удобен.5

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Сродна тема
По-добро закрепване
Разликите между стандартен тип вложки и вложки за плуване
Смяна на вложките за уши на слушалките
Смяна на вложките с вложки за плуване
Разкачете Вашия Walkman

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Помощно ръководство

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

По-добро закрепване

Опитайте следното, за да прикрепите по-добре Вашия Walkman към ушите Ви.

Стабилизиране на Вашия Walkman с регулиращата лента (доставени)

Прикрепете регулиращата лента към увиващата се лента за носене на врата. Вложките за уши на слушалките
могат да прилепнат по-плътно в ушите Ви.

Стабилизиране на Вашия Walkman с очила за плуване

Стабилизирайте частта до стрелката на илюстрацията с еластичната лента на Вашите очила за плуване. Това
ще предотврати сваляне на Вашия Walkman поради притискането от водата.

Забележка
Не извивайте или деформирайте увиващата се лента за врата. Ако многократно огъвате обръча за врата на едно и също
място, той може да се повреди или счупи. Ако увиващата се лента за врата е прекъсната, телът в нея може да излезе и
да Ви нарани. В този случай спрете да използвате Вашия Walkman.

Сродна тема

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

26



Как да поставите Вашия Walkman на ушите Ви
Включване и изключване на Вашия Walkman

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Помощно ръководство

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Разкачете Вашия Walkman

Когато Вашия Walkman от ушите си, следвайте напътствията и забележките по-долу.

Забележка
Не отделяйте рязко Вашия Walkman, когато вложките за уши на слушалките са плътно в ушите Ви. В противен случай
можете да възникнат следните проблеми.

Вашите уши или тъпанчета могат да бъдат увредени.
Вложките за уши на слушалките могат да останат в ушите Ви.

Сродна тема
Поддръжка

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Внимателно преместете Вашия Walkman нагоре и надолу. След това се отделете Вашия Walkman от
ушите Ви.

1

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Потвърждение за състоянието посредством светлинния индикатор за работното
състояние OPR

Когато функцията Bluetooth е изключена

Светлинният индикатор ( ) показва състоянието на батерията и текущите настройки. Светлинният индикатор
има различни цветове и начини на мигане.

Когато включите Вашия Walkman
Стартиране

Когато включите Вашия Walkman, светлинният индикатор светва в зелено. Вашият Walkman е готов за
използване.

Възникнала е грешка

Когато е възникнала грешка, светлинният индикатор светва в червено за 10 секунди. В този случай
рестартирайте Вашия Walkman. Ако проблемът продължава, форматирайте паметта на Вашия Walkman.

При възпроизвеждане или пауза
Батерията е достатъчно заредена.

Възпроизвеждането е на пауза.

Вашият Walkman възпроизвежда музика.

Батерията е изтощена.

Възпроизвеждането е на пауза.

Вашият Walkman възпроизвежда музика.

Батерията е изтощена.

Не можете да работите с Вашия Walkman. Заредете батерията.

Когато Вашия Walkman не може да възпроизвежда музика поради грешка, светлинният индикатор мига в червено
два пъти.

Когато Вашия Walkman е свързан към компютър

Батерията се зарежда в момента.
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Батерията е напълно заредена.

В момента се прехвърлят данни между Вашия Walkman и компютъра. Не изключвайте Вашия Walkman от
компютъра.

Когато зареждате батерията при температура на околната среда извън диапазона от 5°C до 35°C  , светлинният
индикатор мига многократно по два пъти в червено.

Когато е включена функцията Bluetooth

Светлинният индикатор ( ) показва състоянието на връзката Bluetooth. Светлинният индикатор светва в
комбинация от синьо и други цветове. Той има също и различни начини на мигане.

В процес на сдвояване

Вашият Walkman е сдвоен с Bluetooth устройство.

Вашият Walkman е в изчакване за връзка.

Вашият Walkman е в изчакване за Bluetooth връзка.

По време на възпроизвеждане или пауза (след като е била установена връзка)
Батерията е достатъчно заредена.

Възпроизвеждането е на пауза.

Вашият Walkman възпроизвежда музика.

Батерията е изтощена.

Възпроизвеждането е на пауза.

Вашият Walkman възпроизвежда музика.

Когато отговорите на повикване или говорите по телефона

Смартфонът получава повикване.

Смартфонът е зает в разговор или набиране.

Сродна тема
Рестартиране на Вашия Walkman
Форматиране на паметта на Вашия Walkman

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Водоустойчивост и прахоустойчивост на този Walkman

Течности, за които важат спецификациите за водоустойчивост

Видовете течности, за които важат спецификациите за водоустойчивост на вашия Walkman, са следните.

Приложими: 
Прясна вода, чешмяна вода, пот, вода в басейн, солена вода

Неприложими: 
Течности, различни от горепосочените (например: сапунена вода, вода, съдържаща препарати за почистване или
къпане, шампоан, гореща минерална вода и т.н.)

Водоустойчивостта на вашия Walkman се базира на измерванията ни при условията, описани в този раздел.
Обърнете внимание, че ограничената гаранция не покрива неизправности, настъпили при потапяне във вода, но
причинени от неправилно използване от страна на клиента.

Водоустойчивост и прахоустойчивост на този Walkman

Спецификациите за водоустойчивост (*1) на този Walkman са еквивалентни на IEC 60529 “Степени на защита от
навлизане на вода (IP код)” IPX5/8(*2), а спецификациите за прахоустойчивост на този Walkman са еквивалентни
на IEC 60529 “Степени на защита от твърди предмети”IP6X(*3). Ако ползвате вашия Walkmanв плувен басейн, не
влизайте на дълбочина повече от 2 метра  , докато сте с него.  
Преди употреба се уверете, че сте прочели и разбирате напълно спецификациите за водоустойчивост/
прахоустойчивост.

Сродна тема
Смяна на вложките с вложки за плуване
Защо звукът се заглушава когато плувате?
Бележки относно използването при плуване в басейн или в морето
Бележки относно зареждането на батерията след плуване

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Модулите на слушалките не са напълно водонепроницаеми.(*1)
IPX5 (Степени на защита от струи вода): Вашият Walkman с поставени тапи за плуване е тестван и ще работи дори когато е изложен
на директна струя вода от която и да е посока в ситуации с приблизително 12,5 л/мин. вода за повече от 3 минути от разстояние около
3 метра чрез използване на дюза с вътрешен диаметър 6,3 милиметра. Това обаче не се отнася до модулите на слушалките. 
IPX8 (Степени на защита от продължително потапяне във вода): Вашият Walkman с поставени тапи за плуване е тестван и ще
продължи да работи дори когато бъде потопен във вода на дълбочина 2 метра в продължение на 30 минути.

(*2)

IP6X (Степени на защита от прах): Вашият Walkman с поставени тапи за плуване е тестван и ще продължи да спира праха и след 8
часа в устройство за изпитване, което съдържа частици прах с диаметър до 75 μm.

(*3)

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Смяна на вложките с вложки за плуване

Използвайте вложки за плуване, когато плувате.

Изберете си подходящи вложки за плуване.

При покупката на Вашия Walkman са поставени стандартни вложки.

Отворът на стандартните тапи е открит ( ).
Отворите в вложките за плуване са покрити с тънък филм ( ). Това не позволява на водата да прониква
вътре в тях.

1

Изберете вложки за плуване с подходящ размер.

Доставят се 4 различни размера (S/M/L/LL).
Изберете размер с малко по-плътно прилепване към ухото от стандартния тип вложки.
Изберете подходящия размер за всяко ухо.

2

Прикрепете вложките към слушалките.

Натиснете здраво вложките върху слушалките. Подравнете краищата на вложките ( ) с  на слушалките.

За да предотвратите възможността вложките да се изхлузят и да останат в ушите Ви, уверете се, че сте ги
прикачили правилно.

3
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Съвет
Ако вложките се замърсят, извадете ги от слушалките. След това измийте на ръка вложките с неутрален препарат. След
измиване ги подсушете от водата и ги поставете отново на слушалките.

Сродна тема
Водоустойчивост и прахоустойчивост на този Walkman
Разликите между стандартен тип вложки и вложки за плуване

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Digital Music Player
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Защо звукът се заглушава когато плувате?

В следните ситуации, звукът може да бъде заглушен.

В слушалките е проникнала вода, която е проникнала в пролуката между ушите Ви и слушалките ( ).
Вложките на слушалките не прилепват плътно към ушите Ви. Изберете вложки с размер, подходящ за всяко
ухо.

В слушалките е проникнала и се е натрупала вода ( ). Ако използвате стандартен тип вложки, сменете ги с
вложки за плуване.

Как да отстраните водата, ако звукът стане приглушен

Ако звукът стане заглушен, отстранете водата както следва.

Отстранете водата от ушите си.

Отстранете водата от слушалките. 
Откачете вложките от слушалките. След това потупайте слушалките леко 5-10 пъти върху суха кърпа.
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Сродна тема
Разкачете Вашия Walkman
Смяна на вложките с вложки за плуване
Поддръжка

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Бележки относно използването при плуване в басейн или в морето

Не използвайте вашия Walkman на места или при обстоятелства, при които е опасно да не чувате околните
звуци.
Когато използвате вашия Walkman в обществени или частни плувни съоръжения, спазвайте правилата на
съответното съоръжение.
Тапите създават уплътнение във вашия ушен канал. Следователно съществува риск от увреждане на ушите
или тъпанчетата ви, ако върху тапите има твърде високо налягане/силен натиск или ако рязко ги извадите от
ушите. Поради този риск не правете твърде енергични упражнения, не се гмуркайте в плувния басейн и т.н.,
докато носите вашия Walkman.
Не обливайте с гореща вода директно вашия Walkman и не духайте с горещ въздух от сешоар или друг
подобен уред директно върху вашия Walkman. Никога не използвайте вашия Walkman на места с високи
температури, като напр. в сауни или край печки.
Не използвайте и не оставяйте своя Walkman при следните условия:

на топли места с температура над 45 °C  например на ярко слънце, в автомобил, в топла вода или на
други места с висока температура и висока влажност
на студени места с температура под –5 °C 

Ако не можете да избегнете използването на своя Walkman на места, изложени на директна слънчева
светлина, покрийте го с хавлия или др.
С тапите за плуване звукът е по-слаб, отколкото със стандартните тапи. Ако е необходимо, го увеличете.
Когато заменяте тапите за плуване със стандартните тапи, звукът става по-силен. Регулирайте силата на
звука, за да не увредите тъпанчетата си.
Вашият Walkman може да се откачи и падне при твърде енергични упражнения.
Вашият Walkman ще потъне, ако бъде изпуснат във водата.
Радио вълните не се предават през вода. Не можете да изпълните следните операции посредством Bluetooth
връзка под водата.

Слушане на музика на смартфон.
Отговаряне на повикване.
Използване на дистанционното управление (само заNW-WS625).

Бележки относно режима за околен звук
Когато са поставени тапи за плуване, няма да можете да чувате околните звуци така, както със стандартните
тапи.
Околните звуци не могат да се чуват добре след като използвате вашия Walkman в басейн или в морето. Леко
потупайте неколкократно (около 30 пъти) зоните около бутоните на вашия Walkman върху суха кърпа. След
това оставете Вашия Walkman върху суха кърпа да се изсуши на стайна температура за 2 до 3 часа, за да сте
сигурни, че е напълно сух преди следващата употреба.
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Сродна тема
Водоустойчивост и прахоустойчивост на този Walkman
Разликите между стандартен тип вложки и вложки за плуване

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Бележки относно зареждането на батерията след плуване

Преди да заредите батерията, уверете се, че Вашият Walkman не е мокър.
Ако Вашият Walkman е мокър, избършете влагата изцяло и подсушете Вашия Walkman при стайна
температура. Преди да заредите батерията, уверете се, че няма няма влага по Вашия Walkman.
USB поставката (доставени) не е водоустойчива.

Не докосвайте USB поставката с мокри ръце.
Не използвайте USB поставката, когато Вашия Walkman е мокър.

Сродна тема
Водоустойчивост и прахоустойчивост на този Walkman
Разликите между стандартен тип вложки и вложки за плуване
Поддръжка
Бележки относно зареждането на батерията

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Регулиране на силата на звука

Съвет
Ако гласовите напътствия са с твърде висок звук, докато слушате музика в режим на слушалки, опитайте следното.

Намалете силата на звука на Вашия Walkman и след това увеличете силата на звука на смартфона.

Сродна тема
Обем на операцията в съответствие с eвропейски и корейски директиви

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Натиснете бутона ( ), за да регулирате нивото на звука.

Има 31 нива на звука, от 0 до 30 (ниво по подразбиране: 10).

1

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Обем на операцията в съответствие с eвропейски и корейски директиви

За европейски клиенти
За корейски клиенти

Гласовото напътствие „Check the volume level“ (Проверете нивото на звука) е предназначено да защити ушите Ви.
Ще чуете това гласово напътствие първоначално, след като сте повишили нивото на звука до вредно ниво.
Натиснете произволен бутон, за да спрете алармата и предупреждението.

Забележка
Можете да увеличите силата на звука, след като отмените алармата и предупреждението.

След първоначалното предупреждение, алармата и предупреждението, че силата на звука е зададена на ниво, което е
вредно за слуха Ви, се повтарят на всеки общо 20 часа. Когато това се случи, силата на звука ще се намали автоматично.

Ако изключите Вашия Walkman, след като сте избрали висок звук, който може да навреди на слуха Ви, нивото на звука
автоматично ще бъде по-ниско, когато включите Вашия Walkman следващия път.

Алармата няма да прозвучи, когато Вашия Walkman е в режим на слушалки.

Сродна тема
Регулиране на силата на звука

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Подготовка на музикално съдържание

Преди да прехвърляте музикално съдържание към Walkman, трябва да подготвите съдържанието.
Тази тема включва инструкции за следните операции.

Импортиране на съдържание от аудиодиск към Music Center for PC.
Импортиране на съдържание, съхранено на компютъра към Music Center for PC.
Импортиране на съдържание, съхранено на външно мултимедийно устройство към компютър.
Закупуване на съдържание от онлайн услуги за музика.

Инструкциите по-долу са за операции, използващи Music Center for PC. Music Center for PC е препоръчителен
софтуер за Вашия Walkman. Инсталирайте предварително Music Center for PC .

Забележка
Импортираното съдържание е ограничено само за лично ползване. Употребата му за други цели изисква разрешение от
носителите на авторските права.

Ако използвате компютър Mac, използвайте Content Transfer.

Импортиране на съдържание от аудиодиск към Music Center for PC

За подробности относно процедурата, вижте [How to use] в сайта за поддръжка на Music Center for PC .
(http://www.sony.net/smc4pc/)

Съвет
Можете също да използвате iTunes, вместо Music Center for PC , за да импортирате компактдискове.

Импортиране на съдържание, съхранено на компютъра към Music Center for PC

Използвайте компютър, на който е била инсталирана Music Center for PC .1.

Стартирайте Music Center for PC.2.

Поставете аудиодиск в четеца за компактдискове на Вашия компютър.
Съдържанието на аудиодиска ще се появи на екрана на Music Center for PC .
Можете да промените настройката на формата за импортиране на компактдискове, ако е необходимо.

За по-високо качество на звука: FLAC
За нормално качество на звука: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)

3.

Прехвърлете съдържанието с музика на аудиодиска към Music Center for PC.4.

Използвайте компютър, на който е била инсталирана Music Center for PC .1.

Стартирайте Music Center for PC.2.

От левия панел на Music Center for PC екран, изберете от менюто за импортиране на съдържание от
компютър.
Можете да зададете папка за съдържание, което искате да импортирате.

3.

Започнете да импортирате съдържанието.4.
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За подробности относно процедурата, вижте [How to use] в сайта за поддръжка на Music Center for PC .
(http://www.sony.net/smc4pc/)

Импортиране на съдържание, съхранено на външно мултимедийно устройство към
компютър

Използване на външно мултимедийно устройство, което съдържа музикално съдържание.
Следните инструкции са за Windows Explorer. Ако използвате компютър Mac, използвайте Finder.

Закупуване на съдържание от онлайн услуги за музика

Можете да закупите музикално съдържание от онлайн услуги за музика.
Проверете сервизното ръководство за доставчика на услугата, който използвате. Всеки доставчик има различни
процедури за изтегляне, съвместими файлови формати и методи за плащане. Имайте предвид, че доставчикът
може да избере да прекрати услугата без предизвестие.

Сродна тема
Инсталиране на Music Center for PC (Windows)
Инсталиране на Content Transfer (Mac)
Прехвърляне на съдържание от компютър Windows посредством Music Center for PC
Прехвърляне на съдържание посредством Windows Explorer
Прехвърляне на съдържание от компютър Mac посредством Content Transfer
Прехвърляне на съдържание посредством Mac Finder
Възпроизвеждане на музика
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Свързване на външно мултимедийно устройство към компютър.1.

Отворете външното мултимедийно устройство във Windows Explorer.2.

Отворете папката [Музика] на компютъра във Windows Explorer.3.

Плъзнете и пуснете папки или файлове от външното мултимедийно устройство към папката [Музика] на
компютъра.

4.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство
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Прехвърляне на съдържание от компютър Windows посредством Music Center
for PC

Можете да прехвърляте съдържание, което се съхранява на компютър с Windows към Вашия Walkman,
посредством Music Center for PC.

За подробности относно процедурата, вижте [How to use] в сайта за поддръжка на Music Center for PC .
(http://www.sony.net/smc4pc/)

Забележка
Не изключвайте USB кабела, по време на прехвърляне на данни. В противен случай е възможно данните да бъдат
повредени.

Импортираното съдържание е ограничено само за лично ползване. Употребата му за други цели изисква разрешение от
носителите на авторските права.

Използвайте компютър, на който е била инсталирана Music Center for PC .1

Стартирайте Music Center for PC.2

Свържете вашия Walkman към компютъра посредством USB.3

Кликнете върху  в долната лява част на Music Center for PC, за да отворите списъка на
съдържанието на Вашия Walkman.

4

Изберете [Music Library] , за да отворите списъка на съдържанието на Music Center for PC.5

Изберете албуми или песни, които искате да прехвърлите.6

Кликнете върху , за да ги прехвърлите.7

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
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Сродна тема
Инсталиране на Music Center for PC (Windows)
Подготовка на музикално съдържание
Прехвърляне на съдържание посредством Windows Explorer
Възпроизвеждане на музика

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Прехвърляне на съдържание посредством Windows Explorer

Можете да прехвърляте съдържание директно посредством плъзгане и пускане от Windows Explorer.

Забележка
Спазвайте следните предпазни мерки. В противен случай Вашия Walkman може да не успее да възпроизведе файловете.

Не променяйте имената на основните папки (като например [MUSIC]).
Не прехвърляйте файловете към папки различни от [MUSIC].
Не изключвайте USB кабела, по време на прехвърляне на данни.
Не форматирайте паметта на Вашия Walkman на компютъра.

Импортираното съдържание е ограничено само за лично ползване. Употребата му за други цели изисква разрешение от
носителите на авторските права.

Свържете Вашия Walkman с компютъра посредством USB.1

Отворете папката във Вашия [WALKMAN], както следва.

Windows 10:  
Отворете [Файлов мениджър] от менюто [Начало] . Изберете [WALKMAN] от левия панел.
Windows 8.1: 
Отворете [File Explorer] от [Работен плот]. Изберете [WALKMAN] от списъка под [Този компютър].

2

Отворете папката [MUSIC] във Вашия [WALKMAN].3

Плъзнете и пуснете файлове или папки на компютъра към папката [MUSIC] .

Потвърдете, че прехвърлянето е завършено. Изключете Вашия Walkman от компютъра.

4
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Не изключвайте Вашия Walkman, докато примигва индикаторa за работно състояние OPR. В противен случай данните,
прехвърляни или съхранявани на Вашия Walkman, е възможно да бъдат повредени. Ако връзката с Вашия Walkman бъде
прекъсната докато се прехвърлят файлове, е възможно във Вашия Walkman да останат ненужни файлове. В такъв
случай прехвърлете използваемите файлове обратно на компютъра и форматирайте Вашия Walkman.

Сродна тема
Подготовка на музикално съдържание
Прехвърляне на съдържание от компютър Windows посредством Music Center for PC
Възпроизвеждане на музика

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Импортиране на съдържание от Вашия Walkman към Music Center for PC

За подробности относно процедурата, вижте [How to use] в сайта за поддръжка на Music Center for PC .
(http://www.sony.net/smc4pc/)

Забележка
Не изключвайте USB кабела, по време на прехвърляне на данни. В противен случай е възможно данните да бъдат
повредени.

Импортираното съдържание е ограничено само за лично ползване. Употребата му за други цели изисква разрешение от
носителите на авторските права.

Сродна тема
Инсталиране на Music Center for PC (Windows)

Използвайте компютър, на който е била инсталирана Music Center for PC .1

Стартирайте Music Center for PC.2

Свържете вашия Walkman към компютъра посредством USB.3

Кликнете върху  в долната лява част на Music Center for PC , за да отворите списъка на
съдържанието на Вашия Walkman.

4

От списъка със съдържанието на Вашия Walkman изберете съдържанието, което искате да
импортирате в Music Center for PC.

5

Кликнете върху  в Music Center for PC.6

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Възпроизвеждане на музика
Поддържани формати

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Прехвърляне на съдържание от компютър Mac посредством Content Transfer

Можете да използвате Content Transfer. Съдържание със защитени авторски права не може да бъде
прехвърляно.

Забележка

Използвайте компютър, на който е била инсталирана Content Transfer .1

Стартирайте Content Transfer.2

Свържете Вашия Walkman към компютър посредством USB.3

Отворете Finder или iTunes. След това изберете съдържанието.4

Плъзнете и пуснете съдържанието в Content Transfer.

Потвърдете, че прехвърлянето е завършено. Изключете Вашия Walkman от компютъра.

5

49



Операцията може да не бъде гарантирана в зависимост от версията на iTunes.

Не изключвайте USB кабела, по време на прехвърляне на данни. В противен случай е възможно данните да бъдат
повредени.

Импортираното съдържание е ограничено само за лично ползване. Употребата му за други цели изисква разрешение от
носителите на авторските права.

Сродна тема
Инсталиране на Content Transfer (Mac)
Подготовка на музикално съдържание
Възпроизвеждане на музика

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Прехвърляне на съдържание посредством Mac Finder

Можете да прехвърляте съдържание директно посредством плъзгане и пускане от Finder.

Забележка
Спазвайте следните предпазни мерки. В противен случай Вашия Walkman може да не успее да възпроизведе файловете.

Не променяйте имената на основните папки (като например [MUSIC]).
Не прехвърляйте файловете към папки различни от [MUSIC].
Не изключвайте USB кабела, по време на прехвърляне на данни.
Не форматирайте паметта на Вашия Walkman на компютъра.

Импортираното съдържание е ограничено само за лично ползване. Употребата му за други цели изисква разрешение от
носителите на авторските права.

Не изключвайте Вашия Walkman, докато примигва индикаторът OPR. В противен случай данните, прехвърляни или
съхранявани на Вашия Walkman, е възможно да бъдат повредени. Ако връзката с Вашия Walkman бъде прекъсната
докато се прехвърлят файлове, е възможно във Вашия Walkman да останат ненужни файлове. В такъв случай
прехвърлете използваемите файлове обратно на компютъра и форматирайте Вашия Walkman.

Свържете Вашия Walkman към включен компютър посредством USB.1

Изберете Вашия [WALKMAN] в страничната лента на Finder.2

Отворете папката [MUSIC] във Вашия [WALKMAN].3

Плъзнете и пуснете желаните файлове или папки ( ) към [MUSIC] папката ( ) във Вашия
[WALKMAN].

Потвърдете, че прехвърлянето е завършено. Изключете Вашия Walkman от компютъра.

4
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Сродна тема
Инсталиране на Content Transfer (Mac)
Подготовка на музикално съдържание
Възпроизвеждане на музика

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Създаване на списък за възпроизвеждане на компютър

Не можете да създадете списък за възпроизвеждане с помощта на Вашия Walkman. Създайте списък за
възпроизвеждане на компютър и да го прехвърлете на Вашия Walkman.

Windows:
Създайте списък за възпроизвеждане с помощта на Music Center for PC и го прехвърлете на Вашия Walkman.
Създайте списък за изпълнение с помощта на iTunes. Импортирайте списъка за изпълнение и го прехвърлете
към Вашия Walkman с помощта на Music Center for PC.

Mac:
Създайте списък за възпроизвеждане с помощта на iTunes и го прехвърлете към Вашия Walkman с помощта
Content Transfer.

Съвет
За подробни инструкции вижте помощната онлайн информация за софтуера.

Сродна тема
Прехвърляне на съдържание от компютър Windows посредством Music Center for PC
Прехвърляне на съдържание от компютър Mac посредством Content Transfer
Преминаване към предишен/на/следващ/а (папка/списък за изпълнение/албум)
Промяна на обхвата на възпроизвеждане (папка/списък за изпълнение/албум)

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Бележки за прехвърляне на съдържание от компютър

Плъзгайте и пускайте съдържание в правилната папка, както е показано на следната илюстрация. Walkman може
да възпроизвежда съдържание, съхранявано в първо през седмо ниво на всяка папка.

Забележка
Не преименувайте следните папки по подразбиране. В противен случай Вашия Walkman няма да разпознае папките.

MUSIC

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Възпроизвеждане на музика

Трябва предварително да прехвърлите музикално съдържание от компютър към Вашия Walkman .

С помощта на компютър с Windows
Използвайте Music Center for PC за прехвърляне на песни от CD или от Вашия компютър към Вашия Walkman.
Плъзнете и пуснете съдържание от Windows Explorer.

На компютър с Mac
Използвайте Content Transfer , за да прехвърляте съдържание от iTunes.
Плъзнете и пуснете съдържание от Finder.

Съвет
Вашият Walkman ще се изключи автоматично, ако не работите с него 30 минути (само когато възпроизвеждането е на
пауза). Задръжте бутона ( ) натиснат за 3 секунди, за да включите Вашия Walkman.

След като Вашия Walkman възпроизведе последната песен, той автоматично ще рестартира възпроизвеждане от
първата песен в последователен ред.

Натиснете бутона ( ), за да започне възпроизвеждане.

Натиснете бутона ( ) повторно, за да поставите възпроизвеждането на пауза.

1

Бутон за работна
операция Функция

 ( ) Натиснете бутона, за да стартирате или поставите възпроизвеждането на пауза.

 ( )

Натиснете бутона, за да преминете към началото на текущата песен или
предишната песен.
Задръжте натиснат бутона за бързо превъртане назад на песен, докато се
възпроизвежда.

 ( )

Натиснете бутона, за да преминете към началото на следващата песен.
Задръжте натиснат бутона, за да превъртате бързо напред песен, докато се
възпроизвежда.
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Забележка
В зависимост от това как прехвърляте песни към Вашия Walkman, той може да възпроизвежда песни в ред, различен от
реда на песните в компютъра. За да зададете реда на възпроизвеждане, създайте списък за изпълнение с Music Center
for PC или iTunes и го прехвърлете във Вашия Walkman.

Сродна тема
Създаване на списък за възпроизвеждане на компютър
Включване и изключване на Вашия Walkman
Инсталиране на Music Center for PC (Windows)
Подготовка на музикално съдържание
Прехвърляне на съдържание от компютър Windows посредством Music Center for PC
Прехвърляне на съдържание посредством Windows Explorer
Прехвърляне на съдържание от компютър Mac посредством Content Transfer
Прехвърляне на съдържание посредством Mac Finder
Регулиране на силата на звука
Промяна на режима на възпроизвеждане (повторение/разбъркване)

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Преминаване към предишен/на/следващ/а (папка/списък за изпълнение/албум)

Съвет
За да възпроизвеждате песни в списък за изпълнение, трябва предварително да прехвърлите списък за изпълнение във
Вашия Walkman. Създайте и прехвърляйте списъци за изпълнение за Вашия Walkman със софтуер като Music Center for
PC.

Забележка
Не можете да преминете към предишна или следваща единица по време на възпроизвеждане в режим на слушалки.

Сродна тема
Възпроизвеждане на музика

Кликнете двукратно върху бутона (  или ).

Кликнете двукратно върху бутона ( ), за да преминете към началото на следващата/следващия (папка/
списък за изпълнение/албум).
Ще чуете гласово напътствие (Next Folder, Next Playlist, Next Album).

Кликнете двукратно върху бутона ( ), за да се върнете на първата песен от текущата/текущия (папка/
списък за изпълнение/албум).
Ще чуете гласово напътствие (Previous Folder, Previous Playlist, Previous Album).

Кликнете двукратно върху бутона ( ) отново, за да преминете към началото на предишната/предишните
(папка/списък за изпълнение/албум).
Ще чуете гласово напътствие (Previous Folder, Previous Playlist, Previous Album).

1

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Промяна на обхвата на възпроизвеждане (папка/списък за изпълнение/албум)
Създаване на списък за възпроизвеждане на компютър

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Промяна на режима на възпроизвеждане (повторение/разбъркване)

Можете да изберете режим на възпроизвеждане от следното. Вашият Walkman възпроизвежда песни в нормален
режим на възпроизвеждане по подразбиране.
Не можете да променяте режима на възпроизвеждане по време на възпроизвеждане в режим на слушалки.

Нормално възпроизвеждане
Повтаряне на възпроизвеждането
Възпроизвеждане в разбъркан ред
Разбъркано възпроизвеждане на всички
Възпроизвеждане с повтаряне на една песен

Повтаряне на възпроизвеждането

Вашият Walkman възпроизвежда песни многократно. Можете да променяте обхвата на възпроизвеждане.

Съвет
За да възпроизведете текущата песен многократно, кликнете двукратно върху бутона ( ) по време на възпроизвеждане.

Обхвата на възпроизвеждане е настроен на [Folder Mode] по подразбиране. За да възпроизвеждате песни от албум
многократно, задайте обхвата на възпроизвеждане на [Album Mode]. Ако искате да възпроизвеждате всички песни
многократно, задайте обхвата на възпроизвеждане на [Folder Mode] и изберете [Normal Play] като режим за
възпроизвеждане.

Възпроизвеждане в разбъркан ред

Вашият Walkman възпроизвежда песни в избраната единица за възпроизвеждане в произволен ред. Можете да
променяте обхвата за възпроизвеждане.

Натиснете бутона ( ) многократно, докато чуете [Repeat Play].
Всеки път, когато натиснете бутона ( ), ще чуете гласово напътствие и режима на възпроизвеждане ще се
промени в следния ред.  
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...  
За да превключите на следващия режим на възпроизвеждане, изчакайте до края на гласовото указание.

1.

Натиснете бутона ( ) многократно, докато чуете [Shuffle Play].
Всеки път, когато натиснете бутона ( ), ще чуете гласово напътствие и режимът на възпроизвеждане ще се
промени в следния ред.  
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...  
За да превключите на следващия режим на възпроизвеждане, изчакайте до края на гласовото указание.

1.
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Съвет
Обхватът за възпроизвеждане е настроен на [Folder Mode] по подразбиране. За да възпроизвеждате песни от албум в
произволен ред, задайте обхвата за възпроизвеждане на [Album Mode]. Ако искате да възпроизвеждате всички песни в
произволен ред, задайте режим на възпроизвеждане, на [Shuffle All].

Разбъркано възпроизвеждане на всички

Вашият Walkman възпроизвежда всички песни в произволен ред.

Забележка
Не можете да промените обхвата за възпроизвеждане по време на възпроизвеждане.

Не можете да преминете към предишен/на или следващ/а папка/албум по време на възпроизвеждане.

Възпроизвеждане с повтаряне на една песен

Вашият Walkman възпроизвежда текущата песен многократно.

Забележка
По време на повтаряне на възпроизвеждане на една песен не можете да промените обхвата на възпроизвеждане.

Сродна тема
Възпроизвеждане на музика
Промяна на обхвата на възпроизвеждане (папка/списък за изпълнение/албум)

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Натиснете бутона ( ) многократно, докато чуете [Shuffle All ].
Всеки път, когато натиснете бутона ( ), ще чуете гласово напътствие и режима на възпроизвеждане ще се
промени в следния ред.  
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...  
За да превключите на следващия режим на възпроизвеждане, изчакайте до края на гласовото указание.

1.

Кликнете двукратно върху бутона ( ) по време на възпроизвеждане.
За да отмените режима за повтаряне на възпроизвеждане на една песен, отново кликнете двукратно върху
бутона ( ).

1.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Промяна на обхвата на възпроизвеждане (папка/списък за изпълнение/албум)

Можете да променяте обхвата за възпроизвеждане. Вашият Walkman възпроизвежда песни от папка по
подразбиране.

Забележка
Не можете да промените обхвата на възпроизвеждане по време на възпроизвеждане в режим на слушалки.

Задръжте натиснат бутона ( ) за 3 секунди, за да изберете желания обхват.

Всеки път, когато държите натиснат бутона ( ) за 3 секунди, вие ще чуете за гласово напътствие и обхвата
на възпроизвеждане ще се промени в следния ред.  
[Folder Mode] – [Playlist Mode] – [Album Mode] – [Folder Mode]...
За да превключите към следващия режим на възпроизвеждане, изчакайте до края на гласовото напътствие.

Folder Mode
Вашият Walkman възпроизвежда песни от папка. Папките са групи от песни, които можете да видите в
Windows Explorer или Mac Finder.

Playlist Mode
Вашият Walkman възпроизвежда песни от списък за изпълнение. Създаване на списъци за изпълнение с
помощта на софтуер (като Music Center for PC или iTunes) за да възпроизвеждате песни в желания ред.
Ако не сте прехвърлили всички списъци за изпълнение, не можете да изберете този обхват.

Album Mode
Вашият Walkman възпроизвежда песни от албум. Албумите са групи песни, организирани според
информацията на албума.

1

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Сродна тема
Възпроизвеждане на музика
Създаване на списък за възпроизвеждане на компютър

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Помощно ръководство

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Изтриване на песни от Вашия Walkman

Не можете да изтривате песни като използвате Вашия Walkman.
За да изтриете песни от Вашия Walkman, използвайте софтуер на компютър.
За Windows: Използвайте Windows Explorer.
За Mac: Използвайте Mac Finder.

Съвет
Във Вашия Walkman има предварително инсталирана примерна музика. Използвайте софтуера на компютър, за да
изтриете примерната музика.

Забележка
Когато изтривате песни с компютър, не изтривайте или преименувате основната папка (като например [MUSIC]). В
противен случай Вашият Walkman няма да разпознае съдържанието.

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Какво можете да правите с функцията Bluetooth

Вашият Walkman използва безжичната технология Bluetooth.
С безжичната технология Bluetooth можете да направите следното:

Да слушате безжично музика през Bluetooth устройство.
Да отговаряте и затваряте на разговор по телефона от смартфон безжично.

Слушане на музика

Можете да получавате аудио сигнали от Bluetooth устройства (*1) да се наслаждавате на музика безжично.

Отговаряне на телефонно повикване

Можете да отговорите и да затворите повикване по телефона посредством Bluetooth връзка.

Сродна тема
Включване и изключване на функцията Bluetooth
Бележки за Bluetooth функцията

смартфони, мобилни телефони или музикални плеъри, и т.н.*1

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Връзка с едно докосване със смартфон (NFC)

Когато докоснете Вашия Walkman до смартфон, Вашия Walkman се включва и се сдвоява със смартфона
автоматично.  
Можете да установите Bluetooth връзка посредсвом една проста операция.

Съвместими смартфони
Смартфони съвместими с NFC с Android 4.1 или по-нова версия

„NFC“
Технологията NFC (Near Field Communication) позволява безжична комуникация на къси разстояния между
различни устройства (като смартфони и IC тагове). С технологията NFC, преносът на данни (*1) може да се
реализира лесно с просто докосване на устройства, съвместими с NFC (например, при символа N-Mark или на
място, определено на всяко устройство).

Bluetooth сдвояване и др.*1

Отключване на екрана на смартфона.1

Включете функцията NFC на Вашия смартфон.

За подробности вижте ръководството за работа на смартфона.

2

Докоснете знака N-mark върху смартфона ( ) до знака N-mark върху Вашия Walkman ( ).

Задръжте Вашия Walkman и смартфон заедно, докато смартфона отговори.
Ако не можете да намерите знака N-Mark на смартфона, вижте ръководството за работа на смартфона.

3

Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите сдвояването и връзката.

Когато Вашия Walkman се свърже със смартфона, светлинният индикатор ( ) светва.

4
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Прекъсване на връзката на Вашия Walkman със смартфона
Докоснете Вашия Walkman със смартфона отново.
Когато прекъснете Вашия Walkman от смартфон, посредством докосване на двете устройства, Вашият Walkman
се превключва към режим Walkman.

Съвет
Ако не можете да свържете Вашия Walkman със смартфон, опитайте следното:

Ако екранът на смартфона е заключен, отключете екрана.
Придвижете смартфона бавно над N-Mark на Вашия Walkman ( ).
Ако смартфонът е в калъф, извадете го от него.

Забележка
Ако докоснете смартфона до N-Mark знака на Вашия Walkman ( ), докато използвате дистанционното управление (само
за NW-WS625), дистанционното управление може да се изключи. В този случай включете дистанционното управление
отново.

Сродна тема
Включване и изключване на Вашия Walkman
Включване и изключване на функцията Bluetooth
Бележки за Bluetooth функцията
Потвърждение за състоянието посредством светлинния индикатор за работното състояние OPR

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Свързване на Вашия Walkman към несдвоен смартфон с Android за първи път

Ако свържете Вашия Walkman към смартфон с Android, можете да слушате музика от смартфона. Преди да
използвате Вашия Walkman със смартфон с Android , сдвоете Вашия Walkman и смартфона. След като Вашия
Walkman и смартфона са сдвоени, можете лесно да свързвате Вашия Walkman и смартфона в бъдеще.

Уверете се, че Вашият Walkman е включен, функцията Bluetooth е изключена.

Ако функцията Bluetooth е включена, задръжте натиснат бутона ( ) за 2 секунди. Цветът на светлинния
индикатор ( ) ще се промени.

1

Задръжте натиснат бутона ( ) за 7 секунди.

Светлинният индикатор ( ) ще мигне бързо и сдвояването ще започне.

2

Включете Bluetooth функцията на Вашия смартфон.3
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Съвет
Ако смартфонът има NFC функция, можете да сдвоите и свържете устройства, като ги докоснете едно с друго.

Забележка
Щом сдвояването приключи успешно, няма нужда да сдвоявате отново устройствата при бъдещо свързване между тях.

Процедурата по-горе е примерна. За подробности, вижте ръководството за работа за смартфон с Android .

Ако сдвоите Вашия Walkman и смартфона, докато използвате дистанционното управление (само за NW-WS625),
дистанционното управление може да се изключи. В този случай включете дистанционното управление отново.

Докоснете името на модела на вашия Walkman. ([NW-WS623] или [NW-WS625])

В зависимост от използвания от Вас смартфон, търсенето може да започне автоматично.
Ако бъде поискан ключ за достъп, въведете „0000“. Ключът за достъп може да се нарича също и „код за
достъп“, „PIN код“, „PIN номер“ или „парола“.
Уверете се, че Вашия Walkman и смартфона са сдвоени един с друг. Когато връзката е установена,
светлинният индикатор ( ) ще светне.

4
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Сродна тема
Включване и изключване на функцията Bluetooth
Свързване на Вашия Walkman към сдвоен смартфон
Връзка с едно докосване със смартфон (NFC)
Бележки за Bluetooth функцията
Потвърждение за състоянието посредством светлинния индикатор за работното състояние OPR

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

70



Помощно ръководство

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Свързване на Вашия Walkman към несдвоен iPhone за първи път

Ако свържете Вашия Walkman към iPhone, можете да слушате музика на iPhone. Преди да използвате Вашия
Walkman с iPhone, сдвоете Вашия Walkman и iPhone. След като Вашия Walkman и iPhone са сдвоени, можете
лесно да свързвате Вашия Walkman към iPhone в бъдеще.

Уверете се, че Вашият Walkman е включен, а функцията Bluetooth е изключена.

Ако функцията Bluetooth е включена, задръжте натиснат бутона ( ) за 2 секунди. Цветът на светлинния
индикатор ( ) ще се промени.

1

Задръжте натиснат бутона ( ) за 7 секунди.

Светлинният индикатор ( ) ще мигне бързо и сдвояването ще започне.

2

Включете Bluetooth функцията на Вашия iPhone.3

71



Забележка
Щом сдвояването приключи успешно, няма нужда да сдвоявате отново устройствата при бъдещо свързване между тях.

Процедурата по-горе е примерна. За подробности вижте ръководството за работа за iPhone.

Ако свържете Вашия Walkman и iPhone, докато използвате дистанционното управление (само за NW-WS625),
дистанционното управление може да се изключи. В този случай включете дистанционното управление отново.

Сродна тема
Включване и изключване на функцията Bluetooth

Докоснете името на модела на вашия Walkman. ([NW-WS623] или [NW-WS625])

Ако бъде поискан ключ за достъп, въведете „0000“. Ключът за достъп може да се нарича и “код за достъп”,
“PIN код”, “PIN номер” или “парола”.
Уверете се, че Вашия Walkman и iPhone са свързани един с друг. Когато връзката е установена, светлинният
индикатор ( ) ще светне.

4

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Свързване на Вашия Walkman към сдвоен смартфон
Бележки за Bluetooth функцията
Потвърждение за състоянието посредством светлинния индикатор за работното състояние OPR

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Помощно ръководство

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Свързване на Вашия Walkman към сдвоен смартфон

Ако сте сдвоявали Вашия Walkman и смартфон преди, Вашият Walkman е регистриран в смартфона. Можете
лесно да свържете Вашия Walkman към смартфон.

Съвет
Когато Вашия Walkman се свързва със смартфона, името на модела на Вашия Walkman се появява на екрана на
смартфона. Ако Вашия Walkman не е свързан, докоснете името на модела.

За да слушате музика, съхранена във Вашия Walkman, докато той е свързан със смартфона, задръжте натиснат бутона (
) за 2 секунди, за да преминете към режим Walkman.

Ако връзката не успее, опитайте следното.
Изключете функцията Bluetooth във Вашия Walkman и след това я включете отново.
Изключете функцията Bluetooth в смартфона и след това я включете отново.

Включете Bluetooth функцията на последно свързания смартфон.1

Уверете се, че Вашия Walkman е включен.2

Задръжте натиснат бутона ( ) за 2 секунди, за да включите Bluetooth функцията.

Ако изключите Вашия Walkman, докато Bluetooth функцията е активна, функцията Bluetooth ще се включи
автоматично следващия път, когато включите Вашия Walkman.
Вашият Walkman ще се свърже с последно свързания смартфон. Ще чуете гласово напътствие и
светлинният индикатор ( ) ще светне

3
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Сродна тема
Свързване на Вашия Walkman към несдвоен смартфон с Android за първи път
Свързване на Вашия Walkman към несдвоен iPhone за първи път
Връзка с едно докосване със смартфон (NFC)
Бележки за Bluetooth функцията
Потвърждение за състоянието посредством светлинния индикатор за работното състояние OPR
Изберете Вашия Walkman или смартфон като източник на звука

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Включване и изключване на функцията Bluetooth

За да изключите Bluetooth функция
Задръжте отново натиснат бутона ( ) за 2 секунди. Цветът на светлинния индикатор ( ) ще се промени.

Съвет
Животът на батерията е значително по-кратък, когато Bluetooth функцията е активна.

Когато свързвате Вашия Walkman към Bluetooth устройство, Вашият Walkman влиза автоматично в режим на слушалки.
За да превключите към режим Walkman, задръжте за 2 секунди натиснат бутона ( ). Когато Вашият Walkman влезе в
режим на Walkman, възпроизвеждането на музика за от Bluetooth устройството спира автоматично.

Задръжте бутона ( ) натиснат за 3 секунди, за да включите Вашия Walkman.1

Задръжте натиснат бутона ( ) за 2 секунди, за да включите Bluetooth функцията.

Светлинният индикатор ( ) ще мигне. Вашият Walkman автоматично ще се свърже с последното свързано
Bluetooth устройство и след това светлинният индикатор ще светне.

2
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Ако изключите Вашия Walkman, докато Bluetooth функцията е активна, функцията Bluetooth ще се включи автоматично
следващия път, когато включите Вашия Walkman.

Сродна тема
Връзка с едно докосване със смартфон (NFC)
Свързване на Вашия Walkman към несдвоен смартфон с Android за първи път
Свързване на Вашия Walkman към несдвоен iPhone за първи път
Свързване на Вашия Walkman към сдвоен смартфон
Бележки за Bluetooth функцията
Възпроизвеждане на музика на смартфон
Потвърждение за състоянието посредством светлинния индикатор за работното състояние OPR
Изберете Вашия Walkman или смартфон като източник на звука

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Възпроизвеждане на музика на смартфон

Можете да възпроизвеждате музика, която се съхранява на смартфон посредством Bluetooth връзка.

Съвет
За да слушате музика, съхранена във Вашия Walkman, докато е свързан със смартфона, задръжте натиснат бутона ( )
за 2 секунди, за да преминете към режим Walkman.

Можете да извършите операции на възпроизвеждане (например стартиране или възпроизвеждане на пауза) с помощта
на дистанционното управление (само за NW-WS625).

Ако изключите Вашия Walkman, докато Bluetooth функцията е активна, функцията Bluetooth ще се включи автоматично
следващия път, когато включите Вашия Walkman.

Ако на гласовите напътствия са с твърде висок тон за възпроизвеждане на музика, опитайте следното.
Намалете силата на звука на Вашия Walkman и след това увеличете силата на звука на смартфона.

Задръжте бутона ( ) натиснат за 3 секунди, за да включите Вашия Walkman.1

Задръжте натиснат бутона ( ) за 2 секунди, за да включите функцията Bluetooth.

Светлинният индикатор ( ) ще мигне. Вашият Walkman ще се свърже автоматично с последно свързания
смартфон след което светлинният индикатор ще светне.

2

Натиснете бутона ( ), за да започне възпроизвеждане.

Ще започне възпроизвеждане на музика на смартфона. За да поставите възпроизвеждането на пауза,
натиснете бутона ( ).

3
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Забележка
В зависимост от смартфона, който използвате може да не успеете да възпроизведете музика с Вашия Walkman. В този
случай възпроизвеждайте музика посредством смартфона.

Когато Вашия Walkman е в режим на слушалки, не можете да извършвате следните операции.
Преминаване предходен/следващ елемент (папка/списък за изпълнение/албум).
Промяна на режим за възпроизвеждане (повторение/разбъркване).
Промяна на обхвата на възпроизвеждане (папка/списък за изпълнение/албум).

Сродна тема
Връзка с едно докосване със смартфон (NFC)
Свързване на Вашия Walkman към несдвоен смартфон с Android за първи път
Свързване на Вашия Walkman към несдвоен iPhone за първи път
Свързване на Вашия Walkman към сдвоен смартфон
Избор на качество на безжично възпроизвеждане
Бележки за Bluetooth функцията
Потвърждение за състоянието посредством светлинния индикатор за работното състояние OPR
Изберете Вашия Walkman или смартфон като източник на звука
Използване на дистанционното управление

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Изберете Вашия Walkman или смартфон като източник на звука

Когато Вашия Walkman е свързан към смартфон, можете да изберете един от следните източници на звук.

Режим Walkman

Можете да слушате музика от Вашия Walkman.
Докато слушате музика от Вашия Walkman, можете да отговорите на повикване от смартфона.

Режим за слушалки

Можете да слушате музика от смартфон с Вашия Walkman.
Можете да отговорите или да затворите повикване от смартфон.

Съвет
Когато свържете Вашия Walkman към Bluetooth устройство, Вашият Walkman влиза автоматично в режим на слушалки.
Когато променяте източника на звука от смартфон на Вашия Walkman, възпроизвеждането на смартфон спира
автоматично.

Ако изключите Вашия Walkman, докато Bluetooth функцията е активна, функцията Bluetooth ще се включи автоматично
следващия път, когато включите Вашия Walkman.

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Задръжте натиснат бутона ( ) за 2 секунди, докато е активна Bluetooth функцията.

Всеки път, когато държите натиснат бутона ( ), режимът се превключва.

1

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Избор на качество на безжично възпроизвеждане

Можете да изберете дали да давате предимство на качеството на звука или на стабилността на връзката.

Описание на 3-те настройки

Задръжте натиснат бутона ( ) за 3 секунди, за да изключите Вашия Walkman.1

Задръжте натиснат бутона ( ) за 3 секунди, докато държите натиснат бутона (  или ).

Вашият Walkman ще се включи. След това, светлинният индикатор ( ) ще мигне и качеството на
безжичното възпроизвеждане ще се промени.
Като промените настройката за качество на безжично възпроизвеждане, светлинният индикатор ( ) мига по
различен начин според текущата настройка. За подробности вижте таблицата, описана по-долу.

Ако задържите натиснат бутона ( ), настройката ще се промени в следния ред.
Преимущество на връзка - стандартна - преимущество на качеството на звука.
Настройката не се променя, ако вече е избрано преимущество на качеството на звука.

Ако задържите натиснат бутона ( ), настройката ще се промени в следния ред.
Преимущество на качеството на звука - стандартен - преимущество за връзка.
Настройката не се променя, ако вече е избрано преимущество за връзка.

2

Повторете горните стъпки, докато Вашия Walkman е настроен на желаната настройка.3
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Съвет
Изберете даване на предимство на качеството на звука, за да възпроизвеждате песни с кодек AAC.

Забележка
Промяната на настройката за качество на безжичното възпроизвеждане може да няма никакъв ефект в зависимост от
настройките на смартфона.

Сродна тема
Включване и изключване на функцията Bluetooth
Възпроизвеждане на музика на смартфон

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Настройка Описание

Модел на
мигане на

светлинния
индикатор ( )

Настройка Описание

Модел на
мигане на

светлинния
индикатор ( )

Преимущество
на връзка (по
подразбиране)

Тази настройка стабилизира безжичната връзка. Въпреки това
качеството на звука може да бъде по-ниско, отколкото с други настройки.
Използвайте тази настройка, ако връзката е нестабилна. (SBC)

Светлинният
индикатор мига
веднъж.

Стандартна
Тази настройка стабилизира както връзката така и качеството на звука.
(SBC)

Светлинният
индикатор мига
два пъти.

Даване на
приоритет на
качеството на
звука

Тази настройка предава звук с високо качество. Въпреки това връзката
може да стане нестабилна. (AAC/SBC)

Светлинният
индикатор мига 3
пъти.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Бележки за Bluetooth функцията

За да подобрите Bluetooth връзките, спазвайте следното.

Поставяйте Вашия Walkman и Bluetooth устройството колкото е възможно по-близо. Стандартът Bluetooth
поддържа разстояния до 10 метра  .
Включете вградената Bluetooth антена  в посоката на свързаното Bluetooth устройство.
Да не се блокира антената  с метален обект.
Не блокирайте антената  с част от тялото, като например ръка.
Да не се блокира антената  като поставяте Вашия Walkman или дистанционното управление (само за NW-
WS625) в раница или чанта за рамо.
Не блокирайте антената  с помощта на Вашия Walkman или дистанционното управление (само за NW-
WS625) на оживено място.
Избягвайте зони, където се излъчват електромагнитни вълни. Например в близост до микровълнови печки,
мобилни телефони, мобилни игрални устройства или безжични LAN среди.

Поради характеристиката на безжичната технология Bluetooth, звукът може леко да закъснява.
Излъчването на Bluetooth може да повлияе върху работата на електронни медицински устройства. Изключете
Вашия Walkman или дистанционното управление (само за NW-WS625) и други Bluetooth устройства на
следните места.

в болници
в близост до седалки за инвалиди във влакове
в самолети
на места, където има наличие на запалими газове (бензиностанции и др.)
близо до автоматични врати
в близост до противопожарни аларми

Вашият Walkman поддържа функции за сигурност, съвместими със стандарта на Bluetooth . Sony не носи
никаква отговорност за изтичане на информация в резултат на използването на технологията Bluetooth.
Дори Bluetooth устройството да отговаря на стандарта, не се гарантират всички връзки и правилни операции.
В зависимост от Bluetooth устройството, може да отнеме известно време, за да се установи Bluetooth връзка.

Сродна тема
Части и управление

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Бележки за възпроизвеждане на музика от смартфон

Поради характеристиките на технологията Bluetooth, радио вълните могат да бъдат блокирани от Вашето
тяло. Следователно, звукът от смартфона може да бъде прекъснат.

В дясната страна на Вашия Walkman има вградена Bluetooth антена. Ако звукът е прекъснат, опитайте
следното:

Носете смартфона от дясната или предната страна на тялото Ви.
Завъртане на смартфона.

Забележка
За повече информация за това как да прикачите смартфона към тялото Ви вижте ръководството за работа на
смартфона.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.

84



4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Отговор/затваряне на повикване

Можете да отговорите на повикване до Вашия смартфон. Трябва предварително да установите Bluetooth връзка
между Вашия Walkman и смартфона.

Съвет
Можете да отговорите или да затворите повикване като натиснете бутона / /  на дистанционното управление (само
за NW-WS625).

Докато говорите по телефона, Режим за околен звук е изключен. Когато затворите разговор, Режим за околен звук
автоматично ще включи отново.

Забележка
Не покривайте зоната на микрофона  с ръце или друг предмет, докато говорите през Вашия Walkman.

Сродна тема
Свързване на Вашия Walkman към несдвоен смартфон с Android за първи път
Свързване на Вашия Walkman към несдвоен iPhone за първи път
Свързване на Вашия Walkman към сдвоен смартфон
Връзка с едно докосване със смартфон (NFC)
Бележки за силата на звука за разговори по смартфони
Отхвърляне на повикване

Натиснете бутона ( ), за да отговорите на повикване.1

Натиснете бутона ( ) да затворите повикването.2

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Отхвърляне на повикване

Когато Вашия Walkman е свързан към смартфон, можете да отхвърлите повикване като използвате Вашия
Walkman.

Съвет
Можете да отхвърлите обаждането като задържите / /  бутона на дистанционното управление (само за NW-WS625)
за 2 секунди.

Сродна тема
Отговор/затваряне на повикване

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Задръжте натиснат бутона ( ) за 2 секунди, когато получавате повикване.1

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Бележки за силата на звука за разговори по смартфони

Силата на звука за музика и силата на звука за обаждания са независими една от друга. Можете да регулирате
силата на звука за обаждания по време на входящо обаждане или докато говорите по телефона. Когато
прекратите обаждането, силата на звука се връща към зададеното преди това ниво за музика.
Ако функцията AVLS е активна, Вашият Walkman ще запази силата на звука за разговори на средно ниво.

Сродна тема
Отговор/затваряне на повикване
Ограничаване на силата на звука

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Какво представлява режимът за околен звук

Режимът за околен звук използва вградените микрофони от лявата и от дясната страна на вашия Walkman, за да
ви позволи да чувате околните звуци дори когато носите слушалки. Следете звуците около вас и се
наслаждавате на музиката безопасно.

Забележка
Режимът за околен звук ви позволява да чувате околните звуци дори когато носите слушалки. Въпреки това, трябва да
имате предвид, че този режим не позволява да чувате всички звуци около вас. Околните звуци може да не се чуват добре
в зависимост от окръжаващата среда, типа музика, който слушате с вашия Walkman или силата на звука. Бъдете
внимателни, когато използвате вашия Walkman на места, където може да бъде опасно да не чувате околните звуци
(например на път, където минават автомобили или велосипеди).

Режимът за околен звук може да не функционира правилно, ако с вашия Walkman използвате тапи, които не прилягат
добре на ушите ви. Използвайте тапи с подходящ размер, които удобно и плътно прилягат в ушите ви.

Сродна тема
Използване на Режим за околен звук

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Използване на Режим за околен звук

За да изключите Режим за околен звук

Избор на друг Режим за околен звук

Натиснете бутона ( ), за да включите Режим за околен звук.

Ще чуете бипкащ звук. Светлинният индикатор ( ) ще мигне два пъти. Режимът за околен звук ще се
включи.

1

Натиснете бутона ( ).
Ще чуете бипкащ звук. Светлинният индикатор ( ) ще мигне два пъти.

1.

Натиснете бутона ( ), за да включите Режим за околен звук.1.

Кликнете двукратно върху бутона ( ) многократно, за да изберете подходящия режим.2.
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Забележка
Дори ако изключите Вашия Walkman, избраният режим ще бъде съхранен.

Когато говорите по смартфон, Режим за околен звук не функционира.

Не можете да чуете добре околния звук, когато използвате вложки за плуване. В този случай преминете към стандартен
тип вложки.

Околните звуци не могат да се чуват добре след като използвате Вашия Walkman в басейн или в морето/океана.
Потупайте неколкократно (около 30 пъти) зоните около бутоните върху суха кърпа. След това поставете Вашия Walkman
върху суха кърпа на стайна температура за 2 до 3 часа. Уверете се, че Вашия Walkman е напълно сух, преди следващата
употреба.

Сродна тема
Какво представлява режимът за околен звук

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Силата на звуците от околната среда ще се промени съответно. Всеки път, когато кликнете двукратно върху
бутона ( ), ще чуете гласово напътствие и Режим за околен звук ще се промени в следния ред.
[Mode A] (мек) – [Mode B] (стандартен) – [Mode C] (силен) – [Mode A] (мек)...
За да превключите към следващия режим на възпроизвеждане, изчакайте до края на гласовото напътствие.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Части и прибори за управление (Дистанционно управление)

(Само за модели с дистанционно управление)

бутони +/– (звук)
Натиснете бутоните, за да регулирате силата на звука за възпроизвеждане на музика или разговор.

1.

/ / бутон (*1)

Задръжте натиснат бутона за 2 секунди, за да включите дистанционното управление.
Натиснете бутона, за да стартирате или поставите възпроизвеждането на пауза.
Натиснете бутона, за да отговорите или да затворите разговор, докато Вашия Walkman е свързан към
смартфон.
Задръжте натиснат бутона за 2 секунди, за да отхвърлите разговор.
Задръжте натиснат бутона за 2 секунди, за да превключите източника на звука (Вашия Walkman или
смартфона).

2.

Светлинен индикатор (синьо/червено)

Светлинният индикатор има различни цветове и начини на мигане. Светлинният индикатор показва
следното.

Дистанционното управление се включва.
Батерията на дистанционното управление е изтощена.
Дистанционното управление е свързано с Вашия Walkman.
Дистанционното управление е свързано с Вашия Walkman.

Когато натиснете произволен бутон, индикаторът светва. Ако индикаторът не светва, възможни са
следните причини.

Дистанционното управление е изключено.
Дистанционното управление не е свързано към Вашия Walkman.
Батерията е изтощена.

3.

Бутон  (назад)

Натиснете бутона, за да преминете назад в рамките на текущата песен или към предходната песен.
Задръжте натиснат бутона, за да превъртите възпроизвеждане бързо назад.
Кликнете двукратно върху бутона, за да се върнете към първата песен на текущата папка или албум.
Кликнете двукратно върху бутона отново, за да преминете към началото на първата песен на предишната
папка или албум.

4.

Бутон  (напред)

Натиснете бутона, за да преминете към началото на следващата песен.
Задръжте натиснат бутона за възпроизвеждане бързо напред.

5.
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Кликнете двукратно върху бутона, за да преминете напред до началото на първата песен от следващата
папка или албум.

Вградена  антена
Не покривайте антената, докато дистанционното управление е свързано с Вашия Walkman. В противен случай
е възможно връзката да бъде прекъсната.

6.

Лента7.

Закопчалка на лентата8.

Има релефна точка. Релефните точки могат да Ви помогнат да работите с бутоните, без да ги гледате.(*1)

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Използване на дистанционното управление

(Само за модели с дистанционно управление)
Дистанционното управление Ви позволява да управлявате безжично Вашия Walkman. Дистанционното
управление и Вашия Walkman вече са сдвоени по подразбиране. Следователно можете да използвате Вашия
Walkman и дистанционното управление, веднага след като ги включите.

Съвет
Можете да използвате дистанционното управление, дори ако функцията Bluetooth на Walkman е изключена.

Можете да използвате дистанционното управление, докато има активна Bluetooth връзка между Вашия Walkman и
смартфон.

Когато изключите Вашия Walkman, дистанционното управление се изключва.

Поставете дистанционното управление на пръста си.

Нагласете лентата, за да съвпадне според размера на пръста Ви.

1

Уверете се, че Вашия Walkman е включен.2

Задръжте натиснат бутона ( ) за 2 секунди.

Дистанционното управление ще се включи. Светлинният индикатор ( ) ще започне да мига.
Дистанционното управление ще се свърже с Вашия Walkman автоматично. След това, светлинният
индикатор ( ) ще се изключи.
Натиснете произволен бутон на дистанционното управление за да проверите връзката. Светлинният
индикатор ( ) ще светне, ако Вашия Walkman и дистанционното управление са свързани.

3

Натиснете желания бутон за да работите с Вашия Walkman.4
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Ако не работите с дистанционното управление в продължение на 2 часа, дистанционното управление ще се изключи
автоматично.

Ако оставащият заряд на батерията е нисък, светлинният индикатор ( ) ще започне да свети в червено.

За да изтриете информацията за сдвояване, задръжте натиснати бутоните (  и ) за 10 секунди.

Забележка
Не можете да включвате или изключвате Вашия Walkman от дистанционното управление.

Ако дистанционното управление няма информация за сдвояване, ще въведе автоматично режима на сдвояване, когато
го включите.

Не можете да използвате дистанционното управление в басейн.

Ако замените батерията на дистанционното управление, информацията за сдвояване ще бъде изтрита. В този случай
сдвоете Вашия Walkman и дистанционното управление отново.

Сродна тема
Части и прибори за управление (Дистанционно управление)
Бележки за използването на дистанционното управление
Сдвояване на Вашия Walkman с дистанционното управление

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Сдвояване на Вашия Walkman с дистанционното управление

(Само за модели с дистанционно управление)
Можете да свържете несдвоено дистанционно управление към Вашия Walkman с помощта на функцията за
Bluetooth.  
Сдвояването е необходимо в следните случаи:

Възстановили сте фабричните настройки на Вашия Walkman и информацията за сдвояване е изтрита от него.
Нулирали сте дистанционното управление.  
Когато държите натиснати двата  и  бутона заедно за 10 секунди, дистанционното управление се
нулира.
Сменили сте батерията на дистанционното управление.

След като сте сдвоили дистанционното управление и Вашия Walkman, лесно можете да ги свържете в бъдеще.

Включете несдвоеното дистанционно управление.

Светлинният индикатор на дистанционното управление започва да примигва последователно в червено и
синьо.

1

Уверете се, че във Вашия Walkman функцията Bluetooth е изключена.

Ако функцията Bluetooth е включена, задръжте натиснат бутона ( ) за 2 секунди.

2

Задръжте натиснат бутона ( ) за 7 секунди.

Светлинният индикатор ( ) ще мигне бързо и сдвояването ще започне.

Когато връзката е установена, светлинният индикатор в дистанционното управление ще спре да мига.

3
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Съвет
За да изтриете информация за сдвояване за дистанционното управление, трябва да нулирате Вашия Walkman.

Забележка
Ако времето за сдвояване приключи преди сдвояването да е завършило, изпълнете процедурата отново.

Сродна тема
Включване и изключване на функцията Bluetooth
Използване на дистанционното управление
Смяна на батерията на дистанционното управление
Възстановяване на фабричните настройки на Вашия Walkman

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

98



Помощно ръководство

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Смяна на батерията на дистанционното управление

(Само за модели с дистанционно управление)
Сменете батерията на дистанционното управление, когато светлинният индикатор започне да свети в червено.
Задължително използвайте само литиева батерия CR1620 тип „копче“.
При отваряне на капачето на гнездото за батерията, качеството на водоустойчивостта може да бъде нарушено от
прах и др. За да запазите качеството на водоустойчивостта, свържете се с най-близкия до Вас търговец на Sony
или Sony Service Center за смяна на батерията (срещу допълнително заплащане).

Уверете се, че дистанционното управление е изключено. Извадете лентата ( ) от закопчалката ( ).1

Свалете 4-те винта ( ) с помощта на кръстата отвертка за главите на винтовете с размер 0.2

Отворете капака на ( ) и извадете батерията. След това, поставете нова батерия CR1620 като
спазвате правилното положение на „+“ и „-“.

3

Уверете се, че херметизиращото гнездо ( ) е добре наместено и чисто.4

Поставете обратно капачето ( ) и затегнете здраво болтчетата докрай ( ).

Не пренатягайте болтчетата ( ).

5

Вкарайте обратно лентата ( ) в закопчалката ( ).6

Задръжте натиснат бутона ( ) за 2 секунди.7
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Забележка
Не разхлабвайте капачето ( ), винтчетата ( ) и опаковката ( ).

Батерията, доставена при покупката, може да има по-кратък живот, тъй като е поставена фабрично за проверка на
изправността.

Сродна тема
Включване и изключване на Вашия Walkman
Включване и изключване на функцията Bluetooth
Сдвояване на Вашия Walkman с дистанционното управление

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Светлинният индикатор ( ) ще мигне. Дистанционното управление ще се включи.

Задръжте бутона ( ) натиснат за 3 секунди, за да включите Вашия Walkman.8

Задръжте натиснат бутона ( ) за 2 секунди, за да изключите функцията Bluetooth.9

Във Вашия Walkman, задръжте натиснат бутона ( ) за 7 секунди.

Светлинният индикатор ( ) ще мигне бързо и сдвояването ще започне.

Когато връзката е установена, светлинният индикатор в дистанционното управление ще спре да мига.

10

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Бележки за използването на дистанционното управление

(Само за модели с дистанционно управление)

Спецификациите за водоустойчивост на дистанционното управление са еквивалентни на IEC 60529 „Степени
на защита от навлизане на вода (IP код)“ IPX5(*1), а спецификациите за прахоустойчивост на дистанционното
управление са еквивалентни на IEC 60529 „Степени на защита от твърди предмети“ IP6X(*2).
Радио вълните не се предават през вода. Не можете да използвате дистанционното управление в басейн.
Не можете да използвате дистанционното управление, когато е мокро.
Антената  е вградена в дистанционното управление.
Дистанционното управление може да не функционира, когато го използвате при следните условия.

В райони с безжична локална мрежа.
Близо до устройства (микровълнови печки, мобилни телефони, игри за мобилни устройства и т.н.) с
функция за активна комуникация.
В зони, където се излъчват електромагнитни вълни.
В ситуации, където хора могат да блокират вградената антена  в дистанционното управление (като
например в претъпкан влак).
Когато покривате вградената антена  с ръката си.

Измийте дистанционното управление с хладка вода, ако по него са се полепили масла или кремове против
слънчево изгаряне. Тези вещества могат да причинят щети на дистанционното управление, като промяна на
цвета или пукнатини.
Не натягайте прекомерно лентата на дистанционното управление. В противен случай пръстът Ви може да
получи обрив от изпотяване при лоша вентилация.
Лентата на дистанционното управление може да се износи поради дългосрочно използване или съхранение.

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

IPX5 (степени на защита срещу струи вода): дистанционното управление е изпитвано и поддържа работоспособността си при следните
условия на изпитване: когато е изложено на директни потоци вода от всяка посока със скорост от приблизително 12,5 л/мин. вода се
излива за повече от 3 минути от разстояние от около 3 м, с помощта на дюза с вътрешен диаметър от 6,3 мм.

*1

IP6X (степени на защита срещу прах): дистанционното управление е било изпитвано спрямо прах и продължава да блокира прах след
разклащане в продължение на 8 часа в изпитвано устройство, което съдържа частици прах, които са до 75 μm в диаметър.

* 2

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Ограничаване на силата на звука

Функцията AVLS (Automatic Volume Limiter System) намалява риска от увреждане на слуха от силни тонове.
Функцията AVLS ограничава максималния обем. Функцията AVLS има следните възможности.

Функцията AVLS ограничава силата на звука до определено ниво.
Функцията AVLS предотвратява смущения на други лица, причинени от високи тонове на звука при
възпроизвеждане.
Функцията AVLS Ви позволява да слушате при по-удобна сила на звука.

Изключване на AVLS функцията
Докато задържате натиснат бутона ( ), задръжте натиснат бутона ( ) за 5 секунди.
Светлинният индикатор ( ) ще мигне два пъти.

Поставяне на възпроизвеждане на пауза.1

Докато задържате натиснат бутона ( ), задръжте натиснат бутона ( ) за 5 секунди.

Светлинният индикатор ( ) ще мигне два пъти и функцията AVLS ще се включи. Вашият Walkman ще
запази силата на звука на средно ниво.

2
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Забележка
Когато Walkman е в режим на слушалки, не можете да включвате функцията AVLS.

Сродна тема
Регулиране на силата на звука

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Намаляване на разликите в нивото на силата на звука между песните

Можете да усредните силата на звука между песните за свеждане до минимум на разликите в нивото на силата
на звука (Динамичен нормализатор).

За да изключите функцията Динамичен нормализатор
Докато задържате натиснат бутона ( ), задръжте натиснат бутона ( ) за 5 секунди.
Светлинният индикатор ( ) ще мигне два пъти.

Забележка
Когато Вашия Walkman е в режим на слушалки, не можете да включите функцията за заглушаване.

Възпроизвеждане на пауза.1

Докато държите натиснат бутона ( ), задръжте натиснат бутона ( ) за 5 секунди.

Светлинният индикатор ( ) ще мигне два пъти и ще се включи функцията Динамичен нормализатор.

2
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Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Digital Music Player
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Рестартиране на Вашия Walkman

Рестартирайте Вашия Walkman, ако работата му стане нестабилна или Вашият Walkman блокира.
Рестартирането няма да изтрие всякакви данни и информация за свързване.Въпреки това, извършете следните
неща, преди да рестартирате Вашия Walkman.
В противен случай е възможно данните във Вашия Walkman да бъдат повредени.

Изключете Вашия Walkman от компютъра.
Спрете възпроизвеждане.

Сродна тема
Възстановяване на фабричните настройки на Вашия Walkman
Форматиране на паметта на Вашия Walkman

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Задръжте натиснат бутона ( ) за 10 секунди, докато Вашия Walkman се рестартира.1

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Възстановяване на фабричните настройки на Вашия Walkman

Тази операция нулира всички параметри към настройките по подразбиране.
Ако нулирате Вашия Walkman, информацията за сдвояване за дистанционното управление (само за NW-WS625)
и други Bluetooth устройства ще бъдат изтрити.

Забележка
Когато Bluetooth връзката е активна, не можете да нулирате Вашия Walkman.

Поставяне на възпроизвеждане на пауза.1

Уверете се, че функцията Bluetooth е изключена.2

Докато задържате натиснат бутона ( ), задръжте натиснат бутона ( ) за 15 секунди.

Светлинният индикатор ( ) ще мигне два пъти. Нулирането е завършено.

3

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Сродна тема
Рестартиране на Вашия Walkman
Форматиране на паметта на Вашия Walkman
Сдвояване на Вашия Walkman с дистанционното управление

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

108



Помощно ръководство

Digital Music Player
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Форматиране на паметта на Вашия Walkman

Тази операция изтрива всички данни (включително примерни данни и предоставеният софтуер за инсталиране),
който се съхраняват във Вашия Walkman. Преди да форматирате вътрешната памет на Вашия Walkman,
запишете резервно копие на важните данни.

Поставяне на възпроизвеждане на пауза.1

Уверете се, че функцията Bluetooth е изключена.2

Задръжте натиснат бутона ( ) за 15 секунди.

Светлинният индикатор ( ) ще мигне бързо.

3

Освободете бутона ( ).

Светлинният индикатор ( ) ще светне.

4

Натиснете бутона (  или ) в рамките на 30 секунди след като светлинният индикатор ( ) светне в
червено.

5
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Забележка
Когато Bluetooth връзката е активна, не можете да форматирате паметта на Вашия Walkman.

Sony не гарантира правилно представяне, ако преформатирате паметта на Вашия Walkman с използване на компютър.

Дори ако форматирате паметта, информацията за сдвояване ще остане.

Сродна тема
Рестартиране на Вашия Walkman
Възстановяване на фабричните настройки на Вашия Walkman

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Цветът на светлинният индикатор ( ) ще се промени на зелен.  
Ако не натиснете бутона в рамките на 30 секунди, форматирането ще бъде отменено.

Натиснете бутона ( ), докато светлинния индикатор ( ) свети.

Светлинният индикатор ( ) ще мигне бързо и форматирането ще започне. Когато форматирането завърши,
светлинният индикатор ( ) се изключва.

6

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Digital Music Player
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Проверка на информация за Вашия Walkman

Когато Вашия Walkman е свързан към компютър, можете да проверите версията на системния софтуер на Вашия
Walkman. Отворете „Information.txt“ в папката на компютъра [WALKMAN]. Можете да проверите следната
информация.
01: Име на модела
02: Версия на системния софтуер

Сродна тема
Актуализиране на системния софтуер на Вашия Walkman

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Актуализиране на системния софтуер на Вашия Walkman

Можете да актуализирате софтуера на Вашия Walkman.
Ще получите съобщения за актуализация посредством следните методи.

От Music Center for PC (ще получите съобщения за актуализация автоматично.)
От уеб сайт за обслужване на клиенти (влезте в сайта ръчно, за да получите съобщения за актуализация.)

Влезте в уеб сайта за обслужване на клиенти, за да получите най-новата информация.
Следната процедура описва как да актуализирате софтуера от уеб сайт за обслужване на клиенти.
За подробности относно това как да инсталирате програмата, вижте уеб сайта за обслужване на клиенти.

Съвет
За да проверите информацията за версията на Вашия Walkman, свържете Вашия Walkman към компютър. След това,
отворете „Information.txt“ в [WALKMAN] папката на компютъра. Можете да проверите следната информация.

01: Име на модела
02: Версия на системния софтуер

Сродна тема
Уебсайт за обслужване на клиенти
Рестартиране на Вашия Walkman
Възстановяване на фабричните настройки на Вашия Walkman
Форматиране на паметта на Вашия Walkman
Проверка на информация за Вашия Walkman

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Изтеглете актуализиращата програма от уеб сайта на компютъра си.1

Свържете Вашия Walkman към компютъра.2

Стартирайте програмата за актуализация.3

Следвайте инструкциите на екрана.4

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Бележки относно това как да боравите с Вашия Walkman

Прочетете бележките по-долу и следвайте инструкциите, за да използвате безопасно Вашия Walkman .

Консултирайте се с лекар, ако се случи нараняване или изгаряне при използването на продукта.
Обърнете се към най-близкия търговец на Sony или Sony Service Center, ако Вашият Walkman не работи
правилно.
Спазвайте следните предпазни мерки. В противен случай може да се случи експлозия, пожар, токов удар,
изгаряне или нараняване.

Не излагайте Вашия Walkman на огън.
Не позволявайте метални предмети да проникват във Вашия Walkman.
Внимавайте да не дадете на късо клемите във Вашия Walkman посредством метални предмети.
Не разглобявайте и не модифицирайте Вашия Walkman.
Не използвайте Вашия Walkman, когато видите светкавица или чуете гръм.
Не използвайте Вашия Walkman, ако причинява неприятна реакция на Вашата кожа.

Спазвайте следните предпазни мерки. В противен случай, можете да повредите корпуса или да причините
неизправност на Вашия Walkman.

Не поставяйте Вашия Walkman на пряка слънчева светлина.
Не поставяйте Вашия Walkman на места, където температурата е изключително висока.
Не оставяйте Вашия Walkman на пряка слънчева светлина. Не оставяйте Вашия Walkman в кола със
затворени всички прозорци, особено през лятото.  

Не поставяйте Вашия Walkman на места, където е изложен на вибрации.
Не изпускайте Вашия Walkman от височини.
Не натискайте силно повърхността и не удряйте Вашия Walkman.
Не поставяйте Вашия Walkman на места, където има магнитно привличане. Например, не поставяйте
Вашия Walkman близо до магнит, тонколони или телевизор.
Не включвайте Вашия Walkman веднага след като го преместите от студена към топла среда.
Не използвайте Вашия Walkman във влажни и топли места, където температурата надвишава 45°C 
(например, в сауна).
Не оставяйте Вашия Walkman върху нестабилна повърхност или в наклонено положение.
Не сядайте, когато Вашият Walkman е поставен в джоба Ви. 

Не използвайте Вашия Walkman на места, където е изложен на прекомерно много прах.
Измийте Вашия Walkman с хладка вода, ако по него има зацапване от масла против слънчево изгаряне.
Тези вещества могат да причинят щети на Вашия Walkman, като промяна на цвета му или пукнатини.
Слушалките или увиващата се лента за корекции могат да се износят, поради дълга употреба или
съхранение.
Защитата от проникване на вода не е ефективна срещу някои течности (сапунена вода, вода, съдържаща
добавки за разтворимост или измиване, шампоан, гореща изворна вода, и т.н.).
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Спазвайте съобщенията за използване на електронни устройства, когато сте в самолет.
Вашият Walkman може да се нагрее в следните ситуации, но това не е повреда. Въпреки това бъдете
внимателни, защото съществува риск от нискотемпературни изгаряния.

Когато зареждате батерията.
Когато Вашия Walkman се използва за продължителен период от време.

Съдържанието, което записвате е само за лично ползване. Според закона за авторското право съдържанието
не може да се използва без разрешение на носителя на авторското право.

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Бележки за слушалките

Безопасност на пътя
Не използвайте слушалки в следните ситуации.

Докато управлявате автомобил или при управление на мотоциклет или велосипед.
Места, където нарушено качество на слуха е опасно. Например, върху перони на влакове, в зоните, където
има движение на превозни средства или в близост до строителни обекти.

Предотвратяване на увреждане на слуха
Спазвайте следното за предпазване на Вашия слух.

Поддържайте силата на звука на средно ниво. Не слушайте аудио съдържание при висока сила на звука за
продължителен период от време.
Не увеличавайте внезапно силата на звука.

Относно слушалките тип с вложки за уши
Когато използвате слушалки с вложки за уши с висока степен на прилепване, обърнете внимание на
следното. В противен случай можете да повредите Вашите уши или тъпанчета.

Не поставяйте вложките за уши твърде плътно в ушите Ви.
Не изваждайте внезапно вложките от ушите Ви. Когато сваляте слушалките, раздвижете леко вложките
нагоре и надолу.

Не спете, докато носите слушалки.

Съобразяване с околните
Избягвайте да използвате Вашия Walkman в околни среди, където излъчването на звук ще смущава другите.

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Бележки за вградената батерия

Не докосвайте акумулаторната батерия с голи ръце, ако батерията е протекла. Течността от батерията може да
предизвика изгаряния или слепота. Ако течността от батерията се допре до Вашето тяло или дрехи, измийте я
незабавно с чиста вода.

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Бележки за софтуера

Законите за авторското право забраняват следните действия без разрешението на носителя на авторското
право.

Възпроизвеждането на софтуера или на ръководството изцяло или на части.
Заемане софтуера

При никакви обстоятелства Sony не поема отговорност за някой от следните случаи, които могат да възникнат
извън използването на доставения софтуер.

Финансови щети
Пропуснати ползи
Претенции на трети страни

Доставеният софтуер не може да бъде използван с устройства, за които не е предназначен.
Имайте предвид, че спецификациите на софтуера могат да бъдат променени без предизвестие за
подобряване на качеството.
Обясненията в това ръководство предполагат, че сте запознати с основните операции на компютър.
За подробности относно използването на компютри и операционни системи вижте съответните им
ръководства.

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Бележки за примерните данни

Във Вашия Walkman е инсталирана примерна музика за пробно слушане.
След като сте изтрили примерните данни от Вашия Walkman, няма да можете да ги възстановите. Няма да
предоставим нови примерни данни.
В някои държави/региони не са инсталирани примерни данни.

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Бележки относно използването при плуване в басейн или в морето

Не използвайте вашия Walkman на места или при обстоятелства, при които е опасно да не чувате околните
звуци.
Когато използвате вашия Walkman в обществени или частни плувни съоръжения, спазвайте правилата на
съответното съоръжение.
Тапите създават уплътнение във вашия ушен канал. Следователно съществува риск от увреждане на ушите
или тъпанчетата ви, ако върху тапите има твърде високо налягане/силен натиск или ако рязко ги извадите от
ушите. Поради този риск не правете твърде енергични упражнения, не се гмуркайте в плувния басейн и т.н.,
докато носите вашия Walkman.
Не обливайте с гореща вода директно вашия Walkman и не духайте с горещ въздух от сешоар или друг
подобен уред директно върху вашия Walkman. Никога не използвайте вашия Walkman на места с високи
температури, като напр. в сауни или край печки.
Не използвайте и не оставяйте своя Walkman при следните условия:

на топли места с температура над 45 °C  например на ярко слънце, в автомобил, в топла вода или на
други места с висока температура и висока влажност
на студени места с температура под –5 °C 

Ако не можете да избегнете използването на своя Walkman на места, изложени на директна слънчева
светлина, покрийте го с хавлия или др.
С тапите за плуване звукът е по-слаб, отколкото със стандартните тапи. Ако е необходимо, го увеличете.
Когато заменяте тапите за плуване със стандартните тапи, звукът става по-силен. Регулирайте силата на
звука, за да не увредите тъпанчетата си.
Вашият Walkman може да се откачи и падне при твърде енергични упражнения.
Вашият Walkman ще потъне, ако бъде изпуснат във водата.
Радио вълните не се предават през вода. Не можете да изпълните следните операции посредством Bluetooth
връзка под водата.

Слушане на музика на смартфон.
Отговаряне на повикване.
Използване на дистанционното управление (само заNW-WS625).

Бележки относно режима за околен звук
Когато са поставени тапи за плуване, няма да можете да чувате околните звуци така, както със стандартните
тапи.
Околните звуци не могат да се чуват добре след като използвате вашия Walkman в басейн или в морето. Леко
потупайте неколкократно (около 30 пъти) зоните около бутоните на вашия Walkman върху суха кърпа. След
това оставете Вашия Walkman върху суха кърпа да се изсуши на стайна температура за 2 до 3 часа, за да сте
сигурни, че е напълно сух преди следващата употреба.
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Сродна тема
Водоустойчивост и прахоустойчивост на този Walkman
Разликите между стандартен тип вложки и вложки за плуване
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Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Бележки относно зареждането на батерията след плуване

Преди да заредите батерията, уверете се, че Вашият Walkman не е мокър.
Ако Вашият Walkman е мокър, избършете влагата изцяло и подсушете Вашия Walkman при стайна
температура. Преди да заредите батерията, уверете се, че няма няма влага по Вашия Walkman.
USB поставката (доставени) не е водоустойчива.

Не докосвайте USB поставката с мокри ръце.
Не използвайте USB поставката, когато Вашия Walkman е мокър.

Сродна тема
Водоустойчивост и прахоустойчивост на този Walkman
Разликите между стандартен тип вложки и вложки за плуване
Поддръжка
Бележки относно зареждането на батерията
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Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Обща информация

Времето за зареждане и времето за възпроизвеждане, зависят от следните условия.

Броят пъти, които сте зареждали батерията
Работна температура

Когато батерията е заредена достатъчно, но животът ѝ е спаднал до около половината от неговата нормална
продължителност, батерията може да бъде износена.
Във Вашия Walkman има вградена литиево-йонна акумулаторна батерия. Когато съхранявате Вашия Walkman
за дълъг период от време, проверете следното, за да се предотврати износването на вградената батерия.

Съхранявайте Вашия Walkman при температура от -5°C до +45°C  .
За да предотвратите износването на батерията, зареждайте я поне веднъж на всеки 6 месеца.  

Можете да почувствате слабо изтръпване на ушите, особено при условия на сух въздух.  
Това е в резултат от статичното електричество, акумулирано в тялото.  
Този ефект може да бъде сведен до минимум, като носите дрехи от естествени материали.
Sony не носи отговорност за данни на потребителя, дори ако следните проблеми възникнат поради дефекти
във Вашия Walkman или компютър.

Записването или изтеглянето на данни е непълно.
Данни (например музика) са повредени или изтрити.
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Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Поддръжка

Почиствайте Вашия Walkman с мека кърпа, напр. кърпичка за почистване на очила и др.
За почистване на Вашия Walkman, който е станал много мръсен, използвайте кърпа, леко навлажнена със
слаб почистващ разтвор.
Не почиствайте с разтворители като спирт, нафта, или разредител за боя. Тези разтворители могат да
повредят повърхността на Вашия Walkman.

Грижи и почистване след плуване в басейн или в морето

След всяко използване почиствайте вложките за уши и Вашия Walkman по следния начин.

Ако по Вашия Walkman са останали сол и пясък, металните клеми могат да ръждясат или по тях да се
натрупат чужди вещества. В резултат на това, Вашият Walkman може да не се зарежда правилно, или
компютър може да не е в състояние да разпознае Вашия Walkman.
Измийте Вашия Walkman с хладка вода, ако по него има зацапване от масла против слънчево изгаряне. Тези
вещества могат да причинят щети на Вашия Walkman, като промяна на цвета му или пукнатини.
Внимавайте в слушалките да не навлязат чужди вещества (ушна кал и др.). Тези вещества могат да причинят
загуба на звук или влошаване на качеството на звука.

Веднага, след като използвате Вашия Walkman в океана, почистете от него всякакви остатъци от сол и пясък.
Измийте Вашия Walkman с прясна вода, например с вода от чешмата.

1.

Напълнете мивка или кофа с прясна вода. Леко разклатете Вашия Walkman около 20 пъти. След това
потопете Вашия Walkman за около 30 минути.

2.

Откачете вложките за уши от Вашия Walkman. След това измийте вложките на ръка с неутрален препарат.
След като ги измиете, подсушете добре вложките за уши.

3.

Изплакнете клемите ( ) и мрежестата част ( ) на вашия Walkman под лека струя течаща вода.
Ако клемите и мрежестата част не са чисти, почистете ги с мека четка (като четка за зъби).

4.
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Забележка
Не натискайте силно повърхността на мрежестата част. Това може да я повреди.

Не търкайте несвойствени вещества по мрежестата част. Това може да причини попадането им в слушалките.
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Премахнете всякаква влага от клемите и повърхността на Вашия Walkman с мека и суха кърпа.5.

Потупайте внимателно слушалките в суха кърпа. Повторете потупването около 20 пъти.6.

Потупайте внимателно зоните около бутоните на Вашия Walkman със суха кърпа. Повторете потупването
около 30 пъти.

7.

Поставете Вашия Walkman върху суха кърпа. След това оставете Вашия Walkman при стайна температура за
2 до 3 часа.

8.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Уебсайт за обслужване на клиенти

Посетете уеб сайта за поддръжка на клиента във Вашата страна или регион в следните ситуации.

Когато имате въпроси относно Вашия Walkman.
Когато имате проблем с Вашия Walkman.
Когато искате информация за съвместими елементи.

За клиенти в САЩ, Канада и Латинска Америка:

https://www.sony.com/am/support

За клиенти в Европа:

https://www.sony.eu/support/

За клиенти в Китай:

https://service.sony.com.cn/

За клиенти в Азиатско-Тихоокеанския регион, Океания, Близкия изток и Африка:

https://www.sony-asia.com/support

За клиенти, които са закупили чуждестранни модели:

https://www.sony.co.jp/overseas/support/

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Спецификации

Интерфейс

Bluetooth

Спецификации на Bluetooth

Микрофон

Стерео

Изход (слушалки)

Звукови настройки

Заглушаване (вкл./изкл.)

Общи

USB Високоскоростно USB (съвместимо с USB 2.0)

Комуникационна система: Bluetooth спецификация, версия 4.0

Честотна лента Честотен обхват 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Метод на модулация FHSS, други

Съвместими Bluetooth профили (*1)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP/HSP (Hands Free Profile/Headset Profile)

Поддържан кодек (*2) SBC (*3), AAC

Bluetooth профилите са стандартизирани според целта на Bluetooth устройството.*1
Кодекът показва компресията на аудиосигнала и формата на преобразуване.*2
SBC означава Subband Codec.*3

Честота
Честотна характеристика
20 Hz до 20 000 Hz
(при възпроизвеждане на файл с данни, измерване на единичен сигнал)

Източник на захранване Вградена акумулаторна литиево-йонна батерия
USB захранване (от компютър през USB поставката на плейъра)

Време за зареждане Зареждане посредством USB поставката за зареждане
Приблизително 1,5 часа
Бързо зареждане
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Капацитет

Дистанционно управление (доставено само за NW-WS625)

Bluetooth
Спецификации на Bluetooth

Общи

4-688-894-62(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Около 3 минути зареждане позволява до около 60 минути
възпроизвеждане.

Работна температура -5 °C до +45 °C 

Маса Приблизително 32 грама 

Водоустойчивост/
Прахоустойчивост

IP65/IP68 (IEC 60529) или равностойни*
с поставени вложки за плуване*

NW-WS623 4 GB

NW-WS625 16 GB

Комуникационна система Bluetooth спецификация, версия 4.0

Честотна лента Честотен обхват 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Метод на модулация Други

Източник на захранване Литиева батерия CR1620 тип „копче“ (*1)

Работна температура -5 °C до +45 °C 

Маса Прибл. 11 g 

Водоустойчивост/Прахоустойчивост IP65 (IEC 60529) или еквивалентни

Батерията, доставена при покупката, може да има по-кратък живот, тъй като е поставена фабрично за проверка на изправността.*1

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Живот на батерията

Показаните по-долу стойности посочват приблизителния живот на батерията, когато непрекъснато се
възпроизвежда съдържание.

Живот на батерията на Вашия Walkman

Режим Walkman (приблизително.)

Режим за слушалки (приблизително.)

Забележка
Дори ако плейърът е изключен за продължителен период от време, все пак се изразходва малка част от заряда на
батерията.

Животът на батерията може да варира в зависимост от настройката за сила на звука, условията на използване и
температурата на околната среда.

Животът на батерията може да бъде с 20% по-кратък, когато е активна настройката Заглушаване.

Животът на батерията при непрекъснато възпроизвеждане посредством Bluetooth връзка може да бъде от 40% до 70%
по-кратък, в зависимост от формата на съдържанието или от настройките на свързаното устройство.

Животът на батерията може да стане с около 20% по-кратък, когато Вашия Walkman е свързан с дистанционното
управление. (Това е настройката по подразбиране за NW-WS625.) Нулирайте Вашия Walkman до заводските му
настройки, за да удължите живота на батерията, както е описано в тази тема. Когато използвате дистанционното
управление, трябва да свържете Вашия Walkman и дистанционното управление отново. Прочетете [Помощно
ръководство] за повече подробности.

Животът на батерията на дистанционното управление (доставено само за NW-WS625)

Приблизително 18 месеца (при 2 часа употреба ежедневно) (*1)

MP3 128 kbps
Режим за околен звук ВКЛ. 8 часа

Режим за околен звук ИЗКЛ. 12 часа

Linear PCM 1411 kbps
Режим за околен звук ВКЛ. 7 часа

Режим за околен звук ИЗКЛ. 10 часа

Режим за околен звук ВКЛ. 3,5 часа

Режим за околен звук ИЗКЛ. 4 часа

Животът на батерията може да се различава в зависимост от околната температура или начина на използване. Стойността е само
примерна.

*1

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Максимален брой на песни за записване

Приблизителното време е на базата на ситуация, при която прехвърляте или записвате единствено 4-минутни
песни.

Брой песни (приблизително)
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 NW-WS623 NW-WS625

MP3 128 kbps 880 песни 3 850 песни

Линейна PCM 1411 kbps 75 песни 350 песни

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Поддържани формати

Музика (*1, *2, *3)

Аудио формати
MP3
Формат на мултимедиен файл: MP3 (MPEG-1 Layer3) файлов формат
Файлово разширение: .mp3
Битрейт: 32 kbps до 320 kbps (поддържа променлив битрейт (VBR))
Честота на дискретизация: 32, 44.1, 48 kHz

WMA
Формат на мултимедиен файл: ASF файлов формат
Файлово разширение:.wma
Битрейт: 32 kbps до 192 kbps (поддържа променлив битрейт (VBR))
Честота на дискретизация: 44,1 kHz

FLAC
Формат на мултимедиен файл: FLAC файлов формат
Файлово разширение: .flac
Битова дълбочина: 16 бита
Честота на дискретизация: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

Linear PCM
Формат на мултимедиен файл: файлов формат Wave-Riff
Файлово разширение:.wav
Битрейт: 1411 kbps
Честота на дискретизация: 44,1 kHz

AAC
Формат на мултимедиен файл: файлов формат MP4
Файлово разширение: .mp4, .m4a, .3gp
Битрейт: 16 kbps до 320 kbps (поддържа променлив битрейт (VBR))
Честота на дискретизация: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
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честотата на дискретизация може да не съответства на всички кодиращи устройства.*1
Файлове със защитени авторски права не могат да бъдат възпроизвеждани.*2
Нестандартни бит скорости или негарантирани бит скорости са включени в зависимост от честотата на дискретизация.*3

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Системни изисквания

Интернет
Интернет връзка
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Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Вашият Walkman не работи. Не можете да включите Вашия Walkman.

Ако Вашия Walkman е свързан към компютър, изключете го от компютъра.
Рестартирайте Вашия Walkman.
Ако проблемът продължава, зареждане на батерията 30 минути или повече, като използвате USB поставка
(доставени).
Забележка: 
След като светлинният индикатор за работно състояние светне по време на зареждане, можете да използвате
Вашия Walkman. Дори, ако Вашия Walkman е свързан към компютър, светлинният индикатор за работно
състояние може да не светне, когато нивото на батерията е ниско.
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Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Не можете да заредите батерията.

Ако клемите на Вашия Walkman са замърсени, могат да се появят следните проблеми:

Батерията не може да бъде заредена.
Компютърът не може да разпознае Вашия Walkman.

Включете и изключете Вашия Walkman от поставката за USB няколко пъти. Ако проблемът продължава,
направете следното:

Почистете клемите на Вашия Walkman с мека четка за зъби и др.
След почистване на Вашия Walkman, премахнете всякаква влага от клемите му с мека и суха кърпа.
Подсушете напълно Вашия Walkman преди употреба.

Ако остатъка в батерията е прекалено нисък, светлинният индикатор за работно състояние може да не
светне, дори ако свържете Вашия Walkman към компютър. В такъв случай свържете Вашия Walkman към
компютъра за 30 минути или повече, докато светне светлинният индикатор за работно състояние.
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Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Вградената акумулаторна батерия се изтощава бързо, дори след като Вашия
Walkman е напълно зареден.

Ако животът на батерията се намали на половина от нормалното, помислете за смяна на
батерията.
Животът на батерията зависи от условията на употреба, настройките и температурата на околната среда.
Освен това, следните операции ще изтощят батерията по-бързо, отколкото непрекъсната употреба на Вашия
Walkman.

Често включване или изключване на Вашия Walkman .
Честа промяна на настройките на Вашия Walkman .
Многократно зареждане и разреждане на батерията.  
Това постепенно ще се намали капацитета на батерията. В резултат батерията може да започне да се
изтощава бързо, дори и след като е напълно заредена.

За да смените батерията, обърнете се към най-близкия търговец на Sony или Sony Service Center.
Батерията може да бъде зареждана средно около 500 пъти.
Въпреки това, продължителността на живота на батерията зависи от температурата и околната среда на
използване.
Когато животът на напълно заредена батерия става наполовина по-къс от обикновено, помислете за смяна на
батерията.
За да смените батерията, обърнете се към най-близкия търговец на Sony или Sony Service Center.
Не сменяйте сами батерията. Батерията е вградена във Вашия Walkman. Смяната на батерията изисква
професионални знания и умения.
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Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Компютърът не разпознава свързания Walkman.

Опитайте следното:

Потвърдете връзката между Вашия Walkman и USB кабела (USB поставка).
Уверете се, че Вашия Walkman и компютъра са свързани правилно с помощта на USB кабел (USB поставка)
(доставени).
Ако клемите на Walkman са замърсени, може да не успеете да зареждате батерията или компютърът да не
разпознае Вашия Walkman.
Свържете и прекъснете Вашия Walkman и USB поставката няколко пъти. Ако проблемът продължава,
премахнете мръсотията от клемите на Вашия Walkman с помощта на влажна и мека четка за зъби и др.
Също така, не забравяйте да използвате USB кабел (USB поставка), (доставени) за да се свържете Вашия
Walkman към компютъра.

1.

Рестартиране на компютъра.
Изключете Вашия Walkman от компютъра и рестартирайте компютъра.

2.

Рестартирайте Вашия Walkman.
Задръжте натиснат бутона ( ) за 10 секунди, докато Вашия Walkman се рестартира.

3.

Свързване на Вашия Walkman към друг USB порт на компютъра.
Свържете Вашия Walkman към друг USB порт, ако на компютъра има няколко USB порта. След това
проверете дали сега компютъра разпознава Вашия Walkman.
Ако освен Вашия Walkman има и други устройства свързани към компютъра посредством USB, изключете
другите устройства.
Свържете към компютъра само Вашия Walkman и проверете дали той и компютърът функционират правилно.
Ако използвате едно от следните устройства, премахнете устройството от компютъра. След това свържете
Вашия Walkman директно към USB порт на компютъра.

USB хъб без AC адаптер
USB интерфейсна карта

4.

Преинсталирайте драйвера на устройството.
Ако драйверът на устройството на компютъра не функционира правилно, компютърът може да не разпознае
Вашия Walkman.

5.

Деактивирате фонови програми и след това свържете Вашия Walkman към компютъра.
Ако има активни фонови програми на компютъра (например антивирусен софтуер), компютърът може да не
разпознае Вашия Walkman.
Спрете фоновите програми преди да свържете Вашия Walkman с компютъра.
За повече информация за това как да спрете фонови програми, обърнете се към следните съвети.

Проверете информацията за помощ на всяка програма.

6.
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Обърнете се към производителя на програмата.
Обърнете се към производителя на компютъра.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Звукът става приглушен (нисък звук). Няма звук.

Ако чуждо вещество (например ушна кал) се полепи по слушалките, могат да се появят следните проблеми.

Звукът е неясен.
Звукът е нисък.

Почистване на мрежестата част с помощта на четка, и др.

Съвет
Ако звукът е нисък, само когато използвате дистанционното управление (само за NW-WS625), уверете се, че
дистанционното управление е сухо.

Ако дистанционното управление е мокро, избършете го старателно със суха кърпа преди употреба.

Сваляне на вложките на слушалките.1.

Изплакнете клемите и мрежестата част на Вашия Walkman под лека струя течаща вода.
Почистете всякакво вещество върху отворите на мрежестата част странично с мека четка за зъби.
Не натискайте силно повърхността на мрежестата част. Това може да я повреди.

: Клеми
: Мрежеста част

2.

След като премахнете веществото, премахнете всякаква влага от повърхността на Вашия Walkman с
мека и суха кърпа.

3.

Потупайте внимателно слушалките в суха кърпа. Повторете потупването около 20 пъти.
Поставете Вашия Walkman върху суха кърпа. След това оставете Вашия Walkman при стайна
температура за 2 до 3 часа.

4.

Прикачете стабилно вложките за уши към слушалките.
Проверете дали звукът е нормален.

5.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Walkman не възпроизвежда песни в желания ред.

Ако прехвърляте песни от компютъра към Вашия Walkman посредством плъзгане и пускане на песни, редът на
проследяване може да бъде различен от реда на албума.
В този случай опитайте следната процедура:

Съвет
След като Вашия Walkman разпознае имената на папки и файлове, той ще възпроизвежда песни в следния ред.

Еднобайтови числа
Еднобайтови букви от азбуката
Двубайтова Хирагана
Двубайтова Катакана
Китайски йероглифи (канджи)
Двубайтови числа
Двубайтови букви от азбуката
Еднобайтова катакана
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Свържете Вашия Walkman към компютър.1.

На компютъра, отворете [Компютър] – [WALKMAN].
На Mac компютър, отворете [WALKMAN] от работния плот.

2.

Отворете [MUSIC] във [WALKMAN].3.

Добавяне на номер в началото на името на папката или името на файла (име на път).
Например: [001_име на албум] или [002_име на песен] и др.

4.

Изключете Вашия Walkman от компютъра.
Вашият Walkman ще възпроизвежда песни в цифров ред.

5.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Същата песен или албум се възпроизвежда многократно. Песните ще се
възпроизвеждат в произволен ред.

Променете режима на възпроизвеждане на „Нормално“.

Всеки път, когато натиснете бутона ( ), ще чуете гласово напътствие и режима на възпроизвеждане ще се
промени в следния ред.
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...
За да превключите на следващия режим на възпроизвеждане, изчакайте до края на гласовото указание.
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Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

141



Помощно ръководство

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Как да поддържане и почистване на Walkman след спортуване (плуване, тичане и
др.)

Ако пот, вода от басейн, пясък или кал се полепи по Вашия Walkman, извършете следните действия:

Изплакнете клемите на Вашия Walkman и слушалките с леко течаща вода.
Подсушете напълно Вашия Walkman.

Ако клемите са замърсени, електрическите контакти може да не дават добра проводимост. Също така, ако чуждо
тяло (например ушна кал) е полепнала към слушалките, звукът може да не е ясен или силата на звука може да
бъде ниска.
Изплакнете Вашия Walkman с вода, източете водата от него и го подсушете, както следва:

Почиствайте сол и пясък от Вашия Walkman веднага, след като го използвате. Измийте Вашия
Walkman с прясна вода, например с вода от чешмата.

1.

Напълнете мивка или кофа с прясна вода. Леко се разклатете Вашия Walkman около 20 пъти. След
това потопете Вашия Walkman за около 30 минути.

2.

Свалете вложките на слушалките от Вашия Walkman. След това, измийте на ръка вложките с
неутрален препарат. След като ги измиете, подсушете добре вложките за уши.

3.

Изплакнете клемите и мрежестата част на вашия Walkman под лека струя течаща вода.
Ако клемите ( ) и мрежестата част ( ) не са чисти, почистете ги с мека четка (като четка за зъби).

4.

Премахнете всякаква влага от клемите и повърхността на Вашия Walkman с мека и суха кърпа.5.

Потупайте внимателно слушалките в суха кърпа. Повторете потупването около 20 пъти.6.
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Забележка
Не натискайте силно повърхността на мрежестата част. Това може да я повреди.

Не търкайте несвойствени вещества по мрежестата част. Това може да причини попадането им в слушалките.
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Потупайте внимателно зоните около бутоните на Вашия Walkman върху суха кърпа. Повторете
потупването около 30 пъти.

7.

Поставете Вашия Walkman върху суха кърпа. След това оставете Вашия Walkman при стайна
температура за 2 до 3 часа.

8.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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