
Helpgids

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Gebruik deze handleiding wanneer u problemen hebt of wanneer u moet weten hoe u uw WALKMAN® kunt gebruiken.

De kleur van de Walkman die in sommige landen/regio's wordt verkocht, kan afwijken van de bovenstaande
afbeeldingen.

De aanbevolen toepassing voor de Windows-computer is gewijzigd in “Music Center for PC”.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.

Aan de slag

Vóór het eerste gebruik

Walkman-handleidingen en algemene informatie

De inhoud van het pakket controleren

Gebruik van de meegeleverde accessoires
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Verschillen tussen de standaard-type oordopjes en de oordopjes voor zwemmen

De oordopjes verwisselen

Music Center for PC installeren (Windows)

Content Transfer installeren (Mac)

Voeding/opladen

De Walkman in- en uitschakelen

De batterij opladen

Levensduur van batterij verlengen

Opmerkingen over het opladen van de batterij

Algemene bediening

Onderdelen en bedieningselementen

Omgaan met de Walkman

De Walkman op uw oren plaatsen

Beter passend maken

De Walkman uit uw oren verwijderen

OPR-lamp (bediening)

De status controleren met het OPR-lampje

De Walkman gebruiken in water

De mate van water- en stofbestendigheid van deze Walkman

De gewone oordopjes vervangen door oordopjes voor zwemmen

Waarom wordt het geluid gedempt wanneer u gaat zwemmen?

Opmerkingen over het zwemmen in een zwembad of in zee

Opmerkingen over het opladen van de batterij na het zwemmen

Het volume instellen

Werking volume in overeenstemming met Europese en Koreaanse richtlijnen

Overzetten van muziek

Voorbereiden van muziekinhoud

Gebruik van een Windows-computer

Overdracht van inhoud van een Windows-computer met behulp van Music Center for PC
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Materiaal overzetten met Windows Verkenner

Inhoud van de Walkman in Music Center for PC importeren

Gebruik van een Mac-computer

Overdracht van inhoud van een Mac-computer met behulp van Content Transfer

Materiaal overzetten met Mac Finder

Een afspeellijst maken op een computer

Opmerkingen het overzetten van de inhoud van een computer

Muziek afspelen/ordenen/verwijderen

Muziek afspelen

Naar de vorige/volgende eenheid gaan (map/afspeellijst/album)

Wijzigen van de afspeelmodus (Herhalen/Willekeurige volgorde)

Het afspeelbereik wijzigen (map/playlist/album)

Tracks verwijderen van de Walkman

Afspelen en oproepen op een smartphone

Bluetooth

Wat u kunt doen met de Bluetooth-functie

De Walkman verbinden met een smartphone

One-touch-verbindingen met een smartphone (NFC)

De Walkman voor het eerst verbinden met een niet-gekoppelde Android-smartphone

De Walkman voor het eerst verbinden met een niet-gekoppeld iPhone-apparaat

De Walkman verbinden met een gekoppelde smartphone

Muziek afspelen op een smartphone

De Bluetooth-functie aan- of uitzetten

Muziek op een smartphone afspelen

De Walkman of een smartphone selecteren als de geluidsbron

De kwaliteit van het draadloze afspelen selecteren

Opmerkingen over de Bluetooth-functie

Opmerkingen over het afspelen van muziek vanaf een smartphone

Telefoongesprekken

Een oproep beantwoorden/beëindigen
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Een oproep weigeren

Opmerkingen over het volume voor gesprekken op smartphones

Diverse functies

Omgevingsgeluidsmodus

Wat is de omgevingsgeluidsmodus?

Omgevingsgeluidsmodus gebruiken

De afstandsbediening gebruiken (alleen NW-WS625)

Onderdelen en bedieningselementen (Afstandsbediening)

Gebruik van de afstandsbediening

Koppeling van de Walkman met de afstandsbediening

De batterij van de afstandsbediening vervangen

Opmerkingen over het gebruik van de afstandsbediening

De geluidsinstellingen wijzigen

Het volume beperken

Het verschil in volumeniveau tussen nummers aanpassen

Opnieuw opstarten/initialiseren

De Walkman opnieuw opstarten

De Walkman terugzetten naar de fabrieksinstellingen

Het geheugen van de Walkman formatteren

Versie-informatie/systeemupdates

Informatie over de Walkman controleren

Bijwerken van de Walkman-systeemsoftware

Kennisgeving

Opmerkingen over het omgaan met uw Walkman

Opmerkingen over de hoofdtelefoon

Opmerkingen over de ingebouwde batterij

Opmerkingen over de software

Opmerkingen over de voorbeeldgegevens

Opmerkingen over het zwemmen in een zwembad of in zee
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4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Opmerkingen over het opladen van de batterij na het zwemmen

Algemene informatie

Onderhoud

Website voor klantondersteuning

Specificaties

Specificaties

Levensduur van de batterij

Maximumaantal opneembare nummers

Ondersteunde indelingen

Systeemvereisten

Probleemoplossing

Voeding/opladen

De Walkman werkt niet. U kunt de Walkman niet inschakelen.

U kunt de batterij niet opladen.

De ingebouwde oplaadbare batterij is snel leeg, zelfs nadat de Walkman volledig is opgeladen.

Computer

De verbonden Walkman niet wordt herkend door de computer.

Muziek afspelen

Geluid wordt dof (laag volume). Er is geen geluid.

De Walkman speelt geen nummers in de gewenste volgorde af.

Het huidige nummer of album wordt herhaaldelijk afgespeeld. Nummers worden in willekeurige volgorde afgespeeld.

Overig

Hoe te de Walkman te onderhouden en te reinigen na het sporten (zwemmen of hardlopen enz.)
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Helpgids

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Vóór het eerste gebruik

Hartelijk dank voor de aanschaf van deze Walkman.

Raadpleeg voor informatie over wet- en regelgeving en handelsmerkrechten "Belangrijke informatie" in het interne
geheugen van uw apparaat. Om deze te lezen, kopieert u het bestand [Important_Information] naar uw computer en
volgt u de onderstaande stappen. 
Dubbelklik op het bestand [Important_Information]. Selecteer vervolgens een taal.

Lees voordat u de Walkman gaat gebruiken, de onderwerpen onder [Verwant onderwerp].

Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken
van hun respectieve eigenaars. In deze handleiding worden de symbolen TM en ® niet weergegeven.

Lees voordat u de Walkman gaat gebruiken, de volgende informatie.

Modelnamen

Er worden verschillende modelnamen in deze [Helpgids] vermeld. Sommige modellen zijn niet beschikbaar, afhankelijk
van het land of de regio waarin u de Walkman hebt gekocht.

Computersysteemvereisten

Wanneer de Walkman aansluit op een computer, dient u de systeemvereisten voor de computer te controleren.

Batterij opladen

De batterij is mogelijk bijna leeg als u uw Walkman voor het eerst gebruikt. Laad de batterij op voor gebruik.

Illustraties

De illustraties in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld ter referentie.
Ze kunnen afwijken van het werkelijke product.

Wijzigingen in ontwerp en specificaties voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

Verwant onderwerp
Walkman-handleidingen en algemene informatie
Systeemvereisten
De batterij opladen
Opmerkingen over het omgaan met uw Walkman
Opmerkingen over de hoofdtelefoon
Opmerkingen over de ingebouwde batterij

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.

6



Opmerkingen over de software
Opmerkingen over de voorbeeldgegevens
Opmerkingen over het zwemmen in een zwembad of in zee
Opmerkingen over het opladen van de batterij na het zwemmen
Algemene informatie
Onderhoud
Website voor klantondersteuning

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Helpgids

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Walkman-handleidingen en algemene informatie

Sony biedt de volgende handleidingen en informatie met betrekking tot de Walkman.
In de geleverde handleidingen worden de volgende bewerkingen en functies uitgelegd.

Algemene bediening.
Unieke functies die moeten worden uitgelegd.
Complexe bewerkingen waarvoor instructies nodig zijn.

Helpgids

Deze Helpgids biedt alleen de standaardprocedures.
De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van
het product.
Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.
Net als alle automatische vertalingen is deze vertaling niet contextgevoelig en is tekst mogelijk niet omgezet in de
oorspronkelijk bedoelde betekenis.
Zodoende geeft de vertaling de oorspronkelijke inhoud mogelijk niet altijd nauwkeurig weer.

Hoe kan ik inhoud overbrengen naar de Walkman?
Het gebruik van verschillende functies.
Opmerkingen over het gebruik van de Walkman.

 Startgids (gedrukt)

Basisstappen om te beginnen met luisteren naar muziek, na de aankoop van de Walkman.

Gebruiksaanwijzing (gedrukt)

Opmerkingen over het gebruik van de Walkman
Nalevingsinformatie
Toegang krijgen tot [Belangrijke informatie]

Lees dit eerst voordat u uw Walkman in een zwembad of in zee gebruikt

Hoe u oordopjes voor zwemmen bevestigt
Opmerkingen over het gebruik van de Walkman in een zwembad of in zee
Onderhoudsinformatie

Belangrijke informatie (geleverd bij het Walkman-geheugen)

Informatie over auteursrechten, wet- en regelgeving 
Om het bestand te lezen, installeert u de meegeleverde software op uw computer.

Website voor klantondersteuning (online)

Zie [Website voor klantondersteuning] in deze [Helpgids].

De meest recente informatie over de Walkman
FAQ: veelgestelde vragen
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Verwant onderwerp
Website voor klantondersteuning

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.
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Helpgids

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

De inhoud van het pakket controleren

NW-WS623/WS625 (standaard)
Walkman (1)
Oordopjes (1 set)
Oordopjes voor zwemmen (1 set)
USB-houder (1)
USB-kabel (1)
Verstelbare riem (1)
Startgids
Gebruiksaanwijzing
Lees dit eerst voordat u uw Walkman in een zwembad of in zee gebruikt

NW-WS625
Afstandsbediening (1)

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.
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Helpgids

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Verschillen tussen de standaard-type oordopjes en de oordopjes voor zwemmen

Twee verschillende soorten oordopjes worden geleverd bij de Walkman. Gebruik oordopjes voor zwemmen wanneer u
gaat zwemmen.

Standaard-type oordopjes
U kunt de standaard-type oordopjes in tal van situaties gebruiken.

Oordopjes voor zwemmen
Oordopjes voor zwemmen voorkomen dat water doordringt tot de binnenkant van de hoofdtelefoon. Met oordopjes voor
zwemmen kunt u comfortabel muziek beluisteren wanneer u zwemt.

Opmerking
Met oordopjes voor zwemmen is het volume lager dan met standaard-type oordopjes. Zet het volume indien nodig hoger.

Wanneer u de oordopjes voor zwemmen vervangt door de standaard-type oordopjes, wordt het geluid harder. Pas het volume
aan ter bescherming van uw oren.

Verwant onderwerp
De inhoud van het pakket controleren
De oordopjes verwisselen
De gewone oordopjes vervangen door oordopjes voor zwemmen

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.
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Helpgids

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

De oordopjes verwisselen

Als u wilt genieten van betere geluidskwaliteit, selecteert u de oordopjes met de juiste grootte voor elk oor.

Hint
Wanneer de oordopjes versleten zijn, dient u nieuwe te kopen.

Als de oordopjes vies worden, verwijdert u deze van de hoofdtelefoon. Vervolgens wast u de oordopjes met de hand met een
neutraal reinigingsmiddel. Na het wassen laat u het water weglopen en bevestigt u de oordopjes weer aan de hoofdtelefoon.

Verwijder de oordopjes van de hoofdtelefoon.

Houd de hoofdtelefoon vast en draai en trek vervolgens aan de oordopjes.
Als de oordopjes glad zijn, wikkelt u ze in een zachte, droge doek.

1

Bevestig nieuwe oordopjes aan de hoofdtelefoon.

Druk de oordopjes stevig op de hoofdtelefoon. Lijn de uiteinden van de oordopjes ( ) uit met  op de
hoofdtelefoon.

Om te voorkomen dat de oordopjes losraken of vast komen te zitten in uw oren, moet u de oordopjes goed
vastzetten.

2
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Verwant onderwerp
De inhoud van het pakket controleren
Verschillen tussen de standaard-type oordopjes en de oordopjes voor zwemmen
De gewone oordopjes vervangen door oordopjes voor zwemmen

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.
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Helpgids

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Music Center for PC installeren (Windows)

Music Center for PC is een toepassing voor Windows-computers. Gebruik de nieuwste versie van Music Center for PC.
U kunt Music Center for PC gebruiken om de volgende bewerkingen uit te voeren.

Het importeren van inhoud (zoals muziek) van cd's op een computer.

Het ordenen en beheren van de inhoud.
U kunt er bijvoorbeeld afspeellijsten mee maken.

De overdracht van inhoud op een computer naar de Walkman.

Controleer de systeemvereisten voordat u Music Center for PC installeert.

Verwant onderwerp
Voorbereiden van muziekinhoud
Overdracht van inhoud van een Windows-computer met behulp van Music Center for PC
Systeemvereisten

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Ga naar de Music Center for PC-website om de software te downloaden.

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

1

Installeer Music Center for PC.

Zie voor meer informatie over installatie [Downloaden]-[Installatieprocedure] op de supportwebsite Music Center for
PC. (http://www.sony.net/smc4pc/)

2

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.
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Helpgids

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Content Transfer installeren (Mac)

Content Transfer is software voor Mac-computers. Gebruik de nieuwste versie van Content Transfer. U kunt inhoud
overzetten die u met iTunes of Finder beheert. U kunt de nummers of albums eenvoudig slepen om ze over te zetten
naar de Walkman.
Controleer de systeemvereisten voordat u Content Transfer installeert.

Opmerking
Start de computer opnieuw op als u dit wordt gevraagd. Volg de instructies op het scherm.

Verwant onderwerp
Voorbereiden van muziekinhoud
Overdracht van inhoud van een Mac-computer met behulp van Content Transfer
Systeemvereisten

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Open het installatieprogramma voor Content Transfer.

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

1

Open het gedownloade bestand.

[ContentTransfer.dmg] wordt automatisch opgeslagen in de downloadmap. De map kan automatisch worden
geopend.

2

Installeer Content Transfer.

Voer [ContentTransfer.pkg] uit. Volg de instructies op het scherm. Wanneer u klaar bent met de installatie, wordt 
weergegeven.

3

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.
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Helpgids

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

De Walkman in- en uitschakelen

Uitschakelen van de Walkman
Houd de knop ( ) 3 seconden ingedrukt.
U hoort het uitschakelingsgeluid. Dan worden de Walkman en het lampje ( ) uitgeschakeld

Hint
De Walkman wordt automatisch uitgeschakeld als u de Walkman gedurende 30 minuten niet bedient (alleen wanneer het
afspelen is gepauzeerd). U schakelt de Walkman in door de knop ( ) 3 seconden ingedrukt te houden.

Wanneer u de Walkman, uitschakelt, wordt de afstandsbediening (alleen NW-WS625) uitgeschakeld

Verwant onderwerp
De status controleren met het OPR-lampje
Gebruik van de afstandsbediening

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Houd de knop ( ) 3 seconden ingedrukt.

U hoort het opstartgeluid.
Wanneer de Walkman wordt ingeschakeld, gaat het lampje ( ) branden.

1

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.
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Helpgids

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

De batterij opladen

Hint
Zie voor meer informatie over hoe lang het duurt om de accu volledig op te laden [Specificaties].

Opmerking
De Walkman wordt mogelijk niet herkend door de computer in de volgende situaties.

Wanneer u de Walkman voor het eerst aansluit op de computer.
Wanneer de Walkman voor een lange periode niet is gebruikt.  
Laad de Walkman ongeveer 10 minuten op. De Walkman kan normaal beginnen te werken.

Sluit de USB-kabel (bijgeleverd) op de USB-houder aan (bijgeleverd). Sluit vervolgens de Walkman op de
USB-houder aan.

Zorg ervoor dat u verbinding maken met de terminals (  en ).

1

Sluit de Walkman op een ingeschakelde computer aan via USB.

U kunt de oplaadstatus controleren met het lampje ( ).
Terwijl de batterij wordt opgeladen: oranje
Wanneer het opladen is voltooid: groen

2

Koppel de Walkman los van de computer.3
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Als de terminals van de Walkman nat zijn, droogt u de terminals af.

Als de terminals van de Walkman vuil zijn, maakt u de terminals schoon met een zachte, droge doek.

U kunt de Walkman in de volgende situaties niet bedienen.

Terwijl de Walkman is aangesloten op een computer.
Terwijl de batterij wordt opgeladen.

Verwant onderwerp
Levensduur van batterij verlengen
Opmerkingen over het opladen van de batterij
Opmerkingen over het opladen van de batterij na het zwemmen
Specificaties

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.

18



Helpgids

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Levensduur van batterij verlengen

U kunt het batterijverbruik verminderen door de Walkman op de volgende manier te gebruiken.
De levensduur van de batterij is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden. Zie voor meer informatie over de
levensduur van de batterij [Levensduur van de batterij].

Schakel het apparaat handmatig uit wanneer u de Walkman niet gebruikt.
Stel alle instellingen voor de geluidskwaliteit in op uit.
Schakel de Bluetooth-functie uit wanneer u deze niet gebruikt.

Verwant onderwerp
De batterij opladen
De Walkman in- en uitschakelen
Het volume beperken
Het verschil in volumeniveau tussen nummers aanpassen
De Bluetooth-functie aan- of uitzetten
One-touch-verbindingen met een smartphone (NFC)
Opmerkingen over de ingebouwde batterij
De Walkman verbinden met een gekoppelde smartphone
Levensduur van de batterij

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.
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Helpgids

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Opmerkingen over het opladen van de batterij

De oplaadtijd is afhankelijk van de omstandigheden van het batterijgebruik.
Wanneer de batterij voldoende is opgeladen, maar de levensduur van de batterij is gedaald tot ongeveer de helft van
de normale levensduur, is de batterij mogelijk versleten. Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-leverancier of
Sony Service Center.
De Walkman wordt mogelijk niet herkend door de computer in de volgende situaties.

Wanneer u de Walkman voor het eerst aansluit op de computer.
Wanneer de Walkman voor een lange periode niet is gebruikt.  
Laad de Walkman ongeveer 10 minuten op. De Walkman kan normaal gaan werken.

Wanneer de omgevingstemperatuur het aanbevolen bereik overschrijdt, wordt het opladen geforceerd gestopt.Laad
de batterij op bij een omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C  .
De batterij kan ongeveer 500 keer worden opgeladen in volledig lege staat. Het exacte aantal keren kan hiervan
afwijken, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.
Als u slijtage van de batterij wilt voorkomen, laadt u de batterij ten minste eenmaal per 6 maanden op.
Opladen is niet gegarandeerd wanneer u gebruikmaakt van een zelfgebouwde of gewijzigde computer.
Opladen vanaf een USB-hub wordt alleen gegarandeerd wanneer u een USB-hub met een eigen stroomvoorziening
en een geautoriseerd logo hebt.
Sluit geen Walkman voor een lange periode op een computer aan wanneer de computer niet is verbonden met een
netvoeding. Anders loopt de batterij van de computer leeg.
Neem terwijl de Walkman is verbonden met een computer de volgende waarschuwingen in acht. Anders werkt de
Walkmanmogelijk niet correct.

Zet de computer niet aan.
Start de computer niet opnieuw op.
Haal de computer niet uit de slaapstand.
Sluit de computer niet af.

Uw Walkman kan tijdens het opladen heet worden. Dit duidt niet op een storing.
Wanneer u de Walkman oplaadt met een computer, mag u de USB-kabel niet verwijderen terwijl de overdracht van
gegevens plaatsvindt. Als u de USB-kabel ontkoppelt, kunnen gegevens op de Walkman verloren gaan.

Verwant onderwerp
De batterij opladen
Levensduur van batterij verlengen
Opmerkingen over het opladen van de batterij na het zwemmen
Opmerkingen over de ingebouwde batterij
Levensduur van de batterij

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.
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Helpgids

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Onderdelen en bedieningselementen

Oordopje
U kunt de oordopjes (standaard-type oordopjes of oordopjes voor zwemmen) verwisselen om te voldoen aan de
voorwaarden voor gebruik. Als u wilt genieten van betere geluidskwaliteit, selecteert u de oordopjes met de juiste
grootte voor elk oor.

1.

N-markering
Tik een Bluetooth-apparaat tegen deze markering om een Bluetooth-verbinding tot stand brengen. (Het Bluetooth-
apparaat moet de functie NFC ondersteunen.)

2.

MODE-toets

Druk op de knop om de afspeelmodus te wijzigen (Normal Play/Repeat Play/Shuffle Play/Shuffle All).
Houd de toets 3 seconden ingedrukt om het afspeelbereik te wijzigen (Folder Mode/Playlist Mode/Album Mode).
Dubbelklik op de knop om het huidige nummer te herhalen (One Track Repeat).

3.

AMB/  (Omgevingsgeluidsmodus/Bluetooth)-knop

Druk op de toets om de omgevingsgeluidsmodus aan of uit te zetten. Zelfs terwijl u de hoofdtelefoon draagt, kunt
u omgevingsgeluid horen.
Dubbelklik op de knop om andere omgevingsgeluidsmodus te selecteren. Als de omgevingsgeluidsmodus
ingeschakeld is, kunt u een omgevingsgeluidsmodus selecteren op basis van uw omgeving (Mode A/Mode
B/Mode C).
Houd de toets 2 seconden ingedrukt om de Bluetooth-functie in of uit te schakelen.
Houd de knop 7 seconden ingedrukt om de Walkman te koppelen met een Bluetooth-apparaat.

4.

Volumeknoppen + (*1)/–
Druk op de knoppen om het volume voor het afspelen van muziek of een gesprek aan te passen.

5.

Ingebouwde Bluetooth-antenne
Via de antenne wordt de Walkman verbonden met Bluetooth-apparaten. Bedek de antenne niet als een Bluetooth-
verbinding actief is. Anders kan de verbinding worden verbroken.

6.

 (aan/uit)-toets

Houd de toets 3 seconden ingedrukt om de Walkman in of uit te schakelen.
Als de werking ervan instabiel wordt, houdt u de toets 10 seconden ingedrukt om de Walkman opnieuw te
starten.

7.
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OPR (bediening)-lampje
Het lampje geeft de verschillende statussen van de Walkman aan. (Bijvoorbeeld in- of uitschakelen enz.)

8.

 (afspelen/pauze)-toets (*1)

Druk op de toets om het afspelen te starten of te pauzeren.
Druk op de knop om een oproep te beantwoorden of op te hangen terwijl de Walkman is aangesloten op een
smartphone.
Houd de knop 2 seconden ingedrukt om een oproep weigeren.
Houd de knop 2 seconden ingedrukt om tussen de geluidsbronnen te schakelen (de Walkman of de smartphone).
Houd de knop 15 seconden ingedrukt om toegang te krijgen tot de formatteerstand.

9.

 (vorige)-toets

Druk op de knop om terug te gaan in het huidige nummer of naar het vorige nummer te gaan.
Houd de knop ingedrukt om snel terug te spoelen.
Dubbelklik op de knop om terug te gaan naar het eerste nummer van de huidige map of het huidige album.
Dubbelklik opnieuw op de toets om terug naar het eerste nummer van de vorige map of het vorige album te gaan.

10.

 (volgende)-toets

Druk op de toets om naar het volgende nummer te gaan.
Houd de knop ingedrukt om snel vooruit te spoelen.
Dubbelklik op de toets om naar het eerste nummer in de volgende map of het volgende album te gaan.

11.

Aansluitpunten
Wanneer u de batterij oplaadt, sluit u de aansluitingen op de aansluitingen in de USB-houder aan (bijgeleverd).

12.

Er zijn voelbare punten op de -knop en de volume +-knop. Met de voelbare punten kunt u de knoppen bedienen zonder ernaar te kijken.*1

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.

23



Helpgids

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

De Walkman op uw oren plaatsen

Selecteer oordopjes met de juiste grootte voor elk oor. Als de oordopjes niet in uw oren blijven, probeert u een ander
formaat.

Hint
Als de Walkman niet comfortabel aanvoelt, vervangt u de oordopjes.

Om de Walkman te gebruiken om te zwemmen, vervangt u de gewone oordopjes door de oordopjes voor zwemmen.

Opmerking
Plaats de oordopjes van de Walkman in uw oren wanneer de oordopjes en uw oren nog droog zijn.

Pas de oordopjes stevig in uw oren. Als er een opening is tussen uw oren en de hoofdtelefoon, krijgt u water in uw oren.

Buig of vervorm de nekband niet. Als u hetzelfde gedeelte van de nekriem regelmatig buigt, kan het beschadigd raken of breken.
Als de nekband defect is, kan de interne draad naar buiten komen en u verwonden. In dit geval stopt u met het gebruik van de
Walkman.

Controleer het linker- en het rechterdeel van uw Walkman.

: links
: rechts

1

Houd de toets ( ) 3 seconden ingedrukt om de Walkman in te schakelen.2

Hang de nekriem over de bovenkant van uw oren en achter uw hoofd.3

Plaats de hoofdtelefoongedeelten in uw oren.4

Pas de Walkman aan zodat deze comfortabel aanvoelt.5

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.
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Verwant onderwerp
Beter passend maken
Verschillen tussen de standaard-type oordopjes en de oordopjes voor zwemmen
De oordopjes verwisselen
De gewone oordopjes vervangen door oordopjes voor zwemmen
De Walkman uit uw oren verwijderen
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Beter passend maken

Probeer het volgende om uw Walkman beter op uw oren te laten passen.

Uw Walkman stabiliseren met de verstelbare riem (bijgeleverd)

Bevestig de verstelbare riem aan de nekband. De oordopjes passen mogelijk steviger in uw oren.

Stabiliseren van de Walkman met een duikbril

Stabiliseer het onderdeel naast de pijl in de afbeelding met de band van uw duikbril. Dit voorkomt dat de Walkman
losraakt als gevolg van waterdruk.

Opmerking
Buig of vervorm de nekband niet. Als u hetzelfde gedeelte van de nekriem regelmatig buigt, kan het beschadigd raken of breken.
Als de nekband defect is, kan de interne draad naar buiten komen en u verwonden. In dit geval stopt u met het gebruik van de
Walkman.

Verwant onderwerp
De Walkman op uw oren plaatsen

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.
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De Walkman in- en uitschakelen

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

27



Helpgids

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

De Walkman uit uw oren verwijderen

Wanneer u de Walkman uit uw oren verwijdert, volgt u de instructies en opmerkingen hieronder.

Opmerking
Haal de Walkman niet plotseling uit uw oren wanneer de oordopjes stevig in uw oren zitten. Anders kunnen de volgende
problemen optreden.

Uw oren of trommelvliezen kunnen beschadigd raken.
De oordopjes kunnen in uw oren blijven zitten.

Verwant onderwerp
Onderhoud

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Beweeg de Walkman voorzichtig omhoog en omlaag. Haal de Walkman vervolgens uit uw oren.1

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.
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De status controleren met het OPR-lampje

Wanneer de Bluetooth-functie is uitgeschakeld

Het lampje ( ) geeft de toestand van de batterij en de huidige instellingen aan. De lamp heeft verschillende kleuren en
knipperende patronen.

Wanneer u de Walkman inschakelt
Starten

Wanneer u de Walkman inschakelt, brandt het lampje groen. De Walkman is klaar voor gebruik.

Er is een fout opgetreden

Wanneer er een fout is opgetreden, brandt het lampje 10 seconden rood. In dit geval start u de Walkman opnieuw. Als
het probleem zich blijft voordoen, formatteert u het geheugen van de Walkman.

Tijdens afspelen of pauzeren
De batterij is voldoende opgeladen.

Het afspelen is onderbroken.

De Walkman speelt muziek af.

De batterij is bijna leeg.

Het afspelen is onderbroken.

De Walkman speelt muziek af.

De batterij is leeg.

U kunt de Walkman niet bedienen. Laad de batterij op.

Wanneer de Walkman geen muziek kan afspelen als gevolg van een fout, knippert het lampje twee keer rood.

Wanneer de Walkman is aangesloten op een computer

Op dit moment wordt de batterij opgeladen.

De batterij is volledig opgeladen.
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Op dit moment worden gegevens overgebracht tussen de Walkman en de computer. Koppel de Walkman niet los van de
computer.

Wanneer u de batterij bij een omgevingstemperatuur buiten het bereik van 5° C tot 35° C oplaadt  , knippert het lampje
herhaaldelijk twee keer rood.

Wanneer de Bluetooth-functie is ingeschakeld

Het lampje ( ) geeft de status van de Bluetooth-verbinding aan. Het lampje gaat in een combinatie van blauw en
andere kleuren branden. Het heeft ook verschillende knipperpatronen.

Koppelen bezig.

De Walkman wordt gekoppeld met een Bluetooth-apparaat.

De Walkman wacht op een verbinding.

De Walkman wacht op een Bluetooth-verbinding.

Tijdens het afspelen of pauzeren (nadat een verbinding tot stand is gebracht)
De batterij is voldoende opgeladen.

Het afspelen is onderbroken.

De Walkman speelt muziek af.

De batterij is bijna leeg.

Het afspelen is onderbroken.

De Walkman speelt muziek af.

Wanneer u een oproep beantwoordt of praat via de telefoon

De smartphone ontvangt een oproep.

De smartphone is bezig met een gesprek of het kiezen van een nummer.

Verwant onderwerp
De Walkman opnieuw opstarten
Het geheugen van de Walkman formatteren

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.
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De mate van water- en stofbestendigheid van deze Walkman

Vloeistoffen waarop de specificaties voor waterbestendigheidsprestaties van toepassing zijn

De vloeistoftypen waarop de waterbestendigheidsspecificaties van uw Walkman van toepassing zijn, zijn als volgt.

Van toepassing: 
Zoetwater, leidingwater, zweet, zwembadwater, zout water

Niet van toepassing: 
Andere vloeistoffen dan de hierboven genoemde (voorbeelden: zeepsop, water met schoonmaakmiddel, water met
badschuim, shampoo, water uit een warme bron enzovoort).

De mate van waterbestendigheid van uw Walkman is gebaseerd op onze metingen in de omstandigheden die in dit
gedeelte worden beschreven. N.B. Defecten die het gevolg zijn van onderdompeling in water veroorzaakt door verkeerd
gebruik door de klant vallen niet onder de beperkte garantie.

De mate van water- en stofbestendigheid van deze Walkman

De waterbestendigheidsspecificaties(*1) van deze Walkman zijn equivalent aan IEC 60529 "Beschermingsgraden tegen
het binnendringen van water (IP-codering)" IPX5/8(*2), en de stofbestendigheidsspecificaties van deze Walkman zijn
equivalent aan IEC 60529 "Beschermingsgraden tegen vaste externe objecten" IP6X(*3). Wanneer u uw Walkman in
een zwembad gebruikt, ga dan niet dieper dan een diepte van 2 m  terwijl u deze draagt.  
Zorg ervoor dat u voorafgaand aan het gebruik het gedeelte over de specificaties van de water-/stofbestendigheid
volledig hebt gelezen en begrijpt.

Verwant onderwerp
De gewone oordopjes vervangen door oordopjes voor zwemmen
Waarom wordt het geluid gedempt wanneer u gaat zwemmen?
Opmerkingen over het zwemmen in een zwembad of in zee
Opmerkingen over het opladen van de batterij na het zwemmen

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

De hoofdtelefoongedeelten zijn niet volledig waterdicht.(*1)
IPX5 (Beschermingsgraden tegen waterstralen): uw Walkman, met oordopjes voor zwemmen bevestigd, is getest onder en blijft werken
onder de volgende testomstandigheden: bij blootstelling aan directe waterstralen uit een willekeurige richting met een debiet van ongeveer 12,5
l/min. gedurende meer dan 3 minuten op een afstand van ongeveer 3 m en door een spuitmond met een binnendiameter van 6,3 mm. Dit geldt
echter niet voor de hoofdtelefoongedeelten. 
IPX8 (Beschermingsgraden tegen continue onderdompeling in water): uw Walkman, met oordopjes voor zwemmen bevestigd, is getest en
blijft werken bij onderdompeling in water tot een diepte van 2 m gedurende 30 minuten.

(*2)

IP6X (Beschermingsgraden tegen stof): uw Walkman, met oordopjes voor zwemmen bevestigd, is getest en blijft stofwerend na 8 uur roeren
in een testapparaat dat stofdeeltjes bevat met een maximale diameter van 75 μm.

(*3)

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.
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De gewone oordopjes vervangen door oordopjes voor zwemmen

Gebruik oordopjes voor zwemmen wanneer u gaat zwemmen.

Selecteer de juiste oordopjes voor zwemmen.

De standaardoordopjes worden bijgeleverd bij aanschaf van uw Walkman.

Het standaardoordopje heeft een opening ( ).
De gaten in de oordopjes voor zwemmen zijn bedekt met een dunne laagje ( ). Dit voorkomt dat er water binnen
komt.

1

Selecteer oordopjes voor zwemmen met de juiste grootte.

4 verschillende maten (S/M/L/LL) worden geleverd.
Selecteer een formaat dat een beetje strakker zit dan het standaard-type oordopjes.
Selecteer de juiste grootte voor elk oor.

2

Bevestig de oordopjes voor zwemmen aan de hoofdtelefoon.

Druk de oordopjes stevig op de hoofdtelefoon. Lijn de uiteinden van de oordopjes ( ) uit met  op de
hoofdtelefoon.

Om te voorkomen dat de oordopjes losraken of vast komen te zitten in uw oren, moet u de oordopjes goed
vastzetten.

3
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Hint
Als de oordopjes vies worden, verwijdert u deze van de hoofdtelefoon. Vervolgens wast u de oordopjes met de hand met een
neutraal reinigingsmiddel. Na het wassen van de oordopjes laat u het water weglopen en bevestigt u de oordopjes weer aan de
hoofdtelefoon.

Verwant onderwerp
De mate van water- en stofbestendigheid van deze Walkman
Verschillen tussen de standaard-type oordopjes en de oordopjes voor zwemmen

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.
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Waarom wordt het geluid gedempt wanneer u gaat zwemmen?

Het geluid kan in de volgende situaties worden gedempt.

Water is via de opening tussen uw oren en de hoofdtelefoon naar binnen gedrongen ( ). De oordopjes passen niet
stevig in uw oren. Selecteer oordopjes met de juiste grootte voor elk oor.

Water is binnengedrongen en is opgehoopt in de koptelefoon ( ). Als u de standaard-type oordopjes gebruikt,
verwisselt u deze voor de oordopjes voor zwemmen.

Het verwijderen van het water als het geluid wordt gedempt.

Als het geluid wordt gedempt, verwijdert u als volgt het water.

Laat het water uit uw oren lopen.

Verwijder de water uit de hoofdtelefoon. 
Verwijder de oordopjes van de hoofdtelefoon. Vervolgens tikt u de hoofdtelefoon zachtjes 5 tot 10 maal tegen een
droge doek.
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Verwant onderwerp
De Walkman uit uw oren verwijderen
De gewone oordopjes vervangen door oordopjes voor zwemmen
Onderhoud

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.
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Opmerkingen over het zwemmen in een zwembad of in zee

Gebruik uw Walkman niet op plaatsen waar het druk is of in omstandigheden waarin het gevaarlijk is als u de
geluiden om u heen niet kunt horen.
Wanneer u uw Walkman gebruikt in openbare zwembaden of privézwembaden, moet u de regels van dat zwembad
volgen.
De oordopjes dichten uw gehoorgang af. Er bestaat dus een risico op schade aan uw gehoor of trommelvliezen als
er sterke druk wordt uitgeoefend op de oordopjes of als de oordopjes plotseling uit uw oren gehaald worden.
Vanwege dit risico mag u geen zware lichamelijke inspanning verrichten, niet in een zwembad duiken enzovoort,
terwijl u uw Walkman draagt.
Giet geen heet water rechtstreeks op uw Walkman en blaas geen hete lucht uit een haardroger enzovoort,
rechtstreeks op de Walkman. Gebruik de Walkman nooit op plaatsen met een hoge temperatuur, zoals in sauna's of
dicht bij een kachel.
Gebruik de Walkman niet en laat deze niet achter in de volgende omgevingen:

in locaties met een temperatuur hoger dan 45 °C  zoals in de volle zon, in een auto, in warm water of op andere
locaties met een hoge temperatuur en een hoge vochtigheid
in locaties met een temperatuur lager dan –5 °C 

Als u het gebruik van uw Walkman in een locatie die aan direct zonlicht wordt blootgesteld, niet kunt vermijden, dekt
u uw Walkman af met een handdoek enzovoort.
Met oordopjes voor zwemmen is het geluidsvolume lager dan met standaard-type oordopjes. Verhoog desgewenst
het volume.
Wanneer u de oordopjes voor zwemmen vervangt door de standaard-type oordopjes, wordt het geluid harder. Pas
het volume aan zodat u uw trommelvliezen niet beschadigt.
Uw Walkman kan losraken en vallen tijdens zware lichamelijke inspanning enzovoort.
Uw Walkman zinkt als deze in het water valt.
Radiogolven kunnen niet door het water heen worden verzonden. U kunt de volgende bewerkingen via een
Bluetooth-verbinding niet onder water uitvoeren.

Luisteren naar muziek op een smartphone.
Een oproep beantwoorden.
Gebruik van de afstandsbediening (alleen NW-WS625).

Opmerkingen over de omgevingsgeluidsmodus
Wanneer de oordopjes voor zwemmen zijn bevestigd, is omgevingsgeluid niet hoorbaar, evenmin als wanneer de
standaardtype oordopjes zijn bevestigd.
Het omgevingsgeluid is niet goed te horen na het gebruik van uw Walkman in een zwembad of in zee. Tik de
gebieden rond de toetsen van uw Walkman herhaaldelijk zachtjes tegen een droge doek (ongeveer 30 keer). Leg uw
Walkman vervolgens 2 tot 3 uur op een droge doek op kamertemperatuur om ervoor te zorgen dat deze helemaal
droog is voordat u deze weer gaat gebruiken.
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Verwant onderwerp
De mate van water- en stofbestendigheid van deze Walkman
Verschillen tussen de standaard-type oordopjes en de oordopjes voor zwemmen

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.

37



Helpgids

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Opmerkingen over het opladen van de batterij na het zwemmen

Voordat u de batterij oplaadt, controleert u of uw Walkman niet nat is.
Als de Walkman nat is, veegt u het vocht volledig af en droogt u de Walkman op kamertemperatuur. Voordat u de
batterij oplaadt, zorgt dat er geen vocht op de Walkman zit.
De USB-houder (bijgeleverd) is niet waterbestendig.

Raak de USB-houder niet met natte handen aan.
Gebruik de USB-houder niet als de Walkman nat is.

Verwant onderwerp
De mate van water- en stofbestendigheid van deze Walkman
Verschillen tussen de standaard-type oordopjes en de oordopjes voor zwemmen
Onderhoud
Opmerkingen over het opladen van de batterij

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.
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Het volume instellen

Hint
Als de gesproken begeleiding te luid is terwijl u naar muziek luistert in de hoofdtelefoonmodus, probeert u het volgende.

Zet het volume op de Walkman omlaag en zet vervolgens het volume op de smartphone omhoog.

Verwant onderwerp
Werking volume in overeenstemming met Europese en Koreaanse richtlijnen

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Druk op de toets ( ) om het volume aan te passen.

Er zijn 31 volumeniveaus, van 0 tot en met 30 (standaardvolume: 10).

1

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.
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Werking volume in overeenstemming met Europese en Koreaanse richtlijnen

Voor Europese klanten
Voor Koreaanse klanten

De gesproken begeleiding "Check the volume level" is bedoeld om uw oren te beschermen. U hoort deze gesproken
richtlijn in eerste instantie nadat u het volume op een schadelijk niveau zet. Druk op een toets om het alarm en de
waarschuwing te annuleren.

Opmerking
U kunt het volume hoger zetten nadat u het alarm en de waarschuwing hebt geannuleerd.

Na de eerste waarschuwing worden het alarm en de waarschuwing herhaald om de 20 uur vanaf het moment dat het volume
boven het niveau is ingesteld dat schadelijk is voor uw oren. Wanneer dit gebeurt, wordt het volume automatisch lager gezet.

Als u de Walkman uitschakelt nadat u een hoog volume hebt geselecteerd dat schade aan uw trommelvliezen kan toebrengen,
zal het volume automatisch lager zijn wanneer u de Walkman de volgende keer inschakelt.

Het alarm klinkt niet wanneer de Walkman in de modus voor de hoofdtelefoon staat.

Verwant onderwerp
Het volume instellen

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.
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Voorbereiden van muziekinhoud

Voordat u muziekinhoud overzet naar de Walkman, moet u de inhoud voorbereiden.
Deze sectie bevat instructies voor de volgende bewerkingen.

Importeren van de inhoud van een audio-cd naar Music Center for PC.
Importeren van inhoud die is opgeslagen op een computer naar Music Center for PC.
Het importeren van inhoud die is opgeslagen op een extern media-apparaat naar een computer.
Inhoud aanschaffen bij online muziekservices.

De onderstaande instructies zijn voor bewerkingen met behulp van Music Center for PC. Music Center for PC is de
aanbevolen toepassing voor de Walkman. Installeer Music Center for PC op voorhand.

Opmerking
Geïmporteerde nummers zijn uitsluitend voor privégebruik. Voor ander gebruik van materiaal is toestemming van de houders van
het auteursrecht vereist.

Als u een Mac-computer gebruikt, gebruikt u Content Transfer.

Inhoud importeren van een audio-cd naar Music Center for PC

Zie voor meer informatie over de procedure [Gebruiksaanwijzing] op de supportwebsite Music Center for PC.
(http://www.sony.net/smc4pc/)

Hint
U kunt ook iTunes in plaats van Music Center for PC gebruiken om audio-cd's te importeren.

Materiaal dat is opgeslagen op een computer, importeren naar Music Center for PC

Gebruik een computer waarop Music Center for PC is geïnstalleerd.1.

Start Music Center for PC.2.

Plaats een audio-cd in het cd-station van uw computer.
De inhoud op de audio-cd wordt weergegeven op het Music Center for PC-scherm.
U kunt de instelling voor de indeling voor het importeren van cd's desgewenst wijzigen.

Voor een hogere geluidskwaliteit: FLAC
Voor normale geluidskwaliteit: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)

3.

Importeer het materiaal op de audio-cd naar Music Center for PC.4.

Gebruik een computer waarop Music Center for PC is geïnstalleerd.1.

Start Music Center for PC.2.

Vanuit het linkerdeelvenster op het scherm Music Center for PC selecteert u het menu voor het importeren van
materiaal van een computer.
U kunt een map opgeven voor het materiaal dat u wilt importeren.

3.

Begin met het importeren van de inhoud.4.
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Zie voor meer informatie over de procedure [Gebruiksaanwijzing] op de supportwebsite Music Center for PC.
(http://www.sony.net/smc4pc/)

Het importeren van inhoud die is opgeslagen op een extern media-apparaat naar een
computer.

Gebruik een extern media-apparaat dat muziekinhoud bevat.
De volgende instructies gelden voor Windows Verkenner. Als u een Mac-computer gebruikt, gebruikt u Finder.

Inhoud aanschaffen bij online muziekservices.

U kunt muziekinhoud van online muziekservices kopen.
Raadpleeg de handleiding van de service voor de provider die u gebruikt. Elke serviceprovider heeft verschillende
procedures voor het downloaden, compatibele bestandsindelingen en betalingsmethoden. Houd er rekening mee dat de
provider ervoor kan kiezen de service zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te beëindigen.

Verwant onderwerp
Music Center for PC installeren (Windows)
Content Transfer installeren (Mac)
Overdracht van inhoud van een Windows-computer met behulp van Music Center for PC
Materiaal overzetten met Windows Verkenner
Overdracht van inhoud van een Mac-computer met behulp van Content Transfer
Materiaal overzetten met Mac Finder
Muziek afspelen

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Sluit het externe media-apparaat aan op een computer.1.

Open het externe media-apparaat in Windows Verkenner.2.

Open de map [Muziek] van de computer in Windows Verkenner.3.

Sleep de mappen en bestanden vanaf het externe media-apparaat naar de map [Muziek] op de computer.4.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.
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Overdracht van inhoud van een Windows-computer met behulp van Music Center for
PC

U kunt inhoud die is opgeslagen op een Windows-computer naar de Walkman overzetten via Music Center for PC.

Zie voor meer informatie over de procedure [Gebruiksaanwijzing] op de supportwebsite Music Center for PC.
(http://www.sony.net/smc4pc/)

Opmerking
Ontkoppel niet de USB-kabel tijdens de gegevensoverdracht. Anders kunnen de gegevens worden beschadigd.

Overgezette nummers zijn uitsluitend voor privégebruik. Voor ander gebruik van materiaal is toestemming van de houders van
het auteursrecht vereist.

Gebruik een computer waarop Music Center for PC is geïnstalleerd.1

Start Music Center for PC.2

Sluit uw Walkman aan op uw computer via USB.3

Klik op  in de linkerbenedenhoek van Music Center for PC om de lijst van de inhoud op de Walkman te
openen.

4

Selecteer [Muziekbibliotheek] om de lijst met inhoud op Music Center for PC te openen.5

Selecteer albums of nummers die u wilt overzetten.6

Klik op  om over te zetten.7

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.
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Verwant onderwerp
Music Center for PC installeren (Windows)
Voorbereiden van muziekinhoud
Materiaal overzetten met Windows Verkenner
Muziek afspelen

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Materiaal overzetten met Windows Verkenner

U kunt materiaal rechtstreeks overzetten door dit te slepen vanuit Windows Verkenner.

Opmerking
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht. Anders kan de Walkman de bestanden mogelijk niet afspelen.

Wijzig de namen van de hoofdmappen niet (zoals [MUSIC]).
Zet de bestanden niet in andere mappen dan [MUSIC].
Ontkoppel niet de USB-kabel tijdens de gegevensoverdracht.
Formatteer het geheugen van de Walkman niet op de computer.

Overgezette nummers zijn uitsluitend voor privégebruik. Voor ander gebruik van materiaal is toestemming van de houders van
het auteursrecht vereist.

Sluit de Walkman aan op de computer via USB.1

Open de map [WALKMAN] als volgt.

Windows 10: 
Open [Verkenner] vanuit het menu [Start]. Selecteer [WALKMAN] in het linkerdeelvenster.
Windows 8.1: 
Open [Verkenner] vanuit het [Bureaublad]. Selecteer [WALKMAN] in de lijst onder [Deze pc].

2

Open de map [MUSIC] in [WALKMAN].3

Sleep de bestanden of mappen op de computer naar de map [MUSIC].

Bevestig of het overzetten is voltooid. Ontkoppel vervolgens de Walkman van de computer.

4
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Verbreek de verbinding met uw Walkman niet terwijl het OPR-lampje knippert. Anders worden de gegevens die worden
overgezet of opgeslagen op de Walkman mogelijk beschadigd. Als de Walkman wordt losgekoppeld terwijl er bestanden worden
overgezet, blijven er mogelijk onnodige bestanden op de Walkman achter. In dit geval zet u de bruikbare bestanden terug op de
computer en formatteert u de Walkman.

Verwant onderwerp
Voorbereiden van muziekinhoud
Overdracht van inhoud van een Windows-computer met behulp van Music Center for PC
Muziek afspelen

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.
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Inhoud van de Walkman in Music Center for PC importeren

Zie voor meer informatie over de procedure [Gebruiksaanwijzing] op de supportwebsite Music Center for PC.
(http://www.sony.net/smc4pc/)

Opmerking
Ontkoppel niet de USB-kabel tijdens de gegevensoverdracht. Anders kunnen de gegevens worden beschadigd.

Geïmporteerde nummers zijn uitsluitend voor privégebruik. Voor ander gebruik van materiaal is toestemming van de houders van
het auteursrecht vereist.

Verwant onderwerp
Music Center for PC installeren (Windows)
Muziek afspelen
Ondersteunde indelingen

Gebruik een computer waarop Music Center for PC is geïnstalleerd.1

Start Music Center for PC.2

Sluit uw Walkman aan op uw computer via USB.3

Klik op  in de linkerbenedenhoek van Music Center for PC om de lijst van de inhoud op de Walkman te
openen.

4

Selecteer in de lijst met inhoud op de Walkman, de inhoud die u wilt importeren naar Music Center for PC.5

Klik op  in Music Center for PC.6

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.
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Overdracht van inhoud van een Mac-computer met behulp van Content Transfer

U kunt Content Transfer gebruiken. Auteursrechtelijk beschermd materiaal kan niet worden overgezet.

Opmerking
De werking kan niet worden gegarandeerd, afhankelijk van de versie van iTunes.

Gebruik een computer waarop Content Transfer is geïnstalleerd.1

Start Content Transfer.2

Sluit uw Walkman aan op uw computer via USB.3

Open Finder of iTunes. Selecteer vervolgens de inhoud.4

Sleep het materiaal naar Content Transfer.

Bevestig dat de overdracht voltooid is. Ontkoppel vervolgens de Walkman van de computer.

5
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Ontkoppel niet de USB-kabel tijdens de gegevensoverdracht. Anders kunnen de gegevens worden beschadigd.

Overgezette nummers zijn uitsluitend voor privégebruik. Voor ander gebruik van materiaal is toestemming van de houders van
het auteursrecht vereist.

Verwant onderwerp
Content Transfer installeren (Mac)
Voorbereiden van muziekinhoud
Muziek afspelen
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De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
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Materiaal overzetten met Mac Finder

U kunt materiaal rechtstreeks overzetten door dit te slepen vanuit Finder.

Opmerking
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht. Anders kan de Walkman de bestanden mogelijk niet afspelen.

Wijzig de namen van de hoofdmappen niet (zoals [MUSIC]).
Zet de bestanden niet in andere mappen dan [MUSIC].
Ontkoppel niet de USB-kabel tijdens de gegevensoverdracht.
Formatteer het geheugen van de Walkman niet op de computer.

Overgezette nummers zijn uitsluitend voor privégebruik. Voor ander gebruik van materiaal is toestemming van de houders van
het auteursrecht vereist.

Verbreek de verbinding met uw Walkman niet terwijl het OPR-lampje knippert. Anders worden de gegevens die worden
overgezet of opgeslagen op de Walkman mogelijk beschadigd. Als de Walkman wordt losgekoppeld terwijl er bestanden worden
overgezet, blijven er mogelijk onnodige bestanden op de Walkman achter. In dit geval zet u de bruikbare bestanden terug op de
computer en formatteert u de Walkman.

Sluit uw Walkman aan op een ingeschakelde computer via USB.1

Selecteer [WALKMAN] in de zijbalk van de Finder.2

Open de map [MUSIC] in [WALKMAN].3

Sleep de bestanden of mappen ( ) naar de map [MUSIC] ( ) in [WALKMAN].

Bevestig dat de overdracht voltooid is. Ontkoppel vervolgens de Walkman van de computer.

4
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Verwant onderwerp
Content Transfer installeren (Mac)
Voorbereiden van muziekinhoud
Muziek afspelen
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De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
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Een afspeellijst maken op een computer

U kunt geen afspeellijst maken met de Walkman. Maak een afspeellijst op een computer en breng die over naar de
Walkman.

Windows:
Maak een afspeellijst met Music Center for PCen breng deze over naar de Walkman.
Maak een afspeellijst met behulp van iTunes. Importeer de afspeellijst en breng deze over naar de Walkman met
Music Center for PC.

Mac:
Maak een afspeellijst met iTunes en breng deze over naar de Walkman met Content Transfer.

Hint
Raadpleeg de online help-informatie voor de software voor gedetailleerde instructies.

Verwant onderwerp
Overdracht van inhoud van een Windows-computer met behulp van Music Center for PC
Overdracht van inhoud van een Mac-computer met behulp van Content Transfer
Naar de vorige/volgende eenheid gaan (map/afspeellijst/album)
Het afspeelbereik wijzigen (map/playlist/album)
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De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
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Opmerkingen het overzetten van de inhoud van een computer

Sleep materiaal naar de juiste map zoals weergegeven op de volgende afbeeldingen. De Walkman kan inhoud afspelen
die is opgeslagen in het eerste tot zevende niveau van elke map.

Opmerking
Wijzig de namen van de volgende standaardmappen niet. Anders herkent de Walkman de mappen niet.

MUSIC

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
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Muziek afspelen

U moet op voorhand muziek overzetten van een computer naar de Walkman.

Op een Windows-computer
Gebruik Music Center for PC om nummers van een cd of uw computer over te zetten naar de Walkman.
Sleep inhoud uit Windows Verkenner.

Op een Mac-computer
Gebruik Content Transfer voor het overbrengen van inhoud uit iTunes.
Sleep inhoud uit Finder.

Hint
De Walkman wordt automatisch uitgeschakeld als u de Walkman gedurende 30 minuten niet bedient (alleen wanneer het
afspelen is gepauzeerd). Houd de toets ( ) 3 seconden ingedrukt om de Walkman in te schakelen.

Nadat de Walkman het laatste nummer afspeelt, start de Walkman automatisch het afspelen opnieuw vanaf het eerste nummer in
de juiste volgorde.

Opmerking

Druk op de toets ( ) om het afspelen te starten.

Druk opnieuw op de toets ( ) om het afspelen te pauzeren.

1

Bedieningsknop Functie

 ( ) Druk op de toets om het afspelen te starten of te pauzeren.

 ( )
Druk op de knop om terug te gaan naar het begin van het huidige nummer of vorige nummer.
Houd de knop ingedrukt om het nummer tijdens het afspelen snel terug te spoelen.

 ( )
Druk op de knop om naar het begin van het volgende nummer te gaan.
Houd de knop ingedrukt om het nummer tijdens het afspelen snel vooruit te spoelen.

55



Afhankelijk van hoe u de nummers naar de Walkman hebt overgebracht, kan de Walkman nummers in een andere volgorde
afspelen dan de volgorde van de tracks op de computer. Als u de volgorde van de tracks wilt opgeven, maakt u een afspeellijst
met Music Center for PC of iTunes en brengt u deze over naar de Walkman.

Verwant onderwerp
Een afspeellijst maken op een computer
De Walkman in- en uitschakelen
Music Center for PC installeren (Windows)
Voorbereiden van muziekinhoud
Overdracht van inhoud van een Windows-computer met behulp van Music Center for PC
Materiaal overzetten met Windows Verkenner
Overdracht van inhoud van een Mac-computer met behulp van Content Transfer
Materiaal overzetten met Mac Finder
Het volume instellen
Wijzigen van de afspeelmodus (Herhalen/Willekeurige volgorde)
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Naar de vorige/volgende eenheid gaan (map/afspeellijst/album)

Hint
Om de nummers in een afspeellijst af te spelen, moet u de afspeellijst op voorhand overbrengen naar de Walkman. U kunt
afspeellijsten maken en overbrengen naar de Walkman met software zoals Music Center for PC.

Opmerking
Tijdens het afspelen in de hoofdtelefoonmodus kunt u niet naar de vorige/volgende eenheid gaan.

Verwant onderwerp
Muziek afspelen
Het afspeelbereik wijzigen (map/playlist/album)
Een afspeellijst maken op een computer

Dubbelklik op de knop (  of ).

Dubbelklik op de toets ( ) om naar het begin van de volgende eenheid (map/afspeellijst/album) te gaan.
U hoort de gesproken begeleiding (Next Folder, Next Playlist, Next Album).

Dubbelklik op de toets ( ) om terug te keren naar het eerste nummer in de huidige eenheid
(map/afspeellijst/album).
U hoort de gesproken begeleiding (Previous Folder, Previous Playlist, Previous Album).

Dubbelklik opnieuw op de toets ( ) om terug naar het begin van de vorige eenheid (map/afspeellijst/album) te
gaan.
U hoort de gesproken begeleiding (Previous Folder, Previous Playlist, Previous Album).

1

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.
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Wijzigen van de afspeelmodus (Herhalen/Willekeurige volgorde)

U kunt een afspeelmodus selecteren uit de volgende modi. De Walkman speelt tracks standaard in de normale
afspeelmodus af.
U kunt de afspeelmodus niet wijzigen tijdens het afspelen in de modus voor de hoofdtelefoon.

Normaal afspelen
Afspelen herhalen
Afspelen in willekeurige volgorde
Alles in willekeurige volgorde afspelen
Een track herhaald afspelen

Afspelen herhalen

De Walkman speelt tracks herhaaldelijk af. U kunt het afspeelbereik wijzigen.

Hint
Om het huidige nummer te herhalen, dubbelklikt u op de knop ( ) tijdens het afspelen.

Het afspeelbereik is standaard ingesteld op [Folder Mode]. Om nummers herhaaldelijk op album af te spelen, stelt u het
afspeelbereik in op [Album Mode]. Als u wilt dat alle tracks herhaaldelijk worden afgespeeld, stelt u het afspeelbereik in op
[Folder Mode] en selecteert u [Normal Play] als de afspeelmodus.

Afspelen in willekeurige volgorde

De Walkman speelt nummers in een geselecteerde afspeeleenheid in willekeurige volgorde af. U kunt het afspeelbereik
wijzigen.

Druk herhaaldelijk op de knop ( ) totdat u [Repeat Play] hoort.
Elke keer dat u op de knop drukt ( ), hoort u de gesproken richtlijnen en zal de afspeelmodus veranderen in de
volgende volgorde.  
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...  
Als u naar de volgende afspeelmodus wilt schakelen, wacht u tot de gesproken tekst is afgelopen.

1.

Druk herhaaldelijk op de knop ( ) totdat u [Shuffle Play] hoort.
Elke keer dat u op de knop drukt ( ), hoort u de gesproken richtlijnen en zal de afspeelmodus in de volgende
volgorde veranderen.  
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...  
Als u naar de volgende afspeelmodus wilt schakelen, wacht u tot de gesproken tekst is afgelopen.

1.
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Hint
Het afspeelbereik is standaard ingesteld op [Folder Mode]. Om nummers op een album op willekeurige volgorde af te spelen,
stelt u het afspeelbereik in op [Album Mode]. Wilt u alle nummers in willekeurige volgorde afspelen, dan stelt u de afspeelmodus
in op [Shuffle All].

Alles in willekeurige volgorde afspelen

De Walkman speelt alle nummers in willekeurige volgorde af.

Opmerking
U kunt het afspeelbereik niet wijzigen tijdens het afspelen.

Tijdens het afspelen kunt u niet naar de vorige/volgende map of het vorige/volgende album gaan.

Een track herhaald afspelen

De Walkman speelt de huidige track herhaaldelijk af.

Opmerking
Tijdens het herhaaldelijk afspelen van één nummer kunt u het afspeelbereik niet wijzigen.

Verwant onderwerp
Muziek afspelen
Het afspeelbereik wijzigen (map/playlist/album)

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Druk herhaaldelijk op de knop ( ) totdat u [Shuffle All ] hoort.
Elke keer dat u op de knop drukt ( ), hoort u de gesproken richtlijnen en zal de afspeelmodus veranderen in de
volgende volgorde.  
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...  
Als u naar de volgende afspeelmodus wilt schakelen, wacht u tot de gesproken tekst is afgelopen.

1.

Dubbelklik tijdens het afspelen op de knop ( ).
Als u de modus voor het herhalen van één nummer wilt opheffen, dubbelklikt u opnieuw op de toets ( ).

1.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.
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Het afspeelbereik wijzigen (map/playlist/album)

U kunt het afspeelbereik wijzigen. De Walkman speelt de nummers standaard per map af.

Opmerking
U kunt het afspeelbereik niet wijzigen tijdens het afspelen in de modus voor de hoofdtelefoon.

Verwant onderwerp
Muziek afspelen

Houd de knop ( ) 3 seconden ingedrukt om het gewenste bereik te selecteren.

Elke keer dat u de knop ( ) 3 seconden ingedrukt houdt, hoort u de gesproken instructies en wordt het
afspeelbereik in de volgende volgorde gewijzigd.  
[Folder Mode] – [Playlist Mode] – [Album Mode] – [Folder Mode]...
Als u naar het volgende afspeelbereik wilt schakelen, wacht u tot de gesproken tekst is afgelopen.

Folder Mode
De Walkman speelt de nummers per map af. Mappen zijn groepen tracks die u in Windows Verkenner of Mac
Finder kunt weergeven.

Playlist Mode
De Walkman speelt de nummers per afspeellijst af. Maak afspeellijsten met behulp van software (zoals Music
Center for PC of iTunes) om de nummers in de gewenste volgorde af te spelen. Als u geen afspeellijsten hebt
overgedragen, kunt u dit bereik niet selecteren.

Album Mode
De Walkman speelt nummers per album af. Albums zijn groepen nummers die ingedeeld zijn op basis van
albuminformatie.

1

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.

61



Een afspeellijst maken op een computer

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

62



Helpgids

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Tracks verwijderen van de Walkman

U kunt geen nummers verwijderen op de Walkman.
Om tracks te verwijderen van de Walkman, dient u software op een computer te gebruiken.
Windows: gebruik Windows Verkenner.
Mac: gebruik Mac Finder.

Hint
Voorbeeldmuziek is vooraf geïnstalleerd op uw Walkman. Gebruik software op een computer om de voorbeeldmuziek te
verwijderen.

Opmerking
Wanneer u nummers met behulp van een computer verwijdert, mag u de hoofdmap niet verwijderen en de naam van de
hoofdmap niet wijzigen (zoals [MUSIC]). Anders herkent de Walkman de inhoud niet.

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Wat u kunt doen met de Bluetooth-functie

De Walkman maakt gebruik van draadloze Bluetooth-technologie.
Met draadloze Bluetooth-technologie kunt u het volgende doen:

Draadloos luisteren naar muziek op een Bluetooth-apparaat.
Een telefoontje op een smartphone draadloos opnemen en ophangen.

Luisteren naar muziek

U kunt audiosignalen ontvangen van Bluetooth-apparaten (*1) om draadloos van muziek te genieten.

Beantwoorden van een telefoongesprek

U kunt een telefoongesprek beantwoorden en ophangen via een actieve verbinding met Bluetooth.

Verwant onderwerp
De Bluetooth-functie aan- of uitzetten
Opmerkingen over de Bluetooth-functie

Smartphones, mobiele telefoons of muziekspelers enz.*1

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.
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One-touch-verbindingen met een smartphone (NFC)

Wanneer u met de Walkman tegen een smartphone tikt, wordt de Walkman ingeschakeld en automatisch aan de
smartphone gekoppeld.  
U kunt een Bluetooth-verbinding tot stand brengen via een eenvoudige bediening.

Compatibele smartphones
NFC-compatibele smartphones met Android4.1 of hoger

NFC
NFC (Near Field Communication)-technologie zorgt ervoor dat korte draadloze communicatie tussen verschillende
apparaten (zoals smartphones en IC-tags) mogelijk wordt. Met NFC-technologie kan datacommunicatie (*1) eenvoudig
worden gerealiseerd door NFC-compatibele apparaten gewoon tegen elkaar aan te houden (bijvoorbeeld op het
symbool N-Mark of op een locatie die op elk apparaat wordt aangeduid).

Bluetooth-koppeling enz.*1

Ontgrendel het smartphonescherm.1

Schakel de NFC-functie op uw smartphone in.

Zie voor meer informatie de handleiding voor de smartphone.

2

Tik met de N-markering op de smartphone ( ) tegen de N-markering op de Walkman ( ).

Houd de Walkman en de smartphone tegen elkaar totdat de smartphone reageert.
Als u de N-markering op de smartphone niet kunt vinden, raadpleegt u de handleiding voor de smartphone.

3

Volg de instructies op het scherm om de koppeling en de verbinding te voltooien.

Wanneer de Walkman verbinding maakt met de smartphone, gaat het lampje ( ) branden

4
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Loskoppelen van de Walkman van de smartphone
Tik de Walkman opnieuw tegen de smartphone.
Wanneer u de Walkman van een smartphone loskoppelt door met de apparaten elkaar aan te raken, schakelt de
Walkman over naar de Walkman-modus.

Hint
Als u de Walkman niet met de smartphone kunt verbinden, probeert u het volgende:

Als het scherm van de smartphone vergrendeld is, ontgrendelt u het scherm.
Beweeg de smartphone langzaam over de N-markering op de Walkman ( ).
Als de smartphone in een hoesje zit, haalt u deze uit het hoesje.

Opmerking
Als u uw smartphone tegen de N-markering op uw Walkman ( ) houdt terwijl u de afstandsbediening (alleen NW-WS625)
gebruikt, kan de afstandsbediening worden uitgeschakeld. In dit geval schakelt u de afstandsbediening weer in.

Verwant onderwerp
De Walkman in- en uitschakelen
De Bluetooth-functie aan- of uitzetten
Opmerkingen over de Bluetooth-functie
De status controleren met het OPR-lampje

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Digital Music Player
NW-WS623/WS625

De Walkman voor het eerst verbinden met een niet-gekoppelde Android-smartphone

Als u de Walkman verbindt met een Android-smartphone, kunt u luisteren naar muziek op de smartphone. Voordat u de
Walkman met een Android-smartphone gebruikt, koppelt u de Walkman en de smartphone. Zodra de Walkman en de
smartphone zijn gekoppeld, kunt u de Walkman en de smartphone in de toekomst eenvoudig verbinden.

Zorg ervoor dat de Walkman is ingeschakeld en de Bluetooth-functie is uitgeschakeld.

Als de Bluetooth-functie is ingeschakeld, houdt u de knop ( ) 2 seconden lang ingedrukt. De kleur van het lampje
( ) zal veranderen.

1

Houd de knop ( ) 7 seconden ingedrukt.

Het lampje ( ) gaat snel knipperen en het koppelen wordt gestart.

2

Schakel de Bluetooth-functie in op uw smartphone.3
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Hint
Als de smartphone een NFC-functie heeft, kunt u de apparaten koppelen en verbinden door ze tegen elkaar aan te houden.

Opmerking
Wanneer de koppeling tot stand is gebracht, hoeft u de apparaten niet opnieuw te koppelen voor toekomstige verbindingen
tussen de apparaten.

De bovenstaande procedure is een voorbeeld. Zie voor meer informatie de handleiding voor de Android-smartphone.

Als u de Walkman met een smartphone koppelt terwijl u de afstandsbediening gebruikt (alleen NW-WS625), wordt de
afstandsbediening mogelijk uitgeschakeld In dit geval schakelt u de afstandsbediening weer in.

Tik op de modelnaam van uw Walkman. ([NW-WS623] of [NW-WS625])

Afhankelijk van de smartphone die u gebruikt, kan het zoeken mogelijk automatisch beginnen.
Wanneer er om een toegangssleutel wordt gevraagd, voert u "0000" in. De toegangssleutel wordt mogelijk ook
"toegangscode", "pincode", "pinnummer" of "wachtwoord" genoemd.
Zorg ervoor dat de Walkman en de smartphone aan elkaar zijn gekoppeld. Wanneer de verbinding tot stand is
gebracht, gaat het lampje ( ) branden.

4
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Verwant onderwerp
De Bluetooth-functie aan- of uitzetten
De Walkman verbinden met een gekoppelde smartphone
One-touch-verbindingen met een smartphone (NFC)
Opmerkingen over de Bluetooth-functie
De status controleren met het OPR-lampje

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.
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De Walkman voor het eerst verbinden met een niet-gekoppeld iPhone-apparaat

Als u de Walkman koppelt met een iPhone, kunt u luisteren naar muziek op de iPhone. Voordat u de Walkman met een
iPhone gebruikt, koppelt u de Walkman en de iPhone. Zodra de Walkman en de iPhone zijn gekoppeld, kunt u de
Walkman in de toekomst eenvoudig met de iPhone verbinden.

Zorg ervoor dat de Walkman is ingeschakeld en de Bluetooth-functie is uitgeschakeld.

Als de Bluetooth-functie is ingeschakeld, houdt u de knop ( ) 2 seconden lang ingedrukt. De kleur van het lampje
( ) zal veranderen.

1

Houd de knop ( ) 7 seconden ingedrukt.

Het lampje ( ) gaat snel knipperen en het koppelen wordt gestart.

2

Schakel de Bluetooth-functie in op uw iPhone.3
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Opmerking
Wanneer de koppeling tot stand is gebracht, hoeft u de apparaten niet opnieuw te koppelen voor toekomstige verbindingen
tussen de apparaten.

De bovenstaande procedure is een voorbeeld. Zie voor meer informatie de handleiding voor de iPhone.

Als u de Walkman met de iPhone koppelt terwijl u de afstandsbediening gebruikt (alleen NW-WS625), kan de afstandsbediening
worden uitgeschakeld. In dit geval schakelt u de afstandsbediening weer in.

Verwant onderwerp
De Bluetooth-functie aan- of uitzetten

Tik op de modelnaam van uw Walkman. ([NW-WS623] of [NW-WS625])

Wanneer er om een toegangssleutel wordt gevraagd, voert u "0000" in. Een toegangssleutel kan een
"toegangscode", een "pincode", een "pinnummer", of een "wachtwoord" heten.
Zorg ervoor dat de Walkman en de iPhone aan elkaar zijn gekoppeld. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht,
gaat het lampje ( ) branden.

4

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.
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De Walkman verbinden met een gekoppelde smartphone
Opmerkingen over de Bluetooth-functie
De status controleren met het OPR-lampje

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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NW-WS623/WS625

De Walkman verbinden met een gekoppelde smartphone

Als u de Walkman en een smartphone vooraf hebt gekoppeld, is de Walkman geregistreerd op de smartphone. U kunt
de Walkman eenvoudig met de smartphone verbinden.

Hint
Wanneer de Walkman verbinding met de smartphone maakt, verschijnt de naam van het model van de Walkman op het scherm
van de smartphone. Als de Walkman niet is verbonden, tikt u op de modelnaam.

Als u wilt luisteren naar muziek die is opgeslagen op de Walkman terwijl de Walkman is aangesloten op de smartphone, houdt u
de knop ( ) 2 seconden lang ingedrukt om naar de Walkman-modus te schakelen.

Als de verbinding mislukt, probeert u het volgende.
Schakel de Bluetooth-functie op de Walkman uit en vervolgens weer in.
Schakel de Bluetooth-functie op de smartphone uit en vervolgens weer in.

Zet de Bluetooth-functie op de laatste verbonden smartphone aan.1

Zorg ervoor dat de Walkman ingeschakeld is.2

Houd de knop ( ) 2 seconden ingedrukt om de Bluetooth-functie in te schakelen.

Als u de Walkman uitschakelt terwijl de Bluetooth-functie actief is, wordt de Bluetooth-functie automatisch
ingeschakeld wanneer u de Walkman weer inschakelt.
De Walkman maakt verbinding met de laatste verbonden smartphone. U hoort de gesproken begeleiding en het
lampje ( ) zal gaan branden

3
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Verwant onderwerp
De Walkman voor het eerst verbinden met een niet-gekoppelde Android-smartphone
De Walkman voor het eerst verbinden met een niet-gekoppeld iPhone-apparaat
One-touch-verbindingen met een smartphone (NFC)
Opmerkingen over de Bluetooth-functie
De status controleren met het OPR-lampje
De Walkman of een smartphone selecteren als de geluidsbron

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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De Bluetooth-functie aan- of uitzetten

Uitschakelen van de Bluetooth-functie
Houd de knop ( ) opnieuw 2 seconden ingedrukt. De kleur van het lampje ( ) zal veranderen.

Hint
De levensduur van de batterij wordt aanzienlijk korter als de Bluetooth-functie actief is.

Wanneer u verbinding maakt tussen de Walkman en een Bluetooth-apparaat, gaat de Walkman automatisch naar de modus voor
de hoofdtelefoon. Als u wilt overschakelen naar de Walkman-modus, houdt u de knop ( ) 2 seconden lang ingedrukt. Wanneer
de Walkman naar de Walkman-modus gaat, stopt het afspelen van muziek op het Bluetooth-apparaat automatisch.

Houd de toets ( ) 3 seconden ingedrukt om de Walkman in te schakelen.1

Houd de knop ( ) 2 seconden ingedrukt om de Bluetooth-functie in te schakelen.

Het lampje ( ) gaat knipperen. De Walkman zal automatisch verbinding maken met het laatste aangesloten
Bluetooth-apparaat, en vervolgens zal het lampje gaan branden.

2
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Als u de Walkman uitschakelt terwijl de Bluetooth-functie actief is, wordt de Bluetooth-functie automatisch ingeschakeld wanneer
u de Walkman weer inschakelt.

Verwant onderwerp
One-touch-verbindingen met een smartphone (NFC)
De Walkman voor het eerst verbinden met een niet-gekoppelde Android-smartphone
De Walkman voor het eerst verbinden met een niet-gekoppeld iPhone-apparaat
De Walkman verbinden met een gekoppelde smartphone
Opmerkingen over de Bluetooth-functie
Muziek op een smartphone afspelen
De status controleren met het OPR-lampje
De Walkman of een smartphone selecteren als de geluidsbron

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.

77



Helpgids

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Muziek op een smartphone afspelen

U kunt het muziek die is opgeslagen op een smartphone via een Bluetooth-verbinding afspelen.

Hint
Als u wilt luisteren naar muziek die is opgeslagen op de Walkman terwijl de Walkman is aangesloten op de smartphone, houdt u
de knop ( ) 2 seconden lang ingedrukt om naar de Walkman-modus te schakelen.

U kunt bewerkingen afspelen (zoals het afspelen starten of pauzeren) met behulp van de afstandsbediening (alleen NW-WS625).

Als u de Walkman uitschakelt terwijl de Bluetooth-functie actief is, wordt de Bluetooth-functie automatisch ingeschakeld wanneer
u de Walkman weer inschakelt.

Als de gesproken begeleiding voor het afspelen van muziek te luid is, probeert u het volgende.
Zet het volume op de Walkman omlaag en zet vervolgens het volume op de smartphone omhoog.

Opmerking

Houd de toets ( ) 3 seconden ingedrukt om de Walkman in te schakelen.1

Houd de knop ( ) 2 seconden ingedrukt om de Bluetooth-functie in te schakelen.

Het lampje ( ) gaat knipperen. De Walkman zal automatisch verbinding maken met de laatste aangesloten
smartphone, en vervolgens zal het lampje gaan branden.

2

Druk op de toets ( ) om het afspelen te starten.

Het afspelen van muziek op de smartphone begint. Als u het afspelen wilt pauzeren, drukt u op de toets ( ).

3
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Afhankelijk van de smartphone die u gebruikt, kunt u mogelijk geen muziek afspelen met de Walkman. In dit geval speelt u de
muziek af door de smartphone te bedienen.

Wanneer de Walkman in de modus voor hoofdtelefoon staat, kunt u de volgende bewerkingen niet uitvoeren.
Naar de vorige of volgende eenheid gaan (map/afspeellijst/album).
De afspeelmodus wijzigen (herhalen/willekeurige volgorde).
Het afspeelbereik wijzigen (map/playlist/album).

Verwant onderwerp
One-touch-verbindingen met een smartphone (NFC)
De Walkman voor het eerst verbinden met een niet-gekoppelde Android-smartphone
De Walkman voor het eerst verbinden met een niet-gekoppeld iPhone-apparaat
De Walkman verbinden met een gekoppelde smartphone
De kwaliteit van het draadloze afspelen selecteren
Opmerkingen over de Bluetooth-functie
De status controleren met het OPR-lampje
De Walkman of een smartphone selecteren als de geluidsbron
Gebruik van de afstandsbediening

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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De Walkman of een smartphone selecteren als de geluidsbron

Wanneer de Walkman met een smartphone verbonden is, kunt u een van de volgende geluidsbronnen selecteren.

Walkman-modus

U kunt naar muziek luisteren op de Walkman.
Terwijl u op de Walkman naar muziek luistert, kunt u een oproep op de smartphone beantwoorden.

Hoofdtelefoonmodus

U kunt naar muziek op een smartphone luisteren met de Walkman.
U kunt een oproep van een smartphone beantwoorden of ophangen.

Hint
Wanneer u verbinding maakt tussen de Walkman en een Bluetooth-apparaat, gaat de Walkman automatisch naar de modus voor
de hoofdtelefoon. Als u de geluidsbron van een smartphone naar de Walkman wijzigt, stopt het afspelen op de smartphone
automatisch.

Als u de Walkman uitschakelt terwijl de Bluetooth-functie actief is, wordt de Bluetooth-functie automatisch ingeschakeld wanneer
u de Walkman weer inschakelt.

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Houd de knop ( ) 2 seconden ingedrukt terwijl de Bluetooth-functie is ingeschakeld.

Elke keer dat u de knop ingedrukt ( ) houdt, schakelt de modus.

1

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.
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De kwaliteit van het draadloze afspelen selecteren

U kunt kiezen of u prioriteit wilt geven aan de geluidskwaliteit of de stabiliteit van de verbinding.

Beschrijving van de 3 instellingen

Houd de knop ( ) 3 seconden ingedrukt om de Walkman uit te schakelen.1

Houd de knop ( ) 3 seconden ingedrukt terwijl u de knop (  of ) ingedrukt houdt.

De Walkman wordt ingeschakeld. Vervolgens gaat het lampje lamp ( ) knipperen en zal de draadloze
afspeelkwaliteit veranderen.
Als de kwaliteitsinstelling voor draadloos afspelen wordt gewijzigd, knippert het lampje lamp ( ) anders,
afhankelijk van de huidige instelling. Zie voor meer informatie de tabel hieronder.

Als u de knop ( ) ingedrukt houdt, wordt de instelling gewijzigd in de volgende volgorde.
Verbinding heeft prioriteit - standaard - geluidskwaliteit heeft prioriteit.
De instelling wordt niet gewijzigd als Geluidskwaliteit heeft prioriteit is geselecteerd.

Als u de knop ( ) ingedrukt houdt, wordt de instelling gewijzigd in de volgende volgorde.
Geluidskwaliteit heeft prioriteit - standaard - verbinding heeft prioriteit.
De instelling wordt niet gewijzigd als Verbinding heeft prioriteit is geselecteerd.

2

Herhaal de bovenstaande stappen totdat de Walkman is ingesteld op de gewenste instelling.3

Instelling Beschrijving
Knipperpatroon
van het lampje

( )
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Hint
Selecteer Geluidskwaliteit heeft prioriteit om nummers af te spelen met AAC Codec.

Opmerking
Het wijzigen van de instelling voor de draadloze afspeelkwaliteit heeft mogelijk geen effect, afhankelijk van de instellingen van de
smartphone.

Verwant onderwerp
De Bluetooth-functie aan- of uitzetten
Muziek op een smartphone afspelen

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Instelling Beschrijving
Knipperpatroon
van het lampje

( )

Verbinding heeft
prioriteit
(standaardinstelling)

Deze instelling stabiliseert de draadloze verbinding. De kwaliteit van het
geluid kan echter lager zijn dan bij andere instellingen. Gebruik deze
instelling als de verbinding instabiel is. (SBC)

Het lampje lamp
knippert één
keer.

Standaard
Deze instelling stabiliseert de verbinding en de kwaliteit van het geluid.
(SBC)

Het lampje
knippert twee
keer.

Geluidskwaliteit
heeft prioriteit

Deze instelling verzendt geluid van hoge kwaliteit. De verbinding kan echter
instabiel worden. (AAC/SBC)

Het lampje
knippert 3 keer.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.
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Opmerkingen over de Bluetooth-functie

Voor een optimale Bluetooth-communicatie neemt u het volgende in acht.

Plaats uw Walkman en het Bluetooth-apparaat zo dicht mogelijk bij elkaar. De Bluetooth-standaard ondersteunt
afstanden tot 10 meter  .
Draai de ingebouwde Bluetooth-antenne  in de richting van het verbonden Bluetoothapparaat.
Blokkeer de antenne  niet met een metalen voorwerp.
Blokkeer de antenne  niet met een lichaamsdeel zoals een hand.
Blokkeer de antenne  niet door de Walkman of de afstandsbediening (alleen NW-WS625) in een rugzak of
schoudertas te plaatsen.
Blokkeer de antenne  niet door de Walkman of de afstandsbediening (alleen NW-WS625) op een drukke plek te
gebruiken.
Vermijd gebieden waar elektromagnetische golven worden uitgestraald. Bijvoorbeeld: in de buurt van
magnetrons, mobiele telefoons, mobiele gamingapparaten of draadloze LAN-omgevingen.

Door een kenmerk van de draadloze Bluetooth-technologie wordt het geluid mogelijk enigszins vertraagd.
Bluetooth-straling kan gevolgen hebben voor de werking van elektronische medische apparaten. Schakel de
Walkman of de afstandsbediening (alleen NW-WS625) en andere Bluetooth-apparaten op de volgende locaties uit.

in ziekenhuizen
bij gereserveerde zitplaatsen in treinen
in vliegtuigen
op plaatsen waar licht ontvlambare gassen aanwezig zijn (benzinestations enz.)
in de buurt van automatische deuren
in de buurt van brandalarmen

De Walkman ondersteunt beveiligingsfuncties die voldoen aan de Bluetooth-standaard. Sony draagt geen enkele
verantwoordelijkheid voor het lekken van informatie als gevolg van het gebruik van Bluetooth-technologie.
Zelfs als een Bluetooth-apparaat voldoet aan de standaard, kunnen alle verbindingen en de juiste werking niet
worden gegarandeerd.
Afhankelijk van het Bluetooth-apparaat kan het enige tijd duren om een Bluetooth-verbinding tot stand te brengen.

Verwant onderwerp
Onderdelen en bedieningselementen

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
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Opmerkingen over het afspelen van muziek vanaf een smartphone

Vanwege de kenmerken van de Bluetooth-technologie kunnen de radiogolven worden geblokkeerd door uw lichaam.
Daarom kan het geluid van de smartphone worden onderbroken.

Er zit een ingebouwde Bluetooth-antenne aan de rechterkant van de Walkman. Als het geluid wordt onderbroken,
probeert u het volgende:

Draag de smartphone aan de rechterkant of de voorkant van uw lichaam.
Draai de smartphone.

Opmerking
Voor meer informatie over hoe u de smartphone aan uw lichaam bevestigt, raadpleegt u de handleiding voor de smartphone.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.
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Een oproep beantwoorden/beëindigen

U kunt een gesprek op uw smartphone beantwoorden. U moet op voorhand een Bluetooth-verbinding tussen de
Walkman en de smartphone tot stand brengen.

Hint
U kunt een oproep beantwoorden of ophangen door op de knop / /  op de afstandsbediening te drukken (alleen NW-
WS625alleen).

Terwijl u via een telefoon spreekt, is de omgevingsgeluidsmodus uitgeschakeld. Wanneer u het gesprek ophangt, wordt de
omgevingsgeluidsmodus automatisch weer ingeschakeld.

Opmerking
Bedek het microfoongedeelte ( ) niet met uw handen of andere voorwerpen wanneer u in uw Walkman spreekt.

Verwant onderwerp
De Walkman voor het eerst verbinden met een niet-gekoppelde Android-smartphone
De Walkman voor het eerst verbinden met een niet-gekoppeld iPhone-apparaat
De Walkman verbinden met een gekoppelde smartphone
One-touch-verbindingen met een smartphone (NFC)
Opmerkingen over het volume voor gesprekken op smartphones
Een oproep weigeren

Druk op de toets ( ) om een oproep te beantwoorden.1

Druk op de knop ( ) om op te hangen.2

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.
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Een oproep weigeren

Wanneer de Walkman met een smartphone is verbonden, kunt u met de Walkman een oproep weigeren.

Hint
U kunt de oproep weigeren door de knop / /  op de afstandsbediening (alleen NW-WS625) 2 seconden lang ingedrukt te
houden.

Verwant onderwerp
Een oproep beantwoorden/beëindigen

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Houd de knop ( ) 2 seconden lang ingedrukt wanneer u een oproep ontvangt.1

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.
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Opmerkingen over het volume voor gesprekken op smartphones

Het volume voor muziek en het volume voor telefoongesprekken staan los van elkaar. U kunt het volume voor
telefoongesprekken aanpassen terwijl u praat aan de telefoon. Wanneer u het telefoongesprek beëindigt, keert het
volume terug naar het niveau voor muziek.
Als de AVLS-functie actief is, houdt de Walkman het volume voor gesprekken op een gemiddeld niveau.

Verwant onderwerp
Een oproep beantwoorden/beëindigen
Het volume beperken

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Wat is de omgevingsgeluidsmodus?

In de omgevingsgeluidsmodus worden de microfoons die in de linker- en rechterkant van uw Walkman zijn ingebouwd,
gebruikt om u omgevingsgeluid te laten horen, zelfs terwijl u de hoofdtelefoon draagt. Let op de geluiden in uw omgeving
om veilig naar muziek te luisteren.

Opmerking
Met de omgevingsgeluidsmodus kunt u het omgevingsgeluid horen, zelfs terwijl u de hoofdtelefoon draagt. Met deze modus
hoort u echter niet alle geluiden in uw omgeving. Het is mogelijk dat u bepaalde omgevingsgeluiden niet goed hoort, afhankelijk
van de omgeving, het type muziek dat u afspeelt op uw Walkman of het volumeniveau. Let extra goed op wanneer u de Walkman
gebruikt op plaatsen waar het gevaarlijk kan zijn om omgevingsgeluid niet te horen (zoals op wegen met auto's of fietsers).

De omgevingsgeluidsmodus werkt mogelijk niet goed als u uw Walkman gebruikt met oordopjes die niet in uw oren passen.
Gebruik oordopjes van het juiste formaat die goed en comfortabel in uw oren passen.

Verwant onderwerp
Omgevingsgeluidsmodus gebruiken

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.

90



Helpgids

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Omgevingsgeluidsmodus gebruiken

Omgevingsgeluidsmodus uitschakelen

Een andere omgevingsgeluidsmodus selecteren

Druk op de knop ( ) om de Omgevingsgeluidsmodus in te schakelen.

U hoort een pieptoon. De lamp ( ) knippert twee keer. Omgevingsgeluidsmodus wordt ingeschakeld.

1

Druk op de toets ( ).
U hoort een pieptoon. De lamp ( ) knippert twee keer.

1.

Druk op de knop ( ) om de Omgevingsgeluidsmodus in te schakelen.1.

Dubbelklik herhaaldelijk op de knop ( ) om de juiste modus te selecteren.
De geluidssterkte van de omgevingsgeluiden wordt aangepast. Telkens wanneer u dubbelklikt op de knop ( ), hoort
u de gesproken instructies en zal de Omgevingsgeluidsmodus veranderen in de volgende volgorde.

2.
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Opmerking
Zelfs als u de Walkman uitschakelt, wordt de geselecteerde modus opgeslagen.

Wanneer u op een smartphone spreekt, werkt Omgevingsgeluidsmodus niet.

U hoort het omgevingsgeluid mogelijk niet goed wanneer u oordopjes voor zwemmen gebruikt. In dit geval schakelt u over naar
het standaardtype oordopjes.

Het omgevingsgeluid is niet goed te horen na het gebruik van uw Walkman in een zwembad of in zee. Tik de gebieden rond de
toetsen herhaaldelijk zachtjes tegen een droge doek (ongeveer 30 keer). Laat de Walkman vervolgens 2 tot 3 uur op
kamertemperatuur op een droge doek liggen. Zorg ervoor dat de Walkman helemaal droog is voordat u deze weer gebruikt.

Verwant onderwerp
Wat is de omgevingsgeluidsmodus?

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

[Mode A] (zacht) – [Mode B] (standaard) – [Mode C] (luid) – [Mode A] (zacht)
Als u naar de volgende modus wilt schakelen, wacht u tot de gesproken tekst is afgelopen.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.
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Onderdelen en bedieningselementen (Afstandsbediening)

(Alleen voor modellen met de afstandsbediening)

+/– (volume)-knoppen
Druk op de knoppen om het volume voor het afspelen van muziek of een gesprek aan te passen.

1.

/ / knop (*1)

Houd de knop 2 seconden ingedrukt om de afstandsbediening in te schakelen.
Druk op de toets om het afspelen te starten of te pauzeren.
Druk op de knop om een oproep te beantwoorden of op te hangen terwijl de Walkman is aangesloten op een
smartphone.
Houd de knop 2 seconden ingedrukt om een oproep weigeren.
Houd de knop 2 seconden ingedrukt om tussen de geluidsbronnen te schakelen (de Walkman of de smartphone).

2.

Lampje (blauw/rood)

De lamp heeft verschillende kleuren en knipperende patronen. De lamp geeft het volgende aan.

De afstandsbediening is ingeschakeld.
De batterij van de afstandsbediening is bijna leeg.
De afstandsbediening is aangesloten op de Walkman.
De afstandsbediening wordt gekoppeld met de Walkman.

Het lampje gaat branden wanneer u een willekeurige knop indrukt. Als het lampje niet gaat branden, zijn de
volgende oorzaken mogelijk.

De afstandsbediening is uitgeschakeld.
De afstandsbediening is niet verbonden met de Walkman.
De batterij is leeg.

3.

 (vorige)-toets

Druk op de knop om terug te gaan in het huidige nummer of naar het vorige nummer te gaan.
Houd de knop ingedrukt om snel terug te spoelen.
Dubbelklik op de knop om terug te gaan naar het eerste nummer van de huidige map of het huidige album.
Dubbelklik opnieuw op de toets om terug naar het eerste nummer van de vorige map of het vorige album te gaan.

4.

 (volgende)-toets

Druk op de toets om naar het volgende nummer te gaan.
Houd de knop ingedrukt om snel vooruit te spoelen.
Dubbelklik op de toets om naar het eerste nummer in de volgende map of het volgende album te gaan.

5.

Ingebouwde antenne 6.
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Dek de antenne niet af terwijl de afstandsbediening is aangesloten op de Walkman. Anders kan de verbinding
worden verbroken.

Bandje7.

Bandlusje8.

Er is een voelbare stip. Met de voelbare punten kunt u de knoppen bedienen zonder ernaar te kijken.(*1)

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.
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Gebruik van de afstandsbediening

(Alleen voor modellen met de afstandsbediening)
Dankzij de afstandsbediening kunt u uw Walkman draadloos bedienen. De afstandsbediening en de Walkman zijn
standaard al gekoppeld. Daarom kunt u de Walkman en de afstandsbediening onmiddellijk nadat u ze hebt ingeschakeld
gebruiken.

Hint
U kunt de afstandsbediening zelfs gebruiken als de Bluetooth-functie van de Walkman is uitgeschakeld.

U kunt de afstandsbediening gebruiken terwijl er een actieve Bluetooth-verbinding tussen de Walkman en een smartphone is.

Wanneer u de Walkman uitschakelt, wordt de afstandsbediening uitgeschakeld.

Als u de afstandsbediening 2 uur niet bedient, zal de afstandsbediening automatisch worden uitgeschakeld.

Bevestig de afstandsbediening aan uw vinger.

Pas de band aan de grootte van uw vinger.

1

Zorg ervoor dat de Walkman ingeschakeld is.2

Houd de knop ( ) 2 seconden ingedrukt.

De afstandsbediening wordt ingeschakeld. Het lampje ( ) begint te knipperen.
De afstandsbediening zal automatisch verbinding maken met de Walkman. Vervolgens wordt het lampje ( )
uitgeschakeld.
Druk op een willekeurige toets op de afstandsbediening om de verbinding te controleren. Het lampje ( ) gaat
branden als de Walkman en de afstandsbediening zijn verbonden.

3

Druk op de gewenste knop om de Walkman te bedienen.4
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Als het resterende batterijvermogen laag is, gaat het lampje ( ) rood branden.

Als u de koppelingsgegevens wilt verwijderen, houdt u de knoppen (  en ) voor 10 seconden ingedrukt.

Opmerking
U kunt uw Walkman niet uitschakelen met de afstandsbediening.

Als de afstandsbediening geen koppelingsinformatie heeft, zal deze automatisch naar de koppelingsmodus gaan wanneer u deze
inschakelt.

U kunt de afstandsbediening niet in het zwembad gebruiken.

Als u de batterij van de afstandsbediening vervangt, zullen de koppelingsgegevens worden verwijderd. In dit geval moet u de
Walkman en de afstandsbediening opnieuw koppelen.

Verwant onderwerp
Onderdelen en bedieningselementen (Afstandsbediening)
Opmerkingen over het gebruik van de afstandsbediening
Koppeling van de Walkman met de afstandsbediening

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Koppeling van de Walkman met de afstandsbediening

(Alleen voor modellen met de afstandsbediening)
U kunt een niet-gekoppelde afstandsbediening aan de Walkman koppelen met behulp van de Bluetooth-functie.  
Koppelen is nodig in de volgende gevallen:

U reset de Walkman naar de fabrieksinstellingen en de koppelingsgegevens zijn verwijderd uit de Walkman.
U reset de afstandsbediening.  
Wanneer u zowel de knop  als de knop  samen 10 seconden ingedrukt houdt, wordt de afstandsbediening
gereset.
U hebt de batterij van de afstandsbediening vervangen.

Wanneer u de afstandsbediening en de Walkman hebt gekoppeld, kunt u ze in de toekomst eenvoudig met elkaar
verbinden.

Zet de niet-gekoppelde afstandsbediening aan.

Het lampje van de afstandsbediening knippert afwisselend rood en blauw.

1

Controleer of de Bluetooth-functie is uitgeschakeld op de Walkman.

Als de Bluetooth-functie is ingeschakeld, houdt u de knop ( ) 2 seconden lang ingedrukt.

2

Houd de knop ( ) 7 seconden ingedrukt.

Het lampje ( ) gaat snel knipperen en het koppelen wordt gestart.

Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, stopt het lampje op de afstandsbediening met knipperen.

3
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Hint
Als u de koppelingsgegevens voor de afstandsbediening wilt verwijderen, reset u de Walkman.

Opmerking
Als bij de koppeling een time-out optreedt voordat deze klaar is, voert u de procedure opnieuw uit.

Verwant onderwerp
De Bluetooth-functie aan- of uitzetten
Gebruik van de afstandsbediening
De batterij van de afstandsbediening vervangen
De Walkman terugzetten naar de fabrieksinstellingen

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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De batterij van de afstandsbediening vervangen

(Alleen voor modellen met de afstandsbediening)
Vervang de batterij van de afstandsbediening wanneer het lampje rood gaat branden. Gebruik u alleen een CR1620
Lithium-knoopcelbatterij gebruikt.
Wanneer u het batterijklepje opent, kan de mate van waterbestendigheid aangetast worden door stof enzovoort.
Raadpleeg uw dichtstbijzijnde Sony-leverancier of Sony Service Center voor het vervangen van de batterij (tegen extra
kosten) om de mate van waterbestendigheid te behouden.

Zorg ervoor dat de afstandsbediening uitgeschakeld is. Verwijder het bandje ( ) uit de lus ( ).1

Verwijder de 4 schroeven ( ) met een formaat 0 kruiskopprecisieschroevendraaier.2

Open het klepje ( ) en verwijder de batterij. Plaats vervolgens een nieuwe CR1620-batterij met de juiste
polariteit.

3

Controleer of de vulling ( ) op zijn plaats zit en schoon is.4

Plaats het klepje ( ) terug en draai de schroefjes ( ) weer stevig vast.

Draai de schroefjes niet te strak vast ( ).

5

Bevestig het bandje ( ) opnieuw door de lus ( ).6

Houd de knop ( ) 2 seconden ingedrukt.7
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Opmerking
Raak het klepje ( ), de schroefjes ( ) en de verpakking ( ) niet kwijt.

De bij uw aankoop bijgeleverde batterij kan mogelijk een kortere levensduur hebben, aangezien deze in de fabriek geïnstalleerd
is om de prestaties te controleren.

Verwant onderwerp
De Walkman in- en uitschakelen
De Bluetooth-functie aan- of uitzetten
Koppeling van de Walkman met de afstandsbediening

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Het lampje ( ) gaat knipperen. De afstandsbediening wordt ingeschakeld.

Houd de toets ( ) 3 seconden ingedrukt om de Walkman in te schakelen.8

Houd de knop ( ) 2 seconden ingedrukt om de Bluetooth-functie uit te schakelen.9

Op de Walkman, houd de knop ( ) 7 seconden ingedrukt.

Het lampje ( ) gaat snel knipperen en het koppelen wordt gestart.

Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, stopt het lampje op de afstandsbediening met knipperen.

10

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.
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Opmerkingen over het gebruik van de afstandsbediening

(Alleen voor modellen met de afstandsbediening)

De waterbestendigheidsspecificaties van de afstandsbediening zijn equivalent aan IEC 60529 "Beschermingsgraden
tegen het binnendringen van water (IP-codering)" IPX5(*1) en de stofbestendigheidsspecificaties van de
afstandsbediening zijn equivalent aan IEC 60529 "Beschermingsgraden tegen vaste externe objecten" IP6X(*2).
Radiogolven kunnen niet door het water heen worden verzonden. U kunt de afstandsbediening niet in het zwembad
gebruiken.
U kunt de afstandsbediening niet gebruiken wanneer deze nat is.
De antenne  is ingebouwd in de afstandsbediening.
De afstandsbediening kan onbruikbaar worden wanneer u deze onder de volgende omstandigheden gebruikt.

In gebieden met een draadloos LAN.
In de omgeving van apparaten (magnetrons, mobiele telefoons, mobiele gamingapparaten enz.) met een actieve
communicatiefunctie.
In gebieden waar elektromagnetische golven worden uitgestraald.
In situaties waar mensen de ingebouwde antenne  in de afstandsbediening kunnen blokkeren (zoals in een volle
trein).
Wanneer u de ingebouwde antenne  met uw hand bedekt.

Was de afstandsbediening in lauw water als tanningolie of zonnebrandcrème blijft plakken aan de afstandsbediening.
Deze stoffen kunnen schade veroorzaken aan de afstandsbediening, zoals verkleuring of barsten.
Trek de band van de afstandsbediening niet te hard aan. Anders kan uw vinger uitslag krijgen als gevolg van zweten
met slechte ventilatie.
De band van de afstandsbediening kan verslechteren als gevolg van langdurig gebruik of opslag.

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

IPX5 (mate van bescherming tegen waterstralen): de afstandsbediening is getest onder en behoudt zijn bruikbaarheid onder de volgende
testomstandigheden: wanneer blootgesteld aan directe waterstromen uit een willekeurige richting waar ongeveer 12,5 l/min. water wordt
geleverd voor meer dan 3 minuten op een afstand van ongeveer 3 m met behulp van een mondstuk met een binnendiameter van 6,3 mm.

*1

IP6X (mate van bescherming tegen stof): de afstandsbediening is getest op en blijft stof blokkeren na 8 uur in een testapparaat dat stofdeeltjes
van maximaal 75 μm diameter bevat.

*2

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.
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Het volume beperken

De AVLS (Automatic Volume Limiter System)-functie vermindert het risico van schade aan de oren als gevolg van luide
volumes. De AVLS-functie beperkt het maximale volume. AVLS heeft de volgende functies.

Met AVLS beperkt u het volume tot een bepaald niveau.
Met AVLS voorkomt u dat anderen last hebben van een hoog volume.
Met AVLS kunt u luisteren op een comfortabeler volume.

De AVLS-functie uitschakelen
Terwijl u de knop ingedrukt ( ) houdt, houdt u de knop ( ) gedurende 5 seconden ingedrukt.
De lamp ( ) knippert twee keer.

Hiermee onderbreekt u het afspelen.1

Terwijl u de knop ingedrukt ( ) houdt, houdt u de knop ( ) gedurende 5 seconden ingedrukt.

Het lampje ( ) knippert twee keer en de AVLS-functie wordt ingeschakeld. De Walkman blijft nu het volume op
een gemiddeld niveau houden.

2
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Opmerking
Als de Walkman in de modus voor de hoofdtelefoon is, kunt u de AVLS-functie niet inschakelen.

Verwant onderwerp
Het volume instellen

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Het verschil in volumeniveau tussen nummers aanpassen

U kunt het volume aanpassen tussen nummers om de verschillen in volumeniveau te minimaliseren (dynamische
normalisatiefunctie).

Uitschakelen van de dynamische normalisatiefunctie
Terwijl u de knop ingedrukt ( ) houdt, houdt u de knop ( ) gedurende 5 seconden ingedrukt.
De lamp ( ) knippert twee keer.

Opmerking
Wanneer de Walkman in de modus voor hoofdtelefoon staat, kunt u de dynamische normalisatiefunctie niet inschakelen.

Hiermee onderbreekt u het afspelen.1

Terwijl u de knop ingedrukt ( ) houdt, houdt u de knop ( ) gedurende 5 seconden ingedrukt.

De lamp knippert ( ) twee keer en de dynamische normalisatiefunctie wordt ingeschakeld.

2
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De Walkman opnieuw opstarten

Start de Walkman opnieuw op als de werking ervan instabiel wordt of de Walkman vastloopt. Opnieuw opstarten zal de
gegevens en koppelingsgegevens niet verwijderen.Voer echter de volgende handelingen uit voordat u de Walkman
opnieuw opstart.
Anders kunnen de gegevens op de Walkman worden beschadigd.

Koppel de Walkman los van de computer.
Stop het afspelen.

Verwant onderwerp
De Walkman terugzetten naar de fabrieksinstellingen
Het geheugen van de Walkman formatteren

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Houd de knop ( ) 10 seconden ingedrukt tot de Walkman opnieuw is opgestart.1

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
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De Walkman terugzetten naar de fabrieksinstellingen

Bij deze bewerking worden alle parameters van de instelling teruggezet op de standaardinstellingen.
Als u de Walkman reset, wordt koppelingsinformatie voor de afstandsbediening (alleen NW-WS625) en andere
Bluetooth-apparaten verwijderd.

Opmerking
Als de Bluetooth-verbinding actief is, kunt u de Walkman niet resetten.

Hiermee onderbreekt u het afspelen.1

Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie uitgeschakeld is.2

Terwijl u de knop ingedrukt ( ) houdt, houdt u de knop ( ) gedurende 15 seconden ingedrukt.

De lamp ( ) knippert twee keer. Het resetten is nu voltooid.

3
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Verwant onderwerp
De Walkman opnieuw opstarten
Het geheugen van de Walkman formatteren
Koppeling van de Walkman met de afstandsbediening

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Het geheugen van de Walkman formatteren

Met deze bewerking worden alle gegevens (met inbegrip van voorbeeldgegevens en het meegeleverde software-
installatieprogramma) die zijn opgeslagen op de Walkman verwijderd. Voordat u het interne geheugen van de Walkman
formatteert, dient u een back-up van belangrijke gegevens op te slaan.

Hiermee onderbreekt u het afspelen.1

Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie uitgeschakeld is.2

Houd de knop ( ) 15 seconden ingedrukt.

Het lampje ( ) knippert snel.

3

Laat de toets ( ) los.

Het lampje ( ) gaat branden

4

Druk op de knop (  of ) binnen 30 seconden nadat het lampje ( ) rood gaat branden.5
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Opmerking
Als de Bluetooth-verbinding actief is, kunt u het geheugen van de Walkman niet formatteren.

Sony biedt geen garantie op de prestaties wanneer u het geheugen van de Walkman formatteert met behulp van een computer.

Zelfs als u het geheugen formatteert, zal koppelingsinformatie behouden blijven.

Verwant onderwerp
De Walkman opnieuw opstarten
De Walkman terugzetten naar de fabrieksinstellingen

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

De kleur van het lampje ( ) wordt gewijzigd in groen.  
Als u niet binnen 30 seconden op de knop drukt, wordt de formattering geannuleerd.

Druk op de toets ( ) terwijl het lampje ( ) brandt.

Het lampje ( ) gaat snel knipperen en het formatteren wordt gestart. Wanneer het formatteren is voltooid, wordt
het lampje ( ) uitgeschakeld

6
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Informatie over de Walkman controleren

Wanneer de Walkman op een computer is aangesloten, kunt u de versie van de systeemsoftware van de Walkman
controleren. Open "Information.txt" in de map [WALKMAN] op de computer. U kunt de volgende informatie controleren.
01: Modelnaam
02: Systeemsoftwareversie

Verwant onderwerp
Bijwerken van de Walkman-systeemsoftware

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
Deze Helpgids is vertaald via een automatisch vertaalsysteem.

111



Helpgids

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Bijwerken van de Walkman-systeemsoftware

U kunt de software van de Walkman bijwerken.
U ontvangt kennisgevingen met betrekking tot updates via de volgende methoden.

Vanuit Music Center for PC (U ontvangt kennisgevingen met betrekking tot updates automatisch.)
Vanaf de website voor klantondersteuning (Log handmatig in op de site om updateberichten te ontvangen.)

Ga naar de klantondersteuningswebsite om de meest recente informatie op te halen.
In de volgende procedure wordt beschreven hoe u de software vanaf de klantondersteuningswebsite bijwerkt.
Raadpleeg voor meer informatie over het installeren van het programma de website voor klantondersteuning.

Hint
Als u de versie-informatie voor de Walkman wilt controleren, sluit u de Walkman op een computer aan. Open vervolgens
"Information.txt" in de [WALKMAN]-map op de computer. U kunt de volgende informatie controleren.

01: Modelnaam
02: Systeemsoftwareversie

Verwant onderwerp
Website voor klantondersteuning
De Walkman opnieuw opstarten
De Walkman terugzetten naar de fabrieksinstellingen
Het geheugen van de Walkman formatteren
Informatie over de Walkman controleren
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Download op de website het updateprogramma op uw computer.1

Sluit de Walkman op de computer aan.2

Start het updateprogramma.3

Volg de instructies op het scherm.4

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
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Opmerkingen over het omgaan met uw Walkman

Lees de onderstaande opmerkingen en volg de instructies om de Walkman veilig te gebruiken.

Neem contact op met een arts als u gewond bent geraakt of brandwonden hebt opgelopen door het gebruik van het
product.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony dealer of het dichtstbijzijnde Sony Service Center als de Walkman niet
correct functioneert.
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht. Anders kan dit leiden tot een explosie, brand, elektrische
schokken, brandwonden of letsel.

Stel uw Walkman niet bloot aan vuur.
Zorg dat er geen metalen voorwerpen in de Walkman komen.
Zorg ervoor dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de aansluitpunten van uw Walkman met metalen voorwerpen.
Haal uw Walkman niet uit elkaar en breng geen wijzigingen in het apparaat aan.
Gebruik de Walkman niet wanneer u bliksem ziet of donder hoort.
Gebruik de Walkman niet als deze een onprettige reactie op uw huid veroorzaakt.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht. Anders kunt u de behuizing beschadigen of kan de Walkman
storingen vertonen.

Leg de Walkman niet in direct zonlicht.
Leg de Walkman niet op locaties waar de temperatuur extreem hoog is.
Laat de Walkman niet in direct zonlicht liggen. Laat de Walkman niet in een auto liggen met alle vensters
gesloten, vooral niet in de zomer.  

Leg de Walkman niet op locaties waar deze wordt blootgesteld aan trillingen.
Laat de Walkman niet van grote hoogten vallen.
Oefen niet te veel kracht of een schok uit op de Walkman.
Leg de Walkman niet op locaties waar magnetisatie aanwezig is. Leg de Walkman bijvoorbeeld niet in de buurt
van een magneet, luidsprekers of een tv.
Schakel de Walkman niet in direct nadat u deze van een koude omgeving naar een warme omgeving hebt
verplaatst.
Gebruik de Walkman niet in vochtige en warme plaatsen waar de temperatuur hoger is dan 45 °C  (bijvoorbeeld in
een sauna).
Plaats uw Walkman niet op een instabiel oppervlak of in schuine stand.
Ga niet zitten wanneer de Walkman in uw binnenzak zit. 

Gebruik de Walkman niet op locaties waar deze wordt blootgesteld aan veel stof.
Was de Walkman in lauw water als tanningolie of zonnebrandcrème blijft plakken aan de Walkman. Deze stoffen
kunnen schade veroorzaken aan de Walkman, zoals verkleuring of barsten.
De oordopjes of de verstelbare riem kan verslechteren als gevolg van langdurig gebruik of opslag.
De waterbestendigheid is niet effectief tegen bepaalde vloeistoffen (sop, water met reinigingsmiddel of
badtoevoegingen, shampoo, hete-bronwater enz.).
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Voldoe aan de aankondigingen met betrekking tot het gebruik van elektronische apparaten wanneer u in een
vliegtuig bent.
Warmte kan zich ophopen in de Walkman in de volgende situaties, maar dit is geen storing. Wees echter voorzichtig
omdat er een risico op lagetemperatuurbrandwonden bestaat.

Terwijl de batterij wordt opgeladen.
Terwijl de Walkman voor een lange tijd wordt afgespeeld.

Inhoud die u opneemt is alleen voor persoonlijk gebruik. Onder de auteurswet mag de inhoud niet worden gebruikt
zonder de toestemming van de houder van het auteursrecht.

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Opmerkingen over de hoofdtelefoon

Verkeersveiligheid
Gebruik geen hoofdtelefoon in de volgende situaties.

Wanneer u met een auto of op een motor rijdt of op de fiets zit.
Op plaatsen waar slecht gehoor gevaarlijk is. Bijvoorbeeld op perrons, in gebieden waar er veel verkeer is of in de
buurt van een bouwplaats.

Gehoorbeschadiging voorkomen
Neem het volgende in acht om uw oren te beschermen.

Houd het volume op een gematigd niveau. Luister niet lange tijd naar geluid op hoge volumes.
Schakel het volume niet plotseling hoger.

Over de hoofdtelefoon in het oor
Wanneer u een hoofdtelefoon in het oor met een hoge mate van hechting gebruikt, dient u te letten op het volgende.
Anders kunt u schade aan uw oren of trommelvliezen veroorzaken.

Plaats de oordopjes niet krachtig in uw oren.
Verwijder de oordopjes niet plotseling uit uw oren. Wanneer u de hoofdtelefoon afzet, moet u de oordopjes
voorzichtig omhoog en omlaag bewegen.

Terwijl u een hoofdtelefoon draagt, mag u niet slapen.

Rekening houden met anderen
Vermijd het gebruik van de Walkman in omgevingen waar geluid uit de Walkman anderen kan storen.

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Opmerkingen over de ingebouwde batterij

Raak de oplaadbare batterij niet met uw blote handen aan als de batterij lekt. De batterijvloeistof kan leiden tot
brandwonden of blindheid. Als de vloeistof in aanraking met uw lichaam of kleding komt, dient u de vloeistof onmiddellijk
met schoon water af te wassen.

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Opmerkingen over de software

Het auteursrecht verbiedt de volgende handelingen zonder toestemming van de houder van het auteursrecht.

Het geheel of gedeeltelijk reproduceren van de software of de handleiding.
Het uitlenen van de software

In geen geval zal Sonyaansprakelijk worden gesteld voor een of meer van de volgende incidenten die het gevolg
kunnen zijn van het gebruik van de meegeleverde software.

Financiële schade
Winstderving
Claims van derden

De bijgeleverde software kan niet worden gebruikt met apparaten waarvoor deze is niet bedoeld.
Houd er rekening mee dat de softwarespecificaties zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd
voor verbetering van de kwaliteit.
In de uitleg van deze handleiding wordt verondersteld dat u bekend bent met de basisbewerkingen op een computer.
Voor meer informatie over het gebruik van computers en besturingssysteem raadpleegt u de betreffende
handleidingen.
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Opmerkingen over de voorbeeldgegevens

Voorbeeldmuziek is vooraf geïnstalleerd op de Walkman om gedurende een proefperiode te beluisteren.
Zodra u de voorbeeldgegevens van de Walkman hebt verwijderd, kunt u deze niet herstellen. We zullen geen nieuwe
voorbeeldgegevens verstrekken.
Voorbeeldgegevens zijn niet in alle landen of regio's geïnstalleerd.

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Opmerkingen over het zwemmen in een zwembad of in zee

Gebruik uw Walkman niet op plaatsen waar het druk is of in omstandigheden waarin het gevaarlijk is als u de
geluiden om u heen niet kunt horen.
Wanneer u uw Walkman gebruikt in openbare zwembaden of privézwembaden, moet u de regels van dat zwembad
volgen.
De oordopjes dichten uw gehoorgang af. Er bestaat dus een risico op schade aan uw gehoor of trommelvliezen als
er sterke druk wordt uitgeoefend op de oordopjes of als de oordopjes plotseling uit uw oren gehaald worden.
Vanwege dit risico mag u geen zware lichamelijke inspanning verrichten, niet in een zwembad duiken enzovoort,
terwijl u uw Walkman draagt.
Giet geen heet water rechtstreeks op uw Walkman en blaas geen hete lucht uit een haardroger enzovoort,
rechtstreeks op de Walkman. Gebruik de Walkman nooit op plaatsen met een hoge temperatuur, zoals in sauna's of
dicht bij een kachel.
Gebruik de Walkman niet en laat deze niet achter in de volgende omgevingen:

in locaties met een temperatuur hoger dan 45 °C  zoals in de volle zon, in een auto, in warm water of op andere
locaties met een hoge temperatuur en een hoge vochtigheid
in locaties met een temperatuur lager dan –5 °C 

Als u het gebruik van uw Walkman in een locatie die aan direct zonlicht wordt blootgesteld, niet kunt vermijden, dekt
u uw Walkman af met een handdoek enzovoort.
Met oordopjes voor zwemmen is het geluidsvolume lager dan met standaard-type oordopjes. Verhoog desgewenst
het volume.
Wanneer u de oordopjes voor zwemmen vervangt door de standaard-type oordopjes, wordt het geluid harder. Pas
het volume aan zodat u uw trommelvliezen niet beschadigt.
Uw Walkman kan losraken en vallen tijdens zware lichamelijke inspanning enzovoort.
Uw Walkman zinkt als deze in het water valt.
Radiogolven kunnen niet door het water heen worden verzonden. U kunt de volgende bewerkingen via een
Bluetooth-verbinding niet onder water uitvoeren.

Luisteren naar muziek op een smartphone.
Een oproep beantwoorden.
Gebruik van de afstandsbediening (alleen NW-WS625).

Opmerkingen over de omgevingsgeluidsmodus
Wanneer de oordopjes voor zwemmen zijn bevestigd, is omgevingsgeluid niet hoorbaar, evenmin als wanneer de
standaardtype oordopjes zijn bevestigd.
Het omgevingsgeluid is niet goed te horen na het gebruik van uw Walkman in een zwembad of in zee. Tik de
gebieden rond de toetsen van uw Walkman herhaaldelijk zachtjes tegen een droge doek (ongeveer 30 keer). Leg uw
Walkman vervolgens 2 tot 3 uur op een droge doek op kamertemperatuur om ervoor te zorgen dat deze helemaal
droog is voordat u deze weer gaat gebruiken.
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Verwant onderwerp
De mate van water- en stofbestendigheid van deze Walkman
Verschillen tussen de standaard-type oordopjes en de oordopjes voor zwemmen
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Opmerkingen over het opladen van de batterij na het zwemmen

Voordat u de batterij oplaadt, controleert u of uw Walkman niet nat is.
Als de Walkman nat is, veegt u het vocht volledig af en droogt u de Walkman op kamertemperatuur. Voordat u de
batterij oplaadt, zorgt dat er geen vocht op de Walkman zit.
De USB-houder (bijgeleverd) is niet waterbestendig.

Raak de USB-houder niet met natte handen aan.
Gebruik de USB-houder niet als de Walkman nat is.

Verwant onderwerp
De mate van water- en stofbestendigheid van deze Walkman
Verschillen tussen de standaard-type oordopjes en de oordopjes voor zwemmen
Onderhoud
Opmerkingen over het opladen van de batterij
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Algemene informatie

Oplaad- en afspeeltijd is afhankelijk van de volgende omstandigheden.

Het aantal keren dat u de batterij hebt opgeladen
Gebruikstemperatuur

Wanneer de batterij voldoende is opgeladen, maar de levensduur van de batterij is gedaald tot ongeveer de helft van
de normale levensduur, is de batterij mogelijk versleten.
Een oplaadbare lithium-ionbatterij is in uw Walkman ingebouwd. Wanneer u de Walkman voor langere tijd bewaart,
controleert u het volgende om afname van de kwaliteit van de ingebouwde batterij te voorkomen.

Bewaar de Walkman bij temperaturen van ‒5 °C tot +45 °C  .
Als u slijtage van de batterij wilt voorkomen, laadt u de batterij ten minste eenmaal per 6 maanden op.  

U voelt een milde tinteling tegen uw oren, vooral als de lucht droog is.  
Dit is een gevolg van statische elektriciteit in het lichaam.  
Dit effect kan worden geminimaliseerd door kleding van natuurlijke materialen te dragen.
Sony is niet verantwoordelijk voor de gebruikersgegevens, zelfs niet als de volgende problemen optreden als gevolg
van defecten in de Walkman of een computer.

Het opnemen of het downloaden van gegevens is niet voltooid.
Gegevens (zoals muziek) zijn beschadigd of verwijderd.

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Onderhoud

Reinig uw Walkman met een zachte doek, zoals een reinigingsdoekje voor brillen.
Als u een Walkman wilt reinigen die zeer vuil is geworden, gebruikt u een doek die enigszins vochtig is gemaakt met
een mild reinigingsmiddel.
Reinig het apparaat niet met oplosmiddelen zoals alcohol, nafta of verfverdunner. Deze oplosmiddelen kunnen
schade aan het oppervlak van de Walkman veroorzaken.

Onderhoud en reiniging na het zwemmen in een zwembad of in zee

Reinig de oordopjes en de Walkman na elk gebruik als volgt.

Als zout en zand zijn achtergebleven op de Walkman, kunnen de metalen terminals roesten of vreemde substanties
zich ophopen. Als gevolg daarvan kan de Walkman niet naar behoren worden opgeladen of herkent een computer de
Walkman mogelijk niet.
Was de Walkman in lauw water als tanningolie of zonnebrandcrème blijft plakken aan de Walkman. Deze stoffen
kunnen schade veroorzaken aan de Walkman, zoals verkleuring of barsten.
Wees voorzichtig om geen vreemde substanties (oorsmeer enz.) op de hoofdtelefoonsecties te krijgen. Deze stoffen
kunnen geluidverlies of verslechtering van de geluidskwaliteit veroorzaken.

Verwijder zout en zand uit de Walkman onmiddellijk nadat u deze in de oceaan hebt gebruikt. Was de Walkman af
met zoet water zoals kraanwater.

1.

Vul een wastafel of emmer met zoet water. Schud de Walkman zachtjes ongeveer 20 keer. Laat de Walkman
vervolgens ongeveer 30 minuten weken.

2.

Verwijder de oordopjes van de Walkman. Vervolgens wast u de oordopjes met de hand met een mild
reinigingsmiddel. Nadat u de oordopjes wast, laat u de oordopjes goed drogen.

3.

Spoel de aansluitpunten ( ) en het gaasje ( ) van uw Walkman met zacht stromend kraanwater af.
Als de terminals en het gaasje niet schoon zijn, maakt u deze schoon met een zachte borstel (zoals een
tandenborstel).

4.
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Opmerking
Oefen niet te veel kracht uit op het gaasje. Wanneer u dit wel doet, kan dat leiden tot beschadiging van het gaasje.

Wrijf geen vreemde stoffen op het gaasje. Dan kunt u de stoffen namelijk in de hoofdtelefoon duwen.

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Verwijder al het vocht uit de terminals en van het oppervlak van de Walkman met een zachte, droge doek.5.

Tik zachtjes met de hoofdtelefoon op een droge doek. Tik ongeveer 20 keer op de doek.6.

Tik met de gebieden rond de toetsen van uw Walkman zachtjes tegen een droge doek. Tik ongeveer 30 keer op de
doek.

7.

Plaats de Walkman op een droge doek. Laat de Walkman vervolgens 2 tot 3 uur op kamertemperatuur liggen.8.

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
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Website voor klantondersteuning

Ga naar de website voor klantondersteuning in uw land of regio in de volgende situaties.

Wanneer u een vraag hebt over de Walkman.
Wanneer er een probleem is met de Walkman.
Als u informatie wilt over compatibele items.

Voor klanten in de Verenigde Staten, Canada en Latijns-Amerika:

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

Voor klanten in Europa:

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

Voor klanten in China:

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

Voor klanten in Azië-Stille Oceaan, Oceanië, het Midden-Oosten en Afrika:

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

Voor klanten die overzeese modellen hebben aangeschaft:

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

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Specificaties

Interface

Bluetooth

Bluetooth-specificaties

Microfoon

Stereo

Uitvoer (hoofdtelefoon)

Geluidsinstellingen

Dynamische normalisatiefunctie (aan/uit)

Algemeen

USB Hi-Speed USB (USB 2.0-poorten)

Communicatiesysteem Bluetooth-specificatie versie 4.0

Frequentieband 2,4-GHz band (2,4000 GHz tot 2,4835 GHz)

Modulatiemethode FHSS, andere

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

Ondersteunde codec (*2) SBC (*3), AAC

Bluetooth-profielen worden gestandaardiseerd afhankelijk van doel van het Bluetooth-apparaat.*1
Codec geeft compressie- en conversie-indeling voor het audiosignaal aan.*2
SBC staat voor Subband Codec.*3

Frequentie
Frequentiebereik
20 Hz tot 20.000 Hz
(bij het afspelen van een gegevensbestand, enkele signaalmeting)

Stroomvoorziening Ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij
USB-stroom (van een computer via een USB-houder van de speler)

Oplaadtijd Opladen via USB
Ongeveer 1,5 uur
Snel opladen
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Capaciteit

Afstandsbediening (alleen geleverd voor NW-WS625)

Bluetooth
Bluetooth-specificaties

Algemeen

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Ongeveer 3 minuten opladen is voldoende voor ongeveer 60 minuten afspelen.

Gebruikstemperatuur -5 °C tot +45 °C  

Gewicht Ongeveer 32 g 

Water-/stofbestendigheid
IP65/IP68 (IEC 60529) of equivalent *

met oordopjes voor zwemmen bevestigd*

NW-WS623 4 GB

NW-WS625 16 GB

Communicatiesysteem Bluetooth-specificatie versie 4.0

Frequentieband 2,4-GHz band (2,4000 GHz tot 2,4835 GHz)

Modulatiemethode Overige

Stroomvoorziening CR1620 Lithium-knoopcelbatterij (*1)

Gebruikstemperatuur -5 °C tot +45 °C  

Gewicht Ongeveer 11 g 

Water-/stofbestendigheid IP65 (IEC 60529) of gelijkwaardig

De bij uw aankoop bijgeleverde batterij kan mogelijk een kortere levensduur hebben, aangezien deze in de fabriek geïnstalleerd is om de
prestaties te controleren.

*1

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
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Levensduur van de batterij

De waarden die hieronder worden weergegeven, zijn de geschatte levensduur van de batterij wanneer er doorlopend
materiaal wordt afgespeeld.

Gebruiksduur van de batterij van de Walkman

Walkmanmodus (ca.)

Hoofdtelefoonmodus (ca.)

Opmerking
Zelfs als de speler voor een langere periode uitgeschakeld wordt, wordt er nog steeds een beetje batterijvermogen gebruikt.

De levensduur van de batterij kan afwijken afhankelijk van de instelling van het volume, de gebruiksomstandigheden en de
omgevingstemperatuur.

De levensduur van de batterij kan 20% korter worden als de instelling "dynamische normalisatie" actief is.

De levensduur van de batterij voor doorlopend afspelen via een Bluetooth-verbinding kan 40% tot 70% korter worden, afhankelijk
van de indeling van het materiaal of de instellingen van het verbonden apparaat.

De levensduur van de batterij kan ongeveer 20% korter worden wanneer de Walkman wordt gekoppeld aan de
afstandsbediening. (Dit is een standaardinstelling voor de NW-WS625.) Reset de Walkman naar de fabrieksinstellingen te om de
levensduur van de batterij te verlengen zoals beschreven in dit onderwerp. Wanneer u de afstandsbediening gebruikt, moet u de
Walkman en de afstandsbediening opnieuw aan elkaar koppelen. Raadpleeg de [Helpgids] voor meer informatie.

Gebruiksduur van de batterij van de afstandsbediening (alleen geleverd voor NW-WS625)

Ca. 18 maanden (2 uur gebruik per dag) (*1)

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

MP3 128 kbps
Omgevingsgeluidsmodus AAN 8 uren

Omgevingsgeluidsmodus UIT 12 uren

Linear PCM 1411 kbps
Omgevingsgeluidsmodus AAN 7 uren

Omgevingsgeluidsmodus UIT 10 uren

Omgevingsgeluidsmodus AAN 3,5 uren

Omgevingsgeluidsmodus UIT 4 uren

De levensduur van de batterij kan verschillen, afhankelijk van omgevingstemperatuur of de gebruiksstatus. De waarde is alleen voor verwijzing.*1

De inhoud van deze Helpgids kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van updates in de specificaties van het product.
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Maximumaantal opneembare nummers

De tijden bij benadering zijn gebaseerd op de situatie waarin u alleen nummers van 4 minuten overzet of opneemt.

Nummer (ongeveer)

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

 NW-WS623 NW-WS625

MP3 128 kbps 880 tracks 3.850 tracks

Linear PCM 1411 kbps 75 tracks 350 tracks
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Ondersteunde indelingen

Muziek (*1, *2, *3)

Audio-indelingen
MP3
Mediabestandsindeling: MP3 (MPEG-1 Layer3)-bestandsindeling
Bestandsextensie: .mp3
Bitsnelheid: 32 kbps tot 320 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (variable bit rate, VBR))
Samplingfrequentie: 32, 44,1, 48 kHz

WMA
Mediabestandsindeling: ASF-bestandsindeling
Bestandsextensie: .wma
Bitsnelheid: 32 kbps tot 192 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (variable bit rate, VBR))
Samplingfrequentie: 44,1 kHz

FLAC
Mediabestandsindeling: FLAC-bestandsindeling
Bestandsextensie: .flac
Bitdiepte: 16 bits
Samplingfrequentie: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

Linear PCM
Mediabestandsindeling: Wave-Riff-bestandsindeling
Bestandsextensie: .wav
Bitsnelheid: 1411 kbps
Samplingfrequentie: 44,1 kHz

AAC
Mediabestandsindeling: MP4-bestandsindeling
Bestandsextensie: .mp4, .m4a, .3gp
Bitsnelheid: 16 kbps tot 320 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (variable bit rate, VBR))
Samplingfrequentie: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Samplingfrequentie komt mogelijk niet overeen met alle encoders.*1
Auteursrechtelijk beschermde bestanden kunnen niet worden afgespeeld.*2
Niet-standaard of niet-gegarandeerde bitsnelheden zijn opgenomen, afhankelijk van de samplingfrequentie.*3
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Systeemvereisten

Internet
Internetverbinding
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De Walkman werkt niet. U kunt de Walkman niet inschakelen.

Als de Walkman is aangesloten op een computer, koppelt u de Walkman los van de computer.
Start de Walkman opnieuw op.
Als het probleem zich blijft voordoen, laadt u de batterij gedurende 30 minuten of langer op met behulp van de USB-
houder (bijgeleverd).
Opmerking: 
Zodra het bedieningslampje brandt tijdens het opladen, kunt u de Walkman gebruiken. Zelfs als de Walkman is
aangesloten op een computer, kan het bedieningslampje niet gaan branden wanneer het batterijniveau laag is.

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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U kunt de batterij niet opladen.

Als de terminals van de Walkman vuil zijn, kunnen de volgende problemen optreden:

De batterij kan niet worden geladen.
Een computer kan de Walkman niet herkennen.

Koppel en ontkoppel de Walkman en de USB-houder meerdere malen. Als het probleem zich blijft voordoen, doet u
het volgende:

Reinig de klemmen van de Walkman met een vochtige tandenborstel met zachte haren enz.
Nadat u de Walkman hebt gereinigd, verwijdert u vocht van de terminals van de Walkman met een zachte, droge
doek. Droog de Walkman volledig door voordat u deze gebruikt.

Als de resterende batterijlading te laag is, gaat het bedieningslampje mogelijk niet branden, zelfs niet als u de
Walkman op een computer aansluit. In een dergelijk geval sluit u de Walkman 30 minuten of langer op de computer
aan totdat het bedieningslampje gaat branden.
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De ingebouwde oplaadbare batterij is snel leeg, zelfs nadat de Walkman volledig is
opgeladen.

Als de levensduur van de batterij half zo kort als normaal wordt, kunt u overwegen de batterij te
vervangen.
De levensduur van de batterij is afhankelijk van de voorwaarden van gebruik, instellingen en omgevingstemperatuur.
Bovendien zullen de volgende bewerkingen ertoe leiden dat de batterij sneller leeg is dan continu gebruik van de
Walkman.

De Walkman vaak in- of uitschakelen.
De Walkman-instellingen regelmatig wijzigen.
Herhaaldelijk opladen en ontladen van de batterij.  
Dit zal de capaciteit van de batterij geleidelijk doen afnemen. Hierdoor kan de batterij snel uitgeput raken, zelfs nadat
deze volledig is opgeladen.

Neem voor vervanging van de batterij contact op met de dichtstbijzijnde Sony-dealer of het dichtstbijzijnde Sony Service
Center.
De batterij kan gemiddeld ongeveer 500 keer worden opgeladen.
De levensduur van de batterij is echter afhankelijk van de temperatuur en de gebruiksomgeving.
Wanneer de levensduur van een volledig opgeladen batterij half zo kort als normaal wordt, kunt u overwegen de batterij
te vervangen.
Neem voor vervanging van de batterij contact op met de dichtstbijzijnde Sony-dealer of het dichtstbijzijnde Sony Service
Center.
Vervang de batterij niet zelf. De batterij is ingebouwd in de Walkman. Vervanging van de batterij vereist professionele
kennis en vaardigheden.
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De verbonden Walkman niet wordt herkend door de computer.

Probeer het volgende:

Controleer de verbinding tussen de Walkman en de USB-kabel (USB-houder).
Zorg ervoor dat de Walkman en de computer correct zijn verbonden met behulp van de USB-kabel (USB-houder)
(bijgeleverd).
Als de terminals van de Walkman vuil zijn, kunt u mogelijk de batterij niet opladen of wordt de Walkman mogelijk niet
herkend door de computer.
Koppel en ontkoppel de Walkman en de USB-houder meerdere malen. Als het probleem zich blijft voordoen,
verwijdert u het vuil van de terminals van de Walkman met behulp van een vochtige tandenborstel met zachte haren
enz.
Zorg er ook voor dat u met de USB-kabel (USB-houder) (bijgeleverd) de computer op de Walkman aansluit.

1.

Start de computer opnieuw op.
Koppel de Walkman los van de computer en start de computer opnieuw op.

2.

Start de Walkman opnieuw op.
Houd de knop ( ) 10 seconden ingedrukt tot de Walkman opnieuw is opgestart.

3.

De Walkman verbinden met een andere USB-poort op de computer.
Sluit de Walkman op een andere USB-poort aan als de computer meerdere USB-poorten heeft. Controleer
vervolgens of de computer nu de Walkman herkent.
Als andere apparaten dan de Walkman zijn aangesloten op de computer via USB, koppelt u de andere apparaten
los.
Sluit alleen de Walkman aan op de computer en controleer of de Walkman en de computer correct functioneren.
Als u een van de volgende apparaten gebruikt, verwijdert u het apparaat van de computer. Sluit vervolgens de
Walkman rechtstreeks op een USB-poort op de computer aan.

Een USB-hub zonder een AC-adapter
Een USB-interfacekaart

4.

Installeer het apparaatstuurprogramma opnieuw.
Als het apparaatstuurprogramma op de computer niet naar behoren werkt, wordt de Walkman mogelijk niet herkend
door de computer.

5.

Deactiveer achtergrondprogramma's en sluit dan de Walkman aan op de computer.
Als er achtergrondprogramma's op de computer actief zijn (zoals antivirussoftware), herkent de computer de
Walkman mogelijk niet.
Beëindig de achtergrondprogramma's voordat u de Walkman op de computer aansluit.
Voor meer informatie over het beëindigen van de achtergrondprogramma's raadpleegt u het volgende.

Raadpleeg de help-informatie voor elk programma.

6.
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Neem contact op met de fabrikant van het programma.
Neem contact op met de fabrikant van de computer.
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Geluid wordt dof (laag volume). Er is geen geluid.

Als een vreemde stof (zoals oorsmeer) aan de hoofdtelefoon kleeft, kunnen de volgende problemen optreden.

Het geluid is niet duidelijk.
Het volume is laag.

Reinig het gaasje met behulp van een tandenborstel enz.

Hint
Als het volume alleen laag is wanneer u de Afstandsbediening gebruikt (alleen NW-WS625), zorg er dan voor dat de
Afstandsbediening droog is.

Als de Afstandsbediening nat is, veegt u de Afstandsbediening grondig af met een droge doek vóór gebruik.

Verwijder de oordopjes.1.

Spoel de aansluitpunten en het gaasje van uw Walkman met zacht stromend kraanwater af.
Schraap alle inhoud in zijwaartse richting van het gaasje met een tandenborstel met zachte haren.
Oefen niet te veel kracht uit op het gaasje. Wanneer u dit wel doet, kan dat leiden tot beschadiging van het gaasje.

: aansluitpunten
: gaasje

2.

Nadat u de stof hebt verwijderd, verwijdert u al het vocht van het oppervlak van de Walkman met een zachte,
droge doek.

3.

Tik zachtjes met de hoofdtelefoon op een droge doek.Tik ongeveer 20 keer op de doek.
Plaats de Walkman op een droge doek. Laat de Walkman vervolgens 2 tot 3 uur op kamertemperatuur liggen.

4.

Bevestig de oordopjes stevig.
Controleer of het geluid normaal is.

5.
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De Walkman speelt geen nummers in de gewenste volgorde af.

Als u nummers van een computer naar de Walkman overbrengt door de nummers te slepen en neer te zetten, kan de
volgorde van de tracks van de albumvolgorde afwijken.
In dit geval voert u de volgende procedure uit:

Hint
Nadat de Walkman de namen van bestanden en mappen herkent, speelt de Walkman de nummers in de volgende volgorde af.

Cijfers van één byte
Alfabetische tekens van één byte
Hiragana van twee bytes
Katakana van twee bytes
Chinese karakters (Kanji)
Cijfers van twee bytes
Alfabetische tekens van twee bytes
Katakana van één byte

4-688-893-82(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Sluit de Walkman op een computer aan.1.

Open op de computer [Computer]-[WALKMAN].
Op een Mac-computer opent u [WALKMAN] vanaf het bureaublad.

2.

Open [MUSIC] in [WALKMAN].3.

Voeg een nummer toe aan het begin van de naam van de map of de bestandsnaam (de naam van de track).
Bijvoorbeeld: [001_albumnaam] of [002_nummertitel] enz.

4.

Koppel de Walkman los van de computer.
De Walkman zal de nummers in numerieke volgorde afspelen.

5.
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Het huidige nummer of album wordt herhaaldelijk afgespeeld. Nummers worden in
willekeurige volgorde afgespeeld.

Stel de afspeelmodus in Normaal in.

Elke keer dat u op de knop drukt ( ), hoort u de gesproken richtlijnen en zal de afspeelmodus veranderen in de
volgende volgorde.
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...
Als u naar de volgende afspeelmodus wilt schakelen, wacht u tot de gesproken tekst is afgelopen.
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Hoe te de Walkman te onderhouden en te reinigen na het sporten (zwemmen of
hardlopen enz.)

Als zweet, zwembadwater, zand of modder aan de Walkman blijft kleven, voert u de volgende bewerkingen uit:

Spoel de terminals van de Walkman en de hoofdtelefoon met zacht stromend kraanwater af.
Droog de Walkman grondig.

Als de terminals vuil zijn, werken de elektrische contacten niet. Ook als een vreemde stof (zoals oorsmeer) aan de
hoofdtelefoon blijft plakken, is het geluid niet altijd duidelijk of kan het volume laag zijn.
Spoel de Walkman af met water, laat het water uit de Walkman lopen en droog de Walkman als volgt:

Verwijder zout en zand uit de Walkman onmiddellijk nadat u deze hebt gebruikt. Was de Walkman af met zoet
water zoals kraanwater.

1.

Vul een wastafel of emmer met zoet water. Schud de Walkman zachtjes ongeveer 20 keer. Laat de Walkman
vervolgens ongeveer 30 minuten weken.

2.

Verwijder de oordopjes van de Walkman. Vervolgens wast u de oordopjes met de hand met een mild
reinigingsmiddel. Nadat u de oordopjes wast, laat u de oordopjes goed drogen.

3.

Spoel de aansluitpunten en het gaasje van uw Walkman met zacht stromend kraanwater af.
Als de terminals ( ) en het gaasje ( ) niet schoon zijn, maakt u deze schoon met een zachte borstel (zoals een
tandenborstel).

4.

Verwijder al het vocht uit de terminals en van het oppervlak van de Walkman met een zachte, droge doek.5.

Tik zachtjes met de hoofdtelefoon op een droge doek.Tik ongeveer 20 keer op de doek.6.
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Opmerking
Oefen niet te veel kracht uit op het gaasje. Wanneer u dit wel doet, kan dat leiden tot beschadiging van het gaasje.

Wrijf geen vreemde stoffen op het gaasje. Dan kunt u de stoffen namelijk in de hoofdtelefoon duwen.
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Tik de gebieden rond de toetsen van uw Walkman zachtjes tegen een droge doek.Tik ongeveer 30 keer op de
doek.

7.

Plaats de Walkman op een droge doek. Laat de Walkman vervolgens 2 tot 3 uur op kamertemperatuur liggen.8.
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