
Hjelpeveiledning

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Bruk denne håndboken hvis det oppstår problemer, eller du trenger å finne ut hvordan du skal bruke WALKMAN®.

I enkelte land/områder kan Walkman ha en annen farge enn de som er vist ovenfor.

Det anbefalte programmet for Windows-datamaskiner er blitt endret til “Music Center for PC”.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Komme i gang

Før første gangs bruk

Walkman-håndbøker og generell informasjon

Kontrollere innholdet av pakken

Bruke medfølgende tilbehør
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Forskjellene mellom standard-type ørepropper og svømmeørepropper

Bytte ørepropper

Installere Music Center for PC (Windows)

Installere Content Transfer (Mac)

Strøm og lading

Slå Walkman på eller av

Lade batteriet

Forlenge batterilevetiden

Merknader om lading av batteriet

Grunnleggende bruk

Deler og kontroller

Håndtering av Walkman

Slik plasserer du Walkman på ørene

Forbedre passformen

Koble fra Walkman

Lampen for OPR (drift)

Bekrefte statusen ved hjelp av OPR-lampen

Bruke Walkman i vann

Vannbestandighet og støvtetthet for denne Walkman

Bytte ørepropper til svømmeørepropper

Hvorfor lyden blir dempet når du svømmer?

Merknader om svømming i basseng eller i havet

Merknader om lading av batteriet etter svømming

Justere lydstyrken

Volumbetjening i samsvar med europeiske og koreanske direktiver

Overføring av musikk

Klargjøre musikkinnhold

Bruke en Windows-maskin

Overføring av innhold fra en Windows ved hjelp av Music Center for PC

2



Overføre innhold ved hjelp av Windows Utforsker

Importere innhold fra Walkman til Music Center for PC

Bruke en Mac-datamaskin

Overføring av innhold fra en Mac ved hjelp av Content Transfer

Overføre innhold ved hjelp av Mac Finder

Opprette en spilleliste på en datamaskin

Merknader om overføring av innhold fra en datamaskin

Spille av/organisere/slette musikk

Spille av musikk

Gå til forrige eller neste enhet (mappe/spilleliste/album)

Endre avspillingsmodus (gjenta/tilfeldig)

Endre området for avspilling (mappe/spilleliste/album)

Slette spor fra Walkman

Avspilling og samtaler på en smarttelefon

Bluetooth

Hva du kan gjøre med Bluetooth-funksjonen

Koble Walkman til en smarttelefon

Ett-trykks forbindelser med en smarttelefon (NFC)

Koble Walkman til en ikke sammenkoblet Android-smarttelefon for første gang

Koble Walkman til en ikke sammenkoblet iPhone for første gang

Koble Walkman til en sammenkoblet smarttelefon

Musikkavspilling på en smarttelefon

Slå på eller av Bluetooth-funksjonen

Spille av musikk på en smarttelefon

Velge Walkman eller en smarttelefon som lydkilde

Valg av trådløs avspillingskvalitet

Merknader om Bluetooth-funksjonen

Merknader om å spille av musikk fra en smarttelefon

Telefonsamtaler

Besvare/avslutte et anrop
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Avvise et anrop

Merknader om volumet for samtaler på smarttelefoner

Ulike funksjoner

Omgivelseslydmodus

Hva er omgivelseslydmodus?

Bruke Omgivelseslydmodus

Bruke Fjernkontroll (bare NW-WS625)

Deler og kontroller (Fjernkontroll)

Bruke fjernkontrollen

Sammenkoble Walkman med fjernkontrollen

Bytte batteriet i fjernkontrollen

Merknader om bruk av fjernkontrollen

Endre lydinnstillingene.

Begrense volumet

Redusere forskjellene i volumnivå mellom spor

Starte på nytt / initialisere

Starte Walkman på nytt

Tilbakestille Walkman til fabrikkinnstillingene

Formatere Walkman-minnet

Versjoninformasjon/ systemoppdateringer

Se informasjon på Walkman

Oppdatere systemprogramvaren på Walkman

Kunngjøring

Merknader om håndtering av din Walkman

Merknader om hodetelefonene

Merknader om det innebygde batteriet

Merknader om programvare

Merknader om eksempeldataene

Merknader om svømming i basseng eller i havet
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Merknader om lading av batteriet etter svømming

Generell informasjon

Vedlikehold

Nettsted for kundestøtte

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

Batterilevetid

Maksimalt antall opptakbare sanger

Formater som støttes

Systemkrav

Feilsøking

Strøm og lading

Walkman fungerer ikke. Du kan ikke slå på Walkman.

Du kan ikke lade batteriet.

Det innebygde oppladbare batteriet utlades raskt selv etter at Walkman er fullt oppladet.

Datamaskin

Datamaskinen gjenkjenner ikke tilkoblet Walkman.

Spille av musikk

Lyden blir dempet (lavt volum). Det er ingen lyd.

Walkman spiller ikke spor i ønsket rekkefølge.

Samme spor eller album spilles gjentatte ganger. Sporene spilles av i tilfeldig rekkefølge.

Andre

Hvordan vedlikeholde og rengjøre Walkman etter sport (svømming eller løping, osv.)
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Hjelpeveiledning

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Før første gangs bruk

Takk for at du valgte denne Walkman.

For informasjon om lover, regler og varemerkerettigheter, se "Viktig informasjon" i det interne minnet til enheten din.
For å lese informasjonen må du kopiere [Important_Information]-filen til datamaskinen din og følge nedenstående
trinn. 
Dobbeltklikk på [Important_Information]-filen og velg et språk.

Før du begynner å bruke Walkman, må du lese emnene under [Beslektet emne].

Alle andre varemerker og registrerte varemerker er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine
respektive eiere. I denne håndboken blir TM- og ®-merker ikke angitt.

Før du begynner å bruke Walkman, se følgende informasjon.

Modellnavn

Flere modellnavn er nevnt i denne [Hjelpeveiledning]. Noen modeller er ikke tilgjengelige, avhengig av landet eller
området der du kjøpte Walkman.

Systemkrav for datamaskinen

Når du kobler Walkman til en datamaskin, må du kontrollere systemkravene for datamaskinen.

Lading av batteriet

Det kan være lite strøm på batteriet når du bruker din Walkman for første gang. Lad batteriet før bruk.

Illustrasjoner

Illustrasjoner som er vist i denne håndboken er bare for referanse.
De kan avvike fra det faktiske produktet.

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Beslektet emne
Walkman-håndbøker og generell informasjon
Systemkrav
Lade batteriet
Merknader om håndtering av din Walkman
Merknader om hodetelefonene
Merknader om det innebygde batteriet

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Merknader om programvare
Merknader om eksempeldataene
Merknader om svømming i basseng eller i havet
Merknader om lading av batteriet etter svømming
Generell informasjon
Vedlikehold
Nettsted for kundestøtte

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Hjelpeveiledning

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Walkman-håndbøker og generell informasjon

Sony tilbyr følgende håndbøker og informasjon om Walkman.
De medfølgende håndbøkene forklarer følgende operasjoner og funksjoner.

Grunnleggende bruk.
Unike funksjoner som krever forklaringer.
Kompliserte operasjoner som krever instruksjoner.

Hjelpeveiledning

Denne Hjelpeveiledning beskriver kun standard driftsprosedyrer.
Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
Som med enhver maskinoversettelse er ikke oversettelsen kontekstfølsom, og det kan hende at teksten ikke er
konvertert til den betydningen den var ment å ha.
Derfor gjenspeiler ikke oversettelsen alltid originalinnholdet.

Hvordan du overfører innhold til Walkman.
Hvordan du bruker forskjellige funksjoner.
Merknader om hvordan du bruker Walkman.

 Oppstartsveiledning (trykket)

Grunnleggende trinn for å begynne å lytte til musikk når du har kjøpt Walkman.

Instruction Manual (trykket)

Merknader om bruken av Walkman
Informasjon om overholdelse
Hvordan du finner [Viktig informasjon]

Read Before Using your Walkman in a Pool or the Ocean

Hvordan du kobler til svømmeørepropper
Merknader om å bruke Walkman i basseng eller i sjøen
Vedlikeholdsinformasjon

Viktig informasjon (følger med på Walkman-minnet)

Informasjon om opphavsrettigheter, lovgivning og regelverk 
For å lese filen må du installere den medfølgende programvaren på datamaskinen.

Nettsted for kundestøtte (online)

Se [Nettsted for kundestøtte] i denne [Hjelpeveiledning].

Den nyeste informasjonen om Walkman
Vanlige spørsmål
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Beslektet emne
Nettsted for kundestøtte

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Hjelpeveiledning

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Kontrollere innholdet av pakken

NW-WS623/WS625 (vanlig)
Walkman (1)
Øreplugger (1 sett)
Svømmeøreplugger (1 sett)
USB-batterilader (1)
USB-kabel (1)
Justeringsbånd (1)
Oppstartsveiledning
Instruction Manual
Read Before Using your Walkman in a Pool or the Ocean

NW-WS625
Fjernkontroll (1)

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Hjelpeveiledning

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Forskjellene mellom standard-type ørepropper og svømmeørepropper

To forskjellige typer ørepropper leveres med Walkman. Bruk svømmeørepropper når du svømmer.

Standard-type ørepropper
Du kan bruke standard-type ørepropper i en rekke situasjoner.

Svømmeørepropper
Svømmeørepropper hindrer at vann trenger seg inn i hodetelefonene. Du kan bruke svømmeørepropper til å lytte til
musikk når du svømmer.

Merknad
Lydstyrken er lavere med svømmeørepropper enn med ørepropper av standardtypen. Skru opp lydstyrken hvis nødvendig.

Når du bytter ut svømmeørepropper med ørepropper av standardtypen, blir lyden høyere. Juster volumet for å beskytte dine ører.

Beslektet emne
Kontrollere innholdet av pakken
Bytte ørepropper
Bytte ørepropper til svømmeørepropper

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Hjelpeveiledning

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Bytte ørepropper

For å få bedre lydkvalitet, velger du ørepropper med den riktige størrelsen for hvert øre.

Hint
Hvis øreproppene blir slitt, må du kjøpe nye ørepropper.

Hvis øreproppene blir skitne, fjerner du dem fra hodetelefonene. Håndvask deretter øreproppene med et nøytralt vaskemiddel.
La dem tørke etter rengjøring, og sett dem deretter på igjen.

Koble øreproppene fra hodetelefonene.

Hold hodetelefonene og vri og trekk øreproppene.
Hvis øreproppene er glatte, pakker du dem i en myk, tørr klut.

1

Fest nye ørepropper til hodetelefonene.

Skyv øreproppene godt på hodetelefonene. Rett inn enden av øreproppene ( ) med  på hodetelefonene.

For å hindre at øreproppene kobles fra eller blir sittende fast i ørene, må du passe på å feste øreproppene riktig.

2
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Beslektet emne
Kontrollere innholdet av pakken
Forskjellene mellom standard-type ørepropper og svømmeørepropper
Bytte ørepropper til svømmeørepropper

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Hjelpeveiledning

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Installere Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC er et program for Windows-datamaskiner. Bruk den nyeste versjonen av Music Center for PC.
Du kan bruke Music Center for PC til å utføre følgende operasjoner.

Importere innhold (for eksempel musikk) fra CD-er til en datamaskin.

Organisere og administrere innholdet.
Du kan for eksempel opprette spillelister.

Overføre innhold på en datamaskin til Walkman.

Kontroller systemkravene før du installerer Music Center for PC.

Beslektet emne
Klargjøre musikkinnhold
Overføring av innhold fra en Windows ved hjelp av Music Center for PC
Systemkrav

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Gå til nedlastingsnettstedet for Music Center for PC.

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

1

Installer Music Center for PC.

For informasjon om installering, kan du se [Download] – [Installation procedure] på Music Center for PC
webområdet for kundestøtte. (http://www.sony.net/smc4pc/)

2

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Hjelpeveiledning

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Installere Content Transfer (Mac)

Content Transfer er programvare for Mac-datamaskiner. Bruk den nyeste versjonen av Content Transfer. Du kan
overføre innhold som du administrerer med iTunes eller Finder. Du kan ganske enkelt dra og slippe sporene eller
albumene for å overføre dem til Walkman.
Kontroller systemkravene før du installerer Content Transfer.

Merknad
Start datamaskinen på nytt hvis du blir bedt om det. Følg anvisningene på skjermen.

Beslektet emne
Klargjøre musikkinnhold
Overføring av innhold fra en Mac ved hjelp av Content Transfer
Systemkrav

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Åpne installasjonsprogrammet for Content Transfer.

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

1

Åpne den nedlastede filen.

[ContentTransfer.dmg] vil bli automatisk lagret i nedlastingsmappen. Mappen kan åpnes automatisk.

2

Installer Content Transfer.

Kjør [ContentTransfer.pkg]. Følg anvisningene på skjermen. Når du er ferdig med installasjonen, vil  bli vist.

3

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Hjelpeveiledning

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Slå Walkman på eller av

Slå av Walkman
Hold nede knappen ( ) i 3 sekunder.
Du vil høre nedstengningslyden. Deretter vil Walkman og lampen ( ) slås av.

Hint
Walkman vil slås av automatisk hvis du ikke bruker Walkman på 30 minutter (bare når avspilling står på pause). For å aktivere
Walkman, hold nede knappen ( ) i 3 sekunder.

Når du slår av Walkman, slås fjernkontrollen (NW-WS625bare) av.

Beslektet emne
Bekrefte statusen ved hjelp av OPR-lampen
Bruke fjernkontrollen

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Hold nede knappen ( ) i 3 sekunder.

Du vil høre oppstartingslyden.
Så snart Walkman er slått på, begynner lampen ( ) å lyse.

1

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Hjelpeveiledning

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Lade batteriet

Hint
For detaljer om hvor lang tid det tar å lade batteriet helt, se [Spesifikasjoner].

Merknad
Datamaskinen gjenkjenner kanskje ikke Walkman i følgende situasjoner.

Når du kobler Walkman til datamaskinen for første gang.
Når Walkman ikke har blitt brukt på lang tid.  
Du kan lade Walkman i ca. 10 minutter. Walkman kan begynne å fungere normalt.

Koble USB-kabelen (inkludert) til USB-batteriladeren (inkludert). Deretter kan du knytte Walkman til USB-
batteriladeren.

Sørg for å koble til terminalene (  og ).

1

Koble Walkman til en datamaskin som kjører, via USB.

Du kan sjekke ladestatus med lampen ( ).
Mens batteriet lades: oransje
Når lading er fullført: grønn

2

Koble din Walkman fra datamaskinen.3
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Hvis terminalene på Walkman er våte, tørk terminalene.

Hvis terminalene på Walkman er skitne, rengjør terminaler med en myk, tørr klut.

Du kan ikke bruke Walkman i følgende situasjoner.

Mens Walkman er koblet til en datamaskin.
Mens batteriet lades.

Beslektet emne
Forlenge batterilevetiden
Merknader om lading av batteriet
Merknader om lading av batteriet etter svømming
Spesifikasjoner

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Hjelpeveiledning

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Forlenge batterilevetiden

Du kan redusere batteriforbruket ved å bruke Walkman på følgende måte.
Batteriets levetid avhenger av bruksforhold. For detaljer om batterilevetiden, se [Batterilevetid].

Slå av strømmen manuelt når du ikke bruker Walkman.
Slå av alle innstillinger for lydkvalitet.
Slå av Bluetooth-funksjonen når du ikke bruker den.

Beslektet emne
Lade batteriet
Slå Walkman på eller av
Begrense volumet
Redusere forskjellene i volumnivå mellom spor
Slå på eller av Bluetooth-funksjonen
Ett-trykks forbindelser med en smarttelefon (NFC)
Merknader om det innebygde batteriet
Koble Walkman til en sammenkoblet smarttelefon
Batterilevetid

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Hjelpeveiledning

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Merknader om lading av batteriet

Ladetiden varierer avhengig av bruksforholdene for batteriet.
Når batteriet er tilstrekkelig oppladet, men batteriets levetid har falt til om lag halvparten av sitt normale område, kan
batteriet være oppbrukt. Ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler eller Sony Service Center.
Datamaskinen gjenkjenner kanskje ikke Walkmani følgende situasjoner.

Når du kobler Walkman til datamaskinen for første gang.
Når Walkman ikke har blitt brukt på lang tid.  
Lad Walkman i ca. 10 minutter. Walkman kan fungere normalt.

Når omgivelsestemperaturen overskrider anbefalt område, stoppes ladingen.Lad batteriet i en omgivelsestemperatur
på mellom 5 °C og 35 °C  .
Batteriet kan lades opp ca. 500 ganger fra en helt utladet tilstand. Det nøyaktige antallet ganger kan variere,
avhengig av bruk.
For å hindre forringing av batteriet, bør batteriet lades minst én gang hver sjette måned.
Lading garanteres ikke når du bruker en hjemmebygd eller modifisert datamaskin.
Lading fra en USB-hub garanteres bare når du bruker en selvdrevet USB-hub med autorisert logo.
Ikke koble Walkman til en datamaskin i lang tid når datamaskinen ikke er koblet til en AC-strømforsyning. Hvis ikke,
kan batteriet på datamaskinen bli utladet.
Når Walkman er koblet til en datamaskin, se følgende advarsler. Hvis ikke, vil Walkman kanskje ikke fungere
skikkelig.

Ikke slå på datamaskinen.
Ikke start datamaskinen på nytt.
Ikke aktiver datamaskinen fra hvilemodus.
Ikke slå av datamaskinen.

Din Walkman kan bli varm under lading. Dette er ikke en feil.
Når du lader Walkman ved hjelp av en datamaskin, må du ikke fjerne USB-kabelen mens data overføres. Hvis du
kobler fra USB-kabelen, kan data på Walkman gå tapt.

Beslektet emne
Lade batteriet
Forlenge batterilevetiden
Merknader om lading av batteriet etter svømming
Merknader om det innebygde batteriet
Batterilevetid

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Hjelpeveiledning

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Deler og kontroller

Øreplugg
Du kan bytte ørepropper (standard-type ørepropper eller svømmeørepropper) som passer med bruksforholdene. For
å få bedre lydkvalitet, velger du ørepropper med den riktige størrelsen for hvert øre.

1.

N-merket
Berør en Bluetooth-enhet mot dette merket for å opprette en Bluetooth-tilkobling. (Bluetooth-enheten må støtte
funksjonen NFC.)

2.

MODE-knapp

Trykk på knappen for å endre avspillingsmodus (Normal Play/ Repeat Play/ Shuffle Play/ Shuffle All).
Hold nede knappen i 3 sekunder for å endre området for avspilling (Folder Mode/ Playlist Mode/ Album Mode).
Dobbeltklikk på knappen for å spille av det gjeldende sporet gjentatte ganger (One Track Repeat).

3.

AMB/  (Omgivelseslydmodus/Bluetooth)-knappen

Trykk på knappen for å slå Omgivelseslydmodus på eller av. Du kan høre omgivelseslyd selv mens du bruker
hodetelefoner.
Dobbeltklikk på knappen for å velge en annen Omgivelseslydmodus. Når Omgivelseslydmodus er på, kan du
velge en Omgivelseslydmodus basert på omgivelsene dine (Mode A/Mode B/Mode C).
Trykk og hold inne knappen i 2 sekunder for å slå på eller av Bluetooth-funksjonen.
Hold nede knappen i 7 sekunder for å pare Walkman med en Bluetooth-enhet.

4.

+ (*1)/– (volumknapper)
Trykk på knappene for å justere volumet for avspilling av musikk eller et anrop.

5.

Innebygd Bluetooth-antenne
Antennen gjør at Walkman kan kobles til Bluetooth-enheter. Ikke dekk til antennen når en Bluetooth-tilkobling er aktiv.
Ellers kan tilkoblingen bli brutt.

6.

 (strømknapp)

Hold knappen nede i 3 sekunder for å slå Walkman på eller av.
Hvis driften blir ustabil, holder du nede knappen i 10 sekunder for å starte Walkman på nytt.

7.

OPR (driftslampe)
Lampen angir de ulike statusene for Walkman. (For eksempel strøm på eller av, osv.)

8.
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 (avspillings-/pauseknapp) (*1)

Trykk på knappen for å starte eller sette avspillingen på pause.
Trykk på knappen for å svare eller avslutte et anrop mens Walkman er koblet til en smarttelefon.
Hold nede knappen i 2 sekunder for å avvise et anrop.
Hold nede knappen i 2 sekunder for å bytte lydkilden (Walkman eller smarttelefonen).
Trykk og hold inne knappen i 15 sekunder for å åpne formateringsmodus.

9.

 (forrige-knapp)

Trykk på knappen for å hoppe tilbake i gjeldende sporet eller til det forrige sporet.
Hold nede knappen for å spole avspilling bakover.
Dobbeltklikk på knappen for å gå tilbake til det første sporet i den gjeldende mappen eller albumet.
Dobbeltklikk på knappen igjen for å hoppe tilbake til første spor i forrige mappe eller album.

10.

 (neste-knapp)

Trykk på knappen for å gå til neste spor.
Hold nede knappen for å spole avspillingen fremover.
Dobbeltklikk på knappen for å hoppe til første spor i neste mappe eller album.

11.

Kontakter
Når du lader batteriet, koble kontaktene til kontakter på USB-batteriladeren (inkludert).

12.

Det er taktile punkter på -knappen og volum + -knappen.De taktile punktene kan hjelpe deg med å bruke knappene uten å se på dem.*1

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Slik plasserer du Walkman på ørene

Velg ørepropper med den riktige størrelsen for hvert øre. Hvis ikke øreproppene holder seg i ørene dine, kan du prøve
en annen størrelse.

Hint
Hvis ikke din Walkman føles komfortabel, skal du skifte øreproppene.

Hvis du skal bruke din Walkman når du svømmer, må du bytte ørepropper til svømmeørepropper.

Merknad
Sett øreproppene til din Walkman inn i ørene dine mens øreproppene og ørene fortsatt er tørre.

Tilpass øreproppene i ørene på en sikker måte. Hvis det er et mellomrom mellom ørene og hodetelefonene, vil det komme vann
inn i ørene.

Ikke bøy eller deformer nakkebøylen. Hvis du gjentatte ganger bøyer den samme delen av nakkebåndet, kan det bli skadet eller
brekke. Hvis nakkebøylen ødelegges, kan den interne ledningen komme ut og skade deg. I dette tilfellet, slutte å bruke Walkman.

Kontroller venstre og høyre del av din Walkman.

: venstre
: høyre

1

Hold knappen ( ) nede i 3 sekunder for å slå på Walkman.2

Heng nakkebåndet over ørene dine og bak hodet ditt.3

Sett hodetelefondelene inn i ørene.4

Juster din Walkman slik at den føles komfortabel.5

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Beslektet emne
Forbedre passformen
Forskjellene mellom standard-type ørepropper og svømmeørepropper
Bytte ørepropper
Bytte ørepropper til svømmeørepropper
Koble fra Walkman

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Forbedre passformen

Prøv følgende for å få din Walkman til å passe bedre til ørene dine.

Stabilisere din Walkman med justeringsbåndet (inkludert)

Fest justeringsbåndet på nakkebøylen. Øreproppene passer kanskje bedre i ørene.

Stabilisere Walkman med svømmebriller

Stabiliser delen ved siden av pilen i illustrasjonen med båndet på svømmebrillene. Dette hindrer at Walkman løsner på
grunn av vanntrykk.

Merknad
Ikke bøy eller deformer nakkebøylen. Hvis du gjentatte ganger bøyer den samme delen av nakkebåndet, kan det bli skadet eller
brekke. Hvis nakkebøylen ødelegges, kan den interne ledningen komme ut og skade deg. I dette tilfellet, slutte å bruke Walkman.

Beslektet emne
Slik plasserer du Walkman på ørene
Slå Walkman på eller av

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Koble fra Walkman

Når du kobler Walkman fra ørene, følg instruksjonene og merknadene nedenfor.

Merknad
Ikke plutselig løsne Walkman når øreproppene er godt satt inn i ørene. Hvis ikke, kan følgende problemer oppstå.

Ørene eller trommehinnene kan bli skadet.
Øreproppene kan sitte igjen i ørene.

Beslektet emne
Vedlikehold

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Skyv forsiktig Walkman opp og ned. Deretter løsne Walkman fra ørene.1

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Bekrefte statusen ved hjelp av OPR-lampen

Når Bluetooth-funksjonen er deaktivert

Lampen ( ) angir tilstanden til batteriet og gjeldende innstillinger. Lampen har forskjellige farger og blinkemønstre.

Når du slår på Walkman
Oppstart

Når du slår på Walkman, lyser lampen i grønt. Walkman er klar til bruk.

Det har oppstått en feil.

Når det har oppstått en feil, lyser lampen i rødt i 10 sekunder. I dette tilfellet, start Walkman på nytt. Hvis problemet
vedvarer, kan du formatere Walkman-minnet.

Under avspilling eller pause
Batteriet er ladet opp.

Avspillingen er pauset.

Walkman spiller musikk.

Batterinivået er lavt.

Avspillingen er pauset.

Walkman spiller musikk.

Batteriet er oppbrukt.

Du kan ikke bruke Walkman. Lad batteriet.

Når Walkman ikke kan spille musikk på grunn av en feil, blinker lampen rødt to ganger.

Når Walkman er koblet til en datamaskin

Batteriet er for tiden til lading.

Batteriet er fulladet.

Data overføres mellom Walkman og datamaskinen. Ikke koble Walkman fra datamaskinen.
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Når du lader batteriet i en omgivelsestemperatur utenfor området 5 °C til 35 °C  , blinker lampen to ganger i rødt flere
ganger.

Når Bluetooth-funksjonen er på

Lampen ( ) angir statusen til Bluetooth-tilkoblingen. Lampen lyser opp i en kombinasjon av blå og andre farger. Den
har også ulike blinkende mønstre.

Sammenkobling pågår.

Walkman sammenkobles med en Bluetooth-enhet.

Walkman venter på en tilkobling.

Walkman venter på en Bluetooth-tilkobling.

Under avspilling eller pause (etter at en tilkobling er opprettet)
Batteriet er ladet opp.

Avspillingen er pauset.

Walkman spiller musikk.

Batterinivået er lavt.

Avspillingen er pauset.

Walkman spiller musikk.

Når du besvarer et anrop eller snakker i telefonen

Smarttelefonen mottar et anrop.

Smarttelefonen er i en samtale eller oppringing.

Beslektet emne
Starte Walkman på nytt
Formatere Walkman-minnet

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Vannbestandighet og støvtetthet for denne Walkman

Væsker som spesifikasjonene for vannbestandighet gjelder for

Væsketypene som vannbestandighetsspesifikasjonene for din Walkman gjelder for, er som følger:

Gjelder: 
ferskvann, springvann, svette, bassengvann, saltvann

Gjelder ikke: 
andre væsker enn de ovenfor (eksempler: såpevann, vann med vaskemidler eller badevanntilsetninger, sjampo, varmt
springvann osv.)

Vannbestandigheten til din Walkman er basert på våre målinger under forholdene som er beskrevet i denne delen. Vær
oppmerksom på at feilfunksjon på grunn av nedsenkning i vann fordi en kunde har brukt produktet feil, ikke dekkes av
den begrensede garantien.

Vannbestandighet og støvtetthet for denne Walkman

Spesifikasjonene for vannbestandighet (*1) for din Walkman samsvarer med IEC 60529 "Beskyttelse mot skadelig
vanninntrengning (IP-grad)" IPX5/8(*2), og spesifikasjonene for støvtetthet for din Walkman samsvarer med IEC 60529
"Beskyttelse av utstyret mot faste partikler" IP6X(*3). Hvis du bruker din Walkman i et svømmebasseng, må du ikke gå
dypere enn 2 meter  .  
Vær nøye med å lese og forstå alle spesifikasjonene for vannbestandighet og støvtetthet før bruk.

Beslektet emne
Bytte ørepropper til svømmeørepropper
Hvorfor lyden blir dempet når du svømmer?
Merknader om svømming i basseng eller i havet
Merknader om lading av batteriet etter svømming

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Hodetelefondelene er ikke helt vanntette.(*1)
IPX5 (Beskyttelse mot skadelig vanninntrengning ved spyling): Din Walkman er testet og kan brukes med tilkoblede svømmeøreplugger
under følgende testforhold: Når den utsettes for direkte vannstråler fra en hvilken som helst retning når en vannmengde på ca. 12,5 l/min.
tilføres i mer enn 3 minutter fra en avstand på ca. 3 m med en dyse med en innvendig diameter på 6,3 mm. Dette gjelder imidlertid ikke
hodetelefondelene. 
IPX8 (Beskyttelse mot skader ved varig neddykking i vann): Din Walkman er testet og kan brukes med tilkoblede svømmeøreplugger når
den er neddykket i vann på 2 m dyp i 30 minutter.

(*2)

IP6X (Støvbeskyttelse): Din Walkman er testet med tilkoblede svømmeøreplugger og fortsetter å holde støv ute etter omrøring i 8 timer i en
testenhet som inneholder støvpartikler med en diameter på opptil 75 μm.

(*3)

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Bytte ørepropper til svømmeørepropper

Bruk svømmeørepropper når du svømmer.

Velg passende svømmeørepropper.

Ørepropper av standardtypen er satt på når du kjøper din Walkman.

Øreplugger av standardtypen har et åpent hull ( ).
Hullene i svømmeørepropper er dekket av en tynn hinne ( ). Denne hindrer vann fra å komme inn.

1

Velg svømmeørepropper med riktig størrelse.

4 forskjellige størrelser (S/M/L/LL) leveres.
Velg en størrelse med en litt strammere passform enn standard-type ørepropper.
Velg den riktige størrelsen for hvert øre.

2

Fest svømmeøreproppene til hodetelefonen.

Skyv øreproppene godt på hodetelefonene. Rett inn enden av øreproppene ( ) med  på hodetelefonene.

For å hindre at øreproppene kobles fra eller blir sittende fast i ørene, må du passe på å feste øreproppene riktig.

3
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Hint
Hvis øreproppene blir skitne, fjerner du dem fra hodetelefonene. Håndvask deretter øreproppene med et nøytralt vaskemiddel.
Etter at du har vasket øreproppene, tørk av vannet og sett deretter øreproppene på igjen.

Beslektet emne
Vannbestandighet og støvtetthet for denne Walkman
Forskjellene mellom standard-type ørepropper og svømmeørepropper

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Hvorfor lyden blir dempet når du svømmer?

Lyden kan bli dempet i følgende situasjoner.

Vann har trengt inn i hodetelefonene fra åpningen mellom ørene og hodetelefonene ( ). Øreproppene passer
kanskje ikke ordentlig til ørene dine. Velg ørepropper med den riktige størrelsen for hvert øre.

Vann har trengt inn i og samlet seg opp inne hodetelefonene ( ). Hvis du bruker standard-type ørepropper, kan du
bytte dem til svømmeørepropper.

Hvordan du fjerner vannet hvis lyden blir dempet

Hvis lyden blir dempet, kan du fjerne vannet som følger.

Fjern vannet fra ørene dine.

Fjern vannet fra hodetelefonene. 
Koble øreproppene fra hodetelefonene. Deretter, klapp hodetelefonene lett 5 til 10 ganger mot en tørr klut.
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Beslektet emne
Koble fra Walkman
Bytte ørepropper til svømmeørepropper
Vedlikehold

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Merknader om svømming i basseng eller i havet

Ikke bruk din Walkman i store folkemengder eller i situasjoner der det kan være farlig om du ikke hører
omgivelseslydene.
Følg reglene på stedet når du bruker din Walkman i offentlige eller private svømmehaller.
Ørepluggene danner en forsegling av ørekanalen din. Det er derfor en risiko for å skade ørene eller trommehinnene
hvis ørepluggene utsettes for kraftig trykk eller fjernes brått fra ørene. På grunn av denne risikoen, må du ikke drive
med intens trening, stupe i svømmebasseng e.l. mens du bruker Walkman.
Ikke hell varmt vann direkte på din Walkman, og ikke blås varmluft fra en hårtørrer eller lignende direkte på din
Walkman. Aldri bruk Walkman på steder med høy temperatur, for eksempel i en badstue eller nær en komfyr.
Ikke bruk eller legg fra deg din Walkman i følgende omgivelser:

på steder med en temperatur på mer enn 45 °C,  som for eksempel i stekende sol, i en bil, i varmt vann eller på
andre steder med høy temperatur og stor fuktighet
på et kaldt sted med en temperatur på under –5 °C 

Hvis du ikke kan unngå å bruke din Walkman på et sted som er utsatt for direkte sollys, må du dekke din Walkman
med et håndkle e.l.
Lydstyrken er lavere med svømmeøreplugger enn med øreplugger av standardtypen. Øk volumet som nødvendig.
Når du bytter ut svømmeøreplugger med øreplugger av standardtypen, blir lyden høyere. Juster volumet så du ikke
skader trommehinnene dine.
Din Walkman kan løsne og falle ned under intens trening o.l.
Din Walkman vil synke hvis den faller i vannet.
Radiobølger overføres ikke gjennom vann. Du kan ikke utføre følgende operasjoner via en Bluetooth-tilkobling under
vann.

Lytte til musikk på en smarttelefon.
Besvare anrop.
Bruke fjernkontrollen (kun NW-WS625).

Om omgivelseslydmodus
Når svømmeørepluggene er tilkoblet, kan ikke lyden fra omgivelsene høres så godt som når øreplugger av
standardtypen er tilkoblet.
Lyder fra omgivelsene høres ikke godt etter at du har brukt din Walkman i et svømmebasseng eller i havet. Trykk
området rundt knappene på din Walkman forsiktig mot en tørr klut ca. 30 ganger. Plasser deretter din Walkman på en
tørr klut i romtemperatur i to til tre timer for å sikre deg at den er helt tørr før du bruker den neste gang.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Beslektet emne
Vannbestandighet og støvtetthet for denne Walkman
Forskjellene mellom standard-type ørepropper og svømmeørepropper

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Merknader om lading av batteriet etter svømming

Før du lader batteriet, må du forsikre deg om at din Walkman ikke er våt.
Hvis Walkman er våt, tørk av fuktigheten helt og tørk Walkman i romtemperatur. Før du lader batteriet må du
kontrollere at det er ingen fuktighet på Walkman.
USB-batteriladeren (inkludert) er ikke vannbestandig.

Ikke berør USB-batteriladeren med våte hender.
Ikke bruk USB-batteriladeren når Walkman er våt.

Beslektet emne
Vannbestandighet og støvtetthet for denne Walkman
Forskjellene mellom standard-type ørepropper og svømmeørepropper
Vedlikehold
Merknader om lading av batteriet

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Justere lydstyrken

Hint
Hvis stemmeveiledning er for høyt mens du lytter til musikk i hodetelefonmodus, kan du prøve følgende.

Skru ned volumet på Walkman, og slå deretter opp volumet på smarttelefonen.

Beslektet emne
Volumbetjening i samsvar med europeiske og koreanske direktiver

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Trykk på knappen ( ) for å justere lydstyrken.

Det er 31 volumnivåer, fra 0 til 30 (standard volum: 10).

1

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Volumbetjening i samsvar med europeiske og koreanske direktiver

For europeiske kunder
For koreanske kunder

Stemmeveiledningene "Check the volume level" er ment å beskytte ørene. Du vil høre denne stemmeveiledningen når
du har skrudd opp volumet til et nivå som er skadelig. Trykk på hvilken som helst knapp for å kansellere alarmen og
advarselen.

Merknad
Du kan heve lydstyrken etter at alarmen og advarselen er kansellert.

Etter den første advarselen gjentas alarmen og advarselen hver 20. kumulative time som lydstyrken er satt til et nivå som er
skadelig for ørene dine. Når dette skjer, senkes lydstyrken automatisk.

Hvis du slår av Walkman etter at du har valgt et høyt volum som kan skade trommehinnene dine, vil volumnivået automatisk bli
lavere når du slår på Walkman neste gang.

Alarmen høres ikke når Walkman er i hodetelefon-modus.

Beslektet emne
Justere lydstyrken

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Klargjøre musikkinnhold

Før du overfører musikkinnhold til Walkman, må du klargjøre innholdet.
Dette emnet inneholder instruksjoner for følgende funksjoner.

Importere innhold fra en lyd-CD til Music Center for PC.
Importere innhold som er lagret på en datamaskin til Music Center for PC.
Importere innhold som er lagret på en ekstern media-enhet til en datamaskin.
Kjøpe innhold fra musikktjenester på Internett.

Instruksjonene nedenfor gjelder for operasjoner som bruker Music Center for PC. Music Center for PC er det anbefalte
programmet for Walkman. Installer Music Center for PC på forhånd.

Merknad
Importert innhold er begrenset til kun privat bruk. Bruk av innhold til andre formål krever tillatelse fra rettighetshaverne.

Hvis du bruker en Mac-datamaskin, bruker du Content Transfer.

Importere innhold fra en lyd-CD til Music Center for PC

For detaljer om fremgangsmåten, kan du se [How to use] på Music Center for PC webområdet for kundestøtte.
(http://www.sony.net/smc4pc/)

Hint
Du kan også bruke iTunes i stedet for Music Center for PC til å importere lyd-CDer.

Importere innhold som er lagret på en datamaskin til Music Center for PC

For detaljer om fremgangsmåten, kan du se [How to use] på Music Center for PC webområdet for kundestøtte.
(http://www.sony.net/smc4pc/)

Bruk en datamaskin der Music Center for PC er installert.1.

Start Music Center for PC.2.

Sett inn en lyd-CD i CD-stasjonen på datamaskinen.
Innholdet på lyd-CD-en vises på Music Center for PC-skjermen.
Du kan endre innstillingen for format for import av CD-er, om nødvendig.

For bedre lydkvalitet: FLAC
For normal lydkvalitet: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)

3.

Overfør musikkinnholdet på lyd-CD-en til Music Center for PC.4.

Bruk en datamaskin der Music Center for PC er installert.1.

Start Music Center for PC.2.

I ruten til venstre på Music Center for PC-skjermen, velger du menyen for å importere innhold fra en datamaskin.
Du kan angi en mappe for innhold som du vil importere.

3.

Begynn å importere innholdet.4.
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Importere innhold som er lagret på en ekstern media-enhet til en datamaskin

Bruk en ekstern media-enhet som inneholder musikkinnhold.
Følgende fremgangsmåte gjelder for Windows Utforsker. Hvis du bruker en Mac-datamaskin, bruker du Finder.

Kjøpe innhold fra musikktjenester på Internett

Du kan kjøpe musikkinnhold fra musikktjenester på Internett.
Se veiledningen for tjenesten for leverandøren du bruker. Hver tjenesteleverandør har forskjellige prosedyrer for
nedlasting, kompatible filformater og betalingsmetoder. Vær oppmerksom på at leverandøren kan velge å suspendere
eller avslutte tjenesten uten varsel.

Beslektet emne
Installere Music Center for PC (Windows)
Installere Content Transfer (Mac)
Overføring av innhold fra en Windows ved hjelp av Music Center for PC
Overføre innhold ved hjelp av Windows Utforsker
Overføring av innhold fra en Mac ved hjelp av Content Transfer
Overføre innhold ved hjelp av Mac Finder
Spille av musikk

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Koble den eksterne media-enheten til en datamaskin.1.

Åpne den eksterne media-enheten i Windows Utforsker.2.

Åpne [Musikk]-mappen på datamaskinen i Windows Utforsker.3.

Dra og slipp mappene eller filene fra den eksterne media-enheten til [Musikk]-mappen på datamaskinen.4.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Overføring av innhold fra en Windows ved hjelp av Music Center for PC

Du kan overføre innhold som er lagret på en Windows-datamaskin til Walkman via Music Center for PC.

For detaljer om fremgangsmåten, kan du se [How to use] på Music Center for PC webområdet for kundestøtte.
(http://www.sony.net/smc4pc/)

Merknad
Ikke koble fra USB-kabelen under dataoverføring. Ellers kan dataene bli skadet.

Overført innhold er begrenset til kun privat bruk. Bruk av innhold til andre formål krever tillatelse fra rettighetshaverne.

Beslektet emne
Installere Music Center for PC (Windows)

Bruk en datamaskin der Music Center for PC er installert.1

Start Music Center for PC.2

Koble din Walkman til datamaskinen via USB.3

Klikk  nederst til venstre i Music Center for PC for å åpne listen over innholdet på Walkman.4

Velg [Music Library] for å åpne listen over innholdet på Music Center for PC.5

Velg album eller spor som du vil overføre.6

Klikk på  for å overføre.7

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Klargjøre musikkinnhold
Overføre innhold ved hjelp av Windows Utforsker
Spille av musikk

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

43



Hjelpeveiledning

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Overføre innhold ved hjelp av Windows Utforsker

Du kan overføre innhold direkte ved å dra og slippe det fra Windows Utforsker.

Merknad
Ta følgende forholdsregler. Hvis ikke, kan det hende at Walkman ikke vil kunne spille av filene.

Ikke endre navnet på rotmappene (f.eks [MUSIC]).
Ikke overfør filer til andre mapper enn [MUSIC].
Ikke koble fra USB-kabelen under dataoverføring.
Ikke formater minnet på Walkman på datamaskinen.

Overført innhold er begrenset til kun privat bruk. Bruk av innhold til andre formål krever tillatelse fra rettighetshaverne.

Ikke koble fra Walkman mens OPR-lampen blinker. Ellers kan data som overføres eller lagres av Walkman, bli ødelagt. Hvis
Walkman kobles fra mens filer overføres, kan det hende at unødvendige filer blir liggende igjen på Walkman. Hvis problemet

Koble Walkman til datamaskinen via USB.1

Åpne [WALKMAN]-mappen på følgende måte.

Windows 10:  
Åpne [Filutforsker] på [Start]-menyen. Velg [WALKMAN] fra den venstre ruten.
Windows 8.1: 
Åpne [Filutforsker] fra [Skrivebord]. Velg [WALKMAN] fra listen under [Denne Pcen].

2

Åpne [MUSIC]-mappen i [WALKMAN].3

Dra og slipp filene eller mappene på datamaskinen til [MUSIC]-mappen.

Bekreft at overføringen er fullført. Koble deretter din Walkman fra datamaskinen.

4
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oppstår, overfør brukbare filer tilbake til datamaskinen og formater din Walkman.

Beslektet emne
Klargjøre musikkinnhold
Overføring av innhold fra en Windows ved hjelp av Music Center for PC
Spille av musikk

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
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Importere innhold fra Walkman til Music Center for PC

For detaljer om fremgangsmåten, kan du se [How to use] på Music Center for PC webområdet for kundestøtte.
(http://www.sony.net/smc4pc/)

Merknad
Ikke koble fra USB-kabelen under dataoverføring. Ellers kan dataene bli skadet.

Importert innhold er begrenset til kun privat bruk. Bruk av innhold til andre formål krever tillatelse fra rettighetshaverne.

Beslektet emne
Installere Music Center for PC (Windows)
Spille av musikk
Formater som støttes

Bruk en datamaskin der Music Center for PC er installert.1

Start Music Center for PC.2

Koble din Walkman til datamaskinen via USB.3

Klikk  nederst til venstre i Music Center for PC for å åpne listen over innholdet på Walkman.4

Fra listen over innholdet på Walkman, velger du innholdet du vil importere til Music Center for PC.5

Klikk på  i Music Center for PC.6

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Overføring av innhold fra en Mac ved hjelp av Content Transfer

Du kan bruke Content Transfer. Innhold som er kopibeskyttet, kan ikke overføres.

Merknad
Operasjonen kan ikke garanteres avhengig av iTunes-versjonen.

Bruk en datamaskin der Content Transfer er installert.1

Start Content Transfer.2

Koble din Walkman til datamaskinen via USB.3

Åpne Finder eller iTunes. Velg innholdet.4

Dra-og-slipp innholdet til Content Transfer.

Bekreft at overføringen er fullført. Koble din Walkman fra datamaskinen.

5
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Ikke koble fra USB-kabelen under dataoverføring. Ellers kan dataene bli skadet.

Overført innhold er begrenset til kun privat bruk. Bruk av innhold til andre formål krever tillatelse fra rettighetshaverne.

Beslektet emne
Installere Content Transfer (Mac)
Klargjøre musikkinnhold
Spille av musikk

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
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Overføre innhold ved hjelp av Mac Finder

Du kan overføre innhold direkte ved å dra og slippe det fra Finder.

Merknad
Ta følgende forholdsregler. Hvis ikke, kan det hende at Walkman ikke vil kunne spille av filene.

Ikke endre navnet på rotmappene (f.eks [MUSIC]).
Ikke overfør filer til andre mapper enn [MUSIC].
Ikke koble fra USB-kabelen under dataoverføring.
Ikke formater minnet på Walkman på datamaskinen.

Overført innhold er begrenset til kun privat bruk. Bruk av innhold til andre formål krever tillatelse fra rettighetshaverne.

Ikke koble fra Walkman mens OPR-lampen blinker. Ellers kan data som overføres eller lagres av Walkman, bli ødelagt. Hvis
Walkman kobles fra mens filer overføres, kan det hende at unødvendige filer blir liggende igjen på Walkman. Hvis problemet
oppstår, overfør brukbare filer tilbake til datamaskinen og formater din Walkman.

Koble Walkman til en påslått datamaskin via USB.1

Velg [WALKMAN] på sidepanelet i Finder.2

Åpne [MUSIC]-mappen i [WALKMAN].3

Dra og slipp filer eller mapper ( ) til mappen [MUSIC] ( ) i [WALKMAN].

Bekreft at overføringen er fullført. Koble deretter Walkman fra datamaskinen.

4
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Beslektet emne
Installere Content Transfer (Mac)
Klargjøre musikkinnhold
Spille av musikk

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
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Opprette en spilleliste på en datamaskin

Du kan ikke opprette en spilleliste ved hjelp av Walkman. Opprett en spilleliste på en datamaskin, og overfør den til
Walkman.

Windows:
Opprett en spilleliste ved å bruke Music Center for PCog overføre den til Walkman.
Opprett en spilleliste ved hjelp av iTunes. Importere spillelisten og overfør den til Walkman ved hjelp av Music Center
for PC.

Mac:
Opprett en spilleliste ved hjelp av iTunes, og overfør den til Walkman ved hjelp av Content Transfer.

Hint
For detaljerte instruksjoner, se elektronisk hjelpeinformasjon for programvaren.

Beslektet emne
Overføring av innhold fra en Windows ved hjelp av Music Center for PC
Overføring av innhold fra en Mac ved hjelp av Content Transfer
Gå til forrige eller neste enhet (mappe/spilleliste/album)
Endre området for avspilling (mappe/spilleliste/album)

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
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Merknader om overføring av innhold fra en datamaskin

Dra og slipp innhold i riktig mappe slik det er vist i følgende illustrasjoner. Walkman kan spille av innhold som er lagret i
første til og med syvende nivå for hver mappe.

Merknad
Ikke endre navn på følgende standardmapper: Ellers gjenkjenner ikke Walkman mappene.

MUSIC

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Spille av musikk

Du må overføre musikkinnhold fra en datamaskin til Walkman på forhånd.

På en Windows-maskin
Bruk Music Center for PC til å overføre innhold fra en CD eller datamaskinen til Walkman.
Dra og slipp innhold fra Windows Utforsker.

På en Mac-datamaskin
Bruk Content Transfer til å overføre innhold fra iTunes.
Dra og slipp innhold fra Finder.

Hint
Walkman vil slås av automatisk hvis du ikke bruker Walkman på 30 minutter (bare når avspilling står på pause). Hold knappen (

) nede i 3 sekunder for å slå på Walkman.

Etter at Walkman spiller det siste sporet, starter Walkman automatisk avspilling på nytt fra det første sporet i riktig rekkefølge.

Merknad

Trykk på knappen ( ) for å starte avspillingen.

Trykk på knappen ( ) for å sette avspillingen på pause.

1

Betjeningsknapp Funksjon

 ( ) Trykk på knappen for å starte eller sette avspillingen på pause.

 ( )
Trykk på knappen for å gå til begynnelsen av det gjeldende sporet eller det forrige sporet.
Hold nede knappen for å spole tilbake sporet mens du spiller.

 ( )
Trykk på knappen for å hoppe til begynnelsen av neste spor.
Hold nede knappen for å spole fremover sporet mens du spiller.

54



Avhengig av hvordan du overførte sporene til Walkman, kan Walkman spille spor i en annen rekkefølge enn sporrekkefølgen på
datamaskinen. Hvis du vil angi sporrekkefølgen, kan du opprette en spilleliste med Music Center for PC eller iTunes og overføre
den til Walkman.

Beslektet emne
Opprette en spilleliste på en datamaskin
Slå Walkman på eller av
Installere Music Center for PC (Windows)
Klargjøre musikkinnhold
Overføring av innhold fra en Windows ved hjelp av Music Center for PC
Overføre innhold ved hjelp av Windows Utforsker
Overføring av innhold fra en Mac ved hjelp av Content Transfer
Overføre innhold ved hjelp av Mac Finder
Justere lydstyrken
Endre avspillingsmodus (gjenta/tilfeldig)

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Gå til forrige eller neste enhet (mappe/spilleliste/album)

Hint
Hvis du vil spille av spor i en spilleliste, må du overføre spillelisten til Walkman på forhånd. Opprett og overfør spillelister til
Walkman med programvare som Music Center for PC.

Merknad
Du kan ikke gå til forrige eller neste enhet under avspilling i modus for hodetelefon.

Beslektet emne
Spille av musikk
Endre området for avspilling (mappe/spilleliste/album)
Opprette en spilleliste på en datamaskin

Dobbeltklikk på knappen (  eller ).

Dobbeltklikk på knappen ( ) for å hoppe til begynnelsen av neste enhet (mappe/spilleliste/album).
Du vil høre stemmeveiledningen (Next Folder, Next Playlist, Next Album).

Dobbeltklikk på knappen ( ) for å gå tilbake til den første sangen i nåværende enhet (mappe/spilleliste/album).
Du vil høre stemmeveiledningen (Previous Folder, Previous Playlist, Previous Album).

Dobbeltklikk på knappen ( ) igjen for å hoppe tilbake til begynnelsen av forrige enhet
(mappe/spilleliste/album).
Du vil høre stemmeveiledningen (Previous Folder, Previous Playlist, Previous Album).

1

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Endre avspillingsmodus (gjenta/tilfeldig)

Du kan velge en avspillingsmodus blant følgende. Walkman spiller spor i vanlig avspilling-modus som standard.
Du kan ikke endre avspillingsmodus under avspilling i modus for hodetelefon.

Vanlig avspilling
Gjentatt avspilling
Avspilling i tilfeldig rekkefølge
Alle avspilling i tilfeldig rekkefølge
Ett spor, gjentatt avspilling

Gjentatt avspilling

Walkman spiller spor gjentatte ganger. Du kan endre avspillingsområdet.

Hint
Hvis du vil spille av det gjeldende sporet gjentatte ganger, dobbeltklikker du knappen ( ) under avspilling.

Avspillingsområdet er satt til [Folder Mode] som standard. Hvis du vil spille av spor etter album gjentatte ganger, velger du
avspillingsområdet [Album Mode]. Hvis du vil spille av alle sporene gjentatte ganger, kan du angi avspillingsområdet [Folder
Mode] og velge [Normal Play] som avspillingsmodus.

Avspilling i tilfeldig rekkefølge

Walkman spiller spor i en valgt avspillingsenhet i tilfeldig rekkefølge. Du kan endre avspillingsområdet.

Hint

Trykk på knappen ( ) flere ganger til du hører [Repeat Play].
Hver gang du trykker på knappen ( ), vil du høre stemmeveiledningene og avspillingsmodus endres i følgende
rekkefølge.  
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...  
Hvis du vil skifte til neste avspillingsmodus, må du vente til talemeldingen avsluttes.

1.

Trykk på knappen ( ) flere ganger til du hører [Shuffle Play].
Hver gang du trykker på knappen ( ), vil du høre stemmeveiledningene og avspillingsmodus endres i følgende
rekkefølge.  
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...  
Hvis du vil skifte til neste avspillingsmodus, må du vente til talemeldingen avsluttes.

1.
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Avspillingsområdet er satt til [Folder Mode] som standard. Hvis du vil spille av spor etter albumet i tilfeldig rekkefølge, velger du
avspillingsområdet [Album Mode]. Hvis du vil spille av alle sporene i tilfeldig rekkefølge, angi avspillingsmodus [Shuffle All].

Alle avspilling i tilfeldig rekkefølge

Walkman spiller av alle sporene i tilfeldig rekkefølge.

Merknad
Du kan ikke endre området for avspilling under avspilling.

Du kan ikke gå til forrige eller neste mappe/album under avspilling.

Ett spor, gjentatt avspilling

Walkman spiller av det gjeldende sporet gjentatte ganger.

Merknad
Du kan ikke endre avspillingsområde under ett spor gjentatt avspilling.

Beslektet emne
Spille av musikk
Endre området for avspilling (mappe/spilleliste/album)

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Trykk på knappen ( ) flere ganger til du hører [Shuffle All ].
Hver gang du trykker på knappen ( ), vil du høre stemmeveiledningene og avspillingsmodus endres i følgende
rekkefølge.  
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...  
Hvis du vil skifte til neste avspillingsmodus, må du vente til talemeldingen avsluttes.

1.

Dobbeltklikk på knappen ( ) under avspilling.
For å avslutte gjentatt avspilling av ett enkelt spor, må du dobbeltklikke på knappen ( ) igjen.

1.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Endre området for avspilling (mappe/spilleliste/album)

Du kan endre avspillingsområdet. Walkman spiller spor etter mappe som standard.

Merknad
Du kan ikke endre området for avspilling under avspilling i modus for hodetelefon.

Beslektet emne
Spille av musikk

Hold nede knappen ( ) i 3 sekunder for å velge ønsket område.

Hver gang du holder nede knappen ( ) i 3 sekunder, vil du høre stemmeveiledningene, og avspillingsområdet
endres i følgende rekkefølge.  
[Folder Mode] – [Playlist Mode] – [Album Mode] – [Folder Mode]...
Hvis du vil skifte til neste avspillingsområde, må du vente til stemmeveiledningen avsluttes.

Folder Mode
Walkman spiller spor etter mappe. Mapper er grupper med spor som du kan vise i Windows Utforsker eller Mac
Finder.

Playlist Mode
Walkman spiller spor etter spilleliste. Opprette spillelister ved hjelp av programvare (f.eks Music Center for PC
eller iTunes) for å spille sporene i ønsket rekkefølge. Hvis du ikke har overført alle spillelister, kan du ikke velge
dette området.

Album Mode
Walkman spiller spor etter album. Album er grupper av spor som er ordnet på bakgrunn av
albuminformasjonen.

1

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Opprette en spilleliste på en datamaskin

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Slette spor fra Walkman

Du kan ikke slette spor ved å bruke Walkman.
Hvis du vil slette spor fra Walkman, kan du bruke programvare på en datamaskin.
Windows: Bruke Windows Utforsker.
Mac: Bruk Mac Finder.

Hint
Eksempelmusikk er forhåndsinstallert på din Walkman. Bruke programvaren på en datamaskin til å slette eksempelmusikk.

Merknad
Når du sletter spor ved å bruke en datamaskin, må du ikke slette eller gi nytt navn til rotmappen (f.eks [MUSIC]). Ellers vil ikke
Walkman gjenkjenne innholdet.

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
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Hva du kan gjøre med Bluetooth-funksjonen

Walkman bruker trådløs Bluetooth-teknologi.
Med trådløs Bluetooth-teknologi, kan du gjøre følgende:

Lytte til musikk på en Bluetooth-enhet trådløst.
Svare på og avslutte en telefonsamtale fra en smarttelefon trådløst.

Lytte til musikk

Du kan motta lydsignaler fra Bluetooth-enheter (*1) for å nyte musikk trådløst.

Svare på en telefonsamtale

Du kan svare på og avslutte en telefonsamtale via en aktiv Bluetooth-tilkobling.

Beslektet emne
Slå på eller av Bluetooth-funksjonen
Merknader om Bluetooth-funksjonen

Smarttelefoner, mobiltelefoner eller musikkspillere, etc.*1

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Ett-trykks forbindelser med en smarttelefon (NFC)

Når du trykker Walkman mot en smarttelefon, slås Walkman på og sammenkobles automatisk med smarttelefonen.  
Du kan opprette en Bluetooth-tilkobling gjennom en enkel operasjon.

Kompatible smarttelefoner
NFC-kompatible smarttelefoner med Android 4.1 eller nyere

NFC
NFC (Near Field Communication)-teknologi gjør det mulig med trådløs kommunikasjon over korte avstander mellom
ulike enheter (for eksempel smarttelefoner og IC-koder). Med NFC teknologi, kan datakommunikasjon (*1) enkelt
realiseres ved å berøre NFC-kompatible enheter sammen (for eksempel ved N-Mark-symbolet eller på plasseringen som
er angitt på hver enhet).

Bluetooth-sammenkobling o.l.*1

Låse opp smarttelefon-skjermen.1

Slå på NFC-funksjonen på smarttelefonen.

For mer informasjon, se brukerhåndboken for smarttelefonen.

2

Berør N-merket på smarttelefonen ( ) med N-merket på Walkman ( ).

Hold Walkman og smarttelefonen sammen til smarttelefonen svarer.
Hvis du ikke finner N-merket på smarttelefonen, kan du se brukerhåndboken for smarttelefonen.

3

Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre sammenkoblingen og tilkoblingen.

Når Walkman kobles til smarttelefonen, tennes lampen ( ).

4
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Koble Walkman fra smarttelefonen
Berør Walkman mot smarttelefonen på nytt.
Når du kobler Walkman fra en smarttelefon ved å berøre enhetene sammen, bytter Walkman til Walkman-modus.

Hint
Hvis du ikke kan koble Walkman til smarttelefonen, kan du prøve følgende:

Hvis skjermen på smarttelefonen er låst, låser du opp skjermen.
Beveg smarttelefonen sakte over N-merket på Walkman ( ).
Hvis smarttelefonen er inne i et futteral, må du ta den ut av futteralet.

Merknad
Hvis du holder smarttelefonen din inntil N-merket på din Walkman ( ) mens du bruker fjernkontrollen (kun NW-WS625), kan det
hende at fjernkontrollen blir slått av. Hvis det skjer, slå på fjernkontrollen igjen.

Beslektet emne
Slå Walkman på eller av
Slå på eller av Bluetooth-funksjonen
Merknader om Bluetooth-funksjonen
Bekrefte statusen ved hjelp av OPR-lampen

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Koble Walkman til en ikke sammenkoblet Android-smarttelefon for første gang

Hvis du kobler Walkman til en Android-smarttelefon, kan du lytte til musikk på smarttelefonen. Før du bruker Walkman
med en Android-smarttelefon, må du sammenkoble Walkman og smarttelefonen. Når Walkman og smarttelefonen er
sammenkoblet, kan du enkelt koble Walkman til smarttelefonen i fremtiden.

Kontroller at Walkman er slått på og Bluetooth-funksjonen er slått av.

Hvis Bluetooth-funksjonen er slått på, holder du nede knappen ( ) i to sekunder. Fargen på lampen ( ) endres.

1

Hold nede knappen ( ) i 7 sekunder.

Lampen ( ) blinker raskt og sammenkoblingen vil starte.

2

Slå på Bluetooth-funksjonen på smarttelefonen.3
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Hint
Hvis smarttelefonen har en NFC-funksjon, kan sammenkoble og tilkoble enhetene ved å berøre dem sammen.

Merknad
Når du har fullført sammenkoblingen, behøver du ikke utføre noen sammenkobling for disse enhetene igjen.

Fremgangsmåten ovenfor er et eksempel. For mer informasjon kan du se brukerhåndboken for Android-smarttelefonen.

Hvis du sammenkobler Walkman og en smarttelefon mens du bruker Fjernkontroll (kun NW-WS625), kan det hende at
fjernkontrollen slås av. Hvis det skjer, slå på fjernkontrollen igjen.

Trykk på modellnavnet til din Walkman. ([NW-WS623] eller [NW-WS625])

Det kan være at søket startes automatisk, avhengig av hvilken smarttelefon du bruker.
Det må angis en kode, skriv inn "0000". Koden kan også kalles "passkode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller
"passord".
Kontroller at Walkman og smarttelefonen er sammenkoblet til hverandre. Når tilkoblingen er opprettet, lyser lampen
( ).

4

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
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Beslektet emne
Slå på eller av Bluetooth-funksjonen
Koble Walkman til en sammenkoblet smarttelefon
Ett-trykks forbindelser med en smarttelefon (NFC)
Merknader om Bluetooth-funksjonen
Bekrefte statusen ved hjelp av OPR-lampen

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Hjelpeveiledning

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Koble Walkman til en ikke sammenkoblet iPhone for første gang

Hvis du kobler Walkman til en iPhone, du kan lytte til musikk på iPhone. Før du bruker Walkman med en iPhone,
sammenkoble Walkman og iPhone. Når Walkman og iPhone er sammenkoblet, kan du enkelt koble Walkman til iPhone i
fremtiden.

Kontroller at Walkman er slått på og Bluetooth-funksjonen er slått av.

Hvis Bluetooth-funksjonen er slått på, holder du nede knappen ( ) i to sekunder. Fargen på lampen ( ) endres.

1

Hold nede knappen ( ) i 7 sekunder.

Lampen ( ) blinker raskt og sammenkoblingen vil starte.

2

Slå på Bluetooth-funksjonen på din iPhone.3
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Merknad
Når du har fullført sammenkoblingen, behøver du ikke utføre noen sammenkobling for disse enhetene igjen.

Fremgangsmåten ovenfor er et eksempel. For mer informasjon, kan du se brukerhåndboken for iPhone.

Hvis du sammenkobler Walkman og iPhone når du bruker fjernkontroll (kun NW-WS625), kan det hende at fjernkontrollen slår
seg av. Hvis det skjer, slå på fjernkontrollen igjen.

Beslektet emne
Slå på eller av Bluetooth-funksjonen

Trykk på modellnavnet til din Walkman. ([NW-WS623] eller [NW-WS625])

Det må angis en kode, skriv inn "0000". En kode kan kalles en "passkode", en "PIN-kode", et "PIN-nummer" eller et
"passord".
Forsikre deg om at Walkman og iPhone er sammenkoblet med hverandre. Når tilkoblingen er opprettet, lyser
lampen ( ).

4

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Koble Walkman til en sammenkoblet smarttelefon
Merknader om Bluetooth-funksjonen
Bekrefte statusen ved hjelp av OPR-lampen

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Hjelpeveiledning

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Koble Walkman til en sammenkoblet smarttelefon

Hvis du har opprettet en sammenkobling mellom Walkman og en smarttelefon tidligere, registreres Walkman på
smarttelefonen. Du kan enkelt koble Walkman til smarttelefonen.

Hint
Når Walkman kobles til smarttelefonen, vises navnet på Walkman-modellen på skjermen til smarttelefonen. Hvis Walkman ikke er
koblet til, trykker du på modellnavnet.

Hvis du vil lytte til musikk som er lagret på Walkman mens Walkman er koblet til smarttelefon, holder du nede knappen ( ) i 2
sekunder for å bytte til modus for Walkman.

Hvis tilkoblingen mislykkes, kan du prøve følgende.
Slå av Bluetooth-funksjonen på Walkman, og deretter slå den på igjen.
Slå av Bluetooth-funksjonen på smarttelefonen, og deretter slå den på igjen.

Slå på Bluetooth-funksjonen på den sist tilkoblede smarttelefonen.1

Kontroller at Walkman er slått på.2

Hold knappen ( ) nede i 2 sekunder for å slå på Bluetooth-funksjonen.

Hvis du slår av Walkman mens Bluetooth-funksjonen er aktivert, vil Bluetooth-funksjonen slås på automatisk neste
gang du slår på Walkman.
Walkman vil kobles til den sist tilkoblede smarttelefonen. Du vil høre stemmeveiledningene og lampen ( ) vil lyse.

3
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Beslektet emne
Koble Walkman til en ikke sammenkoblet Android-smarttelefon for første gang
Koble Walkman til en ikke sammenkoblet iPhone for første gang
Ett-trykks forbindelser med en smarttelefon (NFC)
Merknader om Bluetooth-funksjonen
Bekrefte statusen ved hjelp av OPR-lampen
Velge Walkman eller en smarttelefon som lydkilde

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Hjelpeveiledning

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Slå på eller av Bluetooth-funksjonen

Slå av Bluetooth-funksjonen
Hold nede knappen ( ) i 2 sekunder igjen. Fargen på lampen ( ) endres.

Hint
Batteriets levetid blir betraktelig kortere når Bluetooth-funksjonen er aktivert.

Når du kobler Walkman til en Bluetooth-enhet, går Walkman i hodetelefon-modus automatisk. Hvis du vil bytte til Walkman-
modus, holder du nede knappen ( ) i to sekunder. Når Walkman går inn i Walkman-modus, stopper avspillingen av musikk på
Bluetooth-enheten automatisk.

Hold knappen ( ) nede i 3 sekunder for å slå på Walkman.1

Hold knappen ( ) nede i 2 sekunder for å slå på Bluetooth-funksjonen.

Lampen ( ) vil blinke. Walkman kobles til den sist tilkoblede Bluetooth-enheten automatisk, og deretter vil lampen
lyse.

2
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Hvis du slår av Walkman mens Bluetooth-funksjonen er aktivert, vil Bluetooth-funksjonen slås på automatisk neste gang du slår
på Walkman.

Beslektet emne
Ett-trykks forbindelser med en smarttelefon (NFC)
Koble Walkman til en ikke sammenkoblet Android-smarttelefon for første gang
Koble Walkman til en ikke sammenkoblet iPhone for første gang
Koble Walkman til en sammenkoblet smarttelefon
Merknader om Bluetooth-funksjonen
Spille av musikk på en smarttelefon
Bekrefte statusen ved hjelp av OPR-lampen
Velge Walkman eller en smarttelefon som lydkilde

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Hjelpeveiledning

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Spille av musikk på en smarttelefon

Du kan spille musikk som er lagret på en smarttelefon via en Bluetooth-tilkobling.

Hint
Hvis du vil lytte til musikk som er lagret på Walkman mens Walkman er koblet til smarttelefon, holder du nede knappen ( ) i 2
sekunder for å bytte til modus for Walkman.

Du kan utføre avspillingsoperasjoner (for eksempel starte eller pause avspilling) ved hjelp av fjernkontroll (kun NW-WS625).

Hvis du slår av Walkman mens Bluetooth-funksjonen er aktivert, vil Bluetooth-funksjonen slås på automatisk neste gang du slår
på Walkman.

Hvis stemmeveiledning er for høyt for avspilling av musikk, kan du prøve følgende.
Skru ned volumet på Walkman, og skru deretter opp volumet på smarttelefonen.

Merknad

Hold knappen ( ) nede i 3 sekunder for å slå på Walkman.1

Hold knappen ( ) nede i 2 sekunder for å slå på Bluetooth-funksjonen.

Lampen ( ) vil blinke. Walkman vil kobles til den sist tilkoblede smarttelefonen automatisk, og deretter vil lampen
lyse opp.

2

Trykk på knappen ( ) for å starte avspillingen.

Avspilling av musikk starter på smarttelefonen. Trykk på knappen ( ) for å sette avspillingen på pause.

3
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Avhengig av til smarttelefon som du bruker, kan du ikke være i stand til å spille musikk med Walkman. I dette tilfellet kan du spille
musikken ved å betjene smarttelefonen.

Når Walkman er i hodetelefon-modus, kan ikke du utføre følgende operasjoner.
Gå til forrige eller neste enhet (mappe/spilleliste/album).
Endre avspillingsmodus (gjenta/tilfeldig).
Endre avspillingsområde (mappe/spilleliste/album).

Beslektet emne
Ett-trykks forbindelser med en smarttelefon (NFC)
Koble Walkman til en ikke sammenkoblet Android-smarttelefon for første gang
Koble Walkman til en ikke sammenkoblet iPhone for første gang
Koble Walkman til en sammenkoblet smarttelefon
Valg av trådløs avspillingskvalitet
Merknader om Bluetooth-funksjonen
Bekrefte statusen ved hjelp av OPR-lampen
Velge Walkman eller en smarttelefon som lydkilde
Bruke fjernkontrollen

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Hjelpeveiledning

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Velge Walkman eller en smarttelefon som lydkilde

Når Walkman er koblet til en smarttelefon, kan du velge en av følgende lydkilder.

Walkman-modus

Du kan lytte til musikk på Walkman.
Mens du lytter til musikk på Walkman, kan du svare på et anrop på smarttelefonen.

Hodetelefonmodus

Du kan lytte til musikk på en smarttelefon med Walkman.
Du kan svare på eller avslutte et anrop fra en smarttelefon.

Hint
Når du kobler Walkman til en Bluetooth-enhet, går Walkman i hodetelefon-modus automatisk. Når du endrer lydkilden fra en
smarttelefon til Walkman, stopper avspilling på smarttelefonen automatisk.

Hvis du slår av Walkman mens Bluetooth-funksjonen er aktivert, vil Bluetooth-funksjonen slås på automatisk neste gang du slår
på Walkman.

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Hold nede knappen ( ) i 2 sekunder mens Bluetooth-funksjonen er aktivert.

Hver gang du holder nede knappen ( ), veksler modusen.

1

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

79



Hjelpeveiledning

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Valg av trådløs avspillingskvalitet

Du kan velge om du vil prioritere lydkvaliteten eller stabiliteten til forbindelsen.

Beskrivelse av 3 innstillinger

Hold nede knappen ( ) i 3 sekunder for å slå av Walkman.1

Hold nede knappen ( ) i 3 sekunder mens du holder nede knappen (  eller ).

Walkman slår seg på. Deretter, vil lampen ( ) blinke og den trådløse avspillingskvaliteten endres.
Når innstillingen for trådløs avspilling endres, blinker lampen ( ) på en annen måte i henhold til den gjeldende
innstillingen. For mer informasjon, kan du se tabellen som er beskrevet nedenfor.

Hvis du holder nede knappen ( ), endres innstillingen i følgende rekkefølge.
Prioriter tilkobling – Standard – Prioriter lydkvalitet
Innstillingen endres ikke hvis Prioriter lydkvalitet allerede er valgt.

Hvis du holder nede knappen ( ), endres innstillingen i følgende rekkefølge.
Prioriter lydkvalitet – Standard – Prioriter tilkobling
Innstillingen endres ikke hvis Prioriter tilkobling allerede er valgt.

2

Gjenta trinnene ovenfor til Walkman er satt til ønsket innstilling.3

Innstillingen Beskrivelse
Blinkende

mønster på
lampen ( )
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Hint
Velg Prioriter lydkvaliteten for å spille av spor med AAC-kodeken.

Merknad
Det kan hende at endring av trådløs avspillingskvalitet ikke har noen effekt, avhengig av innstillingene på smarttelefonen.

Beslektet emne
Slå på eller av Bluetooth-funksjonen
Spille av musikk på en smarttelefon

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Innstillingen Beskrivelse
Blinkende

mønster på
lampen ( )

Prioriter tilkobling
(standardinnstilling)

Denne innstillingen stabiliserer den trådløse tilkoblingen. Men lydkvaliteten
kan være lavere enn med andre innstillinger. Bruk denne innstillingen hvis
tilkoblingen er ustabil. (SBC)

Lampen
blinker én
gang.

Standard Denne innstillingen stabiliserer både tilkoblingen og lydkvaliteten. (SBC)
Lampen
blinker to
ganger.

Prioriter lydkvalitet
Denne innstillingen overfører lyd i høy kvalitet. Tilkoblingen kan imidlertid bli
ustabil. (AAC/SBC)

Lampen
blinker 3
ganger.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Hjelpeveiledning

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Merknader om Bluetooth-funksjonen

Gjør følgende for å optimalisere Bluetooth-kommunikasjon.

Plasser din Walkman og Bluetooth-enhet så nær hverandre som mulig. Bluetooth-standarden støtter avstander
på opptil 10 meter  .
Drei den innebygde Bluetooth-antennen  i retning den tilkoblede Bluetooth-enheten.
Blokkerer ikke antennen  med en metallisk gjenstand.
Ikke blokker antennen  med en kroppsdel som en hånd.
Blokkerer ikke antennen  ved å plassere Walkman eller Fjernkontroll (kun NW-WS625) i en ryggsekk eller
skulderveske.
Blokkerer ikke antennen  ved hjelp av Walkman eller Fjernkontroll (kun NW-WS625) på et trangt sted.
Unngå områder der elektromagnetiske bølger utstråles. For eksempel i nærheten av mikrobølgeovner,
mobiltelefoner, mobile spillenheter eller trådløs LAN-miljøer.

På grunn av et særtrekk ved Bluetooth-teknologien, kan lyden henge litt etter.
Bluetooth-stråling kan påvirke driften av elektronisk medisinsk utstyr. Slå av Walkman eller Fjernkontroll (kun NW-
WS625) og andre Bluetooth-enheter på følgende steder.

på sykehus
i nærheten av handikap-seter på tog
på fly
på steder der det finnes antennbare gasser (bensinstasjoner, osv.)
i nærheten av automatiske dører
i nærheten av brannalarmer

Walkman støtter sikkerhetsfunksjoner som er i overensstemmelse med Bluetooth-standarden. Sony påtar seg ikke
noe som helst ansvar for informasjonslekkasjer som oppstår som et resultat av bruk av Bluetooth-teknologi.
Selv om en Bluetooth-enhet er i samsvar med standarden, garanteres ikke alle tilkoblinger og riktig drift.
Avhengig av Bluetooth-enheten, kan det ta litt tid å etablere en Bluetooth-forbindelse.

Beslektet emne
Deler og kontroller

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Hjelpeveiledning

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Merknader om å spille av musikk fra en smarttelefon

På grunn av egenskapene til Bluetooth-teknologi, kan radiobølgene være blokkert av kroppen din. Derfor kan lyden
fra smarttelefonen bli avbrutt.

Det er en innebygd Bluetooth-antenne på høyre side av Walkman. Hvis lyden blir avbrutt, kan du prøve følgende:

Bær smarttelefonen på høyre side eller forsiden av kroppen din.
Roter smarttelefonen.

Merknad
For detaljer om hvordan du fester smarttelefonen til kroppen din, kan du se brukerhåndboken for smarttelefonen.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Hjelpeveiledning

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Besvare/avslutte et anrop

Du kan besvare et anrop til smarttelefon din. Du må opprette en Bluetooth-tilkobling mellom Walkman og smarttelefonen
på forhånd.

Hint
Du kan svare på eller avslutte et anrop ved å trykke på / / -knappen på fjernkontrollen (kun NW-WS625).

Mens du snakker på en telefon, er Omgivelseslydmodus slått av. Når du legger på samtalen, vil Omgivelseslydmodus automatisk
slås på igjen.

Merknad
Ikke dekk til mikrofondelen ( ) med hendene eller andre gjenstander når du snakker i din Walkman.

Beslektet emne
Koble Walkman til en ikke sammenkoblet Android-smarttelefon for første gang
Koble Walkman til en ikke sammenkoblet iPhone for første gang
Koble Walkman til en sammenkoblet smarttelefon
Ett-trykks forbindelser med en smarttelefon (NFC)
Merknader om volumet for samtaler på smarttelefoner
Avvise et anrop

Trykk på knappen ( ) for å besvare et anrop.1

Trykk på knappen ( ) for å avslutte anropet.2

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Hjelpeveiledning

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Avvise et anrop

Når Walkman er koblet til en smarttelefon, kan du avvise et anrop med Walkman.

Hint
Du kan avvise anropet ved å holde nede / / -knappen på Fjernkontroll (kun NW-WS625) i to sekunder.

Beslektet emne
Besvare/avslutte et anrop

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Hold nede knappen ( ) i to sekunder når du mottar et anrop.1

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Merknader om volumet for samtaler på smarttelefoner

Volumet for musikk og volumet for samtaler er uavhengige av hverandre. Du kan justere samtalevolumet mens du
snakker i telefonen. Når du legger på, går volumet tilbake til nivået som var angitt for musikk.
Hvis AVLS-funksjonen er aktivert, vil Walkman holde volumet for samtaler på et moderat nivå.

Beslektet emne
Besvare/avslutte et anrop
Begrense volumet

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Hva er omgivelseslydmodus?

Omgivelseslydmodus bruker mikrofonene som er innebygd i venstre og høyre side av din Walkman til å høre lyd fra
omgivelsene selv når du har på deg hodetelefonene. Vær oppmerksom på lydene rundt deg for å ikke ta noen risiko
mens du lytter til musikk.

Merknad
Omgivelseslydmodus setter deg i stand til å høre lyd fra omgivelsene selv om du har på deg hodetelefoner. Merk at denne
modusen ikke setter deg i stand til å høre alle lyder rundt deg. Lyder fra omgivelsene vil kanskje ikke kunne høres godt, avhengig
av den musikktypen som spilles på din Walkman, og av lydstyrken. Være veldig forsiktig når du bruker Walkman på steder hvor
det kan være farlig å ikke høre lyder fra omgivelsene (for eksempel veier med bil- eller sykkeltrafikk).

Omgivelseslydmodus vil kanskje ikke fungere ordentlig hvis du bruker din Walkman med øreplugger som ikke passer til ørene
dine. Bruk øreplugger med en passende størrelse, som sitter komfortabelt og slutter tett til ørene dine.

Beslektet emne
Bruke Omgivelseslydmodus

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
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Bruke Omgivelseslydmodus

Slå av Omgivelseslydmodus

Velge en annen omgivelseslydmodus

Trykk på knappen ( ) for å slå på Omgivelseslydmodus.

Du vil høre en pipelyd. Lampen ( ) blinker to ganger. Omgivelseslydmodus slår seg på.

1

Trykk på ( )-knappen.
Du vil høre en pipelyd. Lampen ( ) blinker to ganger.

1.

Trykk på knappen ( ) for å slå på Omgivelseslydmodus.1.

Dobbeltklikk på knappen ( ) flere ganger for å velge den aktuelle modusen.
Lydstyrken på omgivelseslyder vil endres tilsvarende. Hver gang du dobbeltklikker på knappen ( ), vil du høre
stemmeveiledningene, og Omgivelseslydmodus endres i følgende rekkefølge.

2.
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Merknad
Selv om du slår av Walkman, vil den valgte modusen bli lagret.

Når du snakker på en smarttelefon, fungerer ikke Omgivelseslydmodus.

Du kan ikke høre omgivelseslyden godt når du bruker svømmeørepropper. I dette tilfellet kan du bytte til standard-type
ørepropper.

Lyder fra omgivelsene høres ikke godt etter at du har brukt din Walkman i et svømmebasseng eller i sjøen. Trykk området rundt
knappene mykt mot en tørr klut ca. 30 ganger. La deretter Walkman ligge på en tørr klut i romtemperatur i 2 til 3 timer. Kontroller
at Walkman er helt tørr før neste bruk.

Beslektet emne
Hva er omgivelseslydmodus?

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

[Mode A] (myk) – [Mode B] (standard) – [Mode C] (høyt) – [Mode A] (myk)...
Hvis du vil skifte til neste modus, må du vente til stemmeveiledningen avsluttes.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Deler og kontroller (Fjernkontroll)

(Bare for modeller som leveres med fjernkontrollen)

+/– -knapper (volum)
Trykk på knappene for å justere volumet for avspilling av musikk eller et anrop.

1.

/ / -knappen (*1)

Hold nede knappen i 2 sekunder for å slå på fjernkontrollen.
Trykk på knappen for å starte eller sette avspillingen på pause.
Trykk på for å svare eller avslutte et anrop mens Walkman er koblet til en smarttelefon.
Hold nede knappen i 2 sekunder for å avvise et anrop.
Hold nede knappen i 2 sekunder for å bytte lydkilden (Walkman eller smarttelefonen).

2.

Lampe (blå/rød)

Lampen har forskjellige farger og blinkende mønstre. Lampen angir følgende.

Fjernkontrollen slås på.
Fjernkontroll-batteriet er svakt.
Fjernkontrollen er koblet til Walkman.
Fjernkontrollen pares med Walkman.

Lampen tennes når du trykker på en knapp. Hvis lampen ikke lyser, er de følgende årsakene mulig.

Fjernkontrollen slås av.
Fjernkontrollen er ikke koblet til Walkman.
Batteriet er oppbrukt.

3.

 (forrige-knapp)

Trykk på knappen for å hoppe tilbake i gjeldende sporet eller til det forrige sporet.
Hold nede knappen for å spole avspilling bakover.
Dobbeltklikk på knappen for å gå tilbake til det første sporet i den gjeldende mappen eller albumet.
Dobbeltklikk på knappen igjen for å hoppe tilbake til første spor i forrige mappe eller album.

4.

 (neste-knapp)

Trykk på knappen for å gå til neste spor.
Hold nede for å spole avspillingen fremover.
Dobbeltklikk på knappen for å hoppe til første spor i neste mappe eller album.

5.

Innebygd antenne  
Dekk ikke antennen mens Fjernkontroll som er koblet til Walkman. Ellers kan tilkoblingen bli brutt.

6.
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Bånd7.

Båndsløyfe8.

Det finnes et taktilt punkt. De taktile punktene kan hjelpe deg med å bruke knappene uten å se på dem.*1

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Bruke fjernkontrollen

(Bare for modeller som leveres med fjernkontrollen)
Med fjernkontrollen kan du bruke din Walkman trådløst. Fjernkontrollen og Walkman er allerede sammenkoblet som
standard. Derfor kan du bruke Walkman og Fjernkontroll umiddelbart etter at du slår dem på.

Hint
Selv om Bluetooth-funksjonen til Walkman er slått av, kan du bruke Fjernkontroll.

Mens det er en aktiv Bluetooth-tilkobling mellom Walkman og en smarttelefon, kan du bruke Fjernkontroll.

Når du slår av Walkman, slås Fjernkontroll av.

Hvis du ikke betjener fjernkontroll på to timer, slås fjernkontroll av automatisk.

Hvis det er lite strøm igjen på batteriet, endres lyset ( ) til rødt.

Hvis du vil slette sammenkoblingsinformasjonen, holder du nede knappene (  og ) i 10 sekunder.

Fest fjernkontrollen til fingeren din.

Juster båndet for å passe med størrelsen på fingeren.

1

Kontroller at Walkman er slått på.2

Hold nede knappen ( ) i 2 sekunder.

Fjernkontrollen slås på. Lampen ( ) vil begynner å blinke.
Fjernkontrollen kobles automatisk til Walkman. Deretter, slås lampen ( ) av.
Trykk på hvilken som helst knapp på fjernkontrollen å sjekke tilkoblingen. Lampen ( ) vil lyse hvis Walkman og
fjernkontrollen er sammenkoblet.

3

Trykk på ønsket knapp for å bruke Walkman.4
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Merknad
Du kan ikke slå på eller av din Walkman med fjernkontrollen.

Hvis Fjernkontroll ikke har sammenkoblingsinformasjon, den vil gå inn i sammenkoblingsmodus automatisk når du slår den på.

Du kan ikke bruke fjernkontrollen i et svømmebasseng.

Hvis du bytter batteri på Fjernkontrollen, vil sammenkoblingsinformasjonen bli slettet. I dette tilfellet, sammenkobler du Walkman
og fjernkontrollen igjen.

Beslektet emne
Deler og kontroller (Fjernkontroll)
Merknader om bruk av fjernkontrollen
Sammenkoble Walkman med fjernkontrollen

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Sammenkoble Walkman med fjernkontrollen

(Bare for modeller som leveres med fjernkontrollen)
Du kan koble en ikke sammenkoblet fjernkontroll til Walkman ved hjelp av Bluetooth-funksjonen.  
Sammenkobling er nødvendig i følgende tilfeller:

Du tilbakestiller Walkman til fabrikkinnstillingene og sammenkoblingsinformasjonen ble slettet fra Walkman.
Du tilbakestiller fjernkontrollen.  
Når du holder nede både -knappen og -knappen samtidig i 10 sekunder, tilbakestilles fjernkontrollen.
Du byttet batteriet i fjernkontrollen.

Når du har sammenkoblet fjernkontrollen og Walkman, kan du enkelt koble dem i fremtiden.

Hint

Slå på den ikke sammenkoblede fjernkontrollen.

Lyset på fjernkontrollen blinker vekselvis rødt og blått.

1

På Walkman, sørg for at Bluetooth-funksjonen er slått av.

Hvis Bluetooth-funksjonen er slått på, holder du nede knappen ( ) i to sekunder.

2

Hold nede knappen ( ) i 7 sekunder.

Lampen ( ) blinker raskt og sammenkoblingen vil starte.

Når tilkoblingen er opprettet, slutter lampen på fjernkontrollen å blinke.

3
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Hvis du vil slette sammenkoblingsinformasjonen for fjernkontrollen, kan du tilbakestille Walkman.

Merknad
Hvis sammenkoblingen blir tidsavbrutt før den er fullført, kan du utføre fremgangsmåten igjen.

Beslektet emne
Slå på eller av Bluetooth-funksjonen
Bruke fjernkontrollen
Bytte batteriet i fjernkontrollen
Tilbakestille Walkman til fabrikkinnstillingene

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
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Bytte batteriet i fjernkontrollen

(Bare for modeller som leveres med fjernkontrollen)
Bytt batteriet i fjernkontrollen når lyset blir rødt. Pass på at du ikke bruker noe annet enn et CR1620 litium-klokkebatteri.
Når du åpner batteridekselet, kan vannbestandigheten bli svekket av støv o.l. For å sørge for at vannbestandigheten
opprettholdes, kan du ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler eller Sony Service Center for å bytte batteriet (ekstra
kostnader påløper).

Kontroller at fjernkontrollen er slått av. Fjern båndet ( ) fra løkken ( ).1

Skru ut de 4 skruene ( ) ved hjelp av en stjerneskrutrekker størrelse 0.2

Åpne dekselet ( ) og ta ut batteriet. Sett deretter inn et nytt CR1620-batteri med riktig polaritet.3

Kontroller at emballasjen ( ) er hel og ren.4

Sett på plass dekselet ( ) og trekk til skruene ( ) ordentlig.

Ikke stram skruene for mye ( ).

5

Fest båndet ( ) i løkken igjen ( ).6

Hold nede knappen ( ) i 2 sekunder.

Lampen ( ) blinker. Fjernkontrollen slås på.

7
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Merknad
Du må ikke miste dekselet ( ), skruene ( ) eller emballasjen ( ).

Batteriet som leveres ved innkjøp, kan ha kortere batterilevetid, da det installeres på fabrikken for å sjekke ytelsen.

Beslektet emne
Slå Walkman på eller av
Slå på eller av Bluetooth-funksjonen
Sammenkoble Walkman med fjernkontrollen

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Hold knappen ( ) nede i 3 sekunder for å slå på Walkman.8

Hold nede knappen ( ) i 2 sekunder for å slå av Bluetooth-funksjonen.9

På Walkman holder du nede knappen ( ) i 7 sekunder.

Lampen ( ) blinker raskt og sammenkoblingen vil starte.

Når tilkoblingen er opprettet, slutter lampen på fjernkontrollen å blinke.

10

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Merknader om bruk av fjernkontrollen

(Bare for modeller som leveres med fjernkontrollen)

Spesifikasjonene for vannbestandighet for fjernkontrollen samsvarer med IEC 60529 "Beskyttelse mot skadelig
vanninntrengning (IP-grad)" IPX5(*1), og spesifikasjonene for støvtetthet for fjernkontrollen samsvarer med IEC
60529 "Beskyttelse av utstyret mot faste partikler" IP6X(*2).
Radiobølger overfører gjennom vann. Du kan ikke bruke fjernkontrollen i et svømmebasseng.
Du kan ikke bruke fjernkontrollen hvis den er våt.
Antennen  er bygd inn i fjernkontrollen.
Fjernkontrollen kan bli ubrukelig når du bruker den under følgende forhold.

I områder med et trådløst LAN.
I nærheten av enheter (mikrobølgeovner, mobiltelefoner, mobile spillenheter, etc.) med en aktiv
kommunikasjonsfunksjon.
I områder der elektromagnetiske bølger utstråles.
I situasjoner der folk kan blokkere den innebygde antennen  i fjernkontrollen (for eksempel på et overfylt tog).
Når du dekker den innebygde antennen  med hånden.

Vask fjernkontrollen i lunkent vann hvis sololje eller solkrem kleber seg på fjernkontrollen. Disse stoffene kan
forårsake skade på fjernkontrollen, for eksempel misfarging eller sprekker.
Ikke stram båndet på fjernkontroll for mye. Ellers kan fingeren få utslett fra svette med dårlig ventilasjon.
Båndet på fjernkontrollen kan svekkes etter langsiktig bruk eller lagring.

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

IPX5 (grad av beskyttelse mot vannstråler): Fjernkontrollen har blitt testet og opprettholder sin drift under følgende test: Når den utsettes for
direkte strømmer av vann fra hvilken som helst retning der ca 12,5 l/min. vann tilføres i mer enn tre minutter fra en avstand på ca. 3 m ved hjelp
av en dyse med en innvendig diameter på 6,3 mm.

*1

IP6X (grad av beskyttelse mot støv): Fjernkontrollen har blitt testet til, og fortsetter å blokkere støv etter omrøring i 8 timer i en testenhet som
inneholder støvpartikler som er opptil 75 μm i diameter.

*2

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Begrense volumet

AVLS (Automatic Volume Limiter System)-funksjonen reduserer risikoen for å skade hørselen med høy lydstyrke. AVLS-
funksjonen begrenser det maksimale volumet. AVLS har følgende egenskaper.

AVLS begrenser volumet til et visst nivå.
AVLSforhindrer forstyrrelser til andre på grunn av høy lydstyrke.
Med AVLS kan du lytte på et mer behagelig volum.

Slå av AVLS-funksjonen
Mens du holder nede knappen ( ), holder du nede knappen ( ) i 5 sekunder.
Lampen ( ) blinker to ganger.

Sett avspillingen i pause.1

Mens du holder nede knappen ( ), holder du nede knappen ( ) i 5 sekunder.

Lampen ( ) blinker to ganger og AVLS-funksjonen slås på. Walkman vil nå holde volumet på et moderat nivå.

2
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Merknad
Når Walkman er i hodetelefon-modus, kan du ikke slå på AVLS-funksjonen.

Beslektet emne
Justere lydstyrken

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
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Redusere forskjellene i volumnivå mellom spor

Du kan redusere forskjellene i volum mellom spor for å redusere forskjellene i volumnivå (Dynamic Normalizer).

Slå av Dynamic Normalizer-funksjonen
Mens du holder nede knappen ( ), holder du nede knappen ( ) i 5 sekunder.
Lampen ( ) blinker to ganger.

Merknad
Når Walkman er i hodetelefonmodus, kan du ikke slå på Dynamic Normalizer-funksjonen.

Sett avspillingen i pause.1

Mens du holder nede knappen ( ), holder du nede knappen ( ) i 5 sekunder.

Lampen ( ) blinker to ganger og Dynamic Normalizer-funksjonen slås på.

2

103



4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Starte Walkman på nytt

Start Walkman på nytt hvis den blir ustabil eller Walkman låses. Starting på nytt sletter ingen data eller
sammenkoblingsinformasjon.Utfør imidlertid følgende før du starter Walkman på nytt.
Ellers kan dataene på Walkman bli skadet.

Koble din Walkman fra datamaskinen.
Stopp avspilling.

Beslektet emne
Tilbakestille Walkman til fabrikkinnstillingene
Formatere Walkman-minnet

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Hold nede knappen ( ) i 10 sekunder til Walkman starter på nytt.1

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Tilbakestille Walkman til fabrikkinnstillingene

Denne operasjonen tilbakestiller parameterne for alle innstillingene til standardinnstillingene.
Hvis du tilbakestiller Walkman, vil sammenkoblingsinformasjon for Fjernkontroll (NW-WS625bare) og andre Bluetooth-
enheter bli slettet.

Merknad
Når Bluetooth-tilkoblingen er aktiv, kan du ikke tilbakestille Walkman.

Sett avspillingen i pause.1

Kontroller at Bluetooth-funksjonen er slått av.2

Mens du holder nede knappen ( ), holder du nede knappen ( ) i 15 sekunder.

Lampen ( ) blinker to ganger. Tilbakestillingen er nå fullført.

3

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Beslektet emne
Starte Walkman på nytt
Formatere Walkman-minnet
Sammenkoble Walkman med fjernkontrollen

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Formatere Walkman-minnet

Denne operasjonen sletter alle data (inkludert eksempeldata og det medfølgende programvareinstallasjonsprogrammet)
som er lagret på Walkman. Før du formaterer det interne minnet på Walkman, bør du lagre en sikkerhetskopi av viktige
data.

Sett avspillingen i pause.1

Kontroller at Bluetooth-funksjonen er slått av.2

Hold nede knappen ( ) i 15 sekunder.

Lampen ( ) blinker raskt.

3

Slipp opp ( )-knappen.

Lampen ( ) vil lyse.

4

Trykk på knappen (  eller ) i 30 sekunder etter at lampen ( ) lyser rødt.5
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Merknad
Når Bluetooth-tilkoblingen er aktiv, kan du ikke formatere minnet på Walkman.

Sony gir ingen garanti for ytelse hvis du formaterer minnet på Walkman ved bruk av en datamaskin.

Selv om du formaterer minnet, vil sammenkoblingsinformasjon beholdes.

Beslektet emne
Starte Walkman på nytt
Tilbakestille Walkman til fabrikkinnstillingene

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Fargen på lampen ( ) endres til grønt.  
Hvis du ikke trykker på knappen innen 30 sekunder, vil formatering bli avbrutt.

Trykk på knappen ( ) mens lampen ( ) lyser.

Lampen ( ) blinker raskt og formatering vil begynne. Når formateringen er fullført, slås lampen ( ) av

6

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Se informasjon på Walkman

Når Walkman er koblet til en datamaskin, kan du kontrollere systemets programvareversjon på Walkman. Åpne
"Information.txt" i [WALKMAN]-mappen på datamaskinen. Du kan sjekke følgende informasjon.
01: Modellbetegnelse
02: Systemprogramvareversjon

Beslektet emne
Oppdatere systemprogramvaren på Walkman

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Oppdatere systemprogramvaren på Walkman

Du kan oppdatere programvaren på Walkman.
Du vil motta oppdateringsvarsler gjennom metodene nedenfor.

Fra Music Center for PC (du vil motta oppdateringsvarsler automatisk.)
Fra nettstedet for kundestøtte (gå til området manuelt for å motta oppdateringsvarsler).

Få tilgang til nettstedet for kundestøtte for å få den nyeste informasjonen.
Følgende prosedyre beskriver hvordan du oppdaterer programvaren fra nettstedet for kundestøtte.
For mer informasjon om hvordan du installerer programmet, kan du se nettstedet for kundestøtte.

Hint
Hvis du vil kontrollere versjonsinformasjonen for Walkman, kobler du Walkman til en datamaskin. Deretter åpner du
"Information.txt" i [WALKMAN]-mappen på datamaskinen. Du kan sjekke følgende informasjon.

01: Modellbetegnelse
02: Systemprogramvareversjon

Beslektet emne
Nettsted for kundestøtte
Starte Walkman på nytt
Tilbakestille Walkman til fabrikkinnstillingene
Formatere Walkman-minnet
Se informasjon på Walkman

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Last ned oppdateringsprogrammet til datamaskinen fra nettstedet.1

Koble Walkman til datamaskinen.2

Start oppdateringsprogrammet.3

Følg instruksjonene på skjermen.4

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Merknader om håndtering av din Walkman

Les merknadene nedenfor, og følg instruksjonene for å bruke Walkman på en trygg måte.

Ta kontakt med lege hvis du blir skadet eller får brannskader av å bruke produktet.
Ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler eller Sony Service Center hvis Walkman ikke virker riktig.
Ta følgende forholdsregler. Hvis ikke, kan det oppstå eksplosjon, brann, elektrisk støt, forbrenninger eller
personskader.

Ikke utsett din Walkman for ild.
Ikke la metallgjenstander komme inn i Walkman.
Pass på at du ikke kortslutter kontaktene på din Walkman med metallgjenstander.
Ikke demonter eller modifiser din Walkman.
Ikke bruk Walkman når du ser lyn eller hører torden.
Ikke bruk Walkman hvis det fører til en ubehagelig reaksjon på huden din.

Ta følgende forholdsregler. Hvis ikke, kan du skade kabinettet eller gjøre at Walkman feilfungerer.

Ikke plasser Walkman i direkte sollys.
Ikke plasser Walkman på steder der temperaturen er ekstremt høy.
Ikke la Walkman ligge i direkte sollys. Ikke la Walkman ligge i en bil med alle vinduene lukket, spesielt om
sommeren.  

Ikke plasser Walkman på steder der den er utsatt for vibrasjon.
Ikke slipp Walkman fra høyder.
Ikke bruk en sterk kraft eller støt på Walkman.
Ikke plasser Walkman på steder med magnetisering. For eksempel, ikke legg Walkman i nærheten av en magnet,
høyttalere eller en TV.
Ikke slå på Walkman rett etter at du har tatt den fra kalde til varme omgivelser.
Ikke bruk Walkman på fuktige og varme steder der temperaturen overskrider 45 ° C  (for eksempel i en badstue).
Ikke la din Walkman ligge på et ustabilt underlag eller slik at den ligger på en skråning.
Ikke sett deg ned når du har Walkman i lommen. 

Ikke bruk Walkman på steder der den er utsatt for mye støv.
Vask Walkman i lunkent vann hvis sololje eller solkrem setter seg på Walkman. Disse stoffene kan forårsake
skade på Walkman, for eksempel misfarging eller sprekker.
Ørepropper eller justeringsbånd kan svekkes på grunn av langvarig bruk eller lagring.
Vanntettheten er ikke effektiv mot visse væsker (såpevann, vann som inneholder vaskemiddel eller
badetilsetninger, sjampo, varmt kildevann, osv.).

Følg kunngjøringer angående bruk av elektronisk utstyr når du er på et fly.
Varme kan bygge se opp i Walkman i følgende situasjoner, men dette er ikke en feil. Men vær forsiktig fordi det er en
risiko for forbrenninger ved lav temperatur.

Mens batteriet lades.
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Mens Walkman spiller i en lengre periode.

Innholdet som du tar opp, er kun til personlig bruk. Innholdet kan ikke brukes uten tillatelse fra rettighetshaverne.

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
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Merknader om hodetelefonene

Trafikksikkerhet
Ikke bruk hodetelefonene i følgende situasjoner.

Mens du kjører bil eller motorsykkel eller sykler.
På steder der svekket hørsel er farlig. For eksempel på togplattformer, i områder hvor det er biltrafikk eller i nærheten
av byggeplasser.

Hindre hørselsskade
Se følgende for å beskytte hørselen.

Hold lydstyrken på et moderat nivå. Ikke hør på lydinnhold på høyt volum i en lengre periode.
Ikke skru opp volumet plutselig.

Om hodetelefoner i ørene
Merk deg følgende når du bruker hodetelefoner i ørene, med høy grad av vedheft. Hvis ikke, kan du skade ørene
eller trommehinnene.

Ikke bruk makt når du setter inn øreproppene i ørene.
Ikke fjern øreproppene fra ørene plutselig. Når du tar av deg hodetelefonene, må du bevege øreproppene
forsiktig opp og ned.

Ikke sov mens du bruker hodetelefoner.

Hensyn til andre
Unngå å bruke Walkman i miljøer der lydlekkasje vil forstyrre andre.
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Merknader om det innebygde batteriet

Ikke berør det oppladbare batteriet med bare hendene hvis batteriet lekker. Batterivæsken kan føre til forbrenninger eller
blindhet. Hvis væsken kommer i berøring med kroppen eller klærne, må du vaske væsken av umiddelbart med rent
vann.

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

115



Hjelpeveiledning

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Merknader om programvare

Lover om opphavsrett tillater ikke følgende handlinger uten tillatelse fra rettighetshaverne.

Reproduksjon av programvaren eller brukerhåndboken helt eller delvis.
Låne ut programvaren

Ikke i noe tilfelle vil Sony holdes ansvarlig for noen av de følgende hendelsene som kan oppstå av bruk av den
medfølgende programvaren.

Økonomisk skade
Tap av fortjeneste
Krav fra tredjepart

Den medfølgende programvaren kan ikke brukes med enheter den ikke er beregnet på.
Vær oppmerksom på at programvarespesifikasjonene kan endres uten varsel for kvalitetsforbedring.
Forklaringene i denne håndboken forutsetter at du er kjent med den grunnleggende bruken av en datamaskin.
For mer informasjon om bruk av datamaskiner og operativsystemer, kan du se deres respektive håndbøker.

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Merknader om eksempeldataene

Eksempelmusikk er forhåndsinstallert på Walkman for å prøve å lytte.
Når du har slettet eksempeldataene fra Walkman, kan ikke du gjenopprette dem. Vi vil ikke levere nye eksempeldata.
Eksempeldata er ikke installert i alle land og områder.

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Merknader om svømming i basseng eller i havet

Ikke bruk din Walkman i store folkemengder eller i situasjoner der det kan være farlig om du ikke hører
omgivelseslydene.
Følg reglene på stedet når du bruker din Walkman i offentlige eller private svømmehaller.
Ørepluggene danner en forsegling av ørekanalen din. Det er derfor en risiko for å skade ørene eller trommehinnene
hvis ørepluggene utsettes for kraftig trykk eller fjernes brått fra ørene. På grunn av denne risikoen, må du ikke drive
med intens trening, stupe i svømmebasseng e.l. mens du bruker Walkman.
Ikke hell varmt vann direkte på din Walkman, og ikke blås varmluft fra en hårtørrer eller lignende direkte på din
Walkman. Aldri bruk Walkman på steder med høy temperatur, for eksempel i en badstue eller nær en komfyr.
Ikke bruk eller legg fra deg din Walkman i følgende omgivelser:

på steder med en temperatur på mer enn 45 °C,  som for eksempel i stekende sol, i en bil, i varmt vann eller på
andre steder med høy temperatur og stor fuktighet
på et kaldt sted med en temperatur på under –5 °C 

Hvis du ikke kan unngå å bruke din Walkman på et sted som er utsatt for direkte sollys, må du dekke din Walkman
med et håndkle e.l.
Lydstyrken er lavere med svømmeøreplugger enn med øreplugger av standardtypen. Øk volumet som nødvendig.
Når du bytter ut svømmeøreplugger med øreplugger av standardtypen, blir lyden høyere. Juster volumet så du ikke
skader trommehinnene dine.
Din Walkman kan løsne og falle ned under intens trening o.l.
Din Walkman vil synke hvis den faller i vannet.
Radiobølger overføres ikke gjennom vann. Du kan ikke utføre følgende operasjoner via en Bluetooth-tilkobling under
vann.

Lytte til musikk på en smarttelefon.
Besvare anrop.
Bruke fjernkontrollen (kun NW-WS625).

Om omgivelseslydmodus
Når svømmeørepluggene er tilkoblet, kan ikke lyden fra omgivelsene høres så godt som når øreplugger av
standardtypen er tilkoblet.
Lyder fra omgivelsene høres ikke godt etter at du har brukt din Walkman i et svømmebasseng eller i havet. Trykk
området rundt knappene på din Walkman forsiktig mot en tørr klut ca. 30 ganger. Plasser deretter din Walkman på en
tørr klut i romtemperatur i to til tre timer for å sikre deg at den er helt tørr før du bruker den neste gang.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Beslektet emne
Vannbestandighet og støvtetthet for denne Walkman
Forskjellene mellom standard-type ørepropper og svømmeørepropper
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Merknader om lading av batteriet etter svømming

Før du lader batteriet, må du forsikre deg om at din Walkman ikke er våt.
Hvis Walkman er våt, tørk av fuktigheten helt og tørk Walkman i romtemperatur. Før du lader batteriet må du
kontrollere at det er ingen fuktighet på Walkman.
USB-batteriladeren (inkludert) er ikke vannbestandig.

Ikke berør USB-batteriladeren med våte hender.
Ikke bruk USB-batteriladeren når Walkman er våt.

Beslektet emne
Vannbestandighet og støvtetthet for denne Walkman
Forskjellene mellom standard-type ørepropper og svømmeørepropper
Vedlikehold
Merknader om lading av batteriet

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Generell informasjon

Ladetid og avspillingstid avhenger av følgende forhold.

Hvor mange ganger du har ladet batteriet
Temperatur under bruk

Når batteriet er tilstrekkelig oppladet, men batteriets levetid har falt til om lag halvparten av sitt normale område, kan
batteriet være oppbrukt.
Et oppladbart litiumionbatteri er integrert i din Walkman. Når du lagrer Walkman over lengre tid, kan du se følgende
for å hindre at det innebygde batteriet forringes.

Lagre Walkman ved temperaturer fra ‒5 °C til +45°C  .
For å hindre forringing av batteriet, bør batteriet lades minst én gang hver sjette måned.  

Du føler en mild kribling mot ørene, spesielt i tørr luft.  
Dette er et resultat av statisk elektrisitet i kroppen.  
Effekten kan reduseres ved å bruke klær av naturlige materialer.
Sony er ikke ansvarlig for brukerdata selv om følgende problemer oppstår på grunn av feil i Walkman eller en
datamaskin.

Opptak eller nedlasting av data er ufullstendig.
Data (for eksempel musikk) er skadet eller slettet.

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Vedlikehold

Rengjør din Walkman med en myk klut, for eksempel en slik som brukes på brilleglass.
For rengjøring av en Walkman som har blitt veldig skitten, bruk en klut som er fuktet med et mildt rengjøringsmiddel.
Ikke rengjør med løsemidler som alkohol, nafta eller malingstynner. Disse løsemidlene kan skade overflaten på
Walkman.

Pleie og rengjøring etter at du har svømt i basseng eller i havet.

Rengjør øreproppene og Walkman etter hver bruk som følger.

Hvis salt og sand blir liggende på Walkman, kan metallkontaktene ruste eller fremmedlegemer kan bygge seg opp.
Som resultat kan det hende at Walkman ikke lades riktig, eller en datamaskin vil kanskje ikke kunne gjenkjenne
Walkman.
Vask Walkman i lunkent vann hvis sololje eller solkrem fester seg på Walkman. Disse stoffene kan forårsake skade
på Walkman, for eksempel misfarging eller sprekker.
Vær forsiktig så du ikke får fremmedlegemer (ørevoks osv.) på hodetelefondelene. Disse stoffene kan føre til tap av
lyd eller forringelse av lydkvalitet.

Fjern salt og sand fra Walkman umiddelbart etter at du har brukt den i sjøen. Vask Walkman med ferskvann, for
eksempel vann fra springen.

1.

Fyll et vaskefat eller en bøtte med ferskvann. Rist Walkman forsiktig omtrent 20 ganger. Deretter, bløtlegg Walkman i
ca. 30 minutter.

2.

Fjern øreproppene fra Walkman. Håndvask deretter øreproppene med et mildt vaskemiddel. Etter at du har vasket
øreproppene, tørk øreproppene godt.

3.

Skyll kontaktene og ( ) og strekkmetallarket ( ) på din Walkman med lett rennende vann fra kranen.
Hvis terminaler og strekkmetallark ikke er rene, kan du rengjøre dem med en myk børste (for eksempel en
tannbørste).

4.
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Merknad
Ikke bruk mye kraft på strekkmetallarket. Det kan skade strekkmetallarket.

Ikke gni fremmedstoffer på strekkmetallarket. Dette kan dytte stoffene inn i hodetelefonene.

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Fjern all fuktighet fra terminaler og overflaten av Walkman med en myk, tørr klut.5.

Klapp hodetelefonene forsiktig mot en tørr klut. Gjenta klappingen omtrent 20 ganger.6.

Klapp området rundt knappene på Walkman forsiktig mot en tørr klut. Gjenta klappingen omtrent 30 ganger.7.

Plasser Walkman på en tørr klut. La deretter Walkman ligge i romtemperatur i 2 til 3 timer.8.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Nettsted for kundestøtte

Besøk nettstedet for kundestøtte i ditt land eller område i følgende situasjoner.

Når du har et spørsmål om Walkman.
Når du har et problem med Walkman.
Når du vil ha informasjon om artikler som er kompatible.

For kunder i USA, Canada og Latin-Amerika:

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

For kunder i Europa:

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

For kunder i Kina:

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

For kunder i Asia og Stillehavsregionen, Oseania, Midtøsten og Afrika:

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

For kunder som har kjøpt utenlandsk modell:

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

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Spesifikasjoner

Grensesnitt

Bluetooth

Bluetooth-spesifikasjoner

Mikrofon

Stereo

Utgang (hodetelefoner)

Lydinnstillinger

Dynamic Normalizer (på/av)

Generelt

USB Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel)

Kommunikasjonssystem Bluetooth-spesifikasjon versjon 4.0

Frekvensområde 2,4 GHz-båndet (2,4000 GHz–2,4835 GHz)

Modulasjonsmetode FHSS, andre

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

Kodek som støttes (*2) SBC (*3), AAC

Bluetooth-profiler er standardisert i henhold til formålet med Bluetooth-enheten.*1
Kodek angir lydsignalkomprimering og konverteringsformat.*2
SBC står for Subband Codec.*3

Frekvens
Frekvensrespons
20 Hz til 20 000 Hz
(ved avspilling av datafil, måling av enkeltsignal)

Strømkilde Innebygd oppladbart litiumionbatteri
USB-strøm (fra en datamaskin via en USB-batterilader for spilleren)

Ladetid USB-basert lading
Ca. 1,5 timer
Hurtigladning
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Kapasitet

Fjernkontroll (leveres kun for NW-WS625)

Bluetooth
Bluetooth-spesifikasjoner

Generelt

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Ca. 3 minutters lading gir opptil ca. 60 minutters avspilling.

Temperatur under bruk -5 °C til +45 °C 

Vekt Ca. 32 g 

Vannbestandighet/støvtetthet
IP65/IP68 (IEC 60529) eller tilsvarende *

med svømmeørepropper tilkoblet*

NW-WS623 4 GB

NW-WS625 16 GB

Kommunikasjonssystem Bluetooth-spesifikasjon versjon 4.0

Frekvensområde 2,4 GHz-båndet (2,4000 GHz–2,4835 GHz)

Modulasjonsmetode Annet

Strømkilde CR1620 Litium-klokkebatteri (*1)

Temperatur under bruk -5 °C til +45 °C 

Vekt Ca. 11 g 

Vannbestandighet/støvtetthet IP65 (IEC 60529) eller tilsvarende

Batteriet som leveres ved innkjøp, kan ha kortere batterilevetid da det installeres på fabrikken for å sjekke ytelsen.*1

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Batterilevetid

Verdiene nedenfor viser den omtrentlige batterilevetiden når innhold spilles av kontinuerlig.

Batteriets levetid i Walkman

Walkman-modus (omtrentlig)

Hodetelefonmodus (omtrentlig)

Merknad
Selv om spilleren er slått av i lengre tid, så brukes likevel en liten mengde batteristrøm.

Batterilevetiden kan variere avhengig av lydstyrke, bruksvilkår og omgivelsestemperatur.

Batteriets levetid kan bli 20% kortere når innstillingen "Dynamic Normalizer" er aktiv.

Batterilevetiden for kontinuerlig avspilling via en Bluetooth-forbindelse kan bli 40 % til 70 % kortere, avhengig av innholdsformatet
eller innstillingene på den tilkoblede enheten.

Batteriets levetid kan bli ca. 20 % kortere når Walkman er sammenkoblet med fjernkontrollen. (Dette er en standardinnstilling for
NW-WS625.) Tilbakestill Walkman til fabrikkinnstillingene for å forlenge batterilevetiden som beskrevet i dette emnet. Når du
bruker Fjernkontroll, er det mulig at du må sammenkoble Walkman og Fjernkontroll igjen. Se [Hjelpeveiledning] for mer
informasjon.

Batterilevetiden på Fjernkontroll (leveres kun for NW-WS625)

Ca. 18 måneder (2 timers bruk hver dag) (*1)

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

MP3 128 kbps
Omgivelseslydmodus PÅ 8 timer

Omgivelseslydmodus AV 12 timer

Linear PCM 1411 kbps
Omgivelseslydmodus PÅ 7 timer

Omgivelseslydmodus AV 10 timer

Omgivelseslydmodus PÅ 3,5 timer

Omgivelseslydmodus AV 4 timer

Batterilevetiden kan variere med omgivelsestemperatur eller bruksstatus. Verdien er kun ment som referanse.*1

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Maksimalt antall opptakbare sanger

De omtrentlige tidene er basert på et tilfelle der du overfører eller spiller inn kun 4 minutter lange sanger.

Antall (ca.)

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

 NW-WS623 NW-WS625

MP3 128 kbps 880 sanger 3850 sanger

Lineær PCM 1411 kbps 75 sanger 350 sanger

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Formater som støttes

Musikk (*1, *2, *3)

Lydformater
MP3
Mediefilformat: MP3 (MPEG-1 Layer3)-filformat
Filetternavn: .mp3
Overføringshastighet: 32 kbps til 320 kbps (støtter variabel overføringshastighet (VBR))
Samplingfrekvens: 32, 44,1, 48 kHz

WMA
Mediefilformat: ASF-filformat
Filetternavn: .wma
Overføringshastighet: 32 kbps til 192 kbps (støtter variabel overføringshastighet (VBR))
Samplingfrekvens: 44,1 kHz

FLAC
Mediefilformat: FLAC-filformat
Filendelse: .flac
Bit-dybde: 16 bit
Samplingfrekvens: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

Lineær PCM
Mediefilformat: Wave-Riff-filformat
Filetternavn: .wav
Overføringshastighet: 1411 kbps
Samplingfrekvens: 44,1 kHz

AAC
Mediefilformat: MP4-filformat
Filetternavn: .mp4, .m4a, .3gp
Overføringshastighet: 16 kbps til 320 kbps (støtter variabel overføringshastighet (VBR))
Samplingfrekvens: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Samplingfrekvens korresponderer kanskje ikke med alle kodere.*1
Kopibeskyttede filer kan ikke spilles av.*2
Ikke-standard bit-hastigheter eller ikke-garanterte bit-hastigheter er inkludert avhengig av samplingfrekvensen.*3

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Systemkrav

Internett
Internett-forbindelse

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Walkman fungerer ikke. Du kan ikke slå på Walkman.

Hvis Walkman er koblet til en datamaskin, koble Walkman fra datamaskinen.
Start Walkman på nytt.
Hvis problemet vedvarer, lad batteriet i 30 minutter eller lengre ved hjelp av USB-batteriladeren (inkludert).
Merk: 
Når driftslampen lyser opp under lading, kan du bruke Walkman. Selv om Walkman er koblet til en datamaskin, kan
det hende at driftslampen ikke lyser når batterinivået er lavt.

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Du kan ikke lade batteriet.

Hvis kontaktene på Walkman er skitne, kan følgende problemer oppstå:

Batteriet kan ikke lades.
En datamaskin gjenkjenner ikke Walkman.

Koble til og fra Walkman fra USB-batteriladeren flere ganger. Hvis problemet vedvarer, gjør du følgende:

Rengjør kontaktene på Walkman med en våt og myk tannbørste e.l.
Etter at du har rengjort Walkman, fjern all fuktighet fra kontaktene på Walkman med en myk, tørr klut. Tørk
Walkman helt før bruk.

Hvis det gjenværende batterinivået er for lavt, lyser kanskje ikke driftslampen selv om du kobler Walkman til en
datamaskin. I slike tilfeller, koble Walkman til datamaskinen i 30 minutter eller mer til driftslampen lyser.

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Det innebygde oppladbare batteriet utlades raskt selv etter at Walkman er fullt
oppladet.

Hvis batteriets levetid blir halvparten så kort som vanlig, bør du vurdere å skifte ut batteriet.
Batteriets levetid avhenger av bruksforholdene, innstillingene og omgivelsestemperaturen.
I tillegg vil følgende funksjoner tappe batteriet raskere enn kontinuerlig bruk av Walkman.

Hvis du slår Walkman av eller på ofte.
Hvis du endrer innstillingene på Walkman ofte.
Batteriet lades og utlades gjentatte ganger.  
Dette vil gradvis redusere kapasiteten til batteriet. Som resultat kan batteriet kan gå tomt for strøm raskt selv etter at
det er fulladet.

Hvis du vil skifte batteriet, kan du kontakte nærmeste Sony-forhandler eller Sony Service Center.
Batteriet kan lades omtrent 500 ganger i gjennomsnitt.
Batterilevetiden avhenger imidlertid av temperatur og bruksmiljø.
Når levetiden til et fulladet batteri blir halvparten så kort som vanlig, bør du vurdere å skifte ut batteriet.
Hvis du vil skifte batteriet, kan du kontakte nærmeste Sony-forhandler eller Sony Service Center.
Ikke skift ut batteriet selv. Batteriet er bygd inn i Walkman. Utskiftning av batteri krever profesjonell kunnskap og
ferdigheter.

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Datamaskinen gjenkjenner ikke tilkoblet Walkman.

Prøv følgende:

Kontroller tilkoblingen mellom Walkman og USB-kabel (USB-batterilader).
Kontroller at Walkman og datamaskinen er koblet riktig med USB-kabelen (USB-batterilader) (inkludert).
Hvis terminalene på Walkman er skitne, vil du kanskje ikke være i stand til å lade batteriet, eller datamaskinen
gjenkjenner kanskje ikke Walkman.
Koble til og fra Walkman og USB-batteriladeren flere ganger. Hvis problemet vedvarer, kan du fjerne smuss fra
terminalene på Walkman ved hjelp av en våt og myk tannbørste, osv.
Husk også å bruke USB-kabelen (USB-batterilader) (inkludert) til å koble Walkman til datamaskinen.

1.

Start datamaskinen på nytt.
Koble Walkman fra datamaskinen og start datamaskinen på nytt.

2.

Start Walkman på nytt.
Hold nede knappen ( ) i 10 sekunder til Walkman starter på nytt.

3.

Koble Walkman til en annen USB-port på datamaskinen.
Koble Walkman til en annen USB-port hvis datamaskinen har flere USB-porter. Sjekk deretter om datamaskinen nå
gjenkjenner Walkman.
Hvis andre enheter enn Walkman er koblet til datamaskinen via USB, kobler du fra de andre enhetene.
Koble bare Walkman til datamaskinen og sjekk at Walkman og datamaskinen fungerer som de skal.
Hvis du bruker en av følgende enheter, fjern enheten fra datamaskinen. Koble deretter Walkman direkte til en USB-
port på datamaskinen.

En USB-hub uten en AC-adapter
Et USB-grensesnittkort

4.

Installer enhetsdriveren på nytt.
Hvis enhetsdriveren på datamaskinen ikke fungerer som den skal, kan det hende at datamaskinen ikke gjenkjenner
Walkman.

5.

Deaktiver bakgrunnsprogrammer, og koble deretter Walkman til datamaskinen.
Hvis det finnes aktive bakgrunnsprogrammer på datamaskinen (for eksempel antivirus-programvare), kan det hende
at datamaskinen ikke gjenkjenner Walkman.
Avslutt bakgrunnsprogrammene før du kobler Walkman til datamaskinen.
For detaljer om hvordan du avslutter et bakgrunnsprogram, se følgende.

Se Hjelp-dokumentasjonen for hvert program.
Kontakt produsenten av programmet.
Kontakt produsenten av datamaskinen.

6.
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Lyden blir dempet (lavt volum). Det er ingen lyd.

Hvis fremmedlegemer (for eksempel ørevoks) tilsøler hodetelefonene, kan følgende problemer oppstå.

Lyden er ikke klar.
Volumet er lavt.

Rengjør strekkmetallarket ved hjelp av en tannbørste e.l.

Hint
Hvis volumet er lavt bare når du bruker Fjernkontroll (kun NW-WS625), kontroller at Fjernkontroll er tørr.

Hvis Fjernkontroll er våt, tørk Fjernkontroll grundig med en tørr klut før bruk.

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Fjern øreproppene.1.

Skyll kontaktene og strekkmetallarket på din Walkman med lett rennende vann fra kranen.
Skrap ut alt stoff på strekkmetallarket sidelengs med en myk tannbørste.
Ikke bruk mye kraft på strekkmetallarket. Det kan skade strekkmetallarket.

: Kontakter
: Strekkmetallark

2.

Når du har fjernet stoffet, fjern all fuktighet fra overflaten av Walkman med en myk, tørr klut.3.

Klapp hodetelefonene forsiktig mot en tørr klut.Gjenta klappingen omtrent 20 ganger.
Legg Walkman på en tørr klut. La deretter Walkman ligge i romtemperatur i 2–3 timer.

4.

Koble til øreproppene på en sikker måte.
Kontroller om lyden er normal.

5.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Walkman spiller ikke spor i ønsket rekkefølge.

Hvis du overfører musikkspor fra en datamaskin til Walkman ved å dra og slippe sporene, kan det hende at
sporrekkefølgen blir en annen enn på albumet.
I dette tilfellet kan du prøve følgende fremgangsmåte:

Hint
Etter at Walkman gjenkjenner navnene på mapper og filer, spiller Walkman spor i følgende rekkefølge.

Én byte-tall
Alfabetiske tegn med én byte
To-byte Hiragana
To-byte Katakana
Kinesiske tegn (Kanji)
To-byte tall
To-byte alfabetiske tegn
Én-byte Katakana
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Koble Walkman til en datamaskin.1.

På datamaskinen, kan du åpne [Datamaskin] – [WALKMAN].
På en Mac-datamaskin, åpne [WALKMAN] fra skrivebordet.

2.

Åpne [MUSIC] i [WALKMAN].3.

Legg til et nummer i begynnelsen av navnet på mappen eller filnavnet (spornavn).
For eksempel: [001_albumnavn] eller [002_sangnavn] osv.

4.

Koble din Walkman fra datamaskinen.
Walkman vil spille sporene i numerisk rekkefølge.

5.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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Samme spor eller album spilles gjentatte ganger. Sporene spilles av i tilfeldig
rekkefølge.

Sett avspillingsmodus til Normal.

Hver gang du trykker på knappen ( ), vil du høre stemmeveiledningene og avspillingsmodus endres i følgende
rekkefølge.
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...
Hvis du vil skifte til neste avspillingsmodus, må du vente til talemeldingen avsluttes.
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Hvordan vedlikeholde og rengjøre Walkman etter sport (svømming eller løping, osv.)

Hvis Walkman blir tilsølet av svette, bassengvann, sand eller gjørme, gjør du følgende:

Skyll terminalene på Walkman og hodetelefonene med lett rennende vann fra springen.
Tørk Walkman godt.

Hvis terminalene er skitne, vil kanskje ikke de elektriske kontaktene fungere. Også, hvis fremmedlegemer (for eksempel
ørevoks) tilsøler hodetelefonene, vil lyden kanskje ikke være tydelig, eller volumet kan være lavt.
Skyll Walkman med vann, tøm vannet fra Walkman, og tørk Walkman som følger:

Fjern salt og sand fra Walkman umiddelbart etter at du har brukt den. Vask Walkman med ferskvann, for
eksempel vann fra springen.

1.

Fyll et vaskefat eller en bøtte med ferskvann. Rist Walkman forsiktig omtrent 20 ganger. Deretter, bløtlegg
Walkman i ca. 30 minutter.

2.

Fjern øreproppene fra Walkman.Håndvask deretter øreproppene med et mildt vaskemiddel. Etter at du har
vasket øreproppene, tørk øreproppene godt.

3.

Skyll kontaktene og strekkmetallarket på din Walkman med lett rennende vann fra kranen.
Hvis kontaktene ( ) og strekkmetallarket ( ) er ikke rent, rengjør dem med en myk børste (for eksempel en
tannbørste).

4.

Fjern all fuktighet fra kontaktene og overflaten på Walkman med en myk, tørr klut.5.

Klapp hodetelefonene forsiktig mot en tørr klut.Gjenta klappingen omtrent 20 ganger.6.
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Merknad
Ikke bruk mye kraft på strekkmetallarket. Det kan skade strekkmetallarket.

Ikke gni fremmedstoffer på strekkmetallarket. Dette kan dytte stoffene inn i hodetelefonene.

4-688-893-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Trykk området rundt knappene på Walkman forsiktig mot en tørr klut.Gjenta klappingen omtrent 30 ganger.7.

Legg Walkman på en tørr klut. La deretter Walkman ligge i romtemperatur i 2–3 timer.8.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
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