
Przewodnik pomocniczy

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Skorzystaj z tego podręcznika w razie problemów lub gdy chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z odtwarzacza
WALKMAN®.

Kolor odtwarzacza Walkman sprzedawanego w niektórych krajach/regionach może różnić się od przedstawionego.

Zalecany program dla komputerów z systemem Windows zmieniono na „Music Center for PC”.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Czynności wstępne

Przed pierwszym użyciem

Instrukcje i informacje ogólne dotyczące odtwarzacza Walkman

Sprawdzanie zawartości pakietu

Korzystanie z dostarczonych akcesoriów
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Różnice pomiędzy standardowymi wkładkami dousznymi i wkładkami dousznymi do pływania

Zmiana wkładek dousznych

Instalowanie programu Music Center for PC (Windows)

Instalowanie programu Content Transfer (Mac)

Zasilanie/ładowanie

Włączanie lub wyłączanie odtwarzacza Walkman

Ładowanie akumulatora

Wydłużanie czasu pracy akumulatora

Uwagi dotyczące ładowania akumulatora

Podstawowe operacje

Elementy i przyciski

Obsługa odtwarzacza Walkman

Sposób zakładania odtwarzacza Walkman na uszy

Poprawienie dopasowania

Odłączanie odtwarzacza Walkman

Lampka OPR (praca)

Sprawdzanie stanu odtwarzacza w oparciu o lampkę OPR

Korzystanie z odtwarzacza Walkman w wodzie

Wodoodporność i pyłoszczelność niniejszego odtwarzacza Walkman

Wymiana wkładek dousznych na wkładki douszne do pływania

Dlaczego dźwięk jest wytłumiony podczas pływania?

Uwagi dotyczące pływania w basenie lub w oceanie

Uwagi dotyczące ładowania akumulatora po korzystaniu z urządzenia podczas pływania

Regulacja głośności

Regulacja głośności zgodnie z dyrektywami europejskimi i koreańskimi

Przesyłanie muzyki

Przygotowywanie nagrań muzycznych

Korzystanie z komputera z systemem Windows

Przesyłanie plików z komputera Windows za pomocą programu Music Center for PC
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Przesyłanie plików przy użyciu Eksploratora Windows

Importowanie plików z odtwarzacza Walkman do programu Music Center for PC

Korzystanie z komputera z systemem Mac

Przesyłanie plików z komputera Mac za pomocą programu Content Transfer

Przesyłanie plików przy użyciu programu Finder systemu Mac.

Tworzenie listy odtwarzania na komputerze

Uwagi dotyczące przesyłania nagrań z komputera

Odtwarzanie/ porządkowanie/ usuwanie muzyki

Odtwarzanie muzyki

Przechodzenie do poprzedniej/następnej jednostki (folderu/listy odtwarzania/albumu)

Zmiana trybu odtwarzania (Ciągłe/Losowe)

Zmiana zakresu odtwarzania (folder/lista odtwarzania/album)

Usuwanie utworów z odtwarzacza Walkman

Odtwarzanie i połączenia na smartfonie

Bluetooth

Możliwości funkcji Bluetooth

Nawiązywanie połączenia między odtwarzaczem Walkman a smartfonem

Połączenia jednym dotknięciem ze smartfonem (NFC)

Podłączanie odtwarzacza Walkman po raz pierwszy do niesparowanego smartfona z systemem Android

Podłączanie odtwarzacza Walkman po raz pierwszy do urządzenia iPhone

Nawiązywanie połączenia między odtwarzaczem Walkman a sparowanym smartfonem

Odtwarzanie muzyki na smartfonie

Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth

Odtwarzanie muzyki na smartfonie

Wybór odtwarzacza Walkman lub smartfona jako źródła dźwięku

Wybór jakości odtwarzania bezprzewodowego

Uwagi dotyczące funkcji Bluetooth

Uwagi dotyczące odtwarzania muzyki ze smartfona

Rozmowy telefoniczne

Odbieranie połączeń/kończenie połączeń
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Odrzucanie połączenia

Uwagi dotyczące głośności połączeń na smartfonach

Różne funkcje

Tryb dźwięków otoczenia

Czym jest tryb dźwięków otoczenia?

Korzystanie z trybu dźwięków otoczenia

Korzystanie z pilota zdalnego sterowania (tylko NW-WS625)

Elementy i przyciski (Pilot zdalnego sterowania)

Korzystanie z pilota zdalnego sterowania

Parowanie odtwarzacza Walkman z pilotem zdalnego sterowania

Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania

Uwagi dotyczące pilota zdalnego sterowania

Zmiana ustawień dźwięku

Ograniczanie poziomu głośności

Dostosowywanie różnic w poziomie głośności pomiędzy utworami

Ponowne uruchamianie / inicjowanie

Ponowne uruchamianie odtwarzacza Walkman

Przywracanie ustawień fabrycznych odtwarzacza Walkman

Formatowanie pamięci odtwarzacza Walkman

Informacje o wersji/Aktualizacje systemu

Sprawdzanie informacji na temat odtwarzacza Walkman

Aktualizacja oprogramowania systemowego odtwarzacza Walkman

Komunikat

Uwagi dotyczące korzystania z odtwarzacza Walkman

Informacje dotyczące słuchawek

Uwagi dotyczące wbudowanego akumulatora

Uwagi dotyczące oprogramowania

Uwagi dotyczące danych przykładowych

Uwagi dotyczące pływania w basenie lub w oceanie
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4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Uwagi dotyczące ładowania akumulatora po korzystaniu z urządzenia podczas pływania

Ogólne informacje

Konserwacja

Witryna pomocy technicznej dla klientów

Dane techniczne

Dane techniczne

Czas pracy akumulatora

Maksymalna liczba możliwych do nagrania utworów

Obsługiwane formaty

Wymagania systemowe

Rozwiązywanie problemów

Zasilanie/ładowanie

Odtwarzacz Walkman nie działa. Nie można włączyć odtwarzacza Walkman.

Nie można naładować akumulatora.

Wbudowany akumulator szybko rozładowuje się, nawet po całkowitym naładowaniu odtwarzacza Walkman.

Komputer

Komputer nie rozpoznaje podłączonego odtwarzacza Walkman.

Odtwarzanie muzyki

Dźwięk staje się przytłumiony (niski poziom głośności). Brak dźwięku.

Walkman nie odtwarza utworów w żądanej kolejności.

Ten sam utwór lub album jest odtwarzany wielokrotnie. Utwory odtwarzane są w losowej kolejności.

Inne

Sposób konserwacji i czyszczenia odtwarzacza Walkman po zajęciach sportowych (pływanie, bieganie itp.)
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Przewodnik pomocniczy

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Przed pierwszym użyciem

Dziękujemy za zakup odtwarzacza Walkman.

Informacje na temat przepisów, regulacji i praw do znaków towarowych znajdują się w dokumencie „Ważne
informacje” w pamięci wewnętrznej urządzenia. Aby zapoznać się z tymi informacjami, skopiuj plik
[Important_Information] na komputer i wykonaj poniższe kroki. 
Kliknij dwukrotnie plik [Important_Information]. Następnie wybierz język.

Przed rozpoczęciem korzystania z odtwarzacza Walkman, przeczytaj tematy w sekcji [Powiązany temat].

Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki TM i ® nie są wymieniane.

Przed rozpoczęciem korzystania z odtwarzacza Walkman, sprawdź następujące informacje.

Nazwy modeli

W niniejszej pozycji [Przewodnik pomocniczy] pojawia się kilka nazw modeli. Niektóre modele nie są dostępne w
pewnych krajach lub regionach zakupu odtwarzacza Walkman.

Wymagania dotyczące systemu operacyjnego komputera

W przypadku podłączania odtwarzacza Walkman do komputera sprawdź wymagania dotyczące systemu operacyjnego
komputera.

Ładowanie akumulatora

Przy pierwszym uruchomieniu odtwarzacza Walkman poziom naładowania akumulatora może być niski. Naładuj
akumulator przed użyciem.

Ilustracje

Ilustracje w niniejszym podręczniku mają charakter wyłącznie informacyjny.
Mogą one różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.

Dane techniczne i wygląd odtwarzacza mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Powiązany temat
Instrukcje i informacje ogólne dotyczące odtwarzacza Walkman
Wymagania systemowe
Ładowanie akumulatora
Uwagi dotyczące korzystania z odtwarzacza Walkman
Informacje dotyczące słuchawek

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Uwagi dotyczące wbudowanego akumulatora
Uwagi dotyczące oprogramowania
Uwagi dotyczące danych przykładowych
Uwagi dotyczące pływania w basenie lub w oceanie
Uwagi dotyczące ładowania akumulatora po korzystaniu z urządzenia podczas pływania
Ogólne informacje
Konserwacja
Witryna pomocy technicznej dla klientów

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Przewodnik pomocniczy

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Instrukcje i informacje ogólne dotyczące odtwarzacza Walkman

Sony dostarcza następujące instrukcje i informacje dotyczące odtwarzacza Walkman.
Dostarczane instrukcje zawierają objaśnienia poniższych operacji i funkcji.

Podstawowe operacje.
Nietypowe funkcje wymagające objaśnień.
Skomplikowane operacje wymagające instrukcji.

Przewodnik pomocniczy

Niniejszy Przewodnik pomocniczy zawiera jedynie informacje na temat standardowych procedur obsługi.
W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez
powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
Tak jak w przypadku każdego tłumaczenia maszynowego, niniejsze tłumaczenie nie uwzględnia kontekstu i tekst mógł
nie zostać przełożony zgodnie z pierwotnie zamierzonym znaczeniem.
W związku z tym, tłumaczenie nie zawsze może dokładnie odzwierciedlać pierwotną treść.

Przenoszenie nagrań do odtwarzacza Walkman.
Korzystanie z różnych funkcji.
Uwagi dotyczące korzystania z odtwarzacza Walkman.

 Skrócona instrukcja obsługi (drukowana)

Podstawowe kroki w celu rozpoczęcia odtwarzania muzyki po zakupie odtwarzacza Walkman.

Instrukcja obsługi (drukowana)

Uwagi dotyczące korzystania z odtwarzacza Walkman
Informacje o zgodności
[Ważne informacje] - jak uzyskać dostęp

Przeczytaj przed korzystaniem z odtwarzacza Walkman w basenie lub w oceanie

Mocowanie wkładek dousznych do pływania
Uwagi dotyczące korzystania z odtwarzacza Walkman w basenie lub oceanie
Informacje o konserwacji

Ważne informacje (dostarczane w pamięci odtwarzacza Walkman)

Informacje na temat praw autorskich, ustaw i przepisów 
W celu odczytania pliku należy zainstalować na komputerze dołączone oprogramowanie.

Witryna pomocy technicznej dla klientów (online)

Zobacz [Witryna pomocy technicznej dla klientów] w pozycji [Przewodnik pomocniczy].

Najnowsze informacje na temat odtwarzacza Walkman
CZP: Często zadawane pytania
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Powiązany temat
Witryna pomocy technicznej dla klientów

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Przewodnik pomocniczy

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Sprawdzanie zawartości pakietu

NW-WS623/WS625 (Wspólne)
Walkman (1)
Wkładki douszne (1 zestaw)
Wkładki douszne do pływania (1 zestaw)
Stacja dokująca USB (1)
Kabel USB (1)
Taśma regulacyjna (1)
Skrócona instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
Przeczytaj przed korzystaniem z odtwarzacza Walkman w basenie lub w oceanie

NW-WS625
Pilot zdalnego sterowania (1)

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Przewodnik pomocniczy

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Różnice pomiędzy standardowymi wkładkami dousznymi i wkładkami dousznymi do
pływania

Dwa różne rodzaje wkładek dousznych są dostarczane z odtwarzaczem Walkman. Wkładek dousznych do pływania
należy używać podczas pływania.

Standardowe wkładki douszne
Standardowych wkładek dousznych można używać w różnych sytuacjach.

Wkładki douszne do pływania
Wkładki douszne do pływania zapobiegają wnikaniu wody do wnętrza słuchawek. Korzystając z wkładek dousznych do
pływania, można wygodnie słuchać muzyki podczas pływania.

Uwaga
Poziom głośności w przypadku wkładek dousznych do pływania jest niższy niż w przypadku standardowych wkładek dousznych.
W razie potrzeby należy zwiększyć głośność.

Po wymianie wkładek dousznych do pływania na standardowe wkładki douszne poziom głośności będzie wyższy. Dostosuj
głośność, aby chronić słuch.

Powiązany temat
Sprawdzanie zawartości pakietu
Zmiana wkładek dousznych
Wymiana wkładek dousznych na wkładki douszne do pływania

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Przewodnik pomocniczy

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Zmiana wkładek dousznych

Aby cieszyć się lepszą jakością dźwięku, wybierz wkładki douszne w odpowiednim rozmiarze dla każdego ucha.

Wskazówka
W przypadku zużycia się wkładek dousznych, wymień je na nowe.

Jeśli wkładki douszne ulegną zabrudzeniu, ściągnij je ze słuchawek. Następnie umyj wkładki douszne neutralnym detergentem.
Po umyciu należy wysuszyć słuchawki, a następnie zamocować je ponownie.

Odłącz wkładki douszne od słuchawek.

Przytrzymaj słuchawki, a następnie przekręć wkładki douszne i pociągnij za nie.
Jeśli wkładki są śliskie, wystarczy zawinąć je w miękką, suchą ściereczką.

1

Załóż nowe wkładki douszne na słuchawki.

Porządnie dociśnij wkładki douszne i nasuń je na słuchawki. Wyrównaj końce wkładek dousznych ( ) ze znakiem 
 na słuchawkach.

Aby zapobiec odczepieniu się wkładek dousznych i utknięciu ich w uszach, należy koniecznie prawidłowo założyć
wkładki douszne.

2
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Powiązany temat
Sprawdzanie zawartości pakietu
Różnice pomiędzy standardowymi wkładkami dousznymi i wkładkami dousznymi do pływania
Wymiana wkładek dousznych na wkładki douszne do pływania

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Przewodnik pomocniczy

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Instalowanie programu Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC to aplikacja przeznaczona dla komputerów z systemem Windows. Należy korzystać z najnowszej
wersji programu Music Center for PC.
Music Center for PC pozwala wykonywać opisane poniżej operacje.

Importowanie nagrań (np. muzyki) z płyt CD do komputera.

Porządkowanie i zarządzanie nagraniami.
Na przykład można tworzyć listy odtwarzania.

Przesyłanie nagrań z komputera do odtwarzacza Walkman.

Przed zainstalowaniem programu Music Center for PC sprawdź wymagania systemowe.

Powiązany temat
Przygotowywanie nagrań muzycznych
Przesyłanie plików z komputera Windows za pomocą programu Music Center for PC
Wymagania systemowe

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Uzyskaj dostęp do witryny pobierania programu Music Center for PC.

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

1

Zainstaluj Music Center for PC.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instalacji, zobacz [Pobierz] – [Procedura instalacji] w witrynach
pomocy technicznej Music Center for PC. (http://www.sony.net/smc4pc/)

2

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Przewodnik pomocniczy

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Instalowanie programu Content Transfer (Mac)

Content Transfer to oprogramowanie dla komputerów Mac. Należy korzystać z najnowszej wersji programu Content
Transfer. Istnieje możliwość przesyłania nagrań, którymi można zarządzać z poziomu aplikacji iTunes lub Finder. Można
po prostu przeciągnąć i upuścić utwory lub albumy, aby przesłać je do odtwarzacza Walkman.
Przed zainstalowaniem programu Content Transfer sprawdź wymagania systemowe.

Uwaga
Po wyświetleniu monitu, uruchom ponownie komputer. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Powiązany temat
Przygotowywanie nagrań muzycznych
Przesyłanie plików z komputera Mac za pomocą programu Content Transfer
Wymagania systemowe

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Uzyskaj dostęp do Instalatora programu Content Transfer.

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

1

Otwórz pobrany plik.

Program [ContentTransfer.dmg] zostanie automatycznie zapisany w folderze pobierania. Folder ten może otworzyć
się automatycznie.

2

Zainstaluj Content Transfer.

Uruchom [ContentTransfer.pkg]. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po zakończeniu
instalacji, zostanie wyświetlona ikona .

3

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Przewodnik pomocniczy

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Włączanie lub wyłączanie odtwarzacza Walkman

Wyłączanie odtwarzacza Walkman
Przytrzymaj wciśnięty przycisk ( ) przez 3 sek.
Rozlegnie się dźwięk wyłączania. Następnie odtwarzacz Walkman wyłączy się a lampka ( ) zgaśnie.

Wskazówka
Odtwarzacz Walkman wyłączy się automatycznie, jeśli nie będzie obsługiwany przez 30 minut (tylko przy wstrzymanym
odtwarzaniu). Aby włączyć odtwarzacz Walkman, przytrzymaj wciśnięty przycisk ( ) przez 3 sek.

Po wyłączeniu odtwarzacza Walkman, pilot zdalnego sterowania (tylko NW-WS625) wyłączy się.

Powiązany temat
Sprawdzanie stanu odtwarzacza w oparciu o lampkę OPR
Korzystanie z pilota zdalnego sterowania

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Przytrzymaj wciśnięty przycisk ( ) przez 3 sek.

Rozlegnie się dźwięk uruchamiania.
Po włączeniu odtwarzacza Walkman zapali się lampka ( ).

1

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Przewodnik pomocniczy

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Ładowanie akumulatora

Wskazówka
Szczegółowe informacje na temat czasu potrzebnego do całkowitego naładowania akumulatora można znaleźć w części [Dane
techniczne].

Uwaga
Komputer może nie rozpoznać odtwarzacza Walkman w następujących sytuacjach.

Przy pierwszym podłączeniu odtwarzacza Walkman do komputera.

Podłącz kabel USB (wchodzi w skład zestawu) do stacji dokującej USB (wchodzi w skład zestawu).
Następnie zamocuj odtwarzacz Walkman w stacji dokującej USB.

Upewnij się, że doszło do połączenia styków (  i ).

1

Podłącz odtwarzacz Walkman do portu USB włączonego komputera.

Stan naładowania sygnalizuje lampka ( ).
Podczas ładowania akumulatora: kolor pomarańczowy
Po zakończeniu ładowania: kolor zielony

2

Odłącz odtwarzacz Walkman od komputera.3
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Gdy odtwarzacz Walkman nie był używany przez dłuższy czas.  
Ładuj odtwarzacz Walkman przez około 10 minut. Walkman może zacząć działać normalnie.

Jeśli styki odtwarzacza Walkman są mokre, osusz je.

Jeśli styki odtwarzacza Walkman są zabrudzone, oczyść je miękką, suchą ściereczką.

Nie można obsługiwać odtwarzacza Walkman w następujących sytuacjach.

Gdy odtwarzacz Walkman jest podłączony do komputera.
Podczas ładowania akumulatora.

Powiązany temat
Wydłużanie czasu pracy akumulatora
Uwagi dotyczące ładowania akumulatora
Uwagi dotyczące ładowania akumulatora po korzystaniu z urządzenia podczas pływania
Dane techniczne

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Wydłużanie czasu pracy akumulatora

Rozładowanie akumulatora można ograniczyć używając odtwarzacza Walkman w następujący sposób.
Czas pracy akumulatora zależy od warunków użytkowania. Szczegółowe informacje na temat czasu pracy akumulatora
można znaleźć w części [Czas pracy akumulatora].

Wyłącz zasilanie ręcznie, gdy odtwarzacz Walkman nie jest używany.
Wyłącz wszystkie ustawienia jakości dźwięku.
Wyłącz funkcję Bluetooth, gdy nie korzystasz z niej.

Powiązany temat
Ładowanie akumulatora
Włączanie lub wyłączanie odtwarzacza Walkman
Ograniczanie poziomu głośności
Dostosowywanie różnic w poziomie głośności pomiędzy utworami
Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth
Połączenia jednym dotknięciem ze smartfonem (NFC)
Uwagi dotyczące wbudowanego akumulatora
Nawiązywanie połączenia między odtwarzaczem Walkman a sparowanym smartfonem
Czas pracy akumulatora

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Uwagi dotyczące ładowania akumulatora

Czas ładowania zależy od warunków użytkowania akumulatora.
Gdy akumulator jest wystarczająco naładowany, ale czas pracy akumulatora uległ skróceniu mniej więcej do połowy
normalnego okresu eksploatacji, akumulator może być zużyty. Należy skontaktować się z najbliższym punktem
sprzedaży produktów Sony lub Sony Service Center.
Komputer może nie rozpoznać odtwarzacza Walkman w następujących sytuacjach.

Przy pierwszym podłączeniu odtwarzacza Walkman do komputera.
Gdy Walkman nie był używany przez dłuższy czas.  
Odtwarzacz Walkman należy ładować przez około 10 minut. Walkman może zacząć działać normalnie.

Gdy temperatura otoczenia wykracza poza zalecany zakres, nastąpi wymuszone przerwanie ładowania.Akumulator
należy ładować w temperaturze otoczenia od 5 °C do 35 °C  .
Akumulator może być ładowany około 500 razy ze stanu całkowitego rozładowania. Dokładna liczba cykli zależy od
warunków użytkowania.
Aby zapobiec pogorszeniu parametrów akumulatora, należy go naładować co najmniej raz na 6 miesięcy.
Nie ma gwarancji prawidłowego przebiegu ładowania w przypadku komputera składanego w warunkach domowych
lub przerabianego.
Można zagwarantować prawidłowy przebieg ładowania przez koncentrator USB tylko wówczas, gdy używany
koncentrator USB ma własne zasilanie i posiada autoryzowane logo.
Walkman nie powinien być podłączony do komputera przez dłuższy czas, gdy komputer nie jest podłączony do
gniazda zasilania. W przeciwnym razie akumulator komputera może się rozładować.
Gdy Walkman jest podłączony do komputera, należy przestrzegać następujących zasad. W przeciwnym razie
Walkman może nie działać poprawnie.

Nie włączać komputera.
Nie uruchamiać ponownie komputera.
Nie wychodzić z trybu uśpienia komputera.
Nie wyłączać komputera.

Podczas ładowania odtwarzacz Walkman może się nagrzewać. Nie świadczy to o usterce.
W trakcie ładowania odtwarzacza Walkman przez komputer i przesyłania danych nie należy odłączać kabla USB. W
przypadku odłączenia kabla USB, dane w odtwarzaczu Walkman mogą zostać utracone.

Powiązany temat
Ładowanie akumulatora
Wydłużanie czasu pracy akumulatora
Uwagi dotyczące ładowania akumulatora po korzystaniu z urządzenia podczas pływania
Uwagi dotyczące wbudowanego akumulatora
Czas pracy akumulatora

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Elementy i przyciski

Wkładka douszna
Można zmieniać wkładki douszne (standardowe wkładki douszne lub wkładki douszne do pływania) na odpowiednie
do warunków użytkowania. Aby cieszyć się lepszą jakością dźwięku, wybierz wkładki douszne w odpowiednim
rozmiarze dla każdego ucha.

1.

Znak N
Dotknij urządzeniem Bluetooth tego znaku, aby nawiązać połączenie Bluetooth. (Urządzenie Bluetooth musi
obsługiwać funkcję NFC).

2.

Przycisk MODE

Naciśnij ten przycisk, aby zmienić tryb odtwarzania (Normal Play/ Repeat Play/ Shuffle Play/ Shuffle All).
Przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy, aby zmienić zakres odtwarzania (Folder Mode/ Playlist Mode/ Album
Mode).
Kliknij dwukrotnie ten przycisk, aby powtarzać odtwarzanie bieżącego utworu (One Track Repeat).

3.

Przycisk AMB/  (Tryb dźwięków otoczenia/Bluetooth)

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć tryb dźwięków otoczenia. Dźwięki otoczenia można usłyszeć
nawet przy założonych słuchawkach.
Kliknij dwukrotnie ten przycisk, aby wybrać inny tryb dźwięków otoczenia. Gdy tryb dźwięków otoczenia jest
włączony, można wybrać tryb dźwięków otoczenia w zależności od otoczenia (Mode A/Mode B/Mode C).
Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku przez 2 sekundy powoduje włączenie lub wyłączenie funkcji
Bluetooth.
Przytrzymaj ten przycisk przez 7 sekund, aby sparować odtwarzacz Walkman z urządzeniem Bluetooth.

4.

Przyciski + (* 1)/– (głośność)
Naciśnij te przyciski, aby wyregulować głośność odtwarzania muzyki lub rozmowy telefonicznej.

5.

Wbudowana antena Bluetooth
Antena pozwala odtwarzaczowi Walkman nawiązywać połączenia z urządzeniami Bluetooth. Nie należy zakrywać
anteny przy nawiązanym połączeniu Bluetooth. W przeciwnym wypadku może dojść do zerwania połączenia.

6.

Przycisk  (zasilanie)

Przytrzymanie tego przycisku przez 3 sekundy włącza lub wyłącza odtwarzacz Walkman.

7.
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Jeśli odtwarzacz przestanie działać stabilnie, przytrzymaj ten przycisk wciśnięty przez 10 sekund, aby ponownie
uruchomić odtwarzacz Walkman.

Lampka OPR (praca)
Lampka sygnalizuje poszczególne stany odtwarzacza Walkman. (Na przykład: zasilanie włączone lub wyłączone itp.)

8.

Przycisk  (odtwarzanie/pauza) (*1)

Naciśnij ten przycisk, aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie.
Naciśnij ten przycisk, aby odebrać lub zakończyć rozmowę, gdy odtwarzacz Walkman jest podłączony do
smartfona.
Przytrzymaj ten przycisk przez 2 sekundy, aby odrzucić połączenie.
Przytrzymaj ten przycisk przez 2 sekundy, aby przełączyć źródło dźwięku (odtwarzacz Walkman lub smartfon).
Przytrzymaj ten przycisk przez 15 sekund, aby przejść do trybu formatowania.

9.

Przycisk  (wstecz)

Naciśnij ten przycisk, aby zmienić pozycję w obrębie bieżącego utworu lub przejść do poprzedniego utworu.
Przytrzymaj ten przycisk, aby uruchomić przewijanie do tyłu z odtwarzaniem.
Kliknij dwukrotnie ten przycisk, aby wrócić do pierwszego utworu z bieżącego folderu lub albumu.
Ponownie kliknij dwukrotnie ten przycisk, aby przejść z powrotem do pierwszego utworu poprzedniego folderu lub
albumu.

10.

Przycisk  (dalej)

Naciśnij ten przycisk, aby przejść do następnego utworu.
Przytrzymaj ten przycisk, aby uruchomić przewijanie do przodu z odtwarzaniem.
Kliknij dwukrotnie ten przycisk, aby przejść do pierwszego utworu w następnym folderze lub albumie.

11.

Styki
W przypadku ładowania akumulatora styki te należy połączyć ze stykami na stacji dokującej USB (wchodzi w skład
zestawu).

12.

Na przycisku  i na przycisku głośności + znajduje się wyczuwalna w dotyku wypukłość. Wyczuwalne w dotyku wypukłości pomagają w
obsłudze przycisków bez patrzenia na nie.

*1

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Sposób zakładania odtwarzacza Walkman na uszy

Wybierz wkładki douszne w odpowiednim rozmiarze dla każdego ucha. Jeśli wkładki douszne nie trzymają się w uszach,
spróbuj inny rozmiar.

Wskazówka
Jeżeli odtwarzacz Walkman uwiera, należy zmienić wkładki douszne.

Aby móc używać odtwarzacza Walkman podczas pływania, należy wymienić standardowe wkładki douszne na wkładki douszne
do pływania.

Uwaga
Dopasuj odtwarzacz Walkman do uszu, gdy wkładki douszne i uszy są jeszcze suche.

Dobrze dopasuj wkładki douszne do uszu. Przez szczelinę między małżowiną uszną a słuchawkami będzie do uszu
przedostawać się woda.

Nie wolno zginać ani deformować pałąka. Wielokrotne zginanie paska na szyję w tym samym miejscu może być przyczyną jego
uszkodzenia lub pęknięcia. Wewnętrzny przewód uszkodzonego pałąka może zostać odsłonięty grożąc zranieniem. W takim
przypadku zaprzestań użytkowania odtwarzacza Walkman.

Sprawdź, która część odtwarzacza Walkman jest lewa, a która prawa.

: lewa
: prawa

1

Przytrzymaj wciśnięty przycisk ( ) przez 3 sek., aby włączyć odtwarzacz Walkman.2

Zawieś pałąk na uszach i oprzyj z tyłu głowy.3

Wsuń sekcje słuchawkowe do uszu.4

Wyreguluj położenie odtwarzacza Walkman, aby leżał wygodnie.5

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Powiązany temat
Poprawienie dopasowania
Różnice pomiędzy standardowymi wkładkami dousznymi i wkładkami dousznymi do pływania
Zmiana wkładek dousznych
Wymiana wkładek dousznych na wkładki douszne do pływania
Odłączanie odtwarzacza Walkman

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Poprawienie dopasowania

Opisane poniżej czynności pozwolą lepiej dopasować odtwarzacz Walkman do uszu.

Stabilizowanie odtwarzacza Walkman za pomocą taśmy regulacyjnej (wchodzi w skład
zestawu)

Przymocuj taśmę regulacyjną do pałąka. Być może wkładki douszne będą ciaśniej dopasowane do uszu.

Stabilizowanie odtwarzacza Walkman za pomocą okularów pływackich

Ustabilizuj element obok strzałki na ilustracji za pomocą paska okularów pływackich. Zapobiegnie do odłączaniu się
odtwarzacza Walkman pod wpływem ciśnienia wody.

Uwaga
Nie wolno zginać i ani deformować pałąka. Wielokrotne zginanie pałąka w tym samym miejscu może być przyczyną jego
uszkodzenia lub pęknięcia. Wewnętrzny przewód uszkodzonego pałąka może zostać odsłonięty grożąc zranieniem. W takim
przypadku zaprzestań użytkowania odtwarzacza Walkman.

Powiązany temat

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Sposób zakładania odtwarzacza Walkman na uszy
Włączanie lub wyłączanie odtwarzacza Walkman

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Odłączanie odtwarzacza Walkman

Przy wyjmowaniu odtwarzacza Walkman z uszu postępuj zgodnie z instrukcjami i uwagami poniżej.

Uwaga
Nie należy raptownie odłączać odtwarzacza Walkman, gdy słuchawki mocno tkwią w uszach. W przeciwnym razie mogą
wystąpić następujące problemy.

Może dojść do uszkodzenia uszu lub błony bębenkowej.
Wkładki douszne mogą pozostać w uszach.

Powiązany temat
Konserwacja

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Delikatnie przesuń odtwarzacz Walkman w górę i w dół. Następnie wyciągnij odtwarzacz Walkman z uszu.1

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Sprawdzanie stanu odtwarzacza w oparciu o lampkę OPR

Przy wyłączonej funkcji Bluetooth

Lampka ( ) wskazuje stan akumulatora i bieżące ustawienia. Lampka może świecić w różnych kolorach i migać na
różne sposoby.

Po włączeniu odtwarzacza Walkman
Uruchamianie

Po włączeniu odtwarzacza Walkman lampka świeci się na zielono. Walkman jest gotowy do użycia.

Wystąpienie błędu

Gdy wystąpił błąd, lampka świeci na czerwono przez 10 sekund. W takim przypadku należy ponownie uruchomić
odtwarzacz Walkman. Jeśli problem będzie się powtarzał, należy sformatować pamięć odtwarzacza Walkman.

W trakcie odtwarzania lub pauzy
Akumulator jest wystarczająco naładowany.

Odtwarzanie jest wstrzymane.

Walkman odtwarza muzykę.

Niski poziom naładowania akumulatora.

Odtwarzanie jest wstrzymane.

Walkman odtwarza muzykę.

Akumulator jest wyczerpany.

Nie można obsługiwać odtwarzacza Walkman. Naładuj akumulator.

Gdy Walkman nie może odtwarzać muzyki z powodu błędu, lampka ta mignie na czerwono dwa razy.

Gdy Walkman jest podłączony do komputera

Trwa ładowanie akumulatora.

Akumulator jest całkowicie naładowany.
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Dane są obecnie przesyłane między odtwarzaczem Walkman a komputerem. Nie należy odłączać odtwarzacza
Walkman od komputera.

W przypadku ładowania akumulatora w temperaturze otoczenia poza zakresem 5 °C do 35 °C  , lampka stale miga
dwukrotnie na czerwono.

Gdy funkcja Bluetooth jest włączona

Lampka ( ) wskazuje stan połączenia Bluetooth. Lampka świeci kolorem będącym połączeniem niebieskiego i innych
kolorów. Może również migać na różne sposoby.

Trwa parowanie.

Trwa parowanie odtwarzacza Walkman z urządzeniem Bluetooth.

Walkman oczekuje na połączenie.

Walkman oczekuje na połączenie Bluetooth.

Podczas odtwarzania lub pauzy (po nawiązaniu połączenia)
Akumulator jest wystarczająco naładowany.

Odtwarzanie jest wstrzymane.

Walkman odtwarza muzykę.

Niski poziom naładowania akumulatora.

Odtwarzanie jest wstrzymane.

Walkman odtwarza muzykę.

Po odebraniu połączenia lub w trakcie rozmowy przez telefon

Smartfon odbiera połączenie.

Trwa rozmowa lub wybieranie na smartfonie.

Powiązany temat
Ponowne uruchamianie odtwarzacza Walkman
Formatowanie pamięci odtwarzacza Walkman

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Wodoodporność i pyłoszczelność niniejszego odtwarzacza Walkman

Ciecze, których dotyczy wodoodporność

Rodzaje cieczy, których dotyczą specyfikacje w zakresie wodoodporności odtwarzacza Walkman są następujące.

Dotyczy:  
woda słodka, woda z kranu, pot, woda basenowa, woda morska

Nie dotyczy: 
ciecze inne niż wymienione powyżej (przykłady: woda z mydłem, woda zawierająca detergenty, woda z płynem do
kąpieli, szampon, woda z gorących źródeł itp.)

Wodoodporność posiadanego odtwarzacza Walkman opiera się na naszych pomiarach wykonanych w warunkach
opisanych w tym rozdziale. Należy pamiętać, że gwarancja ograniczona nie obejmuje usterek spowodowanych
zanurzeniem w wodzie w wyniku niewłaściwego użytkowania przez użytkownika.

Wodoodporność i pyłoszczelność niniejszego odtwarzacza Walkman

Specyfikacja wodoodporności(*1) niniejszego odtwarzacza Walkman odpowiada normie IEC 60529 „Stopnie ochrony
przed wodą (kod IP)” IPX5/8(*2), a specyfikacja pyłoszczelności niniejszego odtwarzacza Walkman odpowiada normie
IEC 60529 „Stopnie ochrony przed obcymi ciałami stałymi” IP6X(*3). Podczas używania odtwarzacza Walkman w
basenie nie można przekraczać głębokości 2 m  , kiedy jest założony.  
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy w całości przeczytać specyfikacje dotyczące
wodoodporności/pyłoszczelności i dobrze je zrozumieć.

Powiązany temat
Wymiana wkładek dousznych na wkładki douszne do pływania
Dlaczego dźwięk jest wytłumiony podczas pływania?
Uwagi dotyczące pływania w basenie lub w oceanie
Uwagi dotyczące ładowania akumulatora po korzystaniu z urządzenia podczas pływania

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Sekcje słuchawkowe nie są w pełni wodoszczelne.(*1)
IPX5 (Ochrona przed strugą wody): odtwarzacz Walkman z założonymi wkładkami dousznymi do pływania został przetestowany i zachowuje
zdolność do działania w następujących warunkach: poddany oddziaływaniu strugi wody z dowolnego kierunku o natężeniu przepływu wody 12,5
l/min przez ponad 3 minuty z odległości około 3 m przy użyciu dyszy o średnicy wewnętrznej 6,3 mm. Ten warunek nie dotyczy jednak sekcji
słuchawkowych. 
IPX8 (Ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie): odtwarzacz Walkman z założonymi wkładkami dousznymi do pływania został
przetestowany i zachowuje zdolność do działania po zanurzeniu w wodzie na głębokość 2 m przez 30 minut.

(*2)

IP6X (Ochrona przed pyłem): odtwarzacz Walkman z założonymi wkładkami dousznymi do pływania został przetestowany i zachowuje
pyłoszczelność po mieszaniu przez 8 godzin w urządzeniu testowym, w którym znajduje się pył złożony z cząstek o średnicy do 75 μm.

(*3)

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Wymiana wkładek dousznych na wkładki douszne do pływania

Wkładek dousznych do pływania należy używać podczas pływania.

Dobierz odpowiednie wkładki douszne do pływania.

W momencie zakupu odtwarzacza Walkman założone są standardowe wkładki douszne.

Standardowa wkładka douszna wyposażona jest w nieosłonięty otwór ( ).
Otwory we wkładkach dousznych do pływania są pokryte cienką folią ( ). Zapobiega to przenikaniu wody do
wnętrza.

1

Wybierz wkładki douszne do pływania w odpowiednim rozmiarze.

W zestawie są 4 różne rozmiary (S, M, L, LL).
Wybierz rozmiar z nieco ciaśniejszym dopasowaniem niż w przypadku standardowych wkładek dousznych.
Wybierz odpowiedni rozmiar dla każdego ucha.

2

Załóż wkładki douszne do pływania na słuchawki.

Porządnie dociśnij wkładki douszne i nasuń je na słuchawki. Wyrównaj końce wkładek dousznych ( ) ze znakiem 
 na słuchawkach.

Aby zapobiec odczepieniu się wkładek dousznych i utknięciu ich w uszach, należy koniecznie prawidłowo założyć
wkładki douszne.

3
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Wskazówka
Jeśli wkładki douszne ulegną zabrudzeniu, ściągnij je ze słuchawek. Następnie umyj wkładki douszne neutralnym detergentem.
Po umyciu osusz wkładki douszne i ponownie je zamocuj.

Powiązany temat
Wodoodporność i pyłoszczelność niniejszego odtwarzacza Walkman
Różnice pomiędzy standardowymi wkładkami dousznymi i wkładkami dousznymi do pływania

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Dlaczego dźwięk jest wytłumiony podczas pływania?

Dźwięk może ulec wytłumieniu w następujących sytuacjach.

Woda przedostała się do słuchawek przez szczelinę między małżowiną uszną a słuchawkami ( ). Wkładki douszne
mogą nie być dobrze dopasowane do uszu. Wybierz wkładki douszne w odpowiednim rozmiarze dla każdego ucha.

Woda przedostała się i zebrała się we wnętrzu słuchawek ( ). Jeśli używane są standardowe wkładki douszne,
należy zamienić je na wkładki douszne do pływania.

Usuwanie wody w przypadku wytłumionego dźwięku

W przypadku wytłumionego dźwięku, należy usunąć wodę w następujący sposób.

Usuń wodę z uszu.

Usuń wodę ze słuchawek. 
Odłącz wkładki douszne od słuchawek. Następnie postukaj słuchawkami delikatnie 5 do 10 razy o suchą szmatkę.
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Powiązany temat
Odłączanie odtwarzacza Walkman
Wymiana wkładek dousznych na wkładki douszne do pływania
Konserwacja

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Uwagi dotyczące pływania w basenie lub w oceanie

Odtwarzacza Walkman nie wolno używać w miejscach zatłoczonych lub w okolicznościach, w których tłumienie
dźwięków dochodzących z zewnątrz może stanowić zagrożenie.
W przypadku korzystania z odtwarzacza Walkman na terenie publicznych lub prywatnych obiektów pływackich
należy przestrzegać przepisów obowiązujących na danym obiekcie.
Wkładki douszne szczelnie przylegają do kanału słuchowego. Z tego powodu istnieje ryzyko uszkodzenia uszu lub
błony bębenkowej w przypadku zbyt dużego nacisku wywieranego na wkładki douszne lub w razie nagłego wyjęcia
wkładek z uszu. Z uwagi na wspomniane ryzyko przy założonym odtwarzaczu Walkman nie wolno wykonywać zbyt
energicznych ćwiczeń, skakać do basenu itp.
Odtwarzacz Walkman należy chronić przed bezpośrednim kontaktem z gorącą wodą. Na odtwarzacz Walkman nie
wolno kierować strumienia gorącego powietrza z suszarki do włosów lub podobnego urządzenia. Odtwarzacza
Walkman nie wolno używać w miejscach, gdzie panuje wysoka temperatura, na przykład w saunach lub w
sąsiedztwie piecyka.
Nie używać ani nie pozostawiać odtwarzacza Walkman w następującym środowisku:

w miejscach o wysokiej temperaturze, przekraczającej 45 °C  , na przykład w bezpośrednim świetle słonecznym,
w samochodzie, w gorącej wodzie lub w innych miejscach o wysokiej temperaturze i wysokiej wilgotności;
w miejscach zimnych o temperaturze poniżej –5 °C. 

Jeżeli nie można uniknąć używania odtwarzacza Walkman w miejscach narażonych na bezpośrednie światło
słoneczne, należy przykryć odtwarzacz Walkman ręcznikiem lub innym przedmiotem.
Poziom głośności w przypadku wkładek dousznych do pływania jest niższy niż w przypadku standardowych wkładek
dousznych. W razie potrzeby należy zwiększyć głośność.
Po wymianie wkładek dousznych do pływania na standardowe wkładki douszne dźwięk będzie głośniejszy. Należy
wyregulować głośność, aby nie doszło do uszkodzenia błony bębenkowej.
Odtwarzacz Walkman może odłączyć się i wypaść podczas intensywnych ćwiczeń itp.
Odtwarzacz Walkman tonie po wrzuceniu do wody.
Fale radiowe nie rozchodzą się w wodzie. Pod wodą nie można wykonywać następujących operacji za
pośrednictwem połączenia Bluetooth.

Słuchanie muzyki na smartfonie.
Odbieranie połączeń przychodzących.
Korzystanie z pilota zdalnego sterowania (tylko NW-WS625).

Uwagi dotyczące trybu dźwięków otoczenia
Kiedy są podłączone wkładki douszne do pływania, a także standardowe wkładki douszne, nie słychać dźwięków
otoczenia.
Dźwięków otoczenia nie słychać dobrze podczas korzystania z odtwarzacza Walkman w basenie lub w oceanie.
Uderzaj delikatnie około 30 razy powierzchnią wokół przycisków odtwarzacza Walkman o suchą szmatkę. Połóż
następnie odtwarzacz Walkman na suchej szmatce w temperaturze pokojowej na 2 do 3 godzin, aby wysechł
całkowicie przed następnym użyciem.
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Powiązany temat
Wodoodporność i pyłoszczelność niniejszego odtwarzacza Walkman
Różnice pomiędzy standardowymi wkładkami dousznymi i wkładkami dousznymi do pływania

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Uwagi dotyczące ładowania akumulatora po korzystaniu z urządzenia podczas
pływania

Przed przystąpieniem do ładowania akumulatora należy upewnić się, że odtwarzacz Walkman nie jest wilgotny.
W przypadku mokrego odtwarzacza Walkman, należy dokładnie wytrzeć krople wody i wysuszyć odtwarzacz
Walkman w temperaturze pokojowej. Przed przystąpieniem do ładowania akumulatora należy upewnić się, że
odtwarzacz Walkman nie jest wilgotny.
Stacja dokująca USB (wchodzi w skład zestawu) nie jest wodoodporna.

Nie należy dotykać stacji dokującej USB mokrymi rękoma.
Stacji dokującej USB nie należy używać, gdy odtwarzacz Walkman jest wilgotny.

Powiązany temat
Wodoodporność i pyłoszczelność niniejszego odtwarzacza Walkman
Różnice pomiędzy standardowymi wkładkami dousznymi i wkładkami dousznymi do pływania
Konserwacja
Uwagi dotyczące ładowania akumulatora

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Regulacja głośności

Wskazówka
Jeśli komunikat głosowy jest zbyt głośny podczas słuchania muzyki w trybie słuchawek, wypróbuj poniższe rozwiązanie.

Zmniejsz głośność na odtwarzaczu Walkman, a następnie zwiększ głośność na smartfonie.

Powiązany temat
Regulacja głośności zgodnie z dyrektywami europejskimi i koreańskimi

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Naciśnij przycisk ( ), aby dostosować głośność.

Jest 31 poziomów głośności, od 0 do 30 (domyślnie: 10).

1

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Regulacja głośności zgodnie z dyrektywami europejskimi i koreańskimi

W przypadku klientów w Europie
W przypadku klientów w Korei

Komunikat głosowy „Check the volume level” ma na celu chronić słuch. Ten komunikat głosowy rozlegnie się na
początku po zwiększeniu głośności do szkodliwego poziomu. Naciśnij dowolny przycisk, aby anulować alarm dźwiękowy
i ostrzeżenie.

Uwaga
Po anulowaniu alarmu dźwiękowego i ostrzeżenia głośność można zwiększyć.

Po wstępnym ostrzeżeniu alarm dźwiękowy i ostrzeżenie pojawią się ponownie po każdych 20 łącznych godzinach, w czasie
których głośność była ustawiona na poziomie niebezpiecznym dla słuchu. W takim przypadku głośność zostanie automatycznie
zmniejszona.

Jeśli wyłączysz odtwarzacz Walkman po wybraniu wysokiej głośności, która może uszkodzić błony bębenkowe, poziom głośności
automatycznie zostanie obniżony przy następnym włączeniu odtwarzacza Walkman.

Alarm nie rozlegnie się, gdy odtwarzacz Walkman znajduje się w trybie słuchawek.

Powiązany temat
Regulacja głośności

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Przygotowywanie nagrań muzycznych

Przed przesłaniem nagrań muzycznych do odtwarzacza Walkman, należy je przygotować.
Ta część zawiera instrukcje dotyczące opisanych poniżej operacji.

Importowanie nagrań z płyty audio CD do programu Music Center for PC.
Importowanie nagrań zapisanych na komputerze do programu Music Center for PC.
Importowanie nagrań zapisanych na zewnętrznym urządzeniu multimedialnym do komputera.
Zakup nagrań z internetowych serwisów muzycznych.

Poniższe instrukcje dotyczą operacji przy użyciu programu Music Center for PC. Program Music Center for PC jest
zalecanym oprogramowaniem dla odtwarzacza Walkman. Zainstaluj wcześniej program Music Center for PC.

Uwaga
Zaimportowane pliki mogą być wykorzystywane tylko do użytku prywatnego. W przypadku wykorzystywania plików do innych
celów konieczna jest zgoda właścicieli praw autorskich.

W przypadku korzystania z komputera Mac, należy używać aplikacji Content Transfer.

Importowanie nagrań z płyty audio CD do programu Music Center for PC

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tej czynności, zobacz [Sposób użycia] w witrynach pomocy technicznej
Music Center for PC. (http://www.sony.net/smc4pc/)

Wskazówka
Do importowania płyt audio CD można również użyć aplikacji iTunes zamiast Music Center for PC.

Importowanie nagrań zapisanych na komputerze do programu Music Center for PC

Skorzystaj z komputera z zainstalowanym programem Music Center for PC.1.

Uruchom Music Center for PC.2.

Włóż płytę audio CD do napędu nośnika w komputerze.
Nagrania na płycie audio CD pojawią się na ekranie programu Music Center for PC.
Można zmienić ustawienie formatu dla importu płyt CD.

W celu zapewnienia wyższej jakości dźwięku: FLAC
Przy normalnej jakości dźwięku: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)

3.

Prześlij zawartość płyty audio CD do odtwarzacza Music Center for PC.4.

Skorzystaj z komputera z zainstalowanym programem Music Center for PC.1.

Uruchom Music Center for PC.2.

Z lewego okienka na ekranie Music Center for PC wybierz menu do importowania plików z komputera.
Można określić folder dla importowanych plików.

3.

Uruchom importowanie zawartości.4.
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Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tej czynności, zobacz [Sposób użycia] w witrynach pomocy technicznej
Music Center for PC. (http://www.sony.net/smc4pc/)

Importowanie nagrań zapisanych na zewnętrznym urządzeniu multimedialnym do komputera

Użyj zewnętrznego urządzenia multimedialnego z nagraniami muzycznymi.
Poniższe instrukcje dotyczą Eksploratora Windows. W przypadku korzystania z komputera Mac, należy używać aplikacji
Finder.

Zakup nagrań z internetowych serwisów muzycznych

Nagrania muzyczne można zakupić w internetowych serwisach muzycznych.
Zapoznaj się z instrukcją obsługi w przypadku dostawcy, z którego usług korzystasz. Każdy dostawca usług ma różne
procedury pobierania, zgodne formaty plików i formy płatności. Należy zauważyć, że dostawca może zawiesić lub
zakończyć świadczenie usługi bez powiadomienia.

Powiązany temat
Instalowanie programu Music Center for PC (Windows)
Instalowanie programu Content Transfer (Mac)
Przesyłanie plików z komputera Windows za pomocą programu Music Center for PC
Przesyłanie plików przy użyciu Eksploratora Windows
Przesyłanie plików z komputera Mac za pomocą programu Content Transfer
Przesyłanie plików przy użyciu programu Finder systemu Mac.
Odtwarzanie muzyki

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Podłącz zewnętrzne urządzenie multimedialne do komputera.1.

Otwórz zewnętrzne urządzenie multimedialne w Eksploratorze Windows.2.

Otwórz folder [Muzyka] na komputerze w Eksploratorze Windows.3.

Przeciągnij i upuść foldery lub pliki z zewnętrznego urządzenia multimedialnego do folderu [Muzyka] na komputerze.4.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Przesyłanie plików z komputera Windows za pomocą programu Music Center for PC

Istnieje możliwość przesyłania danych przechowywanych na komputerze Windows do odtwarzacza Walkman za
pośrednictwem programu Music Center for PC.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tej czynności, zobacz [Sposób użycia] w witrynach pomocy technicznej
Music Center for PC. (http://www.sony.net/smc4pc/)

Uwaga
Nie należy odłączać kabla USB podczas przesyłania danych. W przeciwnym wypadku dane mogą zostać uszkodzone.

Przesłane pliki mogą być wykorzystywane tylko do użytku prywatnego. W przypadku wykorzystywania plików do innych celów
konieczna jest zgoda właścicieli praw autorskich.

Skorzystaj z komputera z zainstalowanym programem Music Center for PC.1

Uruchom Music Center for PC.2

Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera za pomocą kabla USB.3

Kliknij  w lewym dolnym rogu programu Music Center for PC, aby otworzyć listę plików na
odtwarzaczu Walkman.

4

Wybierz [Biblioteka muzyki], aby otworzyć listę plików na Music Center for PC.5

Wybierz albumy lub utwory, które chcesz przekopiować.6

Kliknij , aby rozpocząć przesyłanie.7

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Powiązany temat
Instalowanie programu Music Center for PC (Windows)
Przygotowywanie nagrań muzycznych
Przesyłanie plików przy użyciu Eksploratora Windows
Odtwarzanie muzyki

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Przesyłanie plików przy użyciu Eksploratora Windows

Nagrania można przesyłać bezpośrednio metodą przeciągania i upuszczania w Eksploratorze Windows.

Uwaga
Należy przestrzegać następujących środków ostrożności. W przeciwnym razie odtwarzacz Walkman może nie być w stanie
odtworzyć plików.

Nie należy zmieniać nazwy folderów głównych (takich jak [MUSIC]).
Nie należy przesyłać plików do innych folderów niż [MUSIC].
Nie należy odłączać kabla USB podczas przesyłania danych.
Nie należy formatować pamięci odtwarzacza Walkman z poziomu komputera.

Przesłane pliki mogą być wykorzystywane tylko do użytku prywatnego. W przypadku wykorzystywania plików do innych celów
konieczna jest zgoda właścicieli praw autorskich.

Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera przez USB.1

Otwórz folder [WALKMAN] w następujący sposób.

Windows 10: 
Otwórz [Eksplorator plików] z menu [Początek]. Wybierz [WALKMAN] w lewym okienku.
Windows 8,1: 
Otwórz [Eksplorator plików] w obszarze [Pulpit]. Wybierz [WALKMAN] z listy w oknie [Ten komputer].

2

Otwórz folder [MUSIC] w folderze [WALKMAN].3

Przeciągnij i upuść pliki lub foldery na komputerze do folderu [MUSIC].

Sprawdź, czy przesyłanie zostało zakończone. Następnie odłącz odtwarzacz Walkman od komputera.

4
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Odtwarzacza Walkman nie wolno odłączać, gdy miga lampka OPR. Grozi to uszkodzeniem przesyłanych danych lub danych
znajdujących się w pamięci odtwarzacza Walkman. Jeżeli odtwarzacz Walkman zostanie odłączony podczas przesyłania danych,
w pamięci odtwarzacza Walkman mogą pozostać niepotrzebne pliki. Jeśli wystąpi ten problem, należy przesłać użyteczne pliki
z powrotem do komputera i sformatować odtwarzacz Walkman.

Powiązany temat
Przygotowywanie nagrań muzycznych
Przesyłanie plików z komputera Windows za pomocą programu Music Center for PC
Odtwarzanie muzyki
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W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Importowanie plików z odtwarzacza Walkman do programu Music Center for PC

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tej czynności, zobacz [Sposób użycia] w witrynach pomocy technicznej
Music Center for PC. (http://www.sony.net/smc4pc/)

Uwaga
Nie należy odłączać kabla USB podczas przesyłania danych. W przeciwnym wypadku dane mogą zostać uszkodzone.

Zaimportowane pliki mogą być wykorzystywane tylko do użytku prywatnego. W przypadku wykorzystywania plików do innych
celów konieczna jest zgoda właścicieli praw autorskich.

Powiązany temat
Instalowanie programu Music Center for PC (Windows)
Odtwarzanie muzyki

Skorzystaj z komputera z zainstalowanym programem Music Center for PC.1

Uruchom Music Center for PC.2

Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera za pomocą kabla USB.3

Kliknij przycisk  w lewym dolnym rogu Music Center for PC, aby otworzyć listę plików na odtwarzaczu
Walkman.

4

Z listy plików na odtwarzaczu Walkman wybierz zawartość, którą chcesz zaimportować do Music Center for
PC.

5

Kliknij  w programie Music Center for PC.6

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Przesyłanie plików z komputera Mac za pomocą programu Content Transfer

Można użyć programu Content Transfer. Nie można przesyłać plików chronionych prawami autorskimi.

Uwaga
Nie można zagwarantować działania w przypadku niektórych wersji programu iTunes.

Skorzystaj z komputera z zainstalowanym programem Content Transfer.1

Uruchom Content Transfer.2

Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera za pomocą kabla USB.3

Otwórz aplikację Finder lub iTunes. Następnie wybierz nagrania.4

Przeciągnij i upuść nagrania do programu Content Transfer.

Sprawdź, czy przesyłanie zostało zakończone. Odłącz odtwarzacz Walkman od komputera.

5
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Nie należy odłączać kabla USB podczas przesyłania danych. W przeciwnym wypadku dane mogą zostać uszkodzone.

Przesłane pliki mogą być wykorzystywane tylko do użytku prywatnego. W przypadku wykorzystywania plików do innych celów
konieczna jest zgoda właściciela praw autorskich.

Powiązany temat
Instalowanie programu Content Transfer (Mac)
Przygotowywanie nagrań muzycznych
Odtwarzanie muzyki

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Przesyłanie plików przy użyciu programu Finder systemu Mac.

Nagrania można przesyłać bezpośrednio, przeciągając i upuszczając je w aplikacji Finder.

Uwaga
Należy przestrzegać następujących środków ostrożności. W przeciwnym razie odtwarzacz Walkman może nie być w stanie
odtworzyć plików.

Nie należy zmieniać nazwy folderów głównych (takich jak [MUSIC]).
Nie należy przesyłać plików do innych folderów niż [MUSIC].
Nie należy odłączać kabla USB podczas przesyłania danych.
Nie należy formatować pamięci odtwarzacza Walkman z poziomu komputera.

Przesłane pliki mogą być wykorzystywane tylko do użytku prywatnego. W przypadku wykorzystywania plików do innych celów
konieczna jest zgoda właściciela praw autorskich.

Odtwarzacza Walkman nie wolno odłączać, gdy miga lampka OPR. Grozi to uszkodzeniem przesyłanych danych lub danych
znajdujących się w pamięci odtwarzacza Walkman. Jeżeli odtwarzacz Walkman zostanie odłączony podczas przesyłania danych,
w pamięci odtwarzacza Walkman mogą pozostać niepotrzebne pliki. Jeśli wystąpi ten problem, należy przesłać użyteczne pliki
z powrotem do komputera i sformatować odtwarzacz Walkman.

Podłącz odtwarzacz Walkman do gniazda USB włączonego komputera.1

Wybierz [WALKMAN] z paska bocznego aplikacji Finder.2

Otwórz folder [MUSIC] w folderze [WALKMAN].3

Przeciągnij i upuść wybrane pliki lub foldery ( ) do folderu [MUSIC] ( ) w folderze [WALKMAN].

Sprawdź, czy przesyłanie zostało zakończone. Odłącz odtwarzacz Walkman od komputera.

4
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Powiązany temat
Instalowanie programu Content Transfer (Mac)
Przygotowywanie nagrań muzycznych
Odtwarzanie muzyki

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Tworzenie listy odtwarzania na komputerze

Nie można utworzyć listy odtwarzania za pomocą odtwarzacza Walkman. Utwórz listę odtwarzania na komputerze i
przenieś ją do odtwarzacza Walkman.

Windows:
Utwórz listę odtwarzania za pomocą programu Music Center for PC i przenieś ją do odtwarzacza Walkman.
Utwórz listę odtwarzania za pomocą iTunes. Importuj listę odtwarzania i przenieś ją do odtwarzacza Walkman przy
użyciu programu Music Center for PC.

Mac:
Utwórz listę odtwarzania za pomocą programu iTunes i przenieś ją do odtwarzacza Walkman przy użyciu programu
Content Transfer.

Wskazówka
Szczegółowe instrukcje można znaleźć w pomocy online dla oprogramowania.

Powiązany temat
Przesyłanie plików z komputera Windows za pomocą programu Music Center for PC
Przesyłanie plików z komputera Mac za pomocą programu Content Transfer
Przechodzenie do poprzedniej/następnej jednostki (folderu/listy odtwarzania/albumu)
Zmiana zakresu odtwarzania (folder/lista odtwarzania/album)

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Uwagi dotyczące przesyłania nagrań z komputera

Nagrania można przeciągać do właściwego folderu i upuszczać w sposób przedstawiony na poniższym rysunku.
Walkman może odtwarzać nagrania zapisane na poziomach od pierwszego do siódmego poszczególnych folderów.

Uwaga
Nie zmieniać następujących domyślnych nazw folderów. W przeciwnym razie Walkman nie rozpozna folderów.

MUSIC

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Odtwarzanie muzyki

Konieczne jest wcześniejsze przesłanie plików muzycznych z komputera do odtwarzacza Walkman.

Na komputerze z systemem Windows
Użyj programu Music Center for PC do przesłania utworów z płyty CD lub komputera do odtwarzacza Walkman.
Przeciągnij i upuść nagrania z poziomu Eksploratora Windows.

Na komputerze z systemem Mac
Użyj programu Content Transfer do przesłania nagrań z aplikacji iTunes.
Przeciągnij i upuść nagrania z poziomu aplikacji Finder.

Wskazówka
Odtwarzacz Walkman wyłączy się automatycznie, jeśli nie będzie obsługiwany przez 30 minut (tylko przy wstrzymanym
odtwarzaniu). Przytrzymaj wciśnięty przycisk ( ) przez 3 sek., aby włączyć odtwarzacz Walkman.

Po odtworzeniu ostatniego utworu odtwarzacz Walkman automatycznie rozpocznie odtwarzanie kolejno utworów począwszy od
pierwszego.

Uwaga

Naciśnij przycisk ( ), aby rozpocząć odtwarzanie.

Naciśnij ponownie przycisk ( ), aby wstrzymać odtwarzanie.

1

Przycisk obsługi Funkcja

 ( ) Naciśnij ten przycisk, aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie.

 ( )
Naciśnij ten przycisk, aby przejść na początek bieżącego utworu lub poprzedniego utworu.
Przytrzymaj wciśnięty ten przycisk, aby przewinąć utwór do tyłu podczas odtwarzania.

 ( )
Naciśnij ten przycisk, aby przejść na początek następnego utworu.
Przytrzymaj wciśnięty ten przycisk, aby przewinąć utwór do przodu podczas odtwarzania.
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W zależności od tego, w jaki sposób przesłano utwory do odtwarzacza Walkman, Walkman może odtwarzać utwory w innej
kolejności niż ich kolejność na komputerze. Aby określić kolejność utworów, należy utworzyć listę odtwarzania w programie
Music Center for PC lub iTunes i przenieść ją do odtwarzacza Walkman.

Powiązany temat
Tworzenie listy odtwarzania na komputerze
Włączanie lub wyłączanie odtwarzacza Walkman
Instalowanie programu Music Center for PC (Windows)
Przygotowywanie nagrań muzycznych
Przesyłanie plików z komputera Windows za pomocą programu Music Center for PC
Przesyłanie plików przy użyciu Eksploratora Windows
Przesyłanie plików z komputera Mac za pomocą programu Content Transfer
Przesyłanie plików przy użyciu programu Finder systemu Mac.
Regulacja głośności
Zmiana trybu odtwarzania (Ciągłe/Losowe)

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Przechodzenie do poprzedniej/następnej jednostki (folderu/listy odtwarzania/albumu)

Wskazówka
Aby odtworzyć utwory z listy odtwarzania, należy wcześniej przesłać tę listę do odtwarzacza Walkman. Do tworzenia i
przesyłania list odtwarzania do odtwarzacza Walkman należy skorzystać z oprogramowania np. Music Center for PC.

Uwaga
Nie można przejść do poprzedniej lub następnej jednostki podczas odtwarzania w trybie słuchawek.

Powiązany temat
Odtwarzanie muzyki
Zmiana zakresu odtwarzania (folder/lista odtwarzania/album)
Tworzenie listy odtwarzania na komputerze

Kliknij dwukrotnie przycisk (  lub ).

Kliknij dwukrotnie przycisk ( ), aby przejść na początek następnej jednostki (folderu/listy odtwarzania/albumu).
Usłyszysz komunikat głosowy (Next Folder, Next Playlist, Next Album).

Kliknij dwukrotnie przycisk ( ), aby wrócić do pierwszego utworu w bieżącej jednostce (folderze/liście
odtwarzania/albumie).
Usłyszysz komunikat głosowy (Previous Folder, Previous Playlist, Previous Album).

Ponownie kliknij dwukrotnie przycisk ( ), aby cofnąć się na początek poprzedniej jednostki (folderu/listy
odtwarzania/albumu).
Usłyszysz komunikat głosowy (Previous Folder, Previous Playlist, Previous Album).

1

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Zmiana trybu odtwarzania (Ciągłe/Losowe)

Tryb odtwarzania można wybrać spośród następujących opcji. Domyślnie Walkman odtwarza pliki w trybie normalnego
odtwarzania.
Nie można zmienić trybu odtwarzania podczas odtwarzania w trybie słuchawek.

Normalne odtwarzanie
Odtwarzanie ciągłe
Odtwarzanie losowe
Odtwarzanie losowe wszystkich utworów
Wielokrotne odtwarzanie jednego utworu

Odtwarzanie ciągłe

Walkman odtwarza utwory wielokrotnie. Można zmienić zakres odtwarzania.

Wskazówka
Aby wielokrotnie odtworzyć bieżący utwór, kliknij dwukrotnie przycisk ( ) podczas odtwarzania.

Domyślnie zakres odtwarzania jest ustawiony na [Folder Mode]. Aby odtwarzać wielokrotnie utwory według albumów, ustaw
zakres odtwarzania na [Album Mode]. Jeśli chcesz wielokrotne odtwarzać wszystkie utwory, ustaw zakres odtwarzania na [Folder
Mode] i wybierz tryb odtwarzania [Normal Play].

Odtwarzanie losowe

Walkman odtwarza utwory z wybranej jednostki odtwarzania w kolejności losowej. Można zmienić zakres odtwarzania.

Wskazówka

Naciśnij kilkakrotnie przycisk ( ) do momentu, aż usłyszysz komunikat [Repeat Play].
Po każdorazowym naciśnięciu przycisku ( ) rozlegnie się komunikat głosowy i tryb odtwarzania zmieni się w
następującej kolejności.  
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...  
Aby przejść do następnego trybu odtwarzania, poczekaj na zakończenie komunikatu głosowego.

1.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk ( ) do momentu, aż usłyszysz komunikat [Shuffle Play].
Po każdorazowym naciśnięciu przycisku ( ) rozlegnie się komunikat głosowy i tryb odtwarzania zmieni się w
następującej kolejności.  
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...  
Aby przejść do następnego trybu odtwarzania, poczekaj na zakończenie komunikatu głosowego.

1.
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Domyślnie zakres odtwarzania jest ustawiony na [Folder Mode]. Aby odtwarzać utwory według albumów w losowej kolejności,
ustaw zakres odtwarzania na [Album Mode]. Jeśli chcesz odtworzyć wszystkie utwory w losowej kolejności, ustaw tryb
odtwarzania [Shuffle All].

Odtwarzanie losowe wszystkich utworów

Walkman odtwarza wszystkie utwory w losowej kolejności.

Uwaga
Nie można zmienić zakresu odtwarzania podczas odtwarzania.

Nie można przeskoczyć do poprzedniego lub następnego folderu/albumu podczas odtwarzania.

Wielokrotne odtwarzanie jednego utworu

Walkman będzie wielokrotnie odtwarzał bieżący utwór.

Uwaga
Podczas wielokrotnego odtwarzania jednego utworu nie można zmieniać zakresu odtwarzania.

Powiązany temat
Odtwarzanie muzyki
Zmiana zakresu odtwarzania (folder/lista odtwarzania/album)

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Naciśnij kilkakrotnie przycisk ( ) do momentu, aż usłyszysz komunikat [Shuffle All ].
Po każdorazowym naciśnięciu przycisku ( ) rozlegnie się komunikat głosowy i tryb odtwarzania zmieni się w
następującej kolejności.  
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...  
Aby przejść do następnego trybu odtwarzania, poczekaj na zakończenie komunikatu głosowego.

1.

Kliknij dwukrotnie przycisk ( ) podczas odtwarzania.
Aby anulować tryb wielokrotnego odtwarzania jednego utworu, ponownie kliknij dwukrotnie przycisk ( ).

1.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

60



Przewodnik pomocniczy

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Zmiana zakresu odtwarzania (folder/lista odtwarzania/album)

Można zmienić zakres odtwarzania. Domyślnie Walkman odtwarza utwory według folderów.

Uwaga
Nie można zmienić zakresu odtwarzania podczas odtwarzania w trybie słuchawek.

Powiązany temat
Odtwarzanie muzyki

Przytrzymaj wciśnięty przycisk ( ) przez 3 sekundy, aby wybrać odpowiedni zakres.

Po każdorazowym przytrzymaniu wciśniętego przycisku ( ) przez 3 sekundy rozlegnie się komunikat głosowy i
zakres odtwarzania zmieni się w następującej kolejności.  
[Folder Mode] – [Playlist Mode] – [Album Mode] – [Folder Mode]...
Aby przejść do następnego zakresu odtwarzania, poczekaj na zakończenie komunikatu głosowego.

Folder Mode
Walkman odtwarza utwory według folderów. Foldery to grupy utworów, które są widoczne w Eksploratorze
Windows lub w aplikacji Finder systemu Mac.

Playlist Mode
Walkman odtwarza utwory według list odtwarzania. Listy odtwarzania należy tworzyć przy użyciu
oprogramowania (na przykład Music Center for PC lub iTunes) w celu odtwarzania utworów w odpowiedniej
kolejności. Jeśli nie zostały przesłane żadne listy odtwarzania, nie można wybrać tego zakresu.

Album Mode
Walkman odtwarza utwory według albumów. Album to grupa utworów uporządkowana w oparciu o informacje
o albumie.

1

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Tworzenie listy odtwarzania na komputerze
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Usuwanie utworów z odtwarzacza Walkman

Nie można usuwać utworów z poziomu odtwarzacza Walkman.
Do usuwania utworów z odtwarzacza Walkman należy użyć oprogramowania na komputerze.
Windows: Użyć Eksploratora Windows.
Mac: Użyć aplikacji Finder systemu Mac.

Wskazówka
W odtwarzaczu Walkman fabrycznie zainstalowano przykładową muzykę. Do usuwania przykładowej muzyki należy użyć
oprogramowania na komputerze.

Uwaga
W przypadku usuwania utworów z poziomu komputera, nie wolno usuwać ani zmieniać nazwy folderu głównego (na przykład
[MUSIC]). W przeciwnym razie odtwarzacz Walkman nie rozpozna nagrań.

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Możliwości funkcji Bluetooth

Walkman korzysta z technologii bezprzewodowej Bluetooth.
Technologia bezprzewodowa Bluetooth umożliwia:

Bezprzewodowe słuchanie muzyki z urządzenia Bluetooth.
Bezprzewodowe odbieranie i kończenie połączeń telefonicznych za pośrednictwem smartfona.

Słuchanie muzyki

Można odbierać sygnały audio z urządzeń Bluetooth (*1), aby słuchać muzyki bezprzewodowo.

Odbieranie połączenia telefonicznego

Można odbierać i kończyć połączenia telefoniczne za pośrednictwem aktywnego połączenia Bluetooth.

Powiązany temat
Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth
Uwagi dotyczące funkcji Bluetooth

Smartfony, telefony komórkowe i odtwarzacze muzyczne itp.* 1

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Połączenia jednym dotknięciem ze smartfonem (NFC)

Po dotknięciu smartfona odtwarzaczem Walkman, odtwarzacz Walkman automatycznie włącza się i paruje ze
smartfonem.  
Połączenie Bluetooth można nawiązać za pomocą prostych operacji.

Zgodne smartfony
Smartfony obsługujące technologię NFC z systemem Android 4.1 lub nowszym

NFC
Technologia NFC (Near Field Communication) umożliwia komunikację bezprzewodowej krótkiego zasięgu między
różnymi urządzeniami (np. smartfonami i elektronicznymi zawieszkami). Dzięki technologii NFC dane mogą być łatwo
przesyłane (*1) po prostu poprzez zetknięcie ze sobą urządzeń zgodnych z funkcją NFC (na przykład w miejscu znaku N
lub innym przeznaczonych do tego celu miejscu na każdym urządzeniu).

Parowanie urządzeń Bluetooth itp.* 1

Odblokuj ekran smartfona.1

Włącz funkcję NFC na smartfonie.

Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona.

2

Dotknij smartfonem ( ) znaku N na odtwarzaczu Walkman ( ).

Zetknij odtwarzacz Walkman i smartfon, aż smartfon zareaguje.
Jeśli nie możesz znaleźć znaku N na smartfonie, sięgnij do instrukcji obsługi smartfona.

3

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć procedurę parowania i
nawiązywania połączenia.

Gdy odtwarzacz Walkman połączy się ze smartfonem, lampka ( ) zaświeci się.

4
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Odłączanie odtwarzacza Walkman od smartfona
Ponownie dotknij smartfona odtwarzaczem Walkman.
Po odłączeniu odtwarzacza Walkman od smartfona przez zetknięcie obu urządzeń ze sobą, odtwarzacz Walkman
przełączy się w tryb odtwarzacza Walkman.

Wskazówka
Jeśli nie można nawiązać połączenia między odtwarzaczem Walkman a smartfonem, wykonaj następujące czynności:

Jeśli ekran smartfona jest zablokowany, odblokuj ekran.
Powoli przesuń smartfon nad znakiem N na odtwarzaczu Walkman ( ).
Jeśli smartfon znajduje się w etui, wyjmij go z niego.

Uwaga
W przypadku dotknięcia smartfonem znaku N na odtwarzaczu Walkman ( ) przy wykorzystywanym pilocie zdalnego sterowania
(tylko NW-WS625), pilot może wyłączyć się. W takim przypadku włącz ponownie pilota zdalnego sterowania.

Powiązany temat
Włączanie lub wyłączanie odtwarzacza Walkman
Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth
Uwagi dotyczące funkcji Bluetooth
Sprawdzanie stanu odtwarzacza w oparciu o lampkę OPR

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Podłączanie odtwarzacza Walkman po raz pierwszy do niesparowanego smartfona z
systemem Android

Po podłączeniu odtwarzacza Walkman do smartfona z systemem Android można słuchać muzyki na smartfonie. Przed
użyciem odtwarzacza Walkman ze smartfonem z systemem Android należy sparować odtwarzacz Walkman i smartfona.
Po sparowaniu odtwarzacza Walkman i smartfona, w prosty sposób można będzie nawiązywać połączenia między
odtwarzaczem Walkman i smartfonem w przyszłości.

Upewnij się, że odtwarzacz Walkman jest włączony, a funkcja Bluetooth jest wyłączona.

Jeśli funkcja Bluetooth jest włączona, przytrzymaj wciśnięty przycisk ( ) przez 2 sek. Kolor lampki ( ) zmieni się.

1

Przytrzymaj wciśnięty przycisk ( ) przez 7 sek.

Lampka ( ) będzie szybko migać i rozpocznie się parowanie.

2

Włącz funkcję Bluetooth na smartfonie.3
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Wskazówka
Jeśli smartfon posiada funkcję NFC, można parować urządzenia i nawiązywać między nimi połączenia stykając je ze sobą.

Uwaga
Po pomyślnym zakończeniu parowania nie trzeba ponownie parować urządzeń, aby móc nawiązywać między nimi połączenia.

Powyższa procedura stanowi przykład. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona z systemem
Android.

W przypadku parowania odtwarzacza Walkman i smartfona w trakcie korzystania z pilota zdalnego sterowania (tylko NW-
WS625), pilot zdalnego sterowania może wyłączyć się. W takim przypadku włącz ponownie pilota zdalnego sterowania.

Puknij nazwę modelu odtwarzacza Walkman. ([NW-WS623] lub [NW-WS625])

W zależności od rodzaju używanego smartfona wyszukiwanie może rozpocząć się automatycznie.
Jeśli wymagane jest wprowadzenie klucza dostępu, wpisz „0000”. Klucz dostępu może być również określany
mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.
Upewnij się, że odtwarzacz Walkman i smartfon są sparowane ze sobą. Po nawiązaniu połączenia, lampka ( )
zaświeci się.

4
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Powiązany temat
Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth
Nawiązywanie połączenia między odtwarzaczem Walkman a sparowanym smartfonem
Połączenia jednym dotknięciem ze smartfonem (NFC)
Uwagi dotyczące funkcji Bluetooth
Sprawdzanie stanu odtwarzacza w oparciu o lampkę OPR

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Podłączanie odtwarzacza Walkman po raz pierwszy do urządzenia iPhone

Po podłączeniu odtwarzacza Walkman do urządzenia iPhone można słuchać muzyki z telefonu iPhone. Przed użyciem
odtwarzacza Walkman z urządzeniem iPhone, należy sparować odtwarzacz Walkman i urządzenie iPhone. Po
sparowaniu odtwarzacza Walkman z urządzeniem iPhone, w łatwy sposób można będzie nawiązywać połączenia
między odtwarzaczem Walkman a urządzeniem iPhone w przyszłości.

Upewnij się, że odtwarzacz Walkman jest włączony, a funkcja Bluetooth jest wyłączona.

Jeśli funkcja Bluetooth jest włączona, przytrzymaj wciśnięty przycisk ( ) przez 2 sek. Kolor lampki ( ) zmieni się.

1

Przytrzymaj wciśnięty przycisk ( ) przez 7 sek.

Lampka ( ) będzie szybko migać i rozpocznie się parowanie.

2

Włącz funkcję Bluetooth na urządzeniu iPhone.3
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Uwaga
Po pomyślnym zakończeniu parowania nie trzeba ponownie parować urządzeń, aby móc nawiązywać między nimi połączenia.

Powyższa procedura stanowi przykład. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia iPhone.

W przypadku parowania odtwarzacza Walkman i urządzenia iPhone podczas korzystania z pilota zdalnego sterowania (tylko
NW-WS625), pilot zdalnego sterowania może wyłączyć się. W takim przypadku włącz ponownie pilota zdalnego sterowania.

Powiązany temat
Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth

Puknij nazwę modelu odtwarzacza Walkman. ([NW-WS623] lub [NW-WS625])

Jeśli wymagane jest wprowadzenie klucza dostępu, wpisz „0000”. Klucz dostępu może być również określany
mianem: „Kod dostępu”, „Kod PIN”, „Numer PIN” lub „Hasło”.
Upewnij się, że odtwarzacz Walkman i urządzenie iPhone są ze sobą sparowane. Po nawiązaniu połączenia,
lampka ( ) zaświeci się.

4

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Nawiązywanie połączenia między odtwarzaczem Walkman a sparowanym smartfonem
Uwagi dotyczące funkcji Bluetooth
Sprawdzanie stanu odtwarzacza w oparciu o lampkę OPR

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Nawiązywanie połączenia między odtwarzaczem Walkman a sparowanym smartfonem

Jeśli odtwarzacz Walkman i smartfon zostały sparowane wcześniej, Walkman jest zarejestrowany w smartfonie. Można
łatwo podłączyć odtwarzacz Walkman do smartfona.

Wskazówka
Po podłączeniu odtwarzacza Walkman do smartfona, nazwa modelu odtwarzacza Walkman pojawi się na ekranie smartfona.
Jeśli połączenie z odtwarzaczem Walkman nie zostało nawiązane, wystarczy puknąć nazwę modelu.

W celu słuchania muzyki przechowywanej na odtwarzaczu Walkman, gdy Walkman jest połączony ze smartfonem, przytrzymaj
wciśnięty przycisk ( ) przez 2 sek., aby przełączyć się do trybu odtwarzacza Walkman.

Jeśli nie można nawiązać połączenia, wypróbuj następujące rozwiązania.
Wyłącz funkcję Bluetooth na odtwarzaczu Walkman, a następnie włącz go ponownie.
Wyłącz funkcję Bluetooth na smartfonie, a następnie włącz go ponownie.

Włącz funkcję Bluetooth na ostatnio podłączanym smartfonie.1

Upewnij się, że odtwarzacz Walkman jest włączony.2

Przytrzymaj wciśnięty przycisk ( ) przez 2 sek., aby włączyć funkcję Bluetooth.

Wyłączenie odtwarzacza Walkman przy włączonej funkcji Bluetooth spowoduje automatyczne włączenie funkcji
Bluetooth przy następnym włączeniu odtwarzacza Walkman.
Odtwarzacz Walkman połączy się z ostatnio podłączonym smartfonem. Rozlegnie się komunikat głosowy i lampka (

) zapali się.

3
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Powiązany temat
Podłączanie odtwarzacza Walkman po raz pierwszy do niesparowanego smartfona z systemem Android
Podłączanie odtwarzacza Walkman po raz pierwszy do urządzenia iPhone
Połączenia jednym dotknięciem ze smartfonem (NFC)
Uwagi dotyczące funkcji Bluetooth
Sprawdzanie stanu odtwarzacza w oparciu o lampkę OPR
Wybór odtwarzacza Walkman lub smartfona jako źródła dźwięku

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth

Wyłączanie funkcji Bluetooth
Ponownie przytrzymaj wciśnięty przycisk ( ) przez 2 sek. Kolor lampki ( ) zmieni się.

Wskazówka
Czas pracy akumulatora ulega znacznemu skróceniu, gdy włączona jest funkcja Bluetooth.

Po podłączeniu odtwarzacza Walkman do urządzenia Bluetooth, Walkman automatycznie przełączy się w tryb słuchawek. Aby
przełączyć się do trybu odtwarzacza Walkman, przytrzymaj wciśnięty przycisk ( ) przez 2 sek. Gdy Walkman przełączy się do
trybu odtwarzacza Walkman, odtwarzanie muzyki na urządzeniu Bluetooth zostanie automatycznie zatrzymane.

Przytrzymaj wciśnięty przycisk ( ) przez 3 sek., aby włączyć odtwarzacz Walkman.1

Przytrzymaj wciśnięty przycisk ( ) przez 2 sek., aby włączyć funkcję Bluetooth.

Lampka ( ) zacznie migać. Odtwarzacz Walkman automatycznie nawiąże połączenie z ostatnio podłączonym
urządzeniem Bluetooth, po czym lampka zaświeci się.

2

76



Wyłączenie odtwarzacza Walkman przy włączonej funkcji Bluetooth spowoduje automatyczne włączenie funkcji Bluetooth przy
następnym włączeniu odtwarzacza Walkman.

Powiązany temat
Połączenia jednym dotknięciem ze smartfonem (NFC)
Podłączanie odtwarzacza Walkman po raz pierwszy do niesparowanego smartfona z systemem Android
Podłączanie odtwarzacza Walkman po raz pierwszy do urządzenia iPhone
Nawiązywanie połączenia między odtwarzaczem Walkman a sparowanym smartfonem
Uwagi dotyczące funkcji Bluetooth
Odtwarzanie muzyki na smartfonie
Sprawdzanie stanu odtwarzacza w oparciu o lampkę OPR
Wybór odtwarzacza Walkman lub smartfona jako źródła dźwięku

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Odtwarzanie muzyki na smartfonie

Można odtwarzać muzykę przechowywaną na smartfonie za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

Wskazówka
W celu słuchania muzyki przechowywanej na odtwarzaczu Walkman, gdy Walkman jest połączony ze smartfonem, przytrzymaj
wciśnięty przycisk ( ) przez 2 sek., aby przełączyć się do trybu odtwarzacza Walkman.

Operacje odtwarzania (na przykład rozpoczęcie lub wstrzymanie odtwarzania) można wykonywać przy użyciu pilota zdalnego
sterowania (tylko NW-WS625).

Wyłączenie odtwarzacza Walkman przy włączonej funkcji Bluetooth spowoduje automatyczne włączenie funkcji Bluetooth przy
następnym włączeniu odtwarzacza Walkman.

Jeśli komunikat głosowy jest za głośny do odtwarzanej muzyki, wypróbuj poniższe rozwiązania.
Zmniejsz głośność na odtwarzaczu Walkman, a następnie zwiększ głośność na smartfonie.

Uwaga

Przytrzymaj wciśnięty przycisk ( ) przez 3 sek., aby włączyć odtwarzacz Walkman.1

Przytrzymaj wciśnięty przycisk ( ) przez 2 sek., aby włączyć funkcję Bluetooth.

Lampka ( ) zacznie migać. Odtwarzacz Walkman automatycznie połączy się z ostatnio podłączonym smartfonem,
po czym lampka zapali się.

2

Naciśnij przycisk ( ), aby rozpocząć odtwarzanie.

Rozpocznie się odtwarzanie muzyki na smartfonie. Aby wstrzymać odtwarzanie muzyki, naciśnij przycisk ( ).

3
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W zależności od używanego smartfona mogą wystąpić problemy z odtwarzaniem muzyki z poziomu odtwarzacza Walkman. W
takim przypadku należy odtwarzać muzykę z poziomu smartfona.

Gdy odtwarzacz Walkman znajduje się w trybie słuchawek, nie można wykonać następujących operacji.
Przechodzenie do poprzedniej/następnej jednostki (folderu/listy odtwarzania/albumu)
Zmiana trybu odtwarzania (Ciągłe/Losowe)
Zmiana zakresu odtwarzania (folder/lista odtwarzania/album)

Powiązany temat
Połączenia jednym dotknięciem ze smartfonem (NFC)
Podłączanie odtwarzacza Walkman po raz pierwszy do niesparowanego smartfona z systemem Android
Podłączanie odtwarzacza Walkman po raz pierwszy do urządzenia iPhone
Nawiązywanie połączenia między odtwarzaczem Walkman a sparowanym smartfonem
Wybór jakości odtwarzania bezprzewodowego
Uwagi dotyczące funkcji Bluetooth
Sprawdzanie stanu odtwarzacza w oparciu o lampkę OPR
Wybór odtwarzacza Walkman lub smartfona jako źródła dźwięku
Korzystanie z pilota zdalnego sterowania

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Wybór odtwarzacza Walkman lub smartfona jako źródła dźwięku

Gdy odtwarzacz Walkman jest podłączony do smartfona, można wybrać jedno z następujących źródeł dźwięku.

Tryb odtwarzacza Walkman

Można słuchać muzyki na odtwarzaczu Walkman.
Podczas słuchania muzyki na odtwarzaczu Walkman można odebrać połączenie przychodzące na smartfona.

Tryb słuchawek

Można słuchać muzyki ze smartfona z poziomu odtwarzacza Walkman.
Można odbierać i kończyć połączenia ze smartfona.

Wskazówka
Po podłączeniu odtwarzacza Walkman do urządzenia Bluetooth, Walkman automatycznie przełączy się w tryb słuchawek. Po
zmianie źródła dźwięku ze smartfona na odtwarzacz Walkman, odtwarzanie na smartfonie zostanie automatycznie zatrzymane.

Wyłączenie odtwarzacza Walkman przy włączonej funkcji Bluetooth spowoduje automatyczne włączenie funkcji Bluetooth przy
następnym włączeniu odtwarzacza Walkman.

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Przytrzymaj wciśnięty przycisk ( ) przez 2 sek., gdy włączona jest funkcja Bluetooth.

Każdorazowe przytrzymanie tego przycisku ( ) zmienia tryb.

1

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Wybór jakości odtwarzania bezprzewodowego

Istnieje możliwość wyboru, czy priorytetowo ma być traktowana: jakość dźwięku, czy stabilność połączenia.

Opis 3 ustawień

Przytrzymaj wciśnięty przycisk ( ) przez 3 sek. aby wyłączyć Walkman.1

Przytrzymaj wciśnięty przycisk ( ) przez 3 sek., trzymając wciśnięty ten przycisk (  lub ).

Walkman włączy się. Następnie, lampka ( ) zacznie migać i jakość odtwarzania bezprzewodowego zmieni się.
Wraz ze zmianą ustawienia jakości odtwarzania bezprzewodowego, lampka ( ) miga inaczej, zgodnie z bieżącym
ustawieniem. Szczegóły w tabeli opisanej poniżej.

Przytrzymanie wciśniętego przycisku ( ) spowoduje zmianę ustawienia w następującej kolejności.
Priorytet połączenia – Standard – Priorytet jakości dźwięku.
Ustawienie nie ulegnie zmianie, jeśli wybrana jest już opcja Priorytet jakości dźwięku.

Przytrzymanie wciśniętego przycisku ( ) spowoduje zmianę ustawienia w następującej kolejności.
Priorytet jakości dźwięku – Standard – Priorytet połączenia.
Ustawienie nie ulegnie zmianie, jeśli wybrana jest już opcja Priorytet połączenia.

2

Powtórz powyższe czynności, aż w odtwarzaczu Walkman pojawi się właściwe ustawienie.3

Ustawienie Opis

Sposób
migania

lampki (
)
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Wskazówka
Ustawienie „Priorytet jakości dźwięku” jest zalecane do odtwarzania utworów z kodowaniem AAC.

Uwaga
W zależności od ustawień smartfona, zmiana ustawień jakości odtwarzania bezprzewodowego może nie mieć żadnego wpływu.

Powiązany temat
Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth
Odtwarzanie muzyki na smartfonie

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Ustawienie Opis

Sposób
migania

lampki (
)

Priorytet
połączenia
(ustawienie
domyślne)

Przy tym ustawieniu stabilizowane jest połączenie bezprzewodowe. Jednak jakość
dźwięku może być gorsza niż w przypadku innych ustawień. Użyj tego ustawienia,
jeśli połączenie jest niestabilne. (SBC)

Lampka
mignie raz.

Standard
Przy tym ustawieniu stabilizowane jest zarówno połączenie, jak i jakość dźwięku.
(SBC)

Lampka
mignie
dwukrotnie.

Priorytet jakości
dźwięku

Przy tym ustawieniu wysyłany jest dźwięk o wysokiej jakości. Jednak połączenie
może być niestabilne. (AAC/SBC)

Lampka
mignie 3
razy.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

82



Przewodnik pomocniczy

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Uwagi dotyczące funkcji Bluetooth

Aby zoptymalizować komunikację Bluetooth, należy przestrzegać następujących zasad.

Zbliż do siebie w miarę możliwości odtwarzacz Walkman i urządzenie Bluetooth. Standard Bluetooth obsługuje
odległości do 10 metrów  .
Skieruj wbudowaną antenę Bluetooth w stronę  podłączonego urządzenia Bluetooth.
Nie należy zasłaniać anteny  metalowymi przedmiotami.
Nie należy zasłaniać anteny  częścią ciała, na przykład ręką.
Nie należy zasłaniać anteny  umieszczając odtwarzacz Walkman lub pilot zdalnego sterowania (tylko NW-WS625)
w plecaku lub torbie na ramię.
Nie należy zasłaniać anteny  używając odtwarzacza Walkman lub pilota zdalnego sterowania (tylko NW-WS625)
w zatłoczonym miejscu.
Należy unikać miejsc, gdzie emitowane są fale elektromagnetyczne. Na przykład w pobliżu kuchenek
mikrofalowych, telefonów komórkowych, urządzeń mobilnych do gier lub bezprzewodowych sieci LAN.

Ze względu na charakterystykę technologii bezprzewodowej Bluetooth, może występować nieznaczne opóźnienie
przy odtwarzaniu dźwięku.
Promieniowanie Bluetooth może mieć wpływ na działanie elektronicznych urządzeń medycznych. Należy wyłączyć
odtwarzacz Walkman lub pilota zdalnego sterowania (tylko NW-WS625) i inne urządzenia Bluetooth w następujących
miejscach:

w szpitalach
w pobliżu miejsc uprzywilejowanych w pociągach
w samolotach
w miejscach, gdzie znajdują się gazy łatwopalne (stacje benzynowe itp.)
w pobliżu drzwi automatycznych
w pobliżu alarmów przeciwpożarowych.

Walkman obsługuje funkcje bezpieczeństwa, które są zgodne ze standardem Bluetooth. Sony nie ponosi
odpowiedzialności za wycieki informacji w trakcie nawiązanego połączenia Bluetooth.
Nawet jeśli urządzenie Bluetooth jest zgodne ze standardem, nie można zagwarantować udanego każdego
połączenia i poprawnego działania
W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth, nawiązanie połączenia Bluetooth może chwilę potrwać.

Powiązany temat
Elementy i przyciski

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Uwagi dotyczące odtwarzania muzyki ze smartfona

Ze względu na charakterystykę technologii Bluetooth, fale radiowe można blokować własnym ciałem. W związku z
tym dźwięk ze smartfona może zanikać.

Po prawej stronie odtwarzacza Walkman znajduje się wbudowana antena Bluetooth. Jeśli dźwięk zanika, wypróbuj
następującego rozwiązania:

Noś smartfon z prawej strony lub z przodu ciała.
Obróć smartfona.

Uwaga
Szczegółowe informacje na temat sposobu mocowania smartfona do ciała można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Odbieranie połączeń/kończenie połączeń

Można odebrać połączenie przychodzące na smartfon. Należy wcześniej nawiązać połączenie Bluetooth pomiędzy
odtwarzaczem Walkman a smartfonem.

Wskazówka
Można odbierać i kończyć połączenia przez naciśnięcie przycisku / /  na pilocie zdalnego sterowania (tylko NW-WS625).

Podczas rozmowy telefonicznej tryb dźwięków otoczenia jest wyłączony. Po zakończeniu połączenia, tryb dźwięków otoczenia
zostanie ponownie automatycznie włączony.

Uwaga
Mówiąc do odtwarzacza Walkman nie należy zakrywać sekcji mikrofonu ( ) dłońmi lub innym przedmiotem.

Powiązany temat
Podłączanie odtwarzacza Walkman po raz pierwszy do niesparowanego smartfona z systemem Android
Podłączanie odtwarzacza Walkman po raz pierwszy do urządzenia iPhone
Nawiązywanie połączenia między odtwarzaczem Walkman a sparowanym smartfonem
Połączenia jednym dotknięciem ze smartfonem (NFC)
Uwagi dotyczące głośności połączeń na smartfonach
Odrzucanie połączenia

Naciśnij przycisk ( ), aby odebrać połączenie.1

Naciśnij przycisk ( ), aby zakończyć połączenie.2

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Odrzucanie połączenia

Gdy odtwarzacz Walkman jest podłączony do smartfona, można odrzucić połączenie z poziomu odtwarzacza Walkman.

Wskazówka
Połączenie można odrzucić przez przytrzymanie wciśniętego przycisku / /  na pilocie zdalnego sterowania (tylko NW-
WS625) przez 2 sekundy.

Powiązany temat
Odbieranie połączeń/kończenie połączeń

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Przytrzymaj wciśnięty przycisk ( ) przez 2 sek., gdy dzwoni telefon.1

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Uwagi dotyczące głośności połączeń na smartfonach

Ustawienia głośności muzyki i głośności połączeń są od siebie niezależne. Istnieje możliwość regulacji głośności w
trakcie rozmowy telefonicznej. Po zakończeniu połączenia głośność powraca do ustawionego poziomu głośności
odtwarzania muzyki.
Jeśli funkcja AVLS jest aktywna, odtwarzacz Walkman zachowa ustawienia głośności połączeń na umiarkowanym
poziomie.

Powiązany temat
Odbieranie połączeń/kończenie połączeń
Ograniczanie poziomu głośności

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Czym jest tryb dźwięków otoczenia?

W trybie dźwięków otoczenia są wykorzystywane mikrofony wbudowane po lewej i prawej stronie odtwarzacza
Walkman, dzięki którym jest możliwe słuchanie dźwięków otoczenia nawet przy założonych słuchawkach. Zwracaj
uwagę na dźwięki wokół siebie, aby cieszyć się muzyką w poczuciu bezpieczeństwa.

Uwaga
W trybie dźwięków otoczenia możliwe jest słuchanie dźwięków otoczenia nawet przy założonych słuchawkach. Należy jednak
pamiętać, że w tym trybie nie jest możliwe słuchanie wszystkich dźwięków wokół siebie. Dźwięki otoczenia mogą nie być dobrze
słyszane zależnie od warunków otoczenia, typu muzyki odtwarzanej na odtwarzaczu Walkman lub od poziomu głośności. Należy
zachować ostrożność podczas korzystania z odtwarzacza Walkman w takich miejscach, w których brak możliwości słuchania
dźwięków otoczenia mógłby stanowić zagrożenie (na przykład na drodze z ruchem samochodowym lub rowerowym).

Tryb dźwięków otoczenia może nie działać prawidłowo, jeżeli korzystasz z odtwarzacza Walkman z wkładkami dousznymi
niedopasowanymi do uszu. Należy stosować wkładki douszne odpowiedniego rozmiaru, aby wygodnie i szczelnie pasowały do
uszu.

Powiązany temat
Korzystanie z trybu dźwięków otoczenia

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Korzystanie z trybu dźwięków otoczenia

Aby wyłączyć tryb dźwięków otoczenia

Wybór innego trybu dźwięków otoczenia

Naciśnij przycisk ( ), aby włączyć tryb dźwięków otoczenia.

Rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Lampki ( ) zamigają dwa razy. Tryb dźwięków otoczenia zostanie włączony.

1

Naciśnij przycisk ( ).
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Lampki ( ) zamigają dwa razy.

1.

Naciśnij przycisk ( ), aby włączyć tryb dźwięków otoczenia.1.

Kliknij dwukrotnie przycisk ( ), aby wybrać odpowiedni tryb.
Głośność dźwięków otoczenia zostanie odpowiednio zmieniona. Za każdym razem, gdy klikniesz dwukrotnie przycisk
( ), rozlegnie się komunikat głosowy i tryb dźwięków otoczenia zmieni się w następującej kolejności.

2.
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Uwaga
Nawet po wyłączeniu odtwarzacza Walkman wybrany tryb zostanie przywrócony.

Podczas rozmowy przez smartfona tryb dźwięków otoczenia nie działa.

Dźwięki otoczenia mogą nie być dobrze słyszalne, gdy wykorzystywane są wkładki douszne do pływania. W takim przypadku
zmień je na standardowe wkładki douszne.

Dźwięków otoczenia nie słychać dobrze po użyciu odtwarzacza Walkman w basenie lub w oceanie. Uderz delikatnie około 30
razy powierzchnią wokół przycisków o suchą szmatkę. Następnie pozostaw odtwarzacz Walkman na suchej szmatce w
temperaturze pokojowej na 2 do 3 godzin. Przed następnym użyciem upewnij się, że odtwarzacz Walkman jest zupełnie suchy.

Powiązany temat
Czym jest tryb dźwięków otoczenia?

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

[Mode A] (miękko) – [Mode B] (standard) – [Mode C] (głośno) – [Mode A] (miękko)...
Aby przejść do następnego trybu, poczekaj na zakończenie komunikatu głosowego.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Elementy i przyciski (Pilot zdalnego sterowania)

(Tylko w przypadku modeli wyposażonych w pilota zdalnego sterowania)

Przyciski +/– (głośność)
Naciśnij te przyciski, aby wyregulować głośność odtwarzania muzyki lub rozmowy telefonicznej.

1.

Przycisk / /  (*1)

Przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby włączyć pilota zdalnego sterowania.
Naciśnij ten przycisk, aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie.
Naciśnij ten przycisk, aby odebrać lub zakończyć rozmowę, gdy odtwarzacz Walkman jest podłączony do
smartfona.
Przytrzymaj ten przycisk przez 2 sekundy, aby odrzucić połączenie.
Przytrzymaj ten przycisk przez 2 sekundy, aby przełączyć źródło dźwięku (odtwarzacz Walkman lub smartfon).

2.

Kontrolka (niebieska/czerwona)

Lampka może świecić w różnych kolorach i migać na różne sposoby. Lampka sygnalizuje co następuje.

Pilot zdalnego sterowania jest włączony.
Poziom naładowania baterii pilota zdalnego sterowania jest niski.
Pilot zdalnego sterowania jest podłączony do odtwarzacza Walkman.
Pilot zdalnego sterowania jest parowany z odtwarzaczem Walkman.

Lampka zaświeci się po naciśnięciu dowolnego przycisku. Jeśli lampka nie świeci się, możliwe są następujące
przyczyny.

Pilot zdalnego sterowania jest wyłączony.
Pilot zdalnego sterowania nie jest podłączony do odtwarzacza Walkman.
Bateria jest wyczerpana.

3.

Przycisk  (wstecz)

Naciśnij ten przycisk, aby zmienić pozycję w obrębie bieżącego utworu lub przejść do poprzedniego utworu.
Przytrzymaj ten przycisk, aby uruchomić przewijanie do tyłu z odtwarzaniem.
Kliknij dwukrotnie ten przycisk, aby wrócić do pierwszego utworu z bieżącego folderu lub albumu.
Ponownie kliknij dwukrotnie ten przycisk, aby przejść z powrotem do pierwszego utworu poprzedniego folderu lub
albumu.

4.

Przycisk  (dalej)

Naciśnij ten przycisk, aby przejść do następnego utworu.
Przytrzymaj ten przycisk, aby uruchomić przewijanie do przodu z odtwarzaniem.
Kliknij dwukrotnie ten przycisk, aby przejść do pierwszego utworu w następnym folderze lub albumie.

5.
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Wbudowana antena 
Nie należy zakrywać anteny, gdy pilot zdalnego sterowania jest podłączony do odtwarzacza Walkman.
W przeciwnym wypadku może dojść do zerwania połączenia.

6.

Pasek7.

Uchwyt paska8.

Na przycisku znajduje się wyczuwalna wypukłość. Wyczuwalne w dotyku wypukłości pomagają w obsłudze przycisków bez patrzenia na nie.*1

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Korzystanie z pilota zdalnego sterowania

(Tylko w przypadku modeli wyposażonych w pilota zdalnego sterowania)
Pilot zdalnego sterowania umożliwia bezprzewodową obsługę odtwarzacza Walkman. Pilot zdalnego sterowania i
odtwarzacz Walkman są już domyślnie sparowane. W związku z tym odtwarzacza Walkman i pilota zdalnego sterowania
można używać natychmiast po ich włączeniu.

Wskazówka
Można korzystać z pilota zdalnego sterowania nawet przy wyłączonej funkcji Bluetooth odtwarzacza Walkman .

Można korzystać z pilota zdalnego sterowania, gdy jest aktywne połączenie Bluetooth między odtwarzaczem Walkman a
smartfonem.

Po wyłączeniu odtwarzacza Walkman pilot zdalnego sterowania wyłącza się.

Jeśli przez 2 godziny pilot zdalnego sterowania nie będzie obsługiwany, zostanie on automatycznie wyłączony.

Załóż pilota zdalnego sterowania na palec.

Wybierz pasek pasujący do rozmiaru palca.

1

Upewnij się, że odtwarzacz Walkman jest włączony.2

Przytrzymaj wciśnięty przycisk ( ) przez 2 sek.

Pilot zdalnego sterowania zostanie włączony. Lampka ( ) zacznie migać.
Pilot zdalnego sterowania automatycznie nawiąże połączenie z odtwarzaczem Walkman. Następnie lampka ( )
zgaśnie.
Naciśnij dowolny przycisk na pilocie zdalnego sterowania, aby sprawdzić połączenie. Lampka ( ) świeci, jeśli
odtwarzacz Walkman i pilot zdalnego sterowania są połączone.

3

Naciśnij odpowiedni przycisk, aby uruchomić odtwarzacz Walkman.4
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Jeżeli poziom naładowania baterii jest niski, lampka ( ) zmieni kolor na czerwony.

Aby usunąć informacje dotyczące parowania, przytrzymaj wciśnięte te przyciski (  i ) przez 10 sek.

Uwaga
Nie można włączyć lub wyłączyć odtwarzacza Walkman za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Jeśli pilot zdalnego sterowania nie ma informacji o parowaniu, po włączeniu go przełączy się on automatycznie w tryb parowania.

Nie można używać pilota zdalnego sterowania w basenie.

Po wymianie baterii w pilocie zdalnego sterowania informacje o parowaniu zostaną usunięte. W takim przypadku należy
ponownie sparować odtwarzacz Walkman i pilota zdalnego sterowania.

Powiązany temat
Elementy i przyciski (Pilot zdalnego sterowania)
Uwagi dotyczące pilota zdalnego sterowania
Parowanie odtwarzacza Walkman z pilotem zdalnego sterowania

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Parowanie odtwarzacza Walkman z pilotem zdalnego sterowania

(Tylko w przypadku modeli wyposażonych w pilota zdalnego sterowania)
Niesparowany z odtwarzaczem Walkman pilot zdalnego sterowania można podłączyć za pomocą funkcji Bluetooth. 
Parowanie jest konieczne w następujących przypadkach:

Po zresetowaniu odtwarzacza Walkman do ustawień fabrycznych i usunięciu informacji dotyczących parowania z
odtwarzacza Walkman.
Po zresetowaniu pilota zdalnego sterowania. 
Po przytrzymaniu wciśniętych jednocześnie przycisków  i  przez 10 sekund pilot zdalnego sterowania resetuje
się.
Po wymianie baterii pilota zdalnego sterowania.

Po sparowaniu pilota zdalnego sterowania i odtwarzacza Walkman łatwo można połączyć je w przyszłości.

Włącz niesparowanego pilota zdalnego sterowania.

Lampka pilota zdalnego sterowania zacznie migać na przemian na czerwono i niebiesko.

1

Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest wyłączona na odtwarzaczu Walkman.

Jeśli funkcja Bluetooth jest włączona, przytrzymaj wciśnięty przycisk ( ) przez 2 sekundy.

2

Przytrzymaj wciśnięty przycisk ( ) przez 7 sek.

Lampka ( ) będzie szybko migać i rozpocznie się parowanie.

Po nawiązaniu połączenia, lampka na pilocie zdalnego sterowania przestanie migać.

3
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Wskazówka
W celu usunięcia informacji o parowaniu z pilotem zdalnego sterowania należy zresetować odtwarzacz Walkman.

Uwaga
Jeśli czas parowania dobiegnie końca przed zakończeniem tej operacji, procedurę należy wykonać ponownie.

Powiązany temat
Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth
Korzystanie z pilota zdalnego sterowania
Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania
Przywracanie ustawień fabrycznych odtwarzacza Walkman

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania

(Tylko w przypadku modeli wyposażonych w pilota zdalnego sterowania)
Baterię pilota zdalnego sterowania należy wymienić, gdy lampka zacznie świecić na czerwono. Należy używać
wyłącznie litowej baterii guzikowej CR1620.
Po otwarciu pokrywy wnęki na baterię wodoodporność urządzenia może ulec pogorszeniu ze względu na kurz itp. Aby
zachować wodoodporność, należy wymienić baterię w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony lub w Sony
Service Center (dodatkowy koszt).

Upewnij się, że pilot zdalnego sterowania jest wyłączony. Wyjmij pasek ( ) z uchwytu ( ).1

Wykręć 4 śruby ( ) za pomocą precyzyjnego śrubokręta krzyżakowego o rozmiarze 0.2

Otwórz pokrywę ( ) i wyjmij baterię. Następnie włóż nową baterię CR1620 z uwzględnieniem właściwej
polaryzacji.

3

Sprawdź, czy uszczelka ( ) jest czysta i znajduje się na swoim miejscu.4

Umieść pokrywę ( ) z powrotem na swoim miejscu i dokręć śruby ( ) tak, aby ściśle przylegały do
pokrywy.

Uważaj, aby nie dokręcić śrub ( ) zbyt mocno.

5

Zamocuj pasek ( ) z powrotem w uchwycie ( ).6

Przytrzymaj wciśnięty przycisk ( ) przez 2 sek.
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Uwaga
Uważaj, aby nie zgubić pokrywy ( ), śrub ( ) i uszczelki ( ).

Bateria dostarczona w momencie zakupu może mieć krótszą żywotność, ponieważ została zamontowana fabrycznie w celu
sprawdzenia prawidłowego działania urządzenia.

Powiązany temat
Włączanie lub wyłączanie odtwarzacza Walkman
Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth
Parowanie odtwarzacza Walkman z pilotem zdalnego sterowania

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Lampka ( ) zacznie migać. Pilot zdalnego sterowania zostanie włączony.7

Przytrzymaj wciśnięty przycisk ( ) przez 3 sek., aby włączyć odtwarzacz Walkman.8

Przytrzymaj wciśnięty przycisk ( ) przez 2 sek., aby wyłączyć funkcję Bluetooth.9

Na odtwarzaczu Walkman przytrzymaj wciśnięty przycisk ( ) przez 7 sek.

Lampka ( ) będzie szybko migać i rozpocznie się parowanie.

Po nawiązaniu połączenia, lampka na pilocie zdalnego sterowania przestanie migać.

10

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Uwagi dotyczące pilota zdalnego sterowania

(Tylko w przypadku modeli wyposażonych w pilota zdalnego sterowania)

Specyfikacje wodoodporności pilota zdalnego sterowania odpowiadają normie IEC 60529 „Stopnie ochrony przed
wodą (kod IP)” IPX5(*1), a specyfikacje pyłoszczelności pilota zdalnego sterowania odpowiadają normie IEC 60529
„Stopnie ochrony przed obcymi ciałami stałymi” IP6X(*2).
Fale radiowe nie rozchodzą się w wodzie. Nie można używać pilota zdalnego sterowania w basenie.
Nie można używać mokrego pilota zdalnego sterowania.
Antena  jest wbudowana w pilota zdalnego sterowania.
Pilot zdalnego sterowania może przestać działać, gdy jest używany w następujących warunkach.

W obszarach sieci bezprzewodowej LAN.
W pobliżu urządzeń (kuchenki mikrofalowe, telefony komórkowe, urządzenia mobilne do gier itp.) z funkcją
aktywnej komunikacji.
W miejscach, gdzie emitowane są fale elektromagnetyczne.
W sytuacjach, gdzie ludzie mogą zasłaniać wbudowaną antenę  pilota zdalnego sterowania (np. w zatłoczonym
pociągu).
W przypadku zasłonięcia wbudowanej anteny  dłonią.

W przypadku zabrudzenia pilota zdalnego sterowania olejkiem do opalania lub filtrem przeciwsłonecznym należy go
przemyć letnią wodą. Substancje te mogą uszkodzić pilota zdalnego sterowania, na przykład powodując jego
przebarwienia lub pęknięcia.
Nie należy zbyt mocno dociągać paska pilota zdalnego sterowania. W przeciwnym razie na palcu może wystąpić
wysypka od potu wskutek złej wentylacji.
Stan paska pilota zdalnego sterowania może ulec pogorszeniu na skutek długotrwałego użytkowania lub
przechowywania.

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

IPX5 (Stopnie ochrony przed strugami wody): Pilot zdalnego sterowania został przetestowany i zachowuje swoją funkcjonalność podczas
bezpośredniego oddziaływania strumienia wody o natężeniu przepływu wody 12,5 l/min. podawanego z dowolnego kierunku przez ponad
3 minuty z odległości około 3 m przez dyszę o wewnętrznej średnicy 6,3 mm.

*1

IP6X (Stopnie ochrony przed pyłem) : Pilot zdalnego sterowania został przetestowany i zachowuje pyłoszczelność mimo wirowania przez
8 godzin w urządzeniu testującym zawierającym cząsteczki pyłu o maksymalnej średnicy 75 µm.

*2

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

101



Przewodnik pomocniczy

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Ograniczanie poziomu głośności

Funkcja AVLS (Automatic Volume Limiter System) zmniejsza ryzyko uszkodzenia słuchu wskutek dużego poziomu
głośności. Funkcja AVLS ogranicza maksymalny poziom głośności. AVLS ma następujące funkcje.

AVLS ogranicza głośność do pewnego poziomu.
AVLS zabezpiecza przed zakłócaniem spokoju innym osobom głośnymi dźwiękami.
AVLS umożliwia słuchanie przy bardziej komfortowym poziomie głośności.

Wyłączanie funkcji AVLS
Trzymając wciśnięty przycisk ( ), przytrzymaj wciśnięty przycisk ( ) przez 5 sek.
Lampki ( ) zamigają dwa razy.

Wstrzymaj odtwarzanie.1

Trzymając wciśnięty przycisk ( ), przytrzymaj wciśnięty przycisk ( ) przez 5 sek.

Lampka ( ) mignie dwa razy i funkcja AVLS zostanie włączona. Odtwarzacz Walkman będzie teraz utrzymywał
głośność na umiarkowanym poziomie.

2
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Uwaga
Gdy odtwarzacz Walkman znajduje się w trybie słuchawek, nie można włączyć funkcji AVLS.

Powiązany temat
Regulacja głośności

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Dostosowywanie różnic w poziomie głośności pomiędzy utworami

Istnieje możliwość uśrednienia zmian w poziomie głośności poszczególnych utworów w celu zmniejszenia różnic między
nimi (Dynamiczny normalizator).

Wyłączanie funkcji Dynamiczny normalizator
Trzymając wciśnięty przycisk ( ), przytrzymaj wciśnięty przycisk ( ) przez 5 sek.
Lampki ( ) zamigają dwa razy.

Uwaga
Gdy odtwarzacz Walkman znajduje się w trybie słuchawek, nie można włączyć funkcji Dynamiczny normalizator.

Wstrzymaj odtwarzanie.1

Trzymając wciśnięty przycisk ( ), przytrzymaj wciśnięty przycisk ( ) przez 5 sek.

Lampka ( ) mignie dwa razy i nastąpi włączenie funkcji Dynamiczny normalizator.

2
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W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Ponowne uruchamianie odtwarzacza Walkman

Uruchom ponownie odtwarzacz Walkman w przypadku niestabilnej pracy lub zawieszania się odtwarzacza Walkman.
Ponowne uruchomienie nie spowoduje usunięcia jakichkolwiek danych i informacji o parowaniu.Jednakże przed
ponownym uruchomieniem odtwarzacza Walkman wykonaj następujące czynności.
W przeciwnym wypadku dane na odtwarzaczu Walkman mogą zostać uszkodzone.

Odłącz odtwarzacz Walkman od komputera.
Zatrzymaj odtwarzanie.

Powiązany temat
Przywracanie ustawień fabrycznych odtwarzacza Walkman
Formatowanie pamięci odtwarzacza Walkman

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Przytrzymaj naciśnięty przycisk ( ) przez 10 sekund, aż odtwarzacz Walkman zostanie ponownie
uruchomiony.

1

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Przywracanie ustawień fabrycznych odtwarzacza Walkman

Ta operacja powoduje przywrócenie wszystkim parametrom ich ustawień domyślnych.
Po zresetowaniu odtwarzacza Walkman informacje o parowaniu z pilotem zdalnego sterowania (tylko NW-WS625)
i innymi urządzeniami Bluetooth zostaną usunięte.

Uwaga
Przy aktywnym połączeniu Bluetooth nie można resetować odtwarzacza Walkman.

Wstrzymaj odtwarzanie.1

Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest wyłączona.2

Trzymając wciśnięty przycisk ( ), przytrzymaj wciśnięty przycisk ( ) przez 15 sek.

Lampki ( ) zamigają dwa razy. Resetowanie zostało teraz ukończone.

3

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Powiązany temat
Ponowne uruchamianie odtwarzacza Walkman
Formatowanie pamięci odtwarzacza Walkman
Parowanie odtwarzacza Walkman z pilotem zdalnego sterowania

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Formatowanie pamięci odtwarzacza Walkman

Ta operacja spowoduje usunięcie wszystkich danych (w tym danych przykładowych i dostarczonego instalatora
oprogramowania), które są przechowywane na odtwarzaczu Walkman. Przed sformatowaniem pamięci wewnętrznej
odtwarzacza Walkman, należy utworzyć kopię zapasową ważnych danych.

Wstrzymaj odtwarzanie.1

Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest wyłączona.2

Przytrzymaj wciśnięty przycisk ( ) przez 15 sek.

Lampka ( ) zacznie szybko migać.

3

Zwolnij przycisk ( ).

Lampka ( ) zaświeci się.

4

Naciśnij ten przycisk (  lub ) w ciągu 30 sekund od momentu zaświecenia się lampki ( ) na czerwono.5
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Uwaga
Przy aktywnym połączeniu Bluetooth nie można formatować pamięci odtwarzacza Walkman.

Sony nie gwarantuje parametrów w przypadku sformatowania pamięci odtwarzacza Walkman z poziomu komputera.

Nawet w przypadku sformatowania pamięci, informacje o parowaniu pozostaną.

Powiązany temat
Ponowne uruchamianie odtwarzacza Walkman
Przywracanie ustawień fabrycznych odtwarzacza Walkman

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Lampka ( ) zmieni kolor na zielony.  
Jeśli ten przycisk nie zostanie naciśnięty w ciągu 30 sekund, nastąpi anulowanie formatowania.

Naciśnij ten przycisk ( ), gdy kontrolka ( ) świeci na zielono.

Lampka ( ) zacznie szybko migać i rozpocznie się formatowanie. Po zakończeniu formatowania lampka ( )
zgaśnie.

6

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Sprawdzanie informacji na temat odtwarzacza Walkman

Gdy odtwarzacz Walkman jest podłączony do komputera, można sprawdzić wersję oprogramowania systemowego
odtwarzacza Walkman. Otwórz plik „Information.txt” w folderze [WALKMAN] na komputerze. Można sprawdzić poniższe
informacje.
01: Nazwa modelu
02: Wersja oprogramowania systemowego

Powiązany temat
Aktualizacja oprogramowania systemowego odtwarzacza Walkman

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Aktualizacja oprogramowania systemowego odtwarzacza Walkman

Możliwe jest uaktualnienie oprogramowania odtwarzacza Walkman.
Powiadomienia o aktualizacjach można otrzymywać poniższymi metodami.

Z programu Music Center for PC (Powiadomienia o aktualizacji będziesz otrzymywać automatycznie.)
Z witryny pomocy technicznej klienta (Ręcznie uzyskaj dostęp do witryny, aby otrzymywać powiadomienia o
aktualizacjach.)

Uzyskaj dostęp do witryny pomocy technicznej klienta, aby uzyskać najnowsze informacje.
Poniższa procedura opisuje sposób aktualizacji oprogramowania z poziomu witryny pomocy technicznej klienta.
Szczegółowe informacje na temat instalacji programu można znaleźć w witrynie pomocy technicznej klienta.

Wskazówka
Aby sprawdzić informacje o wersji dla odtwarzacza Walkman, podłącz odtwarzacz Walkman do komputera. Następnie otwórz
„Information.txt” w folderze [WALKMAN] na komputerze. Można sprawdzić poniższe informacje.

01: Nazwa modelu
02: Wersja oprogramowania systemowego

Powiązany temat
Witryna pomocy technicznej dla klientów
Ponowne uruchamianie odtwarzacza Walkman
Przywracanie ustawień fabrycznych odtwarzacza Walkman
Formatowanie pamięci odtwarzacza Walkman
Sprawdzanie informacji na temat odtwarzacza Walkman

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Z witryny pobierz do komputera program do aktualizacji.1

Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera.2

Uruchom program do aktualizacji.3

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.4

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Uwagi dotyczące korzystania z odtwarzacza Walkman

Przeczytaj poniższe uwagi i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby bezpiecznie korzystać z odtwarzacza Walkman.

W przypadku doznanego urazu lub poparzenia w wyniku użytkowania opisywanego produktu, zasięgnij porady
lekarza.
Skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony lub Sony Service Center, jeśli Walkman nie działa
prawidłowo.
Należy przestrzegać następujących środków ostrożności. W przeciwnym razie może dojść do eksplozji, pożaru,
porażenia prądem elektrycznym, oparzeń lub urazów.

Chronić odtwarzacz Walkman przed ogniem.
Uważać, aby do wnętrza odtwarzacza Walkman nie dostały się metalowe przedmioty.
Nie wolno zwierać styków odtwarzacza Walkman metalowymi przedmiotami.
Nie wolno demontować ani przerabiać odtwarzacza Walkman.
Nie wolno używać odtwarzacza Walkman widząc błyskawice lub słysząc grzmoty.
Nie należy używać odtwarzacza Walkman, jeśli wywołuje nieprzyjemne reakcje na skórze.

Należy przestrzegać następujących środków ostrożności. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia obudowy
lub nieprawidłowego działania odtwarzacza Walkman.

Nie należy umieszczać odtwarzacza Walkman w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym.
Nie należy umieszczać odtwarzacza Walkman w miejscach, gdzie panują bardzo wysokie temperatury.
Nie wolno pozostawiać odtwarzacza Walkman na słońcu. Nie wolno pozostawiać odtwarzacza Walkman w
samochodzie z pozamykanymi wszystkimi oknami, szczególnie w lecie.  

Nie należy umieszczać odtwarzacza Walkman w miejscach, gdzie będzie narażony na wibracje.
Uważać, aby nie upuścić odtwarzacza Walkman z pewnej wysokości.
Nie wolno stosować nadmiernej siły lub wstrząsów w stosunku do odtwarzacza Walkman.
Nie należy umieszczać odtwarzacza Walkman w miejscach występowania pól magnetycznych. Na przykład, nie
należy umieszczać odtwarzacza Walkman w pobliżu magnesu, głośników lub telewizora.
Nie należy włączać odtwarzacza Walkman bezpośrednio po przeniesieniu go z miejsca zimnego do ciepłego.
Nie należy używać odtwarzacza Walkman w miejscach wilgotnych i gorących, gdzie temperatura przekracza 45
°C  (na przykład w saunie).
Odtwarzacza Walkman nie wolno umieszczać na niestabilnej powierzchni, ani stawiać pod kątem.
Nie siadać z odtwarzaczem Walkman w kieszeni. 

Nie należy używać odtwarzacza Walkman w miejscach, gdzie panuje nadmierne zapylenie.
Umyć odtwarzacz Walkman w letniej wodzie w przypadku zabrudzenia go olejkiem do opalania lub filtrem
ochronnym. Te substancje mogą spowodować uszkodzenia odtwarzacza Walkman, takie jak przebarwienia lub
pęknięcia.
Stan wkładek dousznych lub taśmy regulacyjnej może ulec pogorszeniu na skutek długotrwałego użytkowania lub
przechowywania.

113



Urządzenie przestaje być wodoszczelne w przypadku niektórych płynów (woda z mydłem, woda z dodatkiem
detergentu lub płynu do kąpieli, szampon, woda z gorących źródeł itp.).

Przebywając na pokładzie samolotu, należy stosować się do instrukcji korzystania z urządzeń elektronicznych.
W następujących sytuacjach odtwarzacz Walkman może się nagrzewać, ale to nie świadczy o usterce. Jednakże
należy zachować ostrożność z uwagi na ryzyko oparzeń niskotemperaturowych.

Podczas ładowania akumulatora.
Gdy Walkman odtwarza nagrania przez dłuższy czas.

Nagrywane materiały są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Zgodnie z prawem autorskim, nagrań tych
nie można używać bez zgody właściciela praw autorskich.

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Informacje dotyczące słuchawek

Bezpieczeństwo na drodze
Nie należy używać słuchawek w następujących sytuacjach.

Podczas prowadzenia samochodu lub jazdy motocyklem albo rowerem.
W miejscach, gdzie ograniczenie percepcji słuchowej jest niebezpieczne. Np. na peronach kolejowych, w miejscach
występowania ruchu ulicznego lub w pobliżu placów budowy.

Ochrona przed uszkodzeniem słuchu
Należy przestrzegać następujących zasad, aby chronić słuch.

Dźwięk należy odtwarzać na umiarkowanym poziomie. Nie należy słuchać nagrań audio przy wysokich poziomach
głośności przez dłuższy czas.
Nie zwiększać nagle poziomu głośności.

Informacje dotyczące słuchawek dousznych
W przypadku używania słuchawek dousznych o wysokim stopniu przylegania, należy pamiętać o następujących
kwestiach. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia uszu lub błony bębenkowej.

Nie wolno wkładać wkładek dousznych na siłę do uszu.
Nie wyciągać nagle wkładek z uszu. Przed wyjęciem słuchawek należy delikatnie poruszać wkładkami dousznymi
w górę i w dół.

Nie należy spać z założonymi słuchawkami.

Troska o innych
Należy unikać używania odtwarzacza Walkman w miejscach, gdzie wydostające się na zewnątrz dźwięki będą
przeszkadzać innym.

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Uwagi dotyczące wbudowanego akumulatora

W przypadku wycieku elektrolitu z akumulatora, nie wolno dotykać akumulatora gołymi rękoma. Ciecz z akumulatora
może spowodować poparzenia lub utratę wzroku. W przypadku kontaktu wspomnianej cieczy z ciałem lub ubraniem,
należy ją natychmiast spłukać czystą wodą.

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Uwagi dotyczące oprogramowania

Prawo autorskie zabrania następujących działań bez zgody właściciela praw autorskich.

Powielanie oprogramowania lub instrukcji w całości lub w części.
Pożyczanie oprogramowania

W żadnym wypadku Sony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek z poniższych zdarzeń, które mogą wynikać z
użytkowania dostarczonego oprogramowania.

Straty finansowe
Utrata zysków
Roszczenia osób trzecich

Dołączonego oprogramowania nie można używać z urządzeniami, dla których nie jest przeznaczone.
Należy pamiętać, że z uwagi na poprawę jakości specyfikacja oprogramowania może ulec zmianie bez
powiadomienia.
W niniejszym podręczniku założono, że użytkownik jest zaznajomiony z podstawową obsługą komputera.
Szczegółowe informacje na temat użytkowania komputerów i systemów operacyjnych można znaleźć w stosownych
podręcznikach.
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W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Uwagi dotyczące danych przykładowych

Przykładowa muzyka jest wstępnie instalowana na odtwarzaczu Walkman w celu próbnego odsłuchania.
Po usunięciu danych przykładowych z odtwarzacza Walkman nie można ich przywrócić. Nie dostarczamy nowych
danych przykładowych.
Dane przykładowe nie są instalowane w niektórych krajach lub regionach.

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Uwagi dotyczące pływania w basenie lub w oceanie

Odtwarzacza Walkman nie wolno używać w miejscach zatłoczonych lub w okolicznościach, w których tłumienie
dźwięków dochodzących z zewnątrz może stanowić zagrożenie.
W przypadku korzystania z odtwarzacza Walkman na terenie publicznych lub prywatnych obiektów pływackich
należy przestrzegać przepisów obowiązujących na danym obiekcie.
Wkładki douszne szczelnie przylegają do kanału słuchowego. Z tego powodu istnieje ryzyko uszkodzenia uszu lub
błony bębenkowej w przypadku zbyt dużego nacisku wywieranego na wkładki douszne lub w razie nagłego wyjęcia
wkładek z uszu. Z uwagi na wspomniane ryzyko przy założonym odtwarzaczu Walkman nie wolno wykonywać zbyt
energicznych ćwiczeń, skakać do basenu itp.
Odtwarzacz Walkman należy chronić przed bezpośrednim kontaktem z gorącą wodą. Na odtwarzacz Walkman nie
wolno kierować strumienia gorącego powietrza z suszarki do włosów lub podobnego urządzenia. Odtwarzacza
Walkman nie wolno używać w miejscach, gdzie panuje wysoka temperatura, na przykład w saunach lub w
sąsiedztwie piecyka.
Nie używać ani nie pozostawiać odtwarzacza Walkman w następującym środowisku:

w miejscach o wysokiej temperaturze, przekraczającej 45 °C  , na przykład w bezpośrednim świetle słonecznym,
w samochodzie, w gorącej wodzie lub w innych miejscach o wysokiej temperaturze i wysokiej wilgotności;
w miejscach zimnych o temperaturze poniżej –5 °C. 

Jeżeli nie można uniknąć używania odtwarzacza Walkman w miejscach narażonych na bezpośrednie światło
słoneczne, należy przykryć odtwarzacz Walkman ręcznikiem lub innym przedmiotem.
Poziom głośności w przypadku wkładek dousznych do pływania jest niższy niż w przypadku standardowych wkładek
dousznych. W razie potrzeby należy zwiększyć głośność.
Po wymianie wkładek dousznych do pływania na standardowe wkładki douszne dźwięk będzie głośniejszy. Należy
wyregulować głośność, aby nie doszło do uszkodzenia błony bębenkowej.
Odtwarzacz Walkman może odłączyć się i wypaść podczas intensywnych ćwiczeń itp.
Odtwarzacz Walkman tonie po wrzuceniu do wody.
Fale radiowe nie rozchodzą się w wodzie. Pod wodą nie można wykonywać następujących operacji za
pośrednictwem połączenia Bluetooth.

Słuchanie muzyki na smartfonie.
Odbieranie połączeń przychodzących.
Korzystanie z pilota zdalnego sterowania (tylko NW-WS625).

Uwagi dotyczące trybu dźwięków otoczenia
Kiedy są podłączone wkładki douszne do pływania, a także standardowe wkładki douszne, nie słychać dźwięków
otoczenia.
Dźwięków otoczenia nie słychać dobrze podczas korzystania z odtwarzacza Walkman w basenie lub w oceanie.
Uderzaj delikatnie około 30 razy powierzchnią wokół przycisków odtwarzacza Walkman o suchą szmatkę. Połóż
następnie odtwarzacz Walkman na suchej szmatce w temperaturze pokojowej na 2 do 3 godzin, aby wysechł
całkowicie przed następnym użyciem.
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Powiązany temat
Wodoodporność i pyłoszczelność niniejszego odtwarzacza Walkman
Różnice pomiędzy standardowymi wkładkami dousznymi i wkładkami dousznymi do pływania
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W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Uwagi dotyczące ładowania akumulatora po korzystaniu z urządzenia podczas
pływania

Przed przystąpieniem do ładowania akumulatora należy upewnić się, że odtwarzacz Walkman nie jest wilgotny.
W przypadku mokrego odtwarzacza Walkman, należy dokładnie wytrzeć krople wody i wysuszyć odtwarzacz
Walkman w temperaturze pokojowej. Przed przystąpieniem do ładowania akumulatora należy upewnić się, że
odtwarzacz Walkman nie jest wilgotny.
Stacja dokująca USB (wchodzi w skład zestawu) nie jest wodoodporna.

Nie należy dotykać stacji dokującej USB mokrymi rękoma.
Stacji dokującej USB nie należy używać, gdy odtwarzacz Walkman jest wilgotny.

Powiązany temat
Wodoodporność i pyłoszczelność niniejszego odtwarzacza Walkman
Różnice pomiędzy standardowymi wkładkami dousznymi i wkładkami dousznymi do pływania
Konserwacja
Uwagi dotyczące ładowania akumulatora
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W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Ogólne informacje

O czasie ładowania i czasie odtwarzania decydują następujące warunki.

Liczba cykli ładowania akumulatora
Temperatura robocza

Gdy akumulator jest wystarczająco naładowany, ale czas pracy akumulatora uległ skróceniu mniej więcej do połowy
normalnego okresu eksploatacji, akumulator może być zużyty.
Akumulator litowo-jonowy jest wbudowany w odtwarzacz Walkman. W przypadku długotrwałego przechowywania
odtwarzacza Walkman, należy sprawdzić co następuje, aby zapobiec pogorszeniu parametrów wbudowanego
akumulatora.

Przechowywać odtwarzacz Walkman w temperaturze od ‒5 °C do +45 °C  .
Aby zapobiec pogorszeniu parametrów akumulatora, należy go naładować co najmniej raz na 6 miesięcy.  

Czujesz delikatne mrowienie w uszach, szczególnie w warunkach suchego powietrza.  
Jest to spowodowane elektrycznością statyczną nagromadzoną w ciele.  
Efekt ten można zminimalizować, nosząc ubrania wykonane z naturalnych materiałów.
Sony nie ponosi odpowiedzialności za dane użytkownika, nawet w przypadku następujących problemów wynikłych z
powodu wad odtwarzacza Walkman lub komputera.

Nagrywanie lub pobieranie danych jest niekompletne.
Dane (takie jak muzyka) zostały uszkodzone lub usunięte.

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Konserwacja

Odtwarzacz Walkman należy czyścić miękką szmatką, na przykład ściereczką do okularów.
Do czyszczenia mocno zabrudzonego odtwarzacza Walkman można używać szmatki lekko zwilżonej roztworem
łagodnego detergentu.
Do czyszczenia nie używać rozpuszczalników, takich jak alkohol, nafta, czy rozcieńczalnik do farb. Te
rozpuszczalniki mogą uszkodzić powierzchnię odtwarzacza Walkman.

Konserwacja i czyszczenie po pływaniu w basenie lub oceanie

Po każdorazowym użyciu wyczyść wkładki douszne i odtwarzacz Walkman w następujący sposób:

Pozostawienie soli i piasku na odtwarzaczu Walkman grozi rdzewieniem metalowych styków lub tworzeniem się
coraz grubszej warstwy obcych substancji. W rezultacie odtwarzacz Walkman może nie być ładowany prawidłowo
lub komputer może nie rozpoznawać odtwarzacza Walkman.
Umyć odtwarzacz Walkman w letniej wodzie w przypadku zabrudzenia go olejkiem do opalania lub filtrem
ochronnym. Te substancje mogą spowodować uszkodzenia odtwarzacza Walkman, takie jak przebarwienia lub
pęknięcia.
Uważać, aby obce substancje (woskowina itp.) nie zabrudziły sekcji słuchawkowych. Te substancje mogą
powodować zanik dźwięku lub pogorszenie jakości dźwięku.

Usunąć sól i piasek z odtwarzacza Walkman zaraz po korzystaniu z niego w oceanie. Umyć odtwarzacz Walkman w
słodkiej wodzie, na przykład w  wodzie z kranu.

1.

Napełnić umywalkę lub wiaderko słodką wodą. Delikatnie potrząsnąć odtwarzaczem Walkman około 20 razy.
Następnie zanurzyć odtwarzacz Walkman w wodzie na około 30 minut.

2.

Odłączyć wkładki douszne od odtwarzacza Walkman. Następnie umyć wkładki douszne neutralnym detergentem. Po
umyciu wkładek dousznych należy dobrze je osuszyć.

3.

Przepłukać styki ( ) i siateczkę ( ) odtwarzacza Walkman pod słabym strumieniem bieżącej wody.
Jeśli styki i siateczka nie są czyste, należy je oczyścić miękką szczoteczką (np. szczoteczką do zębów).

4.
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Uwaga
Nie wolno mocno pocierać siateczki. Może to prowadzić do uszkodzenia siateczki.

Nie wolno ścierać substancji niepożądanych, które znajdują się na siateczce. W ten sposób można wepchnąć te substancje do
środka słuchawek.

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Miękką, suchą szmatką usunąć krople wody ze styków i powierzchni odtwarzacza Walkman.5.

Osuszyć słuchawki, uderzając nimi delikatnie w suchą szmatkę. Czynność tę należy powtórzyć mniej więcej 20 razy.6.

Uderzać delikatnie powierzchnią wokół przycisków odtwarzacza Walkman o suchą szmatkę. Czynność tę należy
powtórzyć mniej więcej 30 razy.

7.

Położyć odtwarzacz Walkman na suchej szmatce. Następnie pozostawić odtwarzacz Walkman w temperaturze
pokojowej na 2 - 3 godziny.

8.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

124



Przewodnik pomocniczy

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Witryna pomocy technicznej dla klientów

Odwiedź witrynę wsparcia dla klienta w Twoim kraju lub regionie w następujących sytuacjach.

Kiedy masz pytanie dotyczące odtwarzacza Walkman.
Jeśli masz problem z odtwarzaczem Walkman.
Kiedy chcesz uzyskać informacje o zgodnych urządzeniach.

W przypadku klientów w USA, Kanadzie i Ameryce Łacińskiej:

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

W przypadku klientów w Europie:

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

W przypadku klientów w Chinach:

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

W przypadku klientów w Azji, Oceanii, na Bliskim Wschodzie i w Afryce:

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

W przypadku klientów, którzy kupili zagraniczny model urządzenia:

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

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Dane techniczne

Interfejs

Bluetooth

Specyfikacje funkcji Bluetooth

Mikrofon

Stereo

Wyjście (słuchawki)

Ustawienia dźwięku

Dynamiczny normalizator (włączony/wyłączony)

Ogólne

USB Hi-Speed USB (zgodny z USB 2.0)

System łączności Specyfikacja Bluetooth wersja 4.0

Pasmo częstotliwości 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Metoda modulacji FHSS, inna

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

Obsługiwane kodeki (*2) SBC (*3), AAC

Profile Bluetooth są standaryzowane w zależności od przeznaczenia urządzenia Bluetooth.*1
Kodek decyduje o kompresji sygnału audio i formacie konwersji.*2
SBC to skrót od Subband Codec.*3

Częstotliwość
Pasmo przenoszenia
od 20 Hz do 20 000 Hz
(w czasie odtwarzania pliku danych, pomiar pojedynczego sygnału)

Zasilanie Wbudowany akumulator litowo-jonowy
Zasilanie przez USB (z komputera przez stację dokującą USB odtwarzacza)

Czas ładowania Ładowanie przez USB
około 1,5 godz.
Szybkie ładowanie
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Pojemność

Pilot zdalnego sterowania (dostarczany tylko do modelu NW-WS625)

Bluetooth
Specyfikacje funkcji Bluetooth

Ogólne

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Ładowanie przez ok. 3 minuty pozwala uzyskać maksymalnie około 60-minutowy
czas odtwarzania.

Temperatura robocza od –5 °C do +45 °C 

Masa ok. 32 g 

Wodoodporność/pyłoszczelność
stopień IP65/IP68 (IEC 60529) lub równoważny *

przy założonych wkładkach dousznych do pływania*

NW-WS623 4 GB

NW-WS625 16 GB

System łączności Specyfikacja Bluetooth wersja 4.0

Pasmo częstotliwości 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Metoda modulacji Inne

Zasilanie Bateria litowa CR1620 typu guzikowego (*1)

Temperatura robocza od –5 °C do +45 °C 

Masa ok. 11 g 

Wodoodporność/pyłoszczelność stopień IP65 (IEC 60529) lub równoważny

Czas pracy baterii dostarczonej w momencie zakupu może być krótszy, ponieważ została ona zainstalowana w fabryce w celu sprawdzenia
prawidłowego działania urządzenia.

*1

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Czas pracy akumulatora

Poniżej podano szacowany czas pracy akumulatora podczas ciągłego odtwarzania.

Czas pracy akumulatora odtwarzacza Walkman

Tryb odtwarzacza Walkman (orientacyjnie)

Tryb słuchawek (orientacyjnie)

Uwaga
Nawet jeśli odtwarzacz pozostaje wyłączony przez dłuższy czas, akumulator powoli rozładowuje się.

Czas pracy akumulatora może różnić się zależnie od ustawień głośności, warunków użytkowania i temperatury otoczenia.

Po włączeniu ustawienia „Dynamiczny normalizator” czas pracy akumulatora może ulec skróceniu o 20%.

W zależności od formatu plików i ustawień podłączonego urządzenia czas pracy akumulatora podczas ciągłego odtwarzania za
pośrednictwem połączenia Bluetooth może być o 40% do 70% krótszy.

Czas pracy akumulatora może ulec skróceniu o około 20%, gdy odtwarzacz Walkman jest sparowany z pilotem zdalnego
sterowania. (Jest to domyślne ustawienie w przypadku modelu NW-WS625.) Odtwarzacz Walkman można zresetować do
ustawień fabrycznych zgodnie z opisem w tym rozdziale, aby wydłużyć czas pracy akumulatora. Użycie pilota zdalnego
sterowania wymagać będzie ponownego sparowania odtwarzacza Walkman i pilota zdalnego sterowania. Szczegółowe
informacje zawiera [Przewodnik pomocniczy].

Czas pracy baterii pilota zdalnego sterowania (dostarczany tylko w przypadku modelu NW-
WS625)

ok. 18 miesięcy (2 godziny użytkowania dziennie) (*1)
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MP3 128 kb/s
Tryb dźwięków otoczenia WŁ. 8 godz.

Tryb dźwięków otoczenia WYŁ. 12 godz.

Linear PCM 1411 kbps
Tryb dźwięków otoczenia WŁ. 7 godz.

Tryb dźwięków otoczenia WYŁ. 10 godz.

Tryb dźwięków otoczenia WŁ. 3,5 godz.

Tryb dźwięków otoczenia WYŁ. 4 godz.

Czas pracy baterii może się różnić w zależności od temperatury otoczenia oraz sposobu użytkowania. Podane wartości są orientacyjne.*1

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Maksymalna liczba możliwych do nagrania utworów

Średnie czasy zostały oparte na założeniu przesyłania lub nagrywania tylko 4-minutowych utworów.

Liczba (orientacyjna)

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

 NW-WS623 NW-WS625

MP3 128 kb/s 880 utworów 3 850 utworów

Linear PCM 1411 kb/s 75 utworów 350 utworów

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Obsługiwane formaty

Muzyka (*1, *2, *3)

Formaty audio
MP3
Format plików multimedialnych: MP3 (MPEG-1 Layer3)
Rozszerzenie nazwy pliku: .mp3
Szybkość transmisji: 32 kb/s do 320 kb/s (obsługa zmiennej szybkości transmisji (VBR))
Częstotliwość próbkowania: 32, 44,1, 48 kHz

WMA
Format plików multimedialnych: ASF
Rozszerzenie nazwy pliku: .wma
Szybkość transmisji: 32 kb/s do 192 kb/s (obsługa zmiennej szybkości transmisji (VBR))
Częstotliwość próbkowania: 44,1 kHz

FLAC
Format plików multimedialnych: FLAC
Rozszerzenie nazwy pliku: .flac
Głębia bitowa: 16-bitowa
Częstotliwość próbkowania: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

Format Liniowy PCM
Format plików multimedialnych: Wave-Riff
Rozszerzenie nazwy pliku: .wav
Szybkość transmisji: 1411 kb/s
Częstotliwość próbkowania: 44,1 kHz

AAC
Format plików multimedialnych: MP4
Rozszerzenie nazwy pliku: .mp4, .m4a, .3gp
Szybkość transmisji: 16 kb/s do 320 kb/s (obsługa zmiennej szybkości transmisji (VBR))
Częstotliwość próbkowania: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
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Częstotliwość próbkowania może nie być zgodna z wszystkimi koderami.*1
Nie można odtwarzać plików chronionych prawami autorskimi.*2
Niestandardowe lub niegwarantowane szybkości transmisji są uwzględniane w zależności od częstotliwości próbkowania.*3

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Wymagania systemowe

Internet
Połączenie z Internetem

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Odtwarzacz Walkman nie działa. Nie można włączyć odtwarzacza Walkman.

Jeśli odtwarzacz Walkman jest podłączony do komputera, odłącz go od komputera.
Uruchom ponownie odtwarzacz Walkman.
Jeśli problem będzie się powtarzał, ładuj akumulator przez 30 minut lub dłużej przez stację dokującą USB (wchodzi
w skład zestawu).
Uwaga: 
Gdy lampka pracy świeci podczas ładowania, można używać odtwarzacza Walkman. Nawet jeśli odtwarzacz
Walkman jest podłączony do komputera, lampka pracy może nie zaświecić się przy niskim poziomie naładowania
akumulatora.

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Nie można naładować akumulatora.

Jeśli styki odtwarzacza Walkman są zabrudzone, mogą wystąpić następujące problemy:

Nie można naładować akumulatora.
Komputer nie może rozpoznać odtwarzacza Walkman.

Podłącz i odłącz kilkakrotnie odtwarzacz Walkman od stacji dokującej USB. Jeśli problem będzie się powtarzał,
wykonaj następujące czynności:

Oczyść styki odtwarzacza Walkman wilgotną, miękką szczoteczką do zębów itd.
Po oczyszczeniu odtwarzacza Walkman, usuń wszelką wilgoć ze styków odtwarzacza Walkman miękką, suchą
szmatką. Osusz odtwarzacz Walkman przed użyciem.

Jeśli poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski, lampka może nie zaświecić się nawet po podłączeniu
odtwarzacza Walkman do komputera. W takim przypadku podłącz odtwarzacz Walkman do komputera na 30 minut
lub dłużej aż zaświeci się lampka pracy.

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Wbudowany akumulator szybko rozładowuje się, nawet po całkowitym naładowaniu
odtwarzacza Walkman.

Jeśli czas pracy akumulatora stanie się o połowę krótszy niż normalnie, rozważ wymianę baterii.
Czas pracy akumulatora zależy od warunków użytkowania, ustawień i temperatury otoczenia.
Ponadto, poniższe operacje prowadzą do szybszego rozładowania akumulatora niż ciągłe użytkowania odtwarzacza
Walkman.

Częste włączanie lub wyłączanie odtwarzacza Walkman.
Częsta zmiana ustawień odtwarzacza Walkman.
Wielokrotne ładowanie i rozładowywanie akumulatora.  
To prowadzi do stopniowego zmniejszenia pojemności akumulatora. W związku z tym, akumulator może się szybko
wyczerpywać, nawet po jego całkowitym naładowaniu.

W celu wymiany akumulatora skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony lub Sony Service Center.
Akumulator można ładować średnio około 500 razy.
Jednakże czas pracy akumulatora zależy od temperatury i warunków eksploatacji.
Gdy czas pracy w pełni naładowanego akumulatora staje się o połowę krótszy niż normalnie, rozważ wymianę baterii.
W celu wymiany akumulatora skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony lub Sony Service Center.
Nie wymieniaj akumulatora samodzielnie. Akumulator jest wbudowany w odtwarzacz Walkman. Wymiana akumulatora
wymaga fachowej wiedzy i umiejętności.
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W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Komputer nie rozpoznaje podłączonego odtwarzacza Walkman.

Spróbuj następujących rozwiązań:

Sprawdź połączenie między odtwarzaczem Walkman a kablem USB (stacja dokująca USB).
Upewnij się, że odtwarzacz Walkman i komputer są podłączone prawidłowo za pomocą kabla USB (stacji dokującej
USB) (wchodzi w skład zestawu).
Jeśli styki odtwarzacza Walkman są brudne, mogą wystąpić problemy z ładowaniem akumulatora lub komputer może
nie rozpoznać odtwarzacza Walkman.
Podłącz i odłącz odtwarzacz Walkman i stację dokującą USB kilka razy. Jeśli problem będzie się powtarzał, należy
usunąć brud ze styków odtwarzacza Walkman za pomocą miękkiej szczoteczki do zębów lub podobnego
przedmiotu.
Dodatkowo, należy pamiętać, aby podłączyć odtwarzacz Walkman do komputera za pomocą kabla USB (stacji
dokującej USB) (wchodzi w skład zestawu).

1.

Uruchom ponownie komputer.
Odłącz odtwarzacz Walkman od komputera, po czym uruchom ponownie komputer.

2.

Uruchom ponownie odtwarzacz Walkman.
Przytrzymaj naciśnięty przycisk ( ) przez 10 sekund, aż odtwarzacz Walkman zostanie ponownie uruchomiony.

3.

Podłącz odtwarzacz Walkman do innego portu USB w komputerze.
Jeśli komputer ma kilka portów USB, podłącz odtwarzacz Walkman do innego portu USB. Następnie sprawdź, czy
komputer rozpoznaje teraz odtwarzacz Walkman.
Jeśli inne urządzenia niż odtwarzacz Walkman są podłączone do komputera przez USB, odłącz inne urządzenia.
Podłącz tylko odtwarzacz Walkman do komputera i sprawdź, czy Walkman i komputer działają prawidłowo.
Jeśli używasz jednego z następujących urządzeń, odłącz to urządzenie od komputera. Następnie podłącz
odtwarzacz Walkman bezpośrednio do portu USB w komputerze.

Koncentrator USB bez zasilacza sieciowego
Karta interfejsu USB

4.

Zainstaluj ponownie sterownik urządzenia.
Jeśli sterownik urządzenia na komputerze nie działa prawidłowo, komputer może nie rozpoznać odtwarzacza
Walkman.

5.

Wyłącz programy działające w tle, a następnie podłącz odtwarzacz Walkman do komputera.
Jeśli na komputerze są aktywne programy działające w tle (na przykład oprogramowanie antywirusowe), komputer
może nie rozpoznać odtwarzacza Walkman.
Programy działające w tle należy zakończyć przed podłączeniem odtwarzacza Walkman do komputera.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zamykania programów działających w tle, skorzystaj z poniższych
wskazówek.

6.
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Sprawdź informacje pomocnicze dla każdego programu.
Skontaktuj się z producentem programu.
Skontaktuj się z producentem komputera.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Dźwięk staje się przytłumiony (niski poziom głośności). Brak dźwięku.

W przypadku obcej substancji (takiej jak woskowina) przylegającej do słuchawek, mogą wystąpić następujące problemy.

Dźwięk nie jest wyraźny.
Głośność jest niska.

Wyczyść siateczkę za pomocą szczoteczki do zębów lub podobnego przedmiotu.

Wskazówka
Jeśli poziom głośności jest niski, tylko wtedy, gdy używany jest pilot zdalnego sterowania (tylko NW-WS625), upewnij się, że pilot
zdalnego sterowania jest suchy.

Jeśli pilot zdalnego sterowania jest wilgotny, wytrzyj go dokładnie suchą ściereczką przed użyciem.

Zdejmij wkładki douszne.1.

Przepłucz styki i siateczkę odtwarzacza Walkman pod słabym strumieniem bieżącej wody z kranu.
Wydłub wszelkie zabrudzenia na siateczce i usuń je na boki miękką szczoteczką do zębów.
Nie wolno mocno pocierać siateczki. Może to prowadzić do uszkodzenia siateczki.

: Styki
: Siateczka

2.

Po usunięciu zabrudzeń, usuń krople wody z powierzchni odtwarzacza Walkman miękką, suchą szmatką.3.

Osusz słuchawki, uderzając nimi delikatnie w suchą szmatkę. Czynność tę należy powtórzyć mniej więcej 20
razy.
Połóż odtwarzacz Walkman na suchej szmatce. Następnie pozostaw odtwarzacz Walkman w temperaturze
pokojowej na 2 do 3 godzin.

4.

Załóż dobrze wkładki douszne.
Sprawdź, czy dźwięk jest normalny.

5.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Walkman nie odtwarza utworów w żądanej kolejności.

Po przeniesieniu utworów z komputera do odtwarzacza Walkman metodą „przeciągnij i upuść”, ich kolejność może być
inna niż kolejność w albumie.
W takim przypadku spróbuj wykonać następujące czynności:

Wskazówka
Po rozpoznaniu nazw folderów i plików przez odtwarzacz Walkman, odtworzy on utwory w następującej kolejności.

Liczby jednobajtowe
Jednobajtowe znaki alfabetu
Dwubajtowa Hiragana
Dwubajtowa Katakana
Chińskie znaki (Kanji)
Liczby dwubajtowe
Dwubajtowe znaki alfabetu
Jednobajtowa Katakana
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Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera.1.

Na komputerze otwórz [Komputer] – [WALKMAN].
Na komputerze Mac otwórz [WALKMAN] z poziomu pulpitu.

2.

Otwórz folder [MUSIC] w folderze [WALKMAN].3.

Dodaj numer na początku nazwy folderu lub nazwy pliku (nazwa utworu).
Na przykład: [001_nazwa albumu] lub [002_tytuł piosenki] itp.

4.

Odłącz odtwarzacz Walkman od komputera.
Walkman odtworzy utwory w kolejności ich numeracji.

5.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

140



Przewodnik pomocniczy

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Ten sam utwór lub album jest odtwarzany wielokrotnie. Utwory odtwarzane są
w losowej kolejności.

Zmień tryb odtwarzania na Normalny.

Po każdorazowym naciśnięciu przycisku ( ) rozlegnie się komunikat głosowy i tryb odtwarzania zmieni się w
następującej kolejności.
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...
Aby przejść do następnego trybu odtwarzania, poczekaj na zakończenie komunikatu głosowego.

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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Sposób konserwacji i czyszczenia odtwarzacza Walkman po zajęciach sportowych
(pływanie, bieganie itp.)

Jeśli pot, woda basenowa, piasek lub błoto przylega do odtwarzacza Walkman, należy wykonać następujące czynności:

Przepłukać styki odtwarzacza Walkman i słuchawki pod słabym strumieniem bieżącej wody z kranu.
Wysuszyć starannie odtwarzacza Walkman.

Jeżeli styki elektryczne są zabrudzone, mogą nie działać. Ponadto jeśli do słuchawek przylegają obce substancje (takie
jak woskowina), dźwięk może nie być wyraźny albo poziom głośności może być niski.
Przepłukać odtwarzacz Walkman wodą, usunąć wodę z odtwarzacza Walkman i osuszyć odtwarzacz Walkman w
następujący sposób:

Usunąć sól i piasek z odtwarzacza Walkman, zaraz po użyciu go. Umyć odtwarzacz Walkman w słodkiej
wodzie, na przykład w  wodzie z kranu.

1.

Napełnić umywalkę lub wiaderko słodką wodą. Delikatnie potrząsnąć odtwarzaczem Walkman około 20 razy.
Następnie zanurzyć odtwarzacz Walkman w wodzie na około 30 minut.

2.

Zdjąć wkładki douszne z odtwarzacza Walkman. Następnie umyć ręcznie wkładki douszne wodą z łagodnym
detergentem. Po umyciu wkładek dousznych należy dobrze je osuszyć.

3.

Przepłucz styki i siateczkę odtwarzacza Walkman pod słabym strumieniem bieżącej wody.
Jeśli styki ( ) i siateczka ( ) nie są czyste, należy oczyścić je miękką szczoteczką (np. szczoteczką do zębów).

4.

Miękką, suchą szmatką usunąć krople wody ze styków i powierzchni odtwarzacza Walkman.5.

Osuszyć słuchawki, uderzając nimi delikatnie w suchą szmatkę. Czynność tę należy powtórzyć mniej więcej
20 razy.

6.
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Uwaga
Nie wolno mocno pocierać siateczki. Może to prowadzić do uszkodzenia siateczki.

Nie wolno ścierać substancji niepożądanych, które znajdują się na siateczce. W ten sposób można wepchnąć te substancje do
środka słuchawek.

4-688-894-22(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Uderzać delikatnie powierzchnią wokół przycisków odtwarzacza Walkman o suchą szmatkę. Czynność tę
należy powtórzyć mniej więcej 30 razy.

7.

Położyć odtwarzacz Walkman na suchej szmatce. Następnie pozostawić odtwarzacz Walkman w
temperaturze pokojowej na 2 do 3 godzin.

8.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
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