
Ghid de asistenţă

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Utilizaţi acest manual când întâmpinaţi probleme sau când doriţi să aflaţi cum să utilizaţi aparatul WALKMAN®.

Playerele Walkman comercializate în anumite ţări/regiuni pot avea alte culori decât cea prezentată mai sus.

Aplicaţia recomandată pentru computerele cu sistem de operare Windows a fost schimbată cu
„Music Center for PC”.

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.

Pornirea

Înainte de prima utilizare

Walkman manuale și informații generale

Verificarea conținutului pachetului

Utilizând accesoriile furnizate
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Diferențe între căști interne standard și Căști subacvatice

Schimbarea auricularelor

Instalare Music Center for PC (Windows)

Instalarea Content Transfer (Mac)

Alimentare cu energie electrică/Încărcare

Pornirea/oprirea Walkman

Încărcarea acumulatorului

Prelungirea autonomiei acumulatorului

Observaţii privind încărcarea acumulatorului

Operaţiuni elementare

Componente şi comenzi

Manipulare Walkman

Așezarea Walkman pe urechi

Îmbunătăţirea fixării

Detașarea Walkman

Lampa OPR (funcționare)

Confirmarea stării de la lampa OPR

Utilizând Walkman în apă

Rezistența la apă și la praf a acestui Walkman

Înlocuirea căștilor intraauriculare cu căștile subacvatice

De ce sunetul a devenit înăbușit când ați înotat?

Observaţii privind utilizarea în piscină sau în ocean

Observaţii privind încărcarea acumulatorului după înot

Reglarea volumului

Volum de funcționare în conformitate cu directivele europene și coreene

Transferarea melodiilor

Pregătirea conținutul muzical

Utilizând un calculator Windows

Transferul de conținut dintr-o Windows computer, utilizând Music Center for PC
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Transferul de conținut utilizând Windows Explorer

Importarea conținutului din Walkman la Music Center for PC

Utilizând un computer Mac

Transferul de conținut dintr-o Mac computer, utilizând Content Transfer

Transferul de conținut utilizând Mac Finder

Creare listă de redare de pe un calculator

Observații privind transferul de conținut de la un computer

Redarea/organizare/ștergerea melodiilor

Redarea melodiilor

Saltul la unitatea anterioară sau următoare (folder/listă de redare/album)

Schimbarea modului de redare (repetare/amestecare)

Schimbarea intervalului de redare (folder/listă de redare/album)

Ștergerea de piese din Walkman

Redare și apelurile de pe un smartphone

Bluetooth

Ce puteți face cu funcția Bluetooth

Conectarea Walkman la un smartphone

Conectare cu o singură atingere cu un smartphone (NFC)

Conectarea pentru prima dată a Walkman la un smartphone Android neasociat

Conectarea pentru prima dată a Walkman la un dispozitiv iPhone neasociat

Conectarea Walkman la un smartphone-ul asociat

Redarea pe un smartphone

Activarea/dezactivarea funcției Bluetooth

Redarea melodiilor dintr-un smartphone

Selectarea Walkman sau un smartphone ca sursa de sunet

Selectarea calitatea redării fără fir

Observații privind funcția Bluetooth

Note despre redarea muzicii de pe un smartphone

Apeluri telefonice

Preluarea/încheierea unui apel
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Respingerea unui apel

Note despre volum pentru apelurile de pe smartphone-uri

Diverse funcții

Mod Sunet ambiant

Ce este modul Sunet ambiant?

Utilizând Mod Sunet ambiant

Utilizarea de Telecomandă (NW-WS625 numai)

Componente și comenzi (Telecomandă)

Utilizarea telecomenzii

Asocierea Walkman cu Telecomandă

Înlocuirea bateriei telecomenzii

Observaţii privind utilizarea telecomenzii

Ajustarea setărilor pentru sunet

Limitarea volumului

Atenuarea diferențelor de volum dintre melodii

Repornirea / inițializare

Repornirea Walkman

Resetarea Walkman la setările din fabrică

Formatarea memoriei la Walkman

Informații versiune/Actualizări sistem

Verificarea informațiilor despre Walkman

Actualizarea software-ului de sistem Walkman

Înştiinţare

Observații privind manipularea Walkman

Observații privind căștile

Observaţii privind acumulatorul încorporat

Observaţii despre software

Note privind datele drept exemplu

Observaţii privind utilizarea în piscină sau în ocean
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4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Observaţii privind încărcarea acumulatorului după înot

Informații generale

Întreținere

Site-ul de asistenţă clienţi

Specificaţii

Specificaţii

Autonomia acumulatorului

Numărul maxim de melodii înregistrabile

Formate acceptate

Cerinţe de sistem

Depanare

Alimentare cu energie electrică/Încărcare

Walkman nu funcționează. Nu puteți activa Walkman.

Nu puteți să încărcați bateria.

Autonomia acumulatorului încorporat devine epuizate rapid chiar și după ce Walkman este încărcat complet.

Computer

Computerul nu recunoaște Walkman conectat.

Redarea melodiilor

Sunetul devine înăbușit (volum redus). Sonorul nu funcţionează.

Walkman nu reda piesele în ordinea dorită.

Aceeași melodie sau album este redat în mod repetat. Melodiile sunt redate în ordine aleatorie.

Altele

Cum mențineți și curățați Walkman după sport (înot sau alergat, etc.)
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Ghid de asistenţă

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Înainte de prima utilizare

Vă mulțumim pentru achiziționarea unui Walkman.

Pentru informaţii despre legislaţie, reglementări şi drepturi asupra mărcilor comerciale, consultaţi „Informaţii
importante” din memoria internă a aparatului. Pentru a le citi, copiați fișierul [Important_Information] pe computerul
dvs. și urmați pașii de mai jos. 
Faceți dublu clic pe fișierul [Important_Information]. Apoi, selectaţi o limbă.

Înainte de a începe să utilizați Walkman, citiți subiecte sub [Subiect asociat].

Toate celelalte mărci comerciale şi mărci comerciale înregistrate sunt mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale deţinătorilor respectivi. În acest manual, simbolurile TM şi ® nu sunt specificate.

Înainte de a începe să utilizați Walkman, verificați următoarele informații.

Denumirea modelului

Mai multe nume de model sunt afișate în acest [Ghid de asistenţă]. Unele modele nu sunt disponibile în funcție de țara
sau regiunea în care ați achiziționat Walkman.

Cerințele privind sistemul computerului

Când conectați Walkman la un computer, verificați cerințele de sistem de computer.

Încărcarea acumulatorului

Acumulatorul poate fi redus, atunci când utilizați Walkman pentru prima dată. Încărcați acumulatorul înainte de utilizare.

Ilustrații

Ilustrații prezentate în acest manual sunt numai pentru referință.
Acestea pot diferi de produsul real.

Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără înştiinţare prealabilă.

Subiect asociat
Walkman manuale și informații generale
Cerinţe de sistem
Încărcarea acumulatorului
Observații privind manipularea Walkman
Observații privind căștile
Observaţii privind acumulatorul încorporat

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Observaţii despre software
Note privind datele drept exemplu
Observaţii privind utilizarea în piscină sau în ocean
Observaţii privind încărcarea acumulatorului după înot
Informații generale
Întreținere
Site-ul de asistenţă clienţi

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Walkman manuale și informații generale

Sony oferă următoarele manuale și informații cu privire la Walkman.
Manualele furnizat explica următoarele operații și funcții.

Operațiuni elementare.
Funcțiile unice, care au nevoie de explicații.
Operații complicate, care au nevoie de instrucțiuni.

Ghid de asistenţă

Acest Ghid de asistenţă oferă doar proceduri standard de operare.
Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
Ca în cazul oricărei traduceri automate, traducerea nu se raportează la context și prin urmare este posibil ca textul să nu
corespundă cu sensul prevăzut inițial.
Prin urmare, este posibil ca traducerea să nu redea cu acuratețe conținutul original.

Cum să transferați conținut pe Walkman.
Modul de utilizare a diverselor funcții.
Observații privind utilizarea Walkman.

 Ghid de pornire (tipărit)

Pașii de bază pentru a începe să ascultați muzică după ce ați achiziționat Walkman.

Manual de instrucțiuni (tipărit)

Observații privind utilizarea Walkman
Informații de conformitate
Cum să accesați [Informaţii importante]

A se citi înainte de a utiliza playerul Walkman în piscină sau în ocean

Modul de conectare Căști subacvatice
Observații privind utilizarea Walkman în piscină sau în ocean
Informații despre întreținere

Informaţii importante (furnizate împreună cu Walkman memorie)

Informații despre drepturile de autor, legile și reglementările  
Pentru a citi fișierul, instalați software-ul inclus, pe calculatorul dvs.

Site-ul de asistenţă clienţi (online)

Consultați [Site-ul de asistenţă clienţi] în acest [Ghid de asistenţă].

Cele mai recente informații despre Walkman
FAQ: Întrebări frecvente
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Subiect asociat
Site-ul de asistenţă clienţi

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Ghid de asistenţă

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Verificarea conținutului pachetului

NW-WS623/WS625 (Comune)
Walkman (1)
Căşti intraauriculare (1 set)
Căşti subacvatice (1 set)
Suport USB (1)
Cablu USB (1)
Bandă de reglare (1)
Ghid de pornire
Manual de instrucțiuni
A se citi înainte de a utiliza playerul Walkman în piscină sau în ocean

NW-WS625
Telecomandă (1)

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Ghid de asistenţă

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Diferențe între căști interne standard și Căști subacvatice

Două tipuri diferite de căști interne sunt furnizate cu Walkman. Utilizați Căști subacvatice când înotați.

Căști interne standard
Puteți utiliza căști interne standard într-o gamă largă de situații.

Căști subacvatice
Căști subacvatice împiedica apă să pătrundă în interiorul căștilor. Puteți utiliza Căști subacvatice pentru a asculta muzică
confortabil atunci când înotați.

Notă
Volumul sunetului este mai scăzut cu căștile subacvatice decât cu căștile intraauriculare de tip standard. Măriți volumul, dacă
este necesar.

Când înlocuiți căștile subacvatice cu căștile intraauriculare de tip standard, sunetul este mai puternic. Ajustați volumul pentru a
proteja auzul.

Subiect asociat
Verificarea conținutului pachetului
Schimbarea auricularelor
Înlocuirea căștilor intraauriculare cu căștile subacvatice

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Ghid de asistenţă

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Schimbarea auricularelor

Pentru a vă bucura de o calitate mai bună a sunetului, selectați auricularele cu dimensiunea corespunzătoare pentru
fiecare ureche.

Sugestie
Atunci când auricularele se uzează, achiziționați unele noi.

În cazul în care căștile intraauriculare se murdăresc, scoateți-le din căști. Apoi, spălați căștile intraauriculare cu un detergent
neutru. După spălare, scurgeți apa și reintroduceți căștile intraauriculare.

Detașați auricularele de la căști.

Țineți căștile, și apoi răsuciți și trageți auricularele.
În cazul în care căștile intraauriculare sunt alunecoase, înfășurați-le într-o lavetă moale și uscată.

1

Conectați căști intraauriculare noi la căști.

Împingeți căștile intraauriculare ferm în căști. Aliniați capetele intraauricularelor ( ) cu  pe căști.

Pentru a împiedica căștile intraauriculare să se detașeze sau să se blocheze în urechile dvs., asigurați-vă că
atașați căștile intraauriculare corect.

2
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Subiect asociat
Verificarea conținutului pachetului
Diferențe între căști interne standard și Căști subacvatice
Înlocuirea căștilor intraauriculare cu căștile subacvatice

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Ghid de asistenţă

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Instalare Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC este o aplicație pentru calculatoare Windows. Utilizați cea mai recentă versiune a Music Center for
PC.
Puteți utiliza Music Center for PC pentru a efectua operațiunile următoare.

Importarea conținutului (cum ar fi muzica) de pe CD-uri pe computer.

Organizarea și gestionarea conținutului.
De exemplu, puteți crea liste de redare.

Transferul de conținut pe un calculator la Walkman.

Verificați cerințele de sistem înainte de a instala Music Center for PC.

Subiect asociat
Pregătirea conținutul muzical
Transferul de conținut dintr-o Windows computer, utilizând Music Center for PC
Cerinţe de sistem

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Accesați site-ul de Descărcare Music Center for PC.

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

1

Instalați Music Center for PC.

Pentru detalii despre instalare, consultați [Download] - [Installation procedure] pe Music Center for PC site-ul web
de asistență. (http://www.sony.net/smc4pc/)

2

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Ghid de asistenţă

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Instalarea Content Transfer (Mac)

Content Transfer este un software destinat calculatoarelor Mac. Utilizați cea mai recentă versiune a Content Transfer.
Puteți transfera conținut pe care îl administrați cu iTunes sau Finder. Aveți posibilitatea să glisați și să fixați melodii sau
albume, pentru a le transfera la Walkman.
Verificați cerințele de sistem înainte de a instala Content Transfer.

Notă
Reporniți computerul, în cazul în care vi se solicită. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Subiect asociat
Pregătirea conținutul muzical
Transferul de conținut dintr-o Mac computer, utilizând Content Transfer
Cerinţe de sistem

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Accesați programul de instalare pentru Content Transfer.

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

1

Deschideţi fişierul descărcat.

[ContentTransfer.dmg] va fi salvat automat în dosarul de descărcare. Dosarul se poate deschide automat.

2

Instalați Content Transfer.

Rulați [ContentTransfer.pkg]. Urmați instrucțiunile de pe ecran. După ce ați terminat de instalare,  va fi afișat.

3

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Ghid de asistenţă

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Pornirea/oprirea Walkman

Pentru a opri Walkman
Mențineți apăsat butonul ( ) timp de 3 secunde.
Veți auzi un sunet de închidere. Apoi, Walkman și lampa ( ) se vor opri.

Sugestie
Walkman se va opri automat în cazul în care nu utilizați Walkman pentru 30 de minute (numai atunci când redarea este
întreruptă). Pentru a porni Walkman, mențineți apăsat butonul ( ) timp de 3 secunde.

Când opriți Walkman, Telecomandă (NW-WS625 numai) se oprește.

Subiect asociat
Confirmarea stării de la lampa OPR
Utilizarea telecomenzii

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Mențineți apăsat butonul ( ) timp de 3 secunde.

Veți auzi sunetul de pornire.
După ce Walkman a pornit, ledul ( ) se aprinde.

1

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Ghid de asistenţă

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Încărcarea acumulatorului

Sugestie
Pentru detalii despre cât timp este nevoie să încărcați bateria complet, consultați [Specificaţii].

Notă
Computerul nu poate recunoaște Walkman în următoarele situații.

Când conectați Walkman în computer pentru prima dată.
Atunci când Walkman nu a fost utilizat o perioadă lungă de timp.  
Încărcați Walkman pentru aproximativ 10 minute. Walkman poate începe în mod normal de funcționare.

Conectați cablu USB (inclus) la suport USB (inclus). Apoi, atașați Walkman la suport USB.

Asigurați-vă că se conectează terminalele (  și ).

1

Conectați Walkman prin USB la un computer pornit.

Puteți verifica starea de încărcare cu lampa ( ).
În timp ce se încarcă acumulatorul: portocaliu
Atunci când încărcarea este completă: verde

2

Deconectați Walkman de la computer.3
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Dacă terminalele Walkman sunt umede, uscați terminalele.

Dacă terminalele Walkman sunt murdare, curățați terminale cu o cârpă moale uscată.

Nu puteți utiliza Walkman în următoarele situații.

În timp ce Walkman este conectat la un computer.
În timp ce se încarcă acumulatorul.

Subiect asociat
Prelungirea autonomiei acumulatorului
Observaţii privind încărcarea acumulatorului
Observaţii privind încărcarea acumulatorului după înot
Specificaţii

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Ghid de asistenţă

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Prelungirea autonomiei acumulatorului

Puteți reduce consumul de energie prin utilizarea Walkman în următoarea manieră.
Autonomia acumulatorului depinde de condițiile de utilizare. Pentru detalii privind autonomia acumulatorului, consultați
[Autonomia acumulatorului].

Opriți alimentarea cu energie electrică, manual, atunci când nu utilizați Walkman.
Anulaţi toate setările pentru calitatea sunetului.
Dezactivați funcția Bluetooth atunci când nu o utilizați.

Subiect asociat
Încărcarea acumulatorului
Pornirea/oprirea Walkman
Limitarea volumului
Atenuarea diferențelor de volum dintre melodii
Activarea/dezactivarea funcției Bluetooth
Conectare cu o singură atingere cu un smartphone (NFC)
Observaţii privind acumulatorul încorporat
Conectarea Walkman la un smartphone-ul asociat
Autonomia acumulatorului

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Ghid de asistenţă

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Observaţii privind încărcarea acumulatorului

Durata de încărcare depinde de condițiile de utilizare a acumulatorului.
Atunci când acumulatorul este suficient încărcat, dar autonomia acumulatorului a scăzut la aproximativ jumătate de
durată sa normală, acumulatorul poate fi uzat. Contactați cel mai apropiat distribuitor Sony sau Sony Service Center.
Computerul nu poate recunoaște Walkman în următoarele situații.

Când conectați Walkman în computer pentru prima dată.
Atunci când Walkman nu a fost utilizat o perioadă lungă de timp.  
Încărcați Walkman timp de circa 10 minute. Walkman poate să repornească normal.

Atunci când temperatura ambientală depășește intervalul recomandat, încărcarea încetează forțat.Încărcați
acumulatorul la o temperatură ambiantă cuprinsă între 5 °C și 35 °C  .
Acumulatorul poate fi reîncărcat de aproximativ 500 de ori dintr-o stare complet epuizate. Numărul exact de
reîncărcări poate varia în funcție de condițiile de utilizare.
Pentru a preveni deteriorarea acumulatorului, încărcați-l cel puțin o dată la 6 luni.
Încărcarea nu este garantată atunci când utilizați un computer asamblat manual sau modificat.
Încărcarea dintr-un hub USB este garantată numai când utilizați un hub USB auto-alimentat care poartă o siglă
autorizată.
Nu conectați Walkman la un computer, pentru o perioadă lungă de timp, atunci când computerul nu este conectat la
sursă de alimentare cu c.a. În caz contrar, bateria laptopului se poate epuiza.
În timp ce Walkman este conectat la un computer, respectați următoarele avertismente. În caz contrar, Walkman
poate să nu funcționeze corect.

Nu porniți computerul.
Nu reporniți computerul.
Nu treziți computerul de la modul de repaus.
Nu opriți computerul.

Walkman se poate încălzi excesiv în timpul încărcării. Acest fenomen nu indică un defect.
Când încărcați Walkman utilizând un computer, nu scoateți cablul USB în timpul transferului de date. Dacă
deconectați cablul USB, datele de pe Walkman ar putea fi pierdute.

Subiect asociat
Încărcarea acumulatorului
Prelungirea autonomiei acumulatorului
Observaţii privind încărcarea acumulatorului după înot
Observaţii privind acumulatorul încorporat
Autonomia acumulatorului

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Ghid de asistenţă

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Componente şi comenzi

Cască intraauriculară
Aveți posibilitatea să schimbați căștile interne (tip căști interne standard sau Căști subacvatice) pentru a se potrivi
condițiilor de utilizare. Pentru a vă bucura de o calitate mai bună a sunetului, selectați auricularele cu dimensiunea
corespunzătoare pentru fiecare ureche.

1.

Marcajul N
Atingeți un dispozitiv Bluetooth la acest marcaj pentru a stabili o conexiune Bluetooth. (Dispozitivul Bluetooth trebuie
să accepte funcția NFC.)

2.

Butonul MODE

Apăsați butonul pentru a modifica modul de redare (Normal Play/ Repeat Play/ Shuffle Play/ Shuffle All).
Țineți apăsat butonul timp de 3 secunde pentru a schimba intervalul de redare (Folder Mode/ Playlist Mode/
Album Mode).
Faceți dublu clic pe butonul pentru a reda melodia curentă în mod repetat (One Track Repeat).

3.

AMB/  (Mod Sunet ambiant/Bluetooth) buton

Apăsați butonul pentru a activa sau dezactiva Mod Sunet ambiant. Puteți auzi sunet ambiental chiar în timp ce
purtați căști.
Faceți dublu clic pe butonul pentru a selecta un alt Mod Sunet ambiant. Când Mod Sunet ambiant este activat,
puteți selecta un Mod Sunet ambiant bazat pe mediul înconjurător (Mode A/Mode B/Mode C).
Țineți apăsat butonul timp de 2 secunde pentru a activa sau dezactiva funcția Bluetooth.
Mențineți apăsat butonul pentru 7 secunde pentru asocierea Walkman cu un dispozitiv Bluetooth.

4.

Butoane Volum + (*1)/–
Apăsați butoanele pentru a ajusta volumul pentru redarea de muzică sau un apel telefonic.

5.

Antenă Bluetooth integrată
Antena permite Walkman conectarea cu dispozitive Bluetooth. Nu acoperiți antena atunci când o conexiune
Bluetooth este activă. În caz contrar, conexiunea poate fi întreruptă.

6.

 buton de alimentare

Țineți apăsat butonul timp de 3 secunde pentru a porni sau a pori Walkman.
Dacă operațiunile devin instabile, țineți apăsat butonul pentru 10 secunde pentru a reporni Walkman.

7.
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Led OPR (Funcționare)
Lampa indică diverse stări ale Walkman. (De exemplu, pornirea sau oprirea, etc.)

8.

Butonul  (Redare/Pauză) (*1)

Apăsați butonul pentru a lansa sau a întrerupe redarea.
Apăsați butonul pentru a prelua sau a închide un apel în timp ce Walkman este conectat la un smartphone.
Țineți apăsat butonul timp de 2 secunde pentru a respinge un apel.
Țineți apăsat butonul timp de 2 secunde pentru a comuta sursa de sunet (Walkman sau smartphone-ul).
Țineți apăsat butonul timp de 15 secunde pentru a accesa modul de formatare.

9.

Butonul  (Înapoi)

Apăsați butonul pentru a vă deplasa înapoi în cadrul piesei curente sau pentru a sări la piesa anterioară.
Țineți apăsat butonul pentru redare rapid înapoi.
Faceți dublu clic pe buton pentru a reveni la prima piesa din folderul curent sau album.
Faceți din nou dublu clic pe buton pentru a trece la prima piesă din folderul sau albumul anterior.

10.

Butonul  (Înainte)

Apăsați butonul pentru a trece la melodia următoare.
Țineți apăsat butonul pentru redare rapid înainte.
Faceți dublu clic pe acest buton pentru a sări la prima melodie din folderul sau albumul următor.

11.

Borne
Când încărcați bateria, se conectează terminalele la terminalele de pe suport USB (inclus).

12.

Sunt puncte tactile pe  buton și butonul volum +. Puncte tactile vă poate ajuta să utilizați butoanele fără să priviți la ele.* 1

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Ghid de asistenţă

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Așezarea Walkman pe urechi

Selectați căști interne cu dimensiunea corespunzătoare pentru fiecare ureche. În cazul în care căști interne nu stau în
urechile dvs., încercați o altă dimensiune.

Sugestie
Dacă simțiți că Walkman nu este așezat comod, înlocuiți căștile intraauriculare.

Pentru a utiliza Walkman la înot, înlocuiți căștile intraauriculare cu căștile subacvatice.

Notă
Potriviți Walkman atunci când căștile și urechile dumneavoastră sunt încă uscate.

Fixați căști interne în urechile dvs. în siguranță. Dacă există un spațiu între urechi și căști, apă vor intra în urechi.

Nu îndoiți sau deformați banda de fixare pe ceafă. Dacă îndoiţi în mod repetat aceeaşi parte a benzii de fixare pe ceafă, aceasta
se poate deteriora sau rupe. Dacă banda de fixare pe ceafă este ruptă, firul intern poate ieși și vă răni. În acest caz, încetați
utilizarea Walkman.

Verificați partea stângă și partea dreaptă a Walkman.

: stânga
: dreapta

1

Țineți apăsat butonul ( ) timp de 3 secunde pentru a porni Walkman.2

Poziţionaţi banda de fixare pe ceafă pe deasupra urechilor şi în spatele capului.3

Fixaţi difuzoarele în urechi.4

Ajustați poziția Walkman cât mai comod.5

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Subiect asociat
Îmbunătăţirea fixării
Diferențe între căști interne standard și Căști subacvatice
Schimbarea auricularelor
Înlocuirea căștilor intraauriculare cu căștile subacvatice
Detașarea Walkman

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Îmbunătăţirea fixării

Pentru a vă fixa mai bine Walkman pe urechi, încercați metodele prezentate în continuare.

Fixarea Walkman cu banda de reglare (inclus)

Atașați banda de ajustare la banda de fixare pe ceafă. Căști interne se poate potrivi mai ferm în urechi.

Stabilizarea Walkman cu ochelari de înot

Stabilizați partea lângă săgeată din ilustrația cu banda de dvs. a ochelarilor de înot. Acest lucru împiedică detașarea
Walkman din cauza presiunii apei.

Notă
Nu îndoiți sau deformați banda de fixare pe ceafă. Dacă îndoiţi în mod repetat aceeaşi parte a benzii de fixare pe ceafă, aceasta
se poate deteriora sau rupe. Dacă banda de fixare pe ceafă este ruptă, firul intern poate ieși și vă răni. În acest caz, încetați
utilizarea Walkman.

Subiect asociat
Așezarea Walkman pe urechi

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Pornirea/oprirea Walkman

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Detașarea Walkman

Atunci când detașați Walkman de la urechile dvs., urmați instrucțiunile și notele de mai jos.

Notă
Nu detașați brusc Walkman când căștile interne sunt introduse ferm în urechi. În caz contrar, pot apărea următoarele probleme.

Timpanele sau urechile dvs. pot fi deteriorate.
Căștile interne pot rămâne în urechi.

Subiect asociat
Întreținere

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Mișcați ușor Walkman sus și în jos. Apoi, detașați Walkman de la urechi.1

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Ghid de asistenţă

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Confirmarea stării de la lampa OPR

Când funcția Bluetooth este dezactivată

Lampa ( ) indică starea bateriei și setările curente. Lampa are diferite culori și modele de lumină intermitentă.

Atunci când porniți Walkman
Pornirea

Atunci când porniți Walkman, lampa luminează în verde. Walkman este gata de utilizare.

S-a produs o eroare.

Când a apărut o eroare, lampa luminează în roșu pentru 10 secunde. În acest caz, reporniți Walkman. Dacă problema
persistă, formatați memoria Walkman.

În timpul redării sau al pauzei
Bateria este încărcată suficient.

Redare este întreruptă.

Walkman redă muzică.

Bateria este scăzută.

Redare este întreruptă.

Walkman redă muzică.

Bateria este epuizată.

Nu puteți utiliza Walkman. Încărcați acumulatorul.

Când Walkman nu poate reda muzică din cauza unei erori, lampa se aprinde în roșu de două ori.

Când Walkman este conectat la un computer

Bateria se încarcă.

Bateria este complet încărcată.

Date sunt transferate între Walkman și computer. Nu deconectați Walkman de la calculator.
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Când încărcați bateria la o temperatură ambiantă în afara intervalului de 5°C la 35°C  , lampa clipește de două ori în
roșu, în mod repetat.

Când funcția Bluetooth este pornită

Lampa ( ) indică starea conexiunii Bluetooth. Lampa se aprinde într-o combinație de albastru și alte culori. De
asemenea, are diverse modele intermitente.

În curs de asociere.

Walkman se asociază cu un dispozitiv Bluetooth.

Walkman este în așteptare pentru o conexiune.

Walkman este în așteptare pentru o conexiune Bluetooth.

În timpul redării sau pauză (după ce s-a stabilit o conexiune)
Bateria este încărcată suficient.

Redare este întreruptă.

Walkman redă muzică.

Bateria este scăzută.

Redare este întreruptă.

Walkman redă muzică.

Atunci când răspundeți la un apel sau vorbiți la telefon

Smartphone-ul primește unui apel.

Smartphone-ul este implicat într-un apel sau apelare.

Subiect asociat
Repornirea Walkman
Formatarea memoriei la Walkman

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.

29



Ghid de asistenţă

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Rezistența la apă și la praf a acestui Walkman

Lichide pentru care se aplică specificaţiile referitoare la rezistenţa la apă

Tipurile de lichide care îndeplinesc specificaţiile referitoare la rezistenţa la apă ale playerului Walkman sunt cele
prezentate în continuare.

Adecvate: 
apă proaspătă, apă de la robinet, transpiraţie, apă din piscină, apă sărată

Inadecvate: 
lichide diferite de cele de mai sus (exemple: apă cu săpun, apă cu detergenţi, apă cu agenţi de baie, şampon, apă de
izvor termal etc.)

Rezistenţa la apă a playerului Walkman se bazează pe măsurătorile noastre în condiţiile descrise în acest capitol.
Reţineţi faptul că funcţionările defectuoase ca urmare a scufundării în apă, cauzate de utilizarea greşită de către client,
nu sunt acoperite de garanţia limitată.

Rezistenţa la apă şi la praf a playerului Walkman

Specificaţiile referitoare la rezistenţa la apă (*1) pentru acest player Walkman sunt în conformitate cu IEC 60529 „Grade
de protecţie împotriva pătrunderii apei (Cod IP)” IPX5/8(*2), iar specificaţiile referitoare la rezistenţa la praf pentru acest
player Walkman sunt în conformitate cu IEC 60529 „Grade de protecţie împotriva pătrunderii corpurilor străine solide”
IP6X(*3). Dacă utilizaţi playerul Walkman în piscină, nu depăşiţi adâncimea de 2 m  în timp ce purtaţi căştile.  
Înainte de utilizare, aveţi grijă să citiţi şi să înţelegeţi pe deplin specificaţiile referitoare la rezistenţa la apă/praf.

Subiect asociat
Înlocuirea căștilor intraauriculare cu căștile subacvatice
De ce sunetul a devenit înăbușit când ați înotat?
Observaţii privind utilizarea în piscină sau în ocean
Observaţii privind încărcarea acumulatorului după înot

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Secţiunile benzii de susţinere nu sunt complet etanşe.(*1)
IPX5 (Grade de protecţie împotriva jeturilor de apă): în urma testelor efectuate, s-a constatat că playerul Walkman, cu căştile subacvatice
ataşate, va continua să funcţioneze chiar dacă este expus jeturilor directe de apă din orice direcţie în condiţiile unui debit de 12,5 l/min. timp de
peste 3 minute de la o distanţă de circa 3 metri, utilizându-se o duză cu un diametru interior de 6,3 milimetri. Totuşi, această caracteristică nu
este valabilă şi pentru secţiunile benzii de susţinere. 
IPX8 (Grade de protecţie împotriva scufundării continue în apă): în urma testelor efectuate, s-a constatat că playerul Walkman, cu căştile
subacvatice ataşate, va continua să funcţioneze chiar şi în timpul scufundărilor până la 2 metri adâncime, timp de 30 de minute.

(*2)

IP6X (Grade de protecţie împotriva pătrunderii prafului): în urma testelor efectuate, s-a constatat că playerul Walkman, cu căştile
subacvatice ataşate, continuă să respingă particulele de praf după ce a fost ţinut timp de 8 ore într-un agitator care conţine particule de praf cu
diametru de până la 75 μm.

(*3)

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Ghid de asistenţă

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Înlocuirea căștilor intraauriculare cu căștile subacvatice

Utilizați Căști subacvatice când înotați.

Alegeți căștile subacvatice potrivite.

Walkman este livrat din fabrică cu căști intraauriculare de tip standard.

Casca intraauriculară de tip standard are un orificiu deschis ( ).
Găurile din Căști subacvatice sunt acoperite cu un strat subțire ( ). Acesta previne apa să pătrundă în interior.

1

Selectați Căști subacvatice cu dimensiunea corespunzătoare.

4 dimensiuni diferite (S/M/L/LL) sunt furnizate.
Selectați o dimensiune cu o fixare mai strictă decât căștile interne standard.
Selectați dimensiunea corespunzătoare pentru fiecare ureche.

2

Montați intraauriculare subacvatice la căști.

Împingeți căștile intraauriculare ferm în căști. Aliniați capetele intraauricularelor ( ) cu  pe căști.

Pentru a împiedica căștile intraauriculare să se detașeze sau să se blocheze în urechile dvs., asigurați-vă că
atașați căștile intraauriculare corect.

3
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Sugestie
În cazul în care căștile intraauriculare se murdăresc, scoateți-le din căști. Apoi, spălați căștile intraauriculare cu un detergent
neutru. După spălare, scurgeți apa și reintroduceți căștile intraauriculare.

Subiect asociat
Rezistența la apă și la praf a acestui Walkman
Diferențe între căști interne standard și Căști subacvatice

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Digital Music Player
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De ce sunetul a devenit înăbușit când ați înotat?

Sunetul poate deveni înăbușit în următoarele situații.

Apă a pătruns în căști în spațiul dintre urechi și căști ( ). Căștile interne nu încap în urechile dvs. în siguranță.
Selectați căști interne cu dimensiunea corespunzătoare pentru fiecare ureche.

Apă a pătruns și s-a acumulat în interiorul căști ( ). Dacă utilizați căști interne standard, schimbați-le cu Căști
subacvatice.

Cum să eliminați apă dacă sunetul devine înăbușit

În cazul în care sunetul devine înăbușit, eliminați apă, după cum urmează.

Scoateți-vă apa din urechi.

Scoateți apa din căști. 
Detașați auricularele de la căști. Apoi, tamponați căști ușor 5 până la 10 ori cu o cârpă uscată.
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Subiect asociat
Detașarea Walkman
Înlocuirea căștilor intraauriculare cu căștile subacvatice
Întreținere

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Digital Music Player
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Observaţii privind utilizarea în piscină sau în ocean

Nu utilizaţi playerul Walkman în locuri aglomerate sau în condiţii în care poate fi periculos să nu auziţi zgomotele
înconjurătoare.
Când utilizaţi playerul Walkman în centre de înot publice sau private, respectaţi regulile centrelor respective.
Căştile intraauriculare acoperă canalele auriculare. Prin urmare, există riscul producerii de leziuni ale canalelor
auriculare sau ale timpanelor dacă se exercită o presiune prea mare asupra căştilor sau dacă le scoateţi brusc. Din
cauza acestui risc, nu efectuaţi exerciţii solicitante, nu faceţi sărituri în piscină etc. în timpul utilizării playerului
Walkman.
Nu turnaţi apă fierbinte direct pe Walkman şi nu îndreptaţi jetul de aer de la un uscător de păr etc. direct spre
Walkman. Nu folosiţi niciodată playerul Walkman în locuri cu temperaturi foarte ridicate, cum ar fi saune sau lângă
aparate de încălzire.
Nu utilizaţi şi nu lăsaţi playerul Walkman în următoarele tipuri de medii:

în locuri cu temperaturi de peste 45 °C,  de exemplu, într-o maşină lăsată în soare puternic, în apă caldă sau în
alte locuri cu temperaturi mari şi umiditate ridicată
în locuri reci, cu temperaturi sub –5 °C 

Dacă nu puteţi evita lăsarea playerului Walkman într-un loc expus la lumina directă a soarelui, acoperiţi playerul
Walkman cu un prosop sau cu un obiect asemănător.
Volumul sunetului este mai scăzut cu căştile subacvatice decât cu căştile intraauriculare de tip standard. Măriţi
volumul după cum este necesar.
Când înlocuiţi căştile subacvatice cu căştile intraauriculare de tip standard, sunetul este mai puternic. Reglaţi volumul
la un nivel la care auzul să nu vă fie afectat.
Playerul Walkman se poate desprinde şi poate cădea în timpul exerciţiilor solicitante etc.
Playerul Walkman nu pluteşte dacă este scăpat în apă.
Undele radio nu se transmit prin apă. Nu puteți efectua următoarele operațiuni printr-o conexiune Bluetooth
subacvatică.

Ascultați muzica de pe un smartphone.
A răspunde la un apel.
Utilizarea telecomenzii (numai NW-WS625).

Observaţii despre modul Sunet ambiant
Atunci când sunt ataşate căştile subacvatice, sunetele ambiante nu pot fi auzite, la fel ca în cazul căştilor
intraauriculare de tip standard.
Sunetele ambiante nu pot fi auzite cu aceeaşi claritate după utilizarea playerului Walkman în piscină sau în ocean.
Tamponaţi de circa 30 de ori zonele din jurul butoanelor playerului Walkman cu o lavetă uscată. După aceea, așezați
Walkman pe o lavetă uscată, la temperatura camerei timp de 2-3 ore, pentru a avea siguranța că este complet uscat
înainte de a-l utiliza din nou.
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Subiect asociat
Rezistența la apă și la praf a acestui Walkman
Diferențe între căști interne standard și Căști subacvatice

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Ghid de asistenţă

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Observaţii privind încărcarea acumulatorului după înot

Înainte de încărcarea acumulatorului, asigurați-vă că Walkman nu este ud.
Dacă Walkman este umed, ștergeți umiditate complet și uscați Walkman la temperatura camerei. Înainte de a vă
încărca bateria, asigurați-vă că nu există nicio umiditate pe Walkman.
Suportul USB (inclus) nu este rezistent la apă.

Nu atingeți suportul USB cu mâinile ude.
Nu utilizați suportul USB când Walkman este umed.

Subiect asociat
Rezistența la apă și la praf a acestui Walkman
Diferențe între căști interne standard și Căști subacvatice
Întreținere
Observaţii privind încărcarea acumulatorului

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Digital Music Player
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Reglarea volumului

Sugestie
Dacă îndrumare este prea tare, în timp ce ascultați muzică în modul de căști, încercați următoarele.

Reduceți volumul pe Walkman și apoi măriți volumul pe smartphone.

Subiect asociat
Volum de funcționare în conformitate cu directivele europene și coreene

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Pentru a regla volumul, apăsați butonul ( ).

Sunt 31 nivele de volum, de la 0 la 30 (implicit volum: 10).

1

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Volum de funcționare în conformitate cu directivele europene și coreene

Pentru clienții din Europa
Pentru clienții din Coreea

Îndrumare "Check the volume level" este destinat pentru a proteja urechile dvs. Veți auzi această îndrumare inițial după
ce porniți volumul la un nivel dăunător. Apăsați orice buton pentru anulare alarmă și avertizare.

Notă
Puteți mări volumul după ce anulați semnalul sonor și avertismentul.

După prima avertizare, semnalul sonor și avertismentul va repeta la fiecare 20 de ore cumulate în care volumul este setat la un
nivel care vă poate afecta urechile. Atunci când se întâmplă acest lucru, volumul va scădea automat.

Dacă dezactivați Walkman după ce ați selectat un volum ridicat, care poate deteriora timpanele dvs., volumul va fi automat mai
mic atunci când porniți Walkman data viitoare.

Alarma nu pornește atunci când Walkman este în modul de căști.

Subiect asociat
Reglarea volumului

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Pregătirea conținutul muzical

Înainte de a transfera muzică pe Walkman, trebuie să pregătiți conținut.
Acest subiect include instrucțiuni pentru operațiunile următoare.

Importarea conținutului de pe un CD audio pe Music Center for PC.
Importul conținutul stocat pe un calculator la Music Center for PC.
Importul conținutul stocat pe un dispozitiv de stocare externă la un computer.
Achiziționarea de conținut de la serviciile de muzică online.

Instrucțiunile de mai jos sunt pentru operațiuni utilizând Music Center for PC. Music Center for PC este aplicația
recomandată pentru Walkman. Instalați Music Center for PC în avans.

Notă
Conținutul importat poate fi utilizat exclusiv în scop personal. Folosirea conținutului în alte scopuri necesită acordul deținătorilor
drepturilor de autor.

Dacă utilizați un Mac computer, utilizați Content Transfer.

Importarea conținutului dintr-un CD audio în Music Center for PC

Pentru detalii despre procedură, consultați [How to use] pe website-ul de asistență Music Center for PC.
(http://www.sony.net/smc4pc/)

Sugestie
De asemenea, puteți utiliza iTunes în loc de Music Center for PC pentru a importa audio CD-uri.

Importul conținutului stocat pe un calculator la Music Center for PC

Utilizați un computer pe care Music Center for PC a fost instalat.1.

Lansare Music Center for PC.2.

Introduceți un CD audio în unitatea media a computerului.
Conținutul de pe CD-ul audio va fi afișat pe ecranul Music Center for PC.
Puteți schimba setarea de format pentru importul CD-urilor, dacă este necesar.

Pentru o calitate a sunetului mai mare: FLAC
Pentru o calitate normală a sunetului: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)

3.

Importați conținutul muzical de pe CD-ul audio pe Music Center for PC.4.

Utilizați un computer pe care Music Center for PC a fost instalat.1.

Lansare Music Center for PC.2.

Din panoul din stânga pe Music Center for PC ecran, selectați meniul pentru importarea conținutului de pe un
computer.
Puteți specifica un dosar pentru conținutul pe care doriți să le importați.

3.

Începeți să importați în conținutul.4.
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Pentru detalii despre procedură, consultați [How to use] pe website-ul de asistență Music Center for PC.
(http://www.sony.net/smc4pc/)

Importul conținutul stocat pe un dispozitiv de stocare externă la un computer

Utilizați un dispozitiv de stocare externă care conține conținutul muzical.
Următoarele instrucțiuni sunt pentru Windows Explorer. Dacă utilizați un Mac computer, utilizați Finder.

Achiziționarea de conținut de la serviciile de muzică online

Puteți să achiziționați conținutul muzical de la servicii online de muzică.
Verificați ghidul de servicii pentru furnizorul utilizat. Fiecare furnizor de servicii are diferite proceduri de descărcare,
formate de fișiere compatibile cu formatul și metodele de plată. Rețineți că furnizorul poate alege să vă suspende sau
rezilieze serviciul fără notificare prealabilă.

Subiect asociat
Instalare Music Center for PC (Windows)
Instalarea Content Transfer (Mac)
Transferul de conținut dintr-o Windows computer, utilizând Music Center for PC
Transferul de conținut utilizând Windows Explorer
Transferul de conținut dintr-o Mac computer, utilizând Content Transfer
Transferul de conținut utilizând Mac Finder
Redarea melodiilor

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Conectați-vă dispozitivul de stocare externă la un computer.1.

Deschideți dispozitivul de stocare externă în Windows Explorer.2.

Deschideți folderul [Muzică] a computerului în Windows Explorer.3.

Glisați și fixați folderele sau fișierele de la dispozitivul de stocare externă la [Muzică] folder de pe computer.4.

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Transferul de conținut dintr-o Windows computer, utilizând Music Center for PC

Puteți transfera conținut, stocat pe un Windows computer Walkman prin intermediul Music Center for PC.

Pentru detalii despre procedură, consultați [How to use] pe website-ul de asistență Music Center for PC.
(http://www.sony.net/smc4pc/)

Notă
Nu deconectați cablul USB în timpul transferului de date. În caz contrar, este posibil ca datele transferate să fie deteriorate.

Conținutul transferat este limitată la numai pentru uz privat. Folosirea conținutului în alte scopuri necesită acordul deținătorilor
drepturilor de autor.

Subiect asociat

Utilizați un computer pe care Music Center for PC a fost instalat.1

Lansare Music Center for PC.2

Conectați-vă Walkman la computer prin intermediul USB.3

Faceţi clic pe  din colţul din stânga jos al Music Center for PC pentru a deschide lista de conţinut pe
Walkman.

4

Selectați [Music Library] pentru a deschide lista de conținut pe Music Center for PC.5

Selectați albumele sau piesele pe care doriți să le transferați.6

Faceți clic pe  pentru a transfera.7

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Instalare Music Center for PC (Windows)
Pregătirea conținutul muzical
Transferul de conținut utilizând Windows Explorer
Redarea melodiilor

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Transferul de conținut utilizând Windows Explorer

Puteți transfera conținut direct prin tragere și plasare de la Windows Explorer.

Notă
Respectați următoarele măsuri de precauție. În caz contrar, este posibil ca playerul Walkman să nu poată reda fişierele.

Nu modificați numele de dosare rădăcină (cum ar fi [MUSIC]).
Nu transferați fișiere pe foldere altele decât [MUSIC].
Nu deconectați cablul USB în timpul transferului de date.
Nu formatați memoria playerului Walkman pe computer.

Conținutul transferat este limitată la numai pentru uz privat. Folosirea conținutului în alte scopuri necesită acordul deținătorilor
drepturilor de autor.

Conectaţi playerul Walkman la computer prin USB.1

Deschidere [WALKMAN] dosar, după cum urmează.

Windows 10: 
Deschidere [Explorer] din [Start] meniu. Selectați [WALKMAN] din panoul din stânga.
Windows 8.1: 
Deschidere [Explorer] de pe [Desktop]. Selectați [WALKMAN] din lista de sub [Acest PC].

2

Deschidere [MUSIC] dosar din [WALKMAN].3

Glisați și fixați fișierele sau dosarele pe computer la [MUSIC] dosar.

Confirmați că finalizarea transferului. Apoi, deconectaţi playerul Walkman de la computer.

4
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Nu deconectați Walkman când ledul OPR se aprinde intermitent. În caz contrar, riscați ca datele aflate în curs de transfer sau
cele stocate în Walkman să se deterioreze. Dacă Walkman este deconectat în timpul transferului de fișiere, este posibil ca
fișierele inutile să rămână în Walkman. În acest caz, transferați fișierele utilizabile înapoi în computer și formatați Walkman.

Subiect asociat
Pregătirea conținutul muzical
Transferul de conținut dintr-o Windows computer, utilizând Music Center for PC
Redarea melodiilor

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Importarea conținutului din Walkman la Music Center for PC

Pentru detalii despre procedură, consultați [How to use] pe website-ul de asistență Music Center for PC.
(http://www.sony.net/smc4pc/)

Notă
Nu deconectați cablul USB în timpul transferului de date. În caz contrar, este posibil ca datele transferate să fie deteriorate.

Conținutul importat poate fi utilizat exclusiv în scop personal. Folosirea conținutului în alte scopuri necesită acordul deținătorilor
drepturilor de autor.

Subiect asociat
Instalare Music Center for PC (Windows)
Redarea melodiilor

Utilizați un computer pe care Music Center for PC a fost instalat.1

Lansare Music Center for PC.2

Conectați-vă Walkman la computer prin intermediul USB.3

Faceți clic pe  în colțul din stânga jos a Music Center for PC pentru a deschide lista de conținut pe
Walkman.

4

Din lista de conținut de pe Walkman, selectați conținutul pe care doriți să îl importați în Music Center for
PC.

5

Faceţi clic pe  din Music Center for PC.6

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Formate acceptate

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Transferul de conținut dintr-o Mac computer, utilizând Content Transfer

Puteți utiliza Content Transfer. Conţinutul protejat prin drepturi de autor nu poate fi transferat.

Notă
Operațiunea nu poate fi garantată în funcție de versiunea de iTunes.

Utilizați un computer pe care Content Transfer a fost instalat.1

Lansare Content Transfer.2

Conectați-vă Walkman la computer prin intermediul USB.3

Deschideți Finder sau iTunes. Apoi, selectați conținutul.4

Glisare și fixare conținutul în Content Transfer.

Confirmați că finalizarea transferului. Apoi, deconectați Walkman de la computer.

5
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Nu deconectați cablul USB în timpul transferului de date. În caz contrar, este posibil ca datele transferate să fie deteriorate.

Conținutul transferat este limitată la numai pentru uz privat. Folosirea conţinutului în alte scopuri necesită acordul deţinătorilor
drepturilor de autor.

Subiect asociat
Instalarea Content Transfer (Mac)
Pregătirea conținutul muzical
Redarea melodiilor
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Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Transferul de conținut utilizând Mac Finder

Puteți transfera conținut direct prin tragere și plasare de la Finder.

Notă
Respectați următoarele măsuri de precauție. În caz contrar, e posibil Walkman să nu poată reda fișierele.

Nu modificați numele de dosare rădăcină (cum ar fi [MUSIC]).
Nu transferați de fișiere pe foldere altele decât [MUSIC].
Nu deconectați cablul USB în timpul transferului de date.
Nu formatați memoria Walkman pe computer.

Conținutul transferat este limitată la numai pentru uz privat. Folosirea conţinutului în alte scopuri necesită acordul deţinătorilor
drepturilor de autor.

Nu deconectați Walkman când ledul OPR se aprinde intermitent. În caz contrar, riscați ca datele aflate în curs de transfer sau
cele stocate în Walkman să se deterioreze. Dacă Walkman este deconectat în timpul transferului de fișiere, este posibil ca
fișierele inutile să rămână în Walkman. În acest caz, transferați fișierele utilizabile înapoi în computer și formatați Walkman.

Conectați-vă Walkman la un computer pornit, prin intermediul USB.1

Selectați [WALKMAN] din bara laterală a Finder.2

Deschidere [MUSIC] dosar din [WALKMAN].3

Glisați și fixați fișierele sau dosarele ( ) la [MUSIC] dosar ( ) în [WALKMAN].

Confirmați că finalizarea transferului. Apoi, deconectați Walkman de la computer.

4
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Subiect asociat
Instalarea Content Transfer (Mac)
Pregătirea conținutul muzical
Redarea melodiilor

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Creare listă de redare de pe un calculator

Nu puteți crea o listă de redare, utilizând Walkman. Creați o listă de redare de pe un calculator și transferați pe
Walkman.

Windows:
Creați o listă de redare, utilizând Music Center for PC și transferați pe Walkman.
Creați o listă de redare, utilizând iTunes. Importați lista de redare și transferați pe Walkman utilizând Music Center for
PC.

Mac:
Creați o listă de redare, utilizând iTunes și transferați pe Walkman utilizând Content Transfer.

Sugestie
Pentru instrucțiuni detaliate, consultați informații de asistență online pentru software-ul.

Subiect asociat
Transferul de conținut dintr-o Windows computer, utilizând Music Center for PC
Transferul de conținut dintr-o Mac computer, utilizând Content Transfer
Saltul la unitatea anterioară sau următoare (folder/listă de redare/album)
Schimbarea intervalului de redare (folder/listă de redare/album)

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.

52



Ghid de asistenţă

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Observații privind transferul de conținut de la un computer

Glisați și fixați conținuturi în folderul corect, după cum se arată în ilustrațiile de mai jos. Walkman poate reda conținut
stocate în primul rând până la al șaptelea nivel al fiecărui dosar.

Notă
Nu redenumiţi următoarele foldere implicite: În caz contrar, Walkman nu va recunoaște dosarele.

MUSIC

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Redarea melodiilor

Trebuie să transferați conținutul muzical din computer în Walkman în avans.

Utilizând un calculator Windows
Utilizați Music Center for PC pentru a transfera melodii de pe un CD sau computer în Walkman.
Glisați și fixați conținutul din Windows Explorer.

Pe un Mac computer
Utilizați Content Transfer pentru a transfera conținut de la iTunes.
Glisați și fixați conținutul din Finder.

Sugestie
Walkman se va opri automat în cazul în care nu utilizați Walkman pentru 30 de minute (numai atunci când redarea este
întreruptă). Țineți apăsat butonul ( ) timp de 3 secunde pentru a porni Walkman.

După ce Walkman redă ultima pistă, Walkman repornește automat la prima piesa, în ordine secvențială.

Notă

Apăsați butonul ( ) pentru a porni redarea.

Apăsați butonul ( ) din nou pentru a întrerupe redarea.

1

Buton de funcționare Funcția

 ( ) Apăsați butonul pentru a lansa sau a întrerupe redarea.

 ( )
Apăsați butonul pentru a trece la începutul melodiei curente sau piesa anterioară.
Țineți apăsat butonul pentru a derula rapid înapoi melodia în timpul redării.

 ( )
Apăsați butonul pentru a trece la începutul melodiei următoare.
Țineți apăsat butonul pentru a derula rapid înainte melodia în timpul redării.
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În funcție de cum transferați piesele pe Walkman, Walkman poate reda piesele în ordine diferită de ordinea pieselor de pe
computer. Pentru a specifica ordinea pieselor, creați o listă de redare cu Music Center for PC sau iTunes și transferați pe
Walkman.

Subiect asociat
Creare listă de redare de pe un calculator
Pornirea/oprirea Walkman
Instalare Music Center for PC (Windows)
Pregătirea conținutul muzical
Transferul de conținut dintr-o Windows computer, utilizând Music Center for PC
Transferul de conținut utilizând Windows Explorer
Transferul de conținut dintr-o Mac computer, utilizând Content Transfer
Transferul de conținut utilizând Mac Finder
Reglarea volumului
Schimbarea modului de redare (repetare/amestecare)
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Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Saltul la unitatea anterioară sau următoare (folder/listă de redare/album)

Sugestie
Pentru a reda melodii într-o listă de redare, aveți nevoie pentru a transfera lista de redare pe Walkman în avans. Crearea și
transferul de liste de redare pe Walkman cu software, cum ar fi Music Center for PC.

Notă
Nu puteți trece la unitatea anterioară sau următoare în timpul redării în modul de căști.

Subiect asociat
Redarea melodiilor
Schimbarea intervalului de redare (folder/listă de redare/album)
Creare listă de redare de pe un calculator

Faceți dublu clic pe butonul (  sau ).

Faceți dublu clic pe butonul ( ) pentru a sări la începutul unității următoare (folder/listă de redare/album).
Veți auzi îndrumare (Next Folder, Next Playlist, Next Album).

Faceți dublu clic pe butonul ( ) pentru a reveni la prima melodie din unitatea curentă (folder/listă de
redare/album).
Veți auzi îndrumare (Previous Folder, Previous Playlist, Previous Album).

Faceți din nou dublu clic pe butonul ( ) pentru a trece la începutul unității anterioare (folder/listă de
redare/album).
Veți auzi îndrumare (Previous Folder, Previous Playlist, Previous Album).

1

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.

56



4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

57



Ghid de asistenţă

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Schimbarea modului de redare (repetare/amestecare)

Puteți selecta un mod de redare din următoarele. Walkman redă piese în modul de redare normal în mod implicit.
Nu puteți modifica modul de redare în timpul redării în modul de căști.

Redare normală
Redarea repetată
Redarea aleatorie
Redare Amesteca toate
Redare repetată o piesă

Redarea repetată

Walkman redă piesele în mod repetat. Puteți modifica intervalul de redare.

Sugestie
Pentru a reda melodia curentă în mod repetat, faceți dublu clic pe butonul ( ) în timpul redării.

Intervalul de redare este setat la [Folder Mode] în mod implicit. Pentru a reda melodii după album în mod repetat, setați intervalul
de redare la [Album Mode]. Dacă doriți pentru a reda toate melodiile în mod repetat, setați intervalul de redare la [Folder Mode] și
selectați [Normal Play] ca modul de redare.

Redarea aleatorie

Walkman redă piese într-o unitate de redare selectată în ordine aleatorie. Puteți modifica intervalul de redare.

Sugestie

Apăsați butonul ( ) în mod repetat până când auziți [Repeat Play].
De fiecare dată când apăsați butonul ( ), veți auzi îndrumare și se va schimba modul de redare în următoarea
ordine.  
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...  
Pentru a trece la următorul mod de redare, aşteptaţi până la terminarea indicaţiei vocale.

1.

Apăsați butonul ( ) în mod repetat până când auziți [Shuffle Play].
De fiecare dată când apăsați butonul ( ), auziți îndrumare și se va schimba modul de redare în următoarea ordine.  
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...  
Pentru a trece la următorul mod de redare, aşteptaţi până la terminarea indicaţiei vocale.

1.
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Intervalul de redare este setat la [Folder Mode] în mod implicit. Pentru a reda melodii de album în ordine aleatorie, setați
intervalul de redare la [Album Mode]. Dacă doriți pentru a reda toate melodiile în ordine aleatorie, setați modul de redare la
[Shuffle All].

Redare Amesteca toate

Walkman redă toate melodiile în ordine aleatorie.

Notă
Nu puteți modifica intervalul de redare în timpul redării.

Nu puteți trece la dosar/album anterior sau următor în timpul redării.

Redare repetată o piesă

Walkman redă în mod repetat piesa curentă.

Notă
În timpul redării de repetare a unei singure melodii, nu puteți modifica intervalul de redare.

Subiect asociat
Redarea melodiilor
Schimbarea intervalului de redare (folder/listă de redare/album)

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Apăsați butonul ( ) în mod repetat până când auziți [Shuffle All ].
De fiecare dată când apăsați butonul ( ), veți auzi îndrumare și se va schimba modul de redare în următoarea
ordine.  
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...  
Pentru a trece la următorul mod de redare, aşteptaţi până la terminarea indicaţiei vocale.

1.

Faceți dublu clic pe butonul ( ) în timpul redării.
Pentru a anula modul de repetare a unei singure melodii, faceți din nou dublu clic pe butonul ( ).

1.

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Schimbarea intervalului de redare (folder/listă de redare/album)

Puteți modifica intervalul de redare. Walkman redă piese după dosar, în mod implicit.

Notă
Nu puteți modifica intervalul de redare în timpul redării în modul de căști.

Subiect asociat
Redarea melodiilor

Țineți apăsat butonul ( ) pentru 3 secunde pentru a selecta intervalul dorit.

De fiecare dată când țineți apăsat butonul ( ) timp de 3 secunde, veți auzi îndrumarea și se va modifica intervalul
de redare în următoarea ordine. 
[Folder Mode] – [Playlist Mode] – [Album Mode] – [Folder Mode]...
Pentru a trece la următorul mod de redare, așteptați până la terminarea indicației vocale.

Folder Mode
Walkman redă piese după dosar. Dosarele sunt grupuri de piese pe care le puteți vizualiza în Windows Explorer
sau Mac Finder.

Playlist Mode
Walkman redă piese după lista de redare. Creați liste de redare, utilizând software (cum ar fi Music Center for
PC sau iTunes) pentru a reda melodii în ordinea dorită. Dacă nu au transferate liste de redare, nu puteți selecta
acest interval.

Album Mode
Walkman redă piese după album. Albumele sunt grupuri de melodii organizate în funcție de informațiile
albumului.

1

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Creare listă de redare de pe un calculator
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Ghid de asistenţă

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Ștergerea de piese din Walkman

Nu puteți șterge melodii utilizând Walkman.
Pentru a șterge melodii din Walkman, utilizați software-ul pe un calculator.
Windows: Utilizați Windows Explorer.
Mac: Utilizați Mac Finder.

Sugestie
Muzica drept exemplu este preinstalată în Walkman. Utilizați software-ul pe un calculator pentru a șterge muzica drept exemplu.

Notă
Când ștergeți melodii utilizând un computer, nu ștergeți sau redenumiți dosarul rădăcină (cum ar fi [MUSIC]). În caz contrar,
Walkman nu va recunoaște conținutul.

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Ce puteți face cu funcția Bluetooth

Walkman utilizează tehnologia wireless Bluetooth.
Cu ajutorul tehnologiei wireless Bluetooth, puteți efectua următoarele acțiuni:

Ascultați muzică pe un dispozitiv Bluetooth wireless.
Răspundeți și închideți un apel telefonic de la un smartphone fără fir.

Ascultarea melodiilor

Puteți primi semnale audio de pe dispozitive Bluetooth (*1) pentru a vă bucura de muzică, fără fir.

Răspunderea la un apel telefonic

Puteți răspunde și închide un apel telefonic prin intermediul unei conexiuni Bluetooth active.

Subiect asociat
Activarea/dezactivarea funcției Bluetooth
Observații privind funcția Bluetooth

Smartphone-uri, telefoane mobile sau playere de muzică, etc.*1

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Ghid de asistenţă

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Conectare cu o singură atingere cu un smartphone (NFC)

Atunci când atingeți Walkman la un smartphone, Walkman pornește și se asociază cu smartphone-ul automat.  
Puteți stabili o conexiune Bluetooth, printr-o operațiune simplă.

Smartphone-uri compatibile
Smartphone-uri compatibil cu NFC cu Android 4.1 sau o versiune ulterioară

NFC
Tehnologia NFC (Near Field Communication) permite comunicații wireless cu rază scurtă între diverse dispozitive (cum
ar fi smartphone-uri și IC Tag-uri). Cu tehnologia NFC, comunicații de date (*1) pot fi realizate cu ușurință, pur și simplu
atingeți dispozitive compatibile NFC împreună (de exemplu, la simbolul N sau la locația desemnată pe fiecare dispozitiv).

Asocierea Bluetooth, etc.*1

Deblocați ecranul smartphone-ul.1

Activați funcția NFC pe smartphone.

Pentru detalii, consultați manualul de operare pentru smartphone.

2

Atingeți marcajul N de pe smartphone ( ) de marcajul N de pe Walkman ( ).

Țineți Walkman și smartphone-ul împreună până când smartphone-ul reacționează.
Dacă nu puteți găsi simbolul N pe smartphone, consultați manualul de operare pentru smartphone.

3

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza asocierea și conexiune.

Când Walkman se conectează la smartphone, lampa ( ) se aprinde.

4
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Pentru a vă deconecta Walkman de la smartphone
Atingeți din nou Walkman de smartphone.
Atunci când deconectați Walkman de pe un smartphone prin atingerea dispozitivele împreună, Walkman comută la
modul Walkman.

Sugestie
Dacă nu vă puteți conecta Walkman la smartphone, încercați următoarele:

Dacă ecranul de smartphone-ului este blocat, deblocați ecranul.
Treceți un smartphone lent peste simbolul N de pe Walkman ( ).
Dacă smartphone-ul este într-o carcasă, scoateți-l.

Notă
Dacă atingeți smartphone-ul de marcajul N de pe Walkman ( ) în timp ce utilizați telecomanda (numai NW-WS625), este posibil
ca telecomanda să se oprească. În acest caz, activați din nou Telecomandă.

Subiect asociat
Pornirea/oprirea Walkman
Activarea/dezactivarea funcției Bluetooth
Observații privind funcția Bluetooth
Confirmarea stării de la lampa OPR
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Ghid de asistenţă

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Conectarea pentru prima dată a Walkman la un smartphone Android neasociat

Dacă vă conectați Walkman la un smartphone Android, puteți asculta muzică pe smartphone. Înainte de a utiliza
Walkman cu un smartphone Android, asociați Walkman și smartphone-ul. Odată ce Walkman și smartphone-ul sunt
asociate, vă puteți conecta cu ușurință dispozitivele în viitor.

Asigurați-vă că Walkman este pornit și funcția Bluetooth este dezactivată.

Dacă funcția Bluetooth este activată, mențineți apăsat butonul ( ) timp de 2 secunde. Culoarea lămpii ( ) se va
schimba.

1

Mențineți apăsat butonul ( ) timp de 7 secunde.

Lampa ( ) va clipi repede și asocierea va începe.

2

Activați funcția Bluetooth pe smartphone.3
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Sugestie
Dacă smartphone-ul are o funcție NFC, puteți asocia și conecta dispozitive prin atingerea lor împreună.

Notă
După ce asocierea a fost realizată cu succes, nu va trebui să mai asociați dispozitivele pentru a le conecta în viitor.

Procedura de mai sus este un exemplu. Pentru detalii, consultați manualul de operare pentru smartphone Android.

Dacă asociați Walkman și un smartphone, în timp ce utilizați Telecomandă (NW-WS625 numai), Telecomanda se poate
dezactiva. În acest caz, activați din nou Telecomandă.

Apăsați pe denumirea modelului dumneavoastră de Walkman. ([NW-WS623] sau [NW-WS625])

În cazul anumitor telefoane, căutarea poate fi inițiată în mod automat.
Dacă vi se solicită introducerea unei chei de acces, introduceți „0000”. Cheia de acces poate fi denumită un
"parolă", "Cod PIN", "Număr PIN" sau "parolă".
Asigurați-vă că Walkman și smartphone sunt asociate. Atunci când conexiunea este stabilită, lampa ( ) se
aprinde.

4

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
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Subiect asociat
Activarea/dezactivarea funcției Bluetooth
Conectarea Walkman la un smartphone-ul asociat
Conectare cu o singură atingere cu un smartphone (NFC)
Observații privind funcția Bluetooth
Confirmarea stării de la lampa OPR

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Conectarea pentru prima dată a Walkman la un dispozitiv iPhone neasociat

Dacă vă conectați Walkman la un iPhone, puteți asculta muzică de pe iPhone. Înainte de a utiliza Walkman cu iPhone,
asociați Walkman și iPhone. Odată ce Walkman și dispozitivul iPhone sunt asociate, vă puteți conecta cu ușurință
Walkman la iPhone în viitor.

Asigurați-vă că Walkman este pornit și funcția Bluetooth este dezactivată.

Dacă funcția Bluetooth este activată, mențineți apăsat butonul ( ) timp de 2 secunde. Culoarea lămpii ( ) se va
schimba.

1

Mențineți apăsat butonul ( ) timp de 7 secunde.

Lampa ( ) va clipi repede și asocierea va începe.

2

Activați funcția Bluetooth pe iPhone.3
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Notă
După ce asocierea a fost realizată cu succes, nu va trebui să mai asociați dispozitivele pentru a le conecta în viitor.

Procedura de mai sus este un exemplu. Pentru detalii, consultați manualul de operare pentru iPhone.

Dacă asociați Walkman și iPhone, în timp ce utilizați Telecomandă ( numai NW-WS625), Telecomanda se poate dezactiva. În
acest caz, activați din nou Telecomandă.

Subiect asociat
Activarea/dezactivarea funcției Bluetooth
Conectarea Walkman la un smartphone-ul asociat

Apăsați pe denumirea modelului dumneavoastră de Walkman. ([NW-WS623] sau [NW-WS625])

Dacă vi se solicită introducerea unei chei de acces, introduceți „0000”. O cheie de acces poate fi denumită „cod de
acces”, „cod PIN”, „număr PIN” sau „Parolă”.
Asigurați-vă că Walkman și iPhone sunt asociate. Atunci când conexiunea este stabilită, lampa ( ) se aprinde.

4

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Observații privind funcția Bluetooth
Confirmarea stării de la lampa OPR

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Conectarea Walkman la un smartphone-ul asociat

Dacă ați asociat Walkman și un smartphone înainte, Walkman este înregistrat la smartphone-ul. Vă puteți conecta
Walkman la smartphone-ul cu ușurință.

Sugestie
Când Walkman se conectează la smartphone, numele modelului Walkman apare pe ecran smartphone-ului. Dacă Walkman nu
este conectat, apăsați pe denumirea modelului.

Pentru a asculta muzica stocată pe Walkman, în timp ce Walkman este conectat la smartphone, țineți apăsat butonul ( ) timp
de 2 secunde pentru a comuta în modul de Walkman.

În cazul în care conexiunea nu reușește, încercați următoarele.
Dezactivați funcția Bluetooth pe Walkman, și apoi porniți-o din nou.
Dezactivați funcția Bluetooth pe smartphone, și apoi porniți-o din nou.

Activați funcția Bluetooth pe ultimul smartphone-ul conectat.1

Asigurați-vă că Walkman este pornit.2

Mențineți apăsat butonul ( ) timp de 2 secunde pentru a activa funcția Bluetooth.

Dacă dezactivați Walkman în timp ce funcția Bluetooth este activă, funcția Bluetooth va porni automat data viitoare
când porniți Walkman.
Walkman se va conecta la ultimul smartphone conectat. Veți auzi îndrumare și lampa ( ) se va aprinde.

3
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Subiect asociat
Conectarea pentru prima dată a Walkman la un smartphone Android neasociat
Conectarea pentru prima dată a Walkman la un dispozitiv iPhone neasociat
Conectare cu o singură atingere cu un smartphone (NFC)
Observații privind funcția Bluetooth
Confirmarea stării de la lampa OPR
Selectarea Walkman sau un smartphone ca sursa de sunet
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Ghid de asistenţă

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Activarea/dezactivarea funcției Bluetooth

Pentru a dezactiva funcția Bluetooth
Țineți apăsat din nou butonul ( ) pentru 2 secunde. Culoarea lămpii ( ) se va schimba.

Sugestie
Autonomia acumulatorului devine considerabil mai scurte când funcția Bluetooth este activă.

Când vă conectați Walkman de la un dispozitiv Bluetooth, Walkman intră automat în modul de căști. Pentru a comuta la modul
Walkman, mențineți apăsat butonul ( ) timp de 2 secunde. Atunci când Walkman intră în modul de Walkman, redarea de
muzică pe dispozitivul Bluetooth se oprește automat.

Țineți apăsat butonul ( ) timp de 3 secunde pentru a porni Walkman.1

Mențineți apăsat butonul ( ) timp de 2 secunde pentru a activa funcția Bluetooth.

Lampa ( ) va clipi. Walkman se va conecta automat la dispozitivul Bluetooth conectat ultima oară, iar apoi lampa
se va aprinde.

2
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Dacă dezactivați Walkman în timp ce funcția Bluetooth este activă, funcția Bluetooth va porni automat data viitoare când porniți
Walkman.

Subiect asociat
Conectare cu o singură atingere cu un smartphone (NFC)
Conectarea pentru prima dată a Walkman la un smartphone Android neasociat
Conectarea pentru prima dată a Walkman la un dispozitiv iPhone neasociat
Conectarea Walkman la un smartphone-ul asociat
Observații privind funcția Bluetooth
Redarea melodiilor dintr-un smartphone
Confirmarea stării de la lampa OPR
Selectarea Walkman sau un smartphone ca sursa de sunet
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Ghid de asistenţă

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Redarea melodiilor dintr-un smartphone

Puteți reda muzică, care sunt stocate pe un smartphone, printr-o conexiune Bluetooth.

Sugestie
Pentru a asculta muzica stocată pe Walkman, în timp ce Walkman este conectat la smartphone, țineți apăsat butonul ( ) timp
de 2 secunde pentru a comuta în modul de Walkman.

Puteți efectua operațiuni de redare (cum ar fi pornirea sau întreruperea redării) utilizând Telecomandă (NW-WS625 numai).

Dacă dezactivați Walkman în timp ce funcția Bluetooth este activă, funcția Bluetooth va porni automat data viitoare când porniți
Walkman.

Dacă este prea tare îndrumarea vocală pentru redarea de muzică, încercați următoarele.
Reduceți volumul pe Walkman și apoi măriți volumul pe smartphone.

Notă

Țineți apăsat butonul ( ) timp de 3 secunde pentru a porni Walkman.1

Mențineți apăsat butonul ( ) timp de 2 secunde pentru a activa funcția Bluetooth.

Lampa ( ) va clipi. Walkman se va conecta automat la smartphone-ul conectat ultima oară, iar apoi lampa se va
aprinde.

2

Apăsați butonul ( ) pentru a porni redarea.

Va începe redarea melodiilor de pe smartphone. Pentru a întrerupe redarea, apăsați butonul ( ).

3
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În funcție de smartphone-ul pe care îl utilizați, este posibil să nu puteți reda muzica cu Walkman. În acest caz, redați muzică prin
operarea smartphone-ului.

Când Walkman este în modul de căști, nu puteți efectua următoarele operațiuni.
Saltul la unitatea anterioară sau următoare (folder/listă de redare/album).
Schimbarea modului de redare (repetare/amestecare).
Schimbarea intervalul de redare (folder/listă de redare/album).

Subiect asociat
Conectare cu o singură atingere cu un smartphone (NFC)
Conectarea pentru prima dată a Walkman la un smartphone Android neasociat
Conectarea pentru prima dată a Walkman la un dispozitiv iPhone neasociat
Conectarea Walkman la un smartphone-ul asociat
Selectarea calitatea redării fără fir
Observații privind funcția Bluetooth
Confirmarea stării de la lampa OPR
Selectarea Walkman sau un smartphone ca sursa de sunet
Utilizarea telecomenzii
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Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Selectarea Walkman sau un smartphone ca sursa de sunet

Când Walkman este conectat la un smartphone, puteți selecta una din următoarele surse de sunet.

Modul Walkman

Puteți asculta muzică de pe Walkman.
În timp ce ascultați muzica pe Walkman, puteți răspunde la un apel de pe smartphone.

Modul de căști

Puteți asculta muzica de pe un smartphone cu Walkman.
Puteți răspunde sau închide un apel de la un smartphone.

Sugestie
Când vă conectați Walkman de la un dispozitiv Bluetooth, Walkman intră automat în modul de căști. Când modificați sursa de
sunet de pe un smartphone la Walkman, redarea de pe smartphone se oprește automat.

Dacă dezactivați Walkman în timp ce funcția Bluetooth este activă, funcția Bluetooth va porni automat data viitoare când porniți
Walkman.

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Țineți apăsat butonul ( ) timp de 2 secunde, în timp ce funcția Bluetooth este pornită.

De fiecare dată când mențineți apăsat butonul ( ), modul comută.

1

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
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Digital Music Player
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Selectarea calitatea redării fără fir

Puteți seta prioritatea pentru calitatea sunetului sau pentru stabilitatea conexiunii.

Descriere a celor 3 setări

Mențineți apăsat butonul ( ) timp de 3 secunde pentru a dezactiva Walkman.1

Mențineți apăsat butonul ( ) timp de 3 secunde, în timp ce mențineți apăsat butonul (  sau ).

Walkman va porni. Apoi, lampa ( ) va clipi și calitatea redării fără fir se va schimba.
Când setarea de calitate a redării fără fir se schimbă, lampa ( ) va clipi în mod diferit în funcție de setarea
curentă. Pentru detalii, consultați tabelul descris mai jos.

Dacă mențineți apăsat butonul ( ), se va modifica setarea în ordinea următoare.
Prioritate pentru conexiune – Standard – Prioritate pentru calitatea sunetului
Setarea nu se modifică dacă opțiunea Prioritate pentru calitatea sunetului este deja selectată.

Dacă mențineți apăsat butonul ( ), se va modifica setarea în ordinea următoare.
Prioritate pentru calitatea sunetului – Standard – Prioritate pentru conexiune
Setarea nu se modifică dacă opțiunea Prioritate pentru conexiune este deja selectată.

2

Repetați pașii de mai sus până ce Walkman este setat la setarea dorită.3

Setarea Descriere
Model

intermitent al
lămpii ( )
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Sugestie
Selectați opțiunea de prioritate pentru calitatea sunetului pentru a reda melodiile cu codecul AAC.

Notă
Este posibil ca modificarea setării calității de redare fără fir să nu aibă niciun efect, în funcție de setările smartphone-ului.

Subiect asociat
Activarea/dezactivarea funcției Bluetooth
Redarea melodiilor dintr-un smartphone

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Setarea Descriere
Model

intermitent al
lămpii ( )

Prioritate pentru
conexiune
(Setare implicită)

Această setare stabilizează conexiune wireless. Cu toate acestea, calitatea
sunetului poate fi mai mică decât cu alte setări. Utilizați această setare dacă
conexiunea este instabil. (SBC)

Lampa se
aprinde
intermitent o
singură dată.

Standard Această setare stabilizează atât conexiunea și calitatea sunetului. (SBC) Lampa clipește
de două ori.

Prioritate pentru
calitatea
sunetului

Această setare transmite sunet de înaltă calitate. Cu toate acestea,
conexiunea poate deveni instabil. (AAC/SBC)

Lampa se
aprinde de 3 ori.

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Ghid de asistenţă

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Observații privind funcția Bluetooth

Pentru a optimiza comunicațiile Bluetooth, respectați următoarele.

Așezați Walkman și Bluetooth dispozitiv cât mai aproape unul de altul. Bluetooth standard acceptă distanțe de
până la 10 metri  .
Activați antena integrată Bluetooth  în direcția dispozitivului Bluetooth conectat.
Nu blocați antena  cu un obiect metalic.
Nu blocați antena  cu o parte a corpului, cum ar fi o mână.
Nu blocați antena  prin plasarea Walkman sau Telecomandă (NW-WS625 numai) în interiorul unui rucsac sau
geanta de umăr.
Nu blocați antena  utilizând Walkman sau Telecomandă (NW-WS625 numai) într-un loc aglomerat.
Evitați zonele în care se emit unde electromagnetice. De exemplu, lângă cuptoare cu microunde, telefoane
mobile, dispozitive mobile pentru jocuri sau pentru mediile LAN fără fir.

Datorită caracteristicii Bluetooth tehnologia wireless, sunetul poate fi un pic rar.
Bluetooth radiații pot afecta funcționarea dispozitivelor medicale electronice. Dezactivați Walkman sau Telecomandă
(NW-WS625 numai) și alte dispozitive Bluetooth în următoarele locații.

în spitale
lângă locurile cu prioritate din trenuri
din avioane
în locuri unde există gaze inflamabile (stațiile de gaz, etc.)
lângă uși automate
lângă alarme de incendiu

Walkman acceptă funcțiile de securitate, care sunt conforme cu Bluetooth standard. Sony nu își asumă nicio
responsabilitate pentru scurgerile de informații care se pot produce în urma conexiunii Bluetooth.
Chiar dacă un Bluetooth dispozitiv respectă standardul, toate conexiunile și corecta operațiune nu sunt garantate.
În funcție de Bluetooth dispozitiv, acesta poate dura ceva timp pentru a stabili o Bluetooth conexiune.

Subiect asociat
Componente şi comenzi
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Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Note despre redarea muzicii de pe un smartphone

Datorită caracteristicilor de tehnologie Bluetooth, undele radio pot fi blocate de corpul dumneavoastră. Prin urmare,
sunetul de la smartphone-ul poate fi întrerupt.

Există o antenă Bluetooth încorporată în partea dreaptă a Walkman. Dacă sunetul este întrerupt, încercați
următoarele:

Mutați smartphone-ul pe partea dreaptă sau pe partea din față a corpului.
Rotiți smartphone-ul.

Notă
Pentru detalii despre cum să se atașeze smartphone-ul la corpul dumneavoastră, consultați manualul de operare pentru
smartphone.

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Ghid de asistenţă

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Preluarea/încheierea unui apel

Puteți răspunde la un apel de la smartphone. Aveți nevoie pentru a stabili o conexiune Bluetooth între Walkman și
smartphone în avans.

Sugestie
Puteți răspunde sau închide un apel apăsând / /  buton de pe Telecomandă (NW-WS625 numai).

În timp ce vorbiți la telefon, Mod Sunet ambiant este oprit. Atunci când închideți un apel, Mod Sunet ambiant va porni automat iar.

Notă
Nu acoperiți microfonul ( ) cu mâinile sau cu diverse obiecte în timpul unei convorbiri telefonice prin Walkman.

Subiect asociat
Conectarea pentru prima dată a Walkman la un smartphone Android neasociat
Conectarea pentru prima dată a Walkman la un dispozitiv iPhone neasociat
Conectarea Walkman la un smartphone-ul asociat
Conectare cu o singură atingere cu un smartphone (NFC)
Note despre volum pentru apelurile de pe smartphone-uri
Respingerea unui apel

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Apăsați butonul ( ) pentru a prelua un apel.1

Apăsați butonul ( ) pentru a închide apelul.2

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Respingerea unui apel

Când Walkman este conectat la un smartphone, puteți respinge un apel utilizând Walkman.

Sugestie
Puteți respinge apelul prin apăsarea / /  buton de pe Telecomandă (numai NW-WS625) timp de 2 secunde.

Subiect asociat
Preluarea/încheierea unui apel

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Mențineți apăsat butonul ( ) timp de 2 secunde, atunci când primiți un apel.1

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Note despre volum pentru apelurile de pe smartphone-uri

Volumul melodiilor și volumul apelurilor sunt independente unul de altul. Puteți regla volumul apelurilor în timp ce vorbiți
la telefon. După ce încheiați apelul, volumul revine la nivelul setat pentru muzică.
Dacă funcția AVLS este activă, Walkman va păstra volumul pentru apeluri la un nivel moderat.

Subiect asociat
Preluarea/încheierea unui apel
Limitarea volumului

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.

88



Ghid de asistenţă

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Ce este modul Sunet ambiant?

Modul Sunet ambiant utilizează microfonul integrat în părţile din dreapta şi din stânga ale playerului Walkman, pentru a
putea auzi sunetele ambiante chiar şi atunci când purtaţi căşti. Ca măsură de siguranţă, fiţi atent(ă) la sunetele din jurul
dumneavoastră atunci când ascultaţi muzică.

Notă
Prin activarea modului Sunet ambiant, puteţi auzi sunetele ambiante chiar şi atunci când purtaţi căşti. Reţineţi însă că acest mod
nu vă permite să auziţi toate sunetele din jur. Este posibil să nu auziţi foarte clar sunetele ambiante, în funcţie de mediul
înconjurător, de tipul de muzică redată cu playerul Walkman sau de nivelul volumului. Fiţi foarte atent(ă) atunci când utilizaţi
playerul Walkman în locuri în care poate fi periculos să nu auziţi zgomotele înconjurătoare (de exemplu, pe drumurile pe care
circulă autovehicule sau biciclete).

Este posibil ca modul Sunet ambiant să nu funcţioneze corespunzător dacă utilizaţi playerul Walkman cu căşti intraauriculare
prea mari sau prea mici pentru dumneavoastră. Utilizaţi căşti intraauriculare de mărimea adecvată, care vi se potrivesc exact şi
confortabil în urechi.

Subiect asociat
Utilizând Mod Sunet ambiant

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Utilizând Mod Sunet ambiant

Pentru a dezactiva Mod Sunet ambiant

Selectarea unui alt Mod Sunet ambiant

Apăsați butonul ( ) pentru a activa Mod Sunet ambiant.

Veți auzi un sunet bip. Lampa ( ) va clipi de două ori. Mod Sunet ambiant va porni.

1

Apăsați butonul ( ).
Veți auzi un sunet bip. Lampa ( ) va clipi de două ori.

1.

Apăsați butonul ( ) pentru a activa Mod Sunet ambiant.1.

Faceți dublu clic pe butonul ( ) în mod repetat pentru a selecta modul corespunzător.
Intensitate de sunete ambientale se va schimba în consecință. De fiecare dată când faceți dublu clic pe butonul ( ),
veți auzi îndrumare și Mod Sunet ambiant se va schimba în ordinea următoare.

2.
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Notă
Chiar dacă dezactivați Walkman, modul selectat vor fi stocate.

Când vorbiți la un smartphone, Mod Sunet ambiant nu funcționează.

Este posibil să nu auziți bine sunetul ambiental atunci când utilizați Căști subacvatice. În acest caz, utilizați căști interne standard.

Sunetele ambiante nu pot fi auzite cu aceeași claritate după utilizarea Walkman în piscină sau în ocean. Tamponați de circa 30
de ori zonele din jurul butoanelor cu o lavetă uscată. Apoi, lăsați Walkman pe o cârpă uscată, la temperatura camerei pentru 2-3
ore. Asigurați-vă că Walkman este complet uscat înainte de utilizare viitoare.

Subiect asociat
Ce este modul Sunet ambiant?

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

[Mode A] (încet) – [Mode B] (standard) – [Mode C] (tare) – [Mode A] (încet)...
Pentru a trece la următorul mod, așteptați până la terminarea indicației vocale.

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Componente și comenzi (Telecomandă)

(Numai pentru modelele cu Telecomandă)

Butoane +/ – (volum)
Apăsați butoanele pentru a ajusta volumul pentru redarea de muzică sau un apel telefonic.

1.

/ /  buton (* 1)

Țineți apăsat butonul timp de 2 secunde pentru a porni Telecomandă.
Apăsați butonul pentru a lansa sau a întrerupe redarea.
Apăsați butonul pentru a prelua sau a închide un apel în timp ce Walkman este conectat la un smartphone.
Țineți apăsat butonul timp de 2 secunde pentru a respinge un apel.
Țineți apăsat butonul timp de 2 secunde pentru a comuta sursa de sunet (Walkman sau smartphone-ul).

2.

Led (albastru/roşu)

Lampa are diferite culori și modele de lumină intermitentă. Lampa indică următoarele.

Telecomanda este pornită.
Bateria de Telecomandă este redusă.
Telecomandă este conectată la Walkman.
Telecomandă se asociază cu Walkman.

Ledul se aprinde la apăsarea oricărui buton. Dacă lampa nu se aprinde, următoarele cauze sunt posibile.

Telecomanda este oprită.
Telecomandă nu este conectată la Walkman.
Bateria este epuizată.

3.

Butonul  (Înapoi)

Apăsați butonul pentru a vă deplasa înapoi în cadrul piesei curente sau pentru a sări la piesa anterioară.
Țineți apăsat butonul pentru redare rapid înapoi.
Faceți dublu clic pe buton pentru a reveni la prima piesa din folderul curent sau album.
Faceți din nou dublu clic pe buton pentru a trece la prima piesă din folderul sau albumul anterior.

4.

Butonul  (Înainte)

Apăsați butonul pentru a trece la melodia următoare.
Țineți apăsat butonul pentru redare rapid înainte.
Faceți dublu clic pe acest buton pentru a sări la prima melodie din folderul sau albumul următor.

5.

Antenă integrată  
Nu acoperiți antena, în timp ce Telecomandă este conectat la Walkman. În caz contrar, conexiunea poate fi
întreruptă.

6.
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Bandă7.

Inelul pentru bandă8.

Există un punct tactil. Puncte tactile vă poate ajuta să utilizați butoanele fără să priviți la ele.*1

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Utilizarea telecomenzii

(Numai pentru modelele cu Telecomandă)
Telecomanda vă oferă posibilitatea de a acționa Walkman fără conexiune prin fir. Telecomandă și Walkman sunt deja
asociate în mod implicit. Prin urmare, puteți utiliza Walkman și Telecomandă, imediat după ce le porniți.

Sugestie
Puteți utiliza Telecomanda chiar dacă funcția Bluetooth de pe Walkman este oprită.

Puteți să utilizați Telecomandă în timp ce există o conexiune Bluetooth activă între Walkman și un smartphone.

Când opriți Walkman, Telecomanda se dezactivează.

Dacă nu utilizați Telecomandă pentru 2 ore, Telecomandă se va dezactiva automat.

Dacă nivelul de încărcare a acumulatorului este scăzut, culoarea ledului ( ) se schimbă în roșu.

Pentru a șterge informațiile de asociere, mențineți apăsat butoanele (  și ) pentru 10 secunde.

Puneți-vă telecomanda pe deget.

Ajustați banda pentru a se potrivi cu dimensiunea degetului.

1

Asigurați-vă că Walkman este pornit.2

Mențineți apăsat butonul ( ) timp de 2 secunde.

Telecomanda va porni. Lampa ( ) va începe intermitent.
Telecomandă se va conecta la Walkman automat. Apoi, lampa ( ) se va opri.
Apăsați orice buton de pe Telecomandă pentru a verifica conexiunea. Lampa ( ) va lumina dacă sunt conectate
Walkman și Telecomandă.

3

Apăsați butonul dorit pentru a acționa Walkman.4
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Notă
Nu puteți porni sau opri Walkman cu telecomanda.

Dacă Telecomandă nu are informații de asociere, va intra automat în modul de asociere atunci când o porniți.

Nu puteţi utiliza telecomanda într-o piscină.

Dacă înlocuiți bateria de Telecomandă, informațiile de asociere vor fi șterse. În acest caz, asociați din nou Walkman și
Telecomandă.

Subiect asociat
Componente și comenzi (Telecomandă)
Observaţii privind utilizarea telecomenzii
Asocierea Walkman cu Telecomandă

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.

95



Ghid de asistenţă

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Asocierea Walkman cu Telecomandă

(Numai pentru modelele cu Telecomandă)
Vă puteți conecta o Telecomandă neasociată la Walkman utilizând funcția Bluetooth.  
Asocierea este necesară în următoarele cazuri:

Resetați Walkman la setările din fabrică și informații de asociere a fost șters din Walkman.
Resetați Telecomandă.  
Atunci când țineți apăsat butoanele  și  împreună pentru 10 secunde, Telecomandă se resetează.
Ați înlocuit bateria telecomenzii.

După ce ați asociat Telecomandă și Walkman, le puteți conecta cu ușurință în viitor.

Sugestie

Porniți telecomanda neasociată.

Ledul telecomenzii se aprinde intermitent în roșu și albastru, alternativ.

1

De pe Walkman, asigurați-vă că funcția Bluetooth este dezactivată.

Dacă funcția Bluetooth este activată, mențineți apăsat butonul ( ) timp de 2 secunde.

2

Mențineți apăsat butonul ( ) timp de 7 secunde.

Lampa ( ) va clipi repede și asocierea va începe.

Atunci când conexiunea este stabilită, lampa pe Telecomandă se oprește din clipit.

3

96



Pentru a șterge informațiile de asociere pentru Telecomandă, resetați Walkman.

Notă
Dacă asocierea expiră înainte de a fi terminat, urmați procedura din nou.

Subiect asociat
Activarea/dezactivarea funcției Bluetooth
Utilizarea telecomenzii
Înlocuirea bateriei telecomenzii
Resetarea Walkman la setările din fabrică

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Înlocuirea bateriei telecomenzii

(Numai pentru modelele cu Telecomandă)
Înlocuiți bateria telecomenzii când culoarea ledului se schimbă în roșu. Aveți grijă să utilizați numai o baterie cu litiu tip
monedă CR1620.
Când deschideți capacul compartimentului bateriei, rezistența la apă poate fi redusă din cauza expunerii la praf etc.
Pentru a păstra nivelul de rezistență la apă, consultați cel mai apropiat furnizor Sony sau Sony Service Center, pentru
înlocuirea bateriei (se percep taxe suplimentare).

Asiguraţi-vă că telecomanda este oprită. Scoateţi banda ( ) din inel ( ).1

Scoateți cele 4 șuruburi ( ) utilizând o șurubelniță cu cap cruce de precizie cu dimensiunea 0.2

Deschideți capacul ( ) și scoateți bateria. Apoi, introduceți o baterie CR1620 nouă cu polaritate corectă.3

Asiguraţi-vă că garnitura este ( ) fixată în poziţia corectă şi este curată.4

Puneţi capacul ( ) înapoi şi strângeţi bine şuruburile ( ) până la capăt.

Nu strângeţi excesiv şuruburile ( ).

5

Reintroduceţi banda ( ) în inel ( ).6

Mențineți apăsat butonul ( ) timp de 2 secunde.

Lampa ( ) va clipi. Telecomanda va porni.

7
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Notă
Nu pierdeți capacul ( ), șuruburile ( ) și ambalajul ( ).

Bateria inclusă în aparat în momentul achiziţionării poate avea o autonomie mai redusă, deoarece este instalată din fabrică
pentru verificarea performanţei.

Subiect asociat
Pornirea/oprirea Walkman
Activarea/dezactivarea funcției Bluetooth
Asocierea Walkman cu Telecomandă

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Țineți apăsat butonul ( ) timp de 3 secunde pentru a porni Walkman.8

Mențineți apăsat butonul ( ) timp de 2 secunde pentru a dezactiva funcția Bluetooth.9

Pe Walkman, mențineți apăsat butonul ( ) pentru 7 secunde.

Lampa ( ) va clipi repede și asocierea va începe.

Atunci când conexiunea este stabilită, lampa pe Telecomandă se oprește din clipit.

10

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Observaţii privind utilizarea telecomenzii

(Numai pentru modelele cu Telecomandă)

Specificațiile referitoare la rezistența la apă pentru Telecomandă sunt în conformitate cu IEC 60529 „Grade de
protecție împotriva pătrunderii apei (Cod IP)” IPX5(*1), iar specificațiile referitoare la rezistența la praf pentru
Telecomandă sunt în conformitate cu IEC 60529 „Grade de protecție împotriva pătrunderii corpurilor străine solide”
IP6X(*2).
Undele radio nu se transmit prin apă. Nu puteţi utiliza telecomanda într-o piscină.
Nu puteţi utiliza telecomanda când aceasta este udă.
Antena  este integrată în telecomandă.
Telecomandă poate deveni neoperațională atunci când utilizați în următoarele condiții.

În zonele cu o rețea LAN wireless.
Lângă dispozitive (cuptor cu microunde, telefoane mobile, dispozitive mobile de jocuri, etc.) cu o funcție de
comunicare activ.
În zonele în care se emit unde electromagnetice.
În situațiile în care oamenii poate bloca antenă încorporată  din Telecomandă (cum ar fi un tren aglomerat).
Când acoperiți antena încorporată  cu mâna dvs.

Spălați Telecomanda în apă călduță dacă ulei de bronzare sau de protecție solară aderă la Telecomandă. Aceste
substanțe poate provoca daune la Telecomandă, cum ar fi modificări de culoare sau crăpături.
Nu strângeți banda de Telecomandă excesiv. În caz contrar, degetele pot obține o erupție la transpirație cu ventilație
slabă.
Banda de Telecomandă se poate deteriora din cauza utilizarea sau de stocare pe termen lung.

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

IPX5 (Grade de protecție împotriva jeturi de apă): Telecomandă a fost testat în conformitate cu și menține utilizarea sa în următoarele condiții de
testare: atunci când este expusă la fluxuri directe de apă din orice direcție în cazul în care aproximativ 12,5 l/min. de apă este furnizat pentru
mai mult de 3 minute, la o distanță de aproximativ 3 m utilizând o duză cu un diametru interior de 6,3 mm.

* 1

IP6X (Grade de protecție împotriva prafului): Telecomandă a fost testat la și continuă să blocheze praf după amestecare pentru 8 ore într-un
dispozitiv de testare, care conține particule de praf, care sunt de până la 75 μm în diametru.

* 2

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Limitarea volumului

Funcția AVLS (Automatic Volume Limiter System) reduce riscul de deteriorare la auzul de la volume tare. Funcția AVLS
limitează volumul maxim. AVLS are următoarele caracteristici.

AVLS limitează volumul la un anumit nivel.
AVLS previne perturbări către alte persoane, cauzate de volume puternice.
AVLS vă permite să ascultați muzică la un volum mai confortabil.

Pentru a dezactiva AVLS funcția
În timp ce mențineți apăsat butonul ( ), mențineți apăsat butonul ( ) timp de 5 secunde.
Lampa ( ) va clipi de două ori.

Pauză de redare.1

În timp ce mențineți apăsat butonul ( ), mențineți apăsat butonul ( ) timp de 5 secunde.

Lampa ( ) va clipi de două ori și funcția AVLS se va activa. Walkman va păstra acum volumul la un nivel mediu.

2
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Notă
Când Walkman este în modul de căști, nu puteți activa funcția AVLS.

Subiect asociat
Reglarea volumului

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Atenuarea diferențelor de volum dintre melodii

Puteți atenua volumul între melodii pentru a reduce la minimum diferențele de volum (Normalizare dinamică).

Pentru a dezactiva funcția de Normalizare dinamică
În timp ce mențineți apăsat butonul ( ), mențineți apăsat butonul ( ) timp de 5 secunde.
Lampa ( ) va clipi de două ori.

Notă
Când Walkman este în modul de căști, nu puteți activa funcția Normalizare dinamică.

Pauză de redare.1

În timp ce mențineți apăsat butonul ( ), mențineți apăsat butonul ( ) timp de 5 secunde.

Lampa ( ) va clipi de două ori și va activa funcția Normalizare dinamică.

2
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Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Repornirea Walkman

Reporniți Walkman dacă operațiunile devin instabile sau Walkman nu mai funcționează. Repornire nu va șterge orice
date și informații de asociere.Cu toate acestea, efectuați următoarele acțiuni înainte de a vă reporni Walkman.
În caz contrar, datele de pe Walkman se poate deteriora.

Deconectați Walkman de la computer.
Opriți redarea.

Subiect asociat
Resetarea Walkman la setările din fabrică
Formatarea memoriei la Walkman

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Țineți apăsat butonul ( ) pentru 10 secunde, până când Walkman repornește.1

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Resetarea Walkman la setările din fabrică

Această operațiune resetează toate parametrii de setare la setările implicite.
Dacă resetați Walkman, informațiile de asociere pentru Telecomandă (NW-WS625 numai) și alte dispozitive Bluetooth
vor fi șterse.

Notă
Când conexiunea Bluetooth este activă, nu puteți reseta Walkman.

Pauză de redare.1

Asigurați-vă că funcția Bluetooth este oprită.2

În timp ce mențineți apăsat butonul ( ), mențineți apăsat butonul ( ) timp de 15 secunde.

Lampa ( ) va clipi de două ori. Resetarea este acum complet.

3

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Subiect asociat
Repornirea Walkman
Formatarea memoriei la Walkman
Asocierea Walkman cu Telecomandă

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Formatarea memoriei la Walkman

Această operațiune șterge toate datele (inclusiv datele drept exemplu și software-ul furnizat de instalare), care sunt
stocate pe Walkman. Înainte de a vă formata memoria internă de Walkman, salvați o copie de rezervă a datelor
importante.

Pauză de redare.1

Asigurați-vă că funcția Bluetooth este oprită.2

Mențineți apăsat butonul ( ) timp de 15 secunde.

Lampa ( ) va clipi repede.

3

Eliberați butonul ( ).

Lampa ( ) se va aprinde.

4

Apăsați butonul (  sau ) în termen de 30 de secunde după ce lampa ( ) luminează în roșu.5
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Notă
Când conexiunea Bluetooth este activă, nu puteți formata memoria Walkman.

Sony nu garantează performanțe dacă vă reformatați memoria Walkman utilizând un computer.

Chiar dacă formatați memoria, informațiile de asociere vor rămâne.

Subiect asociat
Repornirea Walkman
Resetarea Walkman la setările din fabrică

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Culoarea luminii ( ) se va schimba verde.  
Dacă nu apăsați butonul în termen de 30 de secunde, formatarea va fi anulată.

Apăsați butonul ( ) când ledul ( ) este aprins.

Lampa ( ) va clipi repede și formatarea va începe. Când formatarea este complet, lampa ( ) se oprește.

6

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Verificarea informațiilor despre Walkman

Când Walkman este conectat la un computer, puteți verifica versiunea de software-ul sistemului de Walkman. Deschideți
"Information.txt" în [WALKMAN] folder de pe computer. Puteți verifica următoarele informații.
01: Denumirea modelului
02: Versiunea software-ului de sistem

Subiect asociat
Actualizarea software-ului de sistem Walkman

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Actualizarea software-ului de sistem Walkman

Puteți actualiza software-ul playerului Walkman.
Veți primi notificări de actualizare prin metodele următoare.

De la Music Center for PC (veți primi notificări de actualizare automat.)
De la site-ul asistență clienți (accesați site-ul manual pentru a primi notificări de actualizare.)

Accesați site-ul de asistență clienți pentru a obține cele mai recente informații.
Următoarea procedură descrie cum să actualizați software-ul de la site-ul de asistență clienți.
Pentru detalii despre instalarea programului, consultați site-ul de asistență clienți.

Sugestie
Pentru a verifica informațiile de versiune pentru Walkman, conectați Walkman la un computer. Apoi, deschideți "Information.txt" în
[WALKMAN] folder de pe computer. Puteți verifica următoarele informații.

01: Denumirea modelului
02: Versiunea software-ului de sistem

Subiect asociat
Site-ul de asistenţă clienţi
Repornirea Walkman
Resetarea Walkman la setările din fabrică
Formatarea memoriei la Walkman
Verificarea informațiilor despre Walkman

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Descărcați programul de actualizare pe un computer de pe site.1

Conectaţi playerul Walkman la computer.2

Lansați programul de actualizare.3

Urmați instrucțiunile de pe ecran.4

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Observații privind manipularea Walkman

Citiți notele de mai jos și urmați instrucțiunile de utilizare în siguranță a Walkman.

Dacă apar leziuni sau arsuri de la utilizarea produsului, consultați medicul.
Contactați cel mai apropiat Sony distribuitor sau Sony Service Center dacă Walkman nu funcționează corect.
Respectați următoarele măsuri de precauție. În caz contrar, poate să apară o explozie, incendii, riscați să vă
electrocutați, arsuri sau leziuni.

Nu expuneți Walkman la foc.
Nu permiteți obiectelor metalice să pătrundă în interiorul Walkman.
Nu scurtcircuitați bornele Walkman cu obiecte metalice.
Nu demontați sau modificați Walkman.
Nu utilizați Walkman atunci când vedeți un fulger sau auziți tunete.
Nu utilizați Walkman în cazul în care provoacă o reacție incomod pe pielea dvs.

Respectați următoarele măsuri de precauție. În caz contrar, puteți deteriora carcasa sau defecta Walkman.

Nu așezați Walkman în lumina directă a soarelui.
Nu așezați Walkman în locuri în care temperatura este extrem de ridicate.
Nu lăsați Walkman în lumina directă a soarelui. Nu lăsați Walkman într-o mașină cu toate ferestrele închise, în
special în timpul vara.  

Nu așezați Walkman în locuri unde este expus la vibrații.
Nu scăpați Walkman de la înălțime.
Nu aplicați o putere sau de șoc pe Walkman.
Nu așezați Walkman în locuri unde există magnetizare. De exemplu, nu așezați Walkman în apropierea un
magnet, boxe sau un televizor.
Nu porniți Walkman imediat după ce îl mutați dintr-un mediu rece într-un mediu cald.
Nu utilizați Walkman în locații cald și umed în cazul în care temperatura este mai mare de 45 °C  (de exemplu,
într-o saună).
Nu așezați Walkman pe o suprafață instabilă sau într-o poziție înclinată.
Nu vă așezați atunci când Walkman este introdusă în buzunar. 

Nu utilizați Walkman în locuri unde este expus la praf excesiv.
Spălați Walkman în apă călduță dacă ulei de bronzare sau de protecție solară aderă la Walkman. Aceste
substanțe poate provoca daune la Walkman, cum ar fi modificări de culoare sau crăpături.
Căști interne sau banda de ajustare poate deteriora din cauza de utilizarea pe termen lung sau de stocare.
Hidroizolații nu este eficace împotriva anumitor lichide (apă cu săpun, apă care conține aditivi detergent sau
cadă, șampon, apă caldă de izvor, etc.).

Respectați anunțuri privind utilizarea de dispozitive electronice atunci când vă aflați într-un avion.
Walkman poate acumula căldură în următoarele situații, dar aceasta nu este o defecțiune. Cu toate acestea, aveți
grijă pentru că există riscul producerii de arsuri la temperatură scăzută.
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În timp ce se încarcă acumulatorul.
În timp ce Walkman redă pentru o perioadă mai lungă de timp.

Conținutul pe care puteți înregistra este numai în scop personal. În conformitate cu legea drepturilor de autor,
conținutul nu poate fi utilizat fără permisiunea deținătorului drepturilor de autor.

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
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Observații privind căștile

Siguranța rutieră
Nu utilizați căști în situațiile următoare.

În timp ce conduceți o mașină sau mergeți cu o motocicletă sau cu bicicleta.
Locurile în care afectarea auzului este periculoasă. De exemplu, pe platforme de tren, în zone unde există trafic de
vehicule sau lângă site-uri de construcție.

Prevenirea afectării auzului
Respectați următoarele acțiuni pentru a vă proteja auzul.

Menţineţi volumul la un nivel moderat. Nu ascultați conținutul audio la volume ridicate pentru o perioadă mai lungă de
timp.
Nu măriți volumul brusc.

Despre căștile intraauriculare
Atunci când utilizați căștile intraauriculare cu un grad înalt de aderență, rețineți următoarele. În caz contrar, vă puteți
afecta urechile sau timpanele.

Nu introduceți căștile intraauriculare forțat în urechi.
Nu scoateți căștile intraauriculare din urechi brusc. Când scoateți căștile din urechi, deplasați căștile
intraauriculare sus și în jos, scoateți cu grijă.

Nu dormiți în timp ce purtați căștile.

Respectul față de alte persoane
Evitați să utilizați Walkman în medii în care scurgerile de sunet va deranja pe ceilalți.

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.

114



Ghid de asistenţă

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Observaţii privind acumulatorul încorporat

Nu atingeţi acumulatorul cu mâinile goale, dacă acumulatorul prezintă scurgeri. Lichidul din baterie poate provoca arsuri
sau orbire. Dacă lichidul contactează corp sau haine, spălați imediat cu apă curată.

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Observaţii despre software

Drepturile de autor interzic următoarele acțiuni fără permisiunea deținătorului drepturilor de autor.

Reproducerea software-ului sau a manualului, integral sau parțial.
Închirierea software-ului

În niciun caz Sony nu va fi răspunzător pentru oricare dintre următoarele incidentele care pot apărea din utilizarea
software-ului inclus.

Pierderi financiare
Pierderi de profit
Revendicări de terţe părţi

Software-ul inclus nu poate fi utilizat cu dispozitive pentru care nu este desemnat.
Vă rugăm să rețineți că specificațiile software-ului pot fi modificate fără notificare prealabilă pentru îmbunătățirea
calității.
Explicaţiile din acest manual presupun faptul că sunteţi familiarizat cu operaţiunile elementare din computer.
Pentru detalii privind utilizarea de calculatoare şi sisteme de operare, consultaţi manualele lor respectivi.

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Note privind datele drept exemplu

Muzică drept exemplu este preinstalată pe Walkman pentru o ascultare de încercare.
Odată ce ați șters datele drept exemplu de pe Walkman, nu le puteți restaura. Nu vom oferi date noi drept exemplu.
Datele drept exemplu nu sunt instalate în anumite țări sau regiuni.

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Observaţii privind utilizarea în piscină sau în ocean

Nu utilizaţi playerul Walkman în locuri aglomerate sau în condiţii în care poate fi periculos să nu auziţi zgomotele
înconjurătoare.
Când utilizaţi playerul Walkman în centre de înot publice sau private, respectaţi regulile centrelor respective.
Căştile intraauriculare acoperă canalele auriculare. Prin urmare, există riscul producerii de leziuni ale canalelor
auriculare sau ale timpanelor dacă se exercită o presiune prea mare asupra căştilor sau dacă le scoateţi brusc. Din
cauza acestui risc, nu efectuaţi exerciţii solicitante, nu faceţi sărituri în piscină etc. în timpul utilizării playerului
Walkman.
Nu turnaţi apă fierbinte direct pe Walkman şi nu îndreptaţi jetul de aer de la un uscător de păr etc. direct spre
Walkman. Nu folosiţi niciodată playerul Walkman în locuri cu temperaturi foarte ridicate, cum ar fi saune sau lângă
aparate de încălzire.
Nu utilizaţi şi nu lăsaţi playerul Walkman în următoarele tipuri de medii:

în locuri cu temperaturi de peste 45 °C,  de exemplu, într-o maşină lăsată în soare puternic, în apă caldă sau în
alte locuri cu temperaturi mari şi umiditate ridicată
în locuri reci, cu temperaturi sub –5 °C 

Dacă nu puteţi evita lăsarea playerului Walkman într-un loc expus la lumina directă a soarelui, acoperiţi playerul
Walkman cu un prosop sau cu un obiect asemănător.
Volumul sunetului este mai scăzut cu căştile subacvatice decât cu căştile intraauriculare de tip standard. Măriţi
volumul după cum este necesar.
Când înlocuiţi căştile subacvatice cu căştile intraauriculare de tip standard, sunetul este mai puternic. Reglaţi volumul
la un nivel la care auzul să nu vă fie afectat.
Playerul Walkman se poate desprinde şi poate cădea în timpul exerciţiilor solicitante etc.
Playerul Walkman nu pluteşte dacă este scăpat în apă.
Undele radio nu se transmit prin apă. Nu puteți efectua următoarele operațiuni printr-o conexiune Bluetooth
subacvatică.

Ascultați muzica de pe un smartphone.
A răspunde la un apel.
Utilizarea telecomenzii (numai NW-WS625).

Observaţii despre modul Sunet ambiant
Atunci când sunt ataşate căştile subacvatice, sunetele ambiante nu pot fi auzite, la fel ca în cazul căştilor
intraauriculare de tip standard.
Sunetele ambiante nu pot fi auzite cu aceeaşi claritate după utilizarea playerului Walkman în piscină sau în ocean.
Tamponaţi de circa 30 de ori zonele din jurul butoanelor playerului Walkman cu o lavetă uscată. După aceea, așezați
Walkman pe o lavetă uscată, la temperatura camerei timp de 2-3 ore, pentru a avea siguranța că este complet uscat
înainte de a-l utiliza din nou.
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Subiect asociat
Rezistența la apă și la praf a acestui Walkman
Diferențe între căști interne standard și Căști subacvatice

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Observaţii privind încărcarea acumulatorului după înot

Înainte de încărcarea acumulatorului, asigurați-vă că Walkman nu este ud.
Dacă Walkman este umed, ștergeți umiditate complet și uscați Walkman la temperatura camerei. Înainte de a vă
încărca bateria, asigurați-vă că nu există nicio umiditate pe Walkman.
Suportul USB (inclus) nu este rezistent la apă.

Nu atingeți suportul USB cu mâinile ude.
Nu utilizați suportul USB când Walkman este umed.

Subiect asociat
Rezistența la apă și la praf a acestui Walkman
Diferențe între căști interne standard și Căști subacvatice
Întreținere
Observaţii privind încărcarea acumulatorului
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Informații generale

Timpul de încărcare și de redare depind de următoarele condiții.

De câte ori ați încărcat acumulatorul
Temperatură de funcţionare

Atunci când acumulatorul este suficient încărcat, dar autonomia acumulatorului a scăzut la aproximativ jumătate de
durată sa normală, acumulatorul poate fi uzat.
Un acumulator litiu-ion este integrată în Walkman. Când depozitați Walkman pentru perioade lungi de timp, asigurați-
vă de următoarele acțiuni pentru a preveni deteriorarea acumulatorului încorporat.

Depozitați Walkman la temperaturi de la ‒5 °C la +45 °C  .
Pentru a preveni deteriorarea acumulatorului, încărcați-l cel puțin o dată la 6 luni.  

Simțiți ușoare furnicături la urechi, în special în condiții de aer uscat.  
Acesta este rezultatul electricității statice acumulate în corp.  
Efectul poate fi redus prin purtarea unor haine confecţionate din materiale naturale.
Sony nu este responsabilă pentru datele utilizatorilor, chiar dacă următoarele probleme apar din cauza unor defecte
în Walkman sau computer.

Înregistrarea sau descărcarea de date este incompletă.
Datele (cum ar fi muzică) sunt deteriorate sau șterse.

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Întreținere

Curățați Walkman cu o lavetă moale, cum ar fi o lavetă pentru curățarea ochelarilor.
Pentru a curăța un Walkman care a devenit foarte murdare, utilizați o lavetă umezită puțin cu o soluție de detergent
neutru.
Nu curățați cu solvenți cum ar fi alcoolul, nafta, sau diluant de vopsea. Aceste solvenți pot deteriora suprafața
Walkman.

Măsuri de precauţie şi metode de curăţare după utilizarea în piscină sau în ocean

Curățați căștile intraauriculare și Walkman după fiecare utilizare, după cum se precizează în continuare.

În cazul în care sare și nisip sunt lăsate pe Walkman, pe terminalele din metal poate apărea rugina sau substanțe
străine. Drept rezultat, Walkman nu poate încărca în mod corespunzător, sau un calculator nu poate fi capabil să
recunoască Walkman.
Spălați Walkman în apă călduță dacă ulei de bronzare sau de protecție solară aderă la Walkman. Aceste substanțe
poate provoca daune la Walkman, cum ar fi modificări de culoare sau crăpături.
Grijă să nu permiteți substanțe străine (cerumen, etc.) pe secțiuni pentru căști. Aceste substanțe pot determina
pierderea sau deteriorarea de calitate a sunetului.

Eliminați sare și nisip din Walkman imediat după ce îl utilizați în ocean. Se spală Walkman cu apă proaspătă, cum ar
fi apă de la robinet.

1.

Umple un bazin sau o găleată cu apă proaspătă. Ușor agitați Walkman aproximativ 20 de ori. Apoi, clătiți Walkman
pentru aproximativ 30 de minute.

2.

Detașați auricularele de la Walkman. Apoi, spălați manual căștile intraauriculare cu un detergent neutru. După ce
spălați căștile intraauriculare, uscați-le corespunzător.

3.

Clătiți bornele ( ) și plasa ( ) Walkman sub un jet slab de apă de la robinet.
Dacă nu sunt curate bornele și plasa, curățați-le cu o pensulă moale (cum ar fi o periuță de dinți).

4.
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Notă
Nu frecaţi cu putere suprafaţa plasei. Acest lucru poate duce la deteriorarea plasei.

Nu frecaţi plasa cu substanţe străine. Altfel, există riscul de a împinge substanțele în căști.

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Eliminați orice umiditate din terminale și suprafața de Walkman cu o cârpă moale și uscată.5.

Tamponaţi uşor căştile cu o lavetă uscată. Repetați tamponarea de circa 20 de ori.6.

Tamponați zonele din jurul butoanelor Walkman cu o lavetă uscată. Repetați tamponarea de circa 30 de ori.7.

Așezați Walkman pe o cârpă uscată. Apoi, lăsați Walkman la temperatura camerei pentru 2-3 ore.8.

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Site-ul de asistenţă clienţi

Vizitaţi site-ul de asistenţă clienţi din ţara sau regiunea dumneavoastră în următoarele situaţii.

Atunci când aveţi o întrebare despre Walkman.
Atunci când aveţi o problemă cu Walkman.
Dacă doriţi informaţii despre produsele compatibile.

Pentru clienții din SUA, Canada și America Latină:

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

Pentru clienții din Europa:

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

Pentru clienţii din China:

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

Pentru clienții din Asia-Pacific, Oceania, Orientul Mijlociu și Africa:

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

Pentru clienții care au cumpărat modelele din străinătate:

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

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Specificaţii

Interfaţă

Bluetooth

Specificațiile Bluetooth

Microfon

Stereo

Ieşire (căşti)

Setări de sunet

Normalizare dinamică (pornit/oprit)

General

USB Hi-Speed USB (compatibil USB 2.0)

Sistem de comunicare Specificație Bluetooth, versiunea 4.0

Bandă de frecvență bandă de 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Metodă de modulație FHSS, alte

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

Codec acceptat (*2) SBC (*3), AAC

Profilurile Bluetooth sunt standardizate în funcție de rolul dispozitivului Bluetooth.*1
Codecul arată comprimarea semnalului audio și formatul de conversie.*2
SBC înseamnă Subband Codec.* 3

Frecvență
Răspuns în frecvenţă
de la 20 Hz până la 20.000 Hz
(în timpul redării fișierelor de date, măsurarea unui singur semnal)

Sursă de alimentare Acumulator litiu-ion încorporat
Alimentare prin USB (de la computer prin suportul USB al playerului)

Durata de încărcare Încărcare prin USB
Aproximativ 1,5 ore
Încărcare rapidă

125



Capacitate

Telecomandă (furnizată numai pentru NW-WS625)

Bluetooth
Specificațiile Bluetooth

General

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

O încărcare de aproximativ 3 de minute face posibilă o redare de aproximativ 60 de
minute.

Temperatură de
funcţionare

de la -5 °C până la +45 °C 

Greutate Aproximativ 32 g 

Rezistența la apă/praf
IP65/IP68 (IEC 60529) sau o echivalent *

cu căștile subacvatice atașate*

NW-WS623 4 GB

NW-WS625 16 GB

Sistem de comunicare Specificație Bluetooth, versiunea 4.0

Bandă de frecvență bandă de 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Metodă de modulație Altele

Sursă de alimentare CR1620 Baterie cu litiu tip monedă (*1)

Temperatură de funcţionare de la -5 °C până la +45 °C 

Greutate Aproximativ 11 g 

Rezistența la apă/praf IP65 (IEC 60529) sau echivalent

Bateria inclusă în aparat în momentul achiziționării poate avea o autonomie mai redusă, deoarece este instalată din fabrică pentru verificarea
performanței.

*1

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Autonomia acumulatorului

Valorile prezentate mai jos sunt valorile aproximative ale autonomiei acumulatorului când conținutul este redat în mod
continuu.

Durata de viață a Walkman

Modul de Walkman (aprox.)

Modul de căști (aprox.)

Notă
Chiar dacă playerul este oprit o perioadă mai îndelungată, acesta consumă o cantitate mică de curent din acumulator.

Autonomia acumulatorului poate varia în funcţie de setarea volumului, de condiţiile de utilizare şi de temperatura ambiantă.

Durata de viață a bateriei poate fi cu 20% mai scurtă când "Normalizare dinamică" setare este activă.

În cazul redării continue printr-o conexiune Bluetooth, autonomia acumulatorului poate scădea 40% - 70% în funcție de formatul
conținutului sau de setările dispozitivului conectat.

Durata de viață a bateriei poate deveni aproximativ cu 20% mai scurt, atunci când Walkman este asociat cu Telecomandă.
(Aceasta este o setare implicită pentru NW-WS625.) Resetați Walkman la setările din fabrică pentru a extinde durata bateriei,
așa cum este descris în acest subiect. Când utilizați Telecomandă, va trebui să asociați Walkman și Telecomandă din nou.
Consultați [Ghid de asistenţă] pentru detalii.

Durata de viață a Telecomandă (furnizată numai pentru NW-WS625)

Aprox. 18 luni (2 ore de utilizare pe zi) (*1)

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

MP3 128 kbps
Mod Sunet ambiant PORNIT 8 ore

Mod Sunet ambiant OPRIT 12 ore

Linear PCM 1411 kbps
Mod Sunet ambiant PORNIT 7 ore

Mod Sunet ambiant OPRIT 10 ore

Mod Sunet ambiant PORNIT 3,5 ore

Mod Sunet ambiant OPRIT 4 ore

Durata de viață jos poate varia în funcție de temperatura ambiantă și de tipul de utilizare. Valoarea prezentată este numai o valoare de referință.*1

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Numărul maxim de melodii înregistrabile

Duratele aproximative iau în calcul doar transferul sau înregistrarea melodiilor de 4 minute.

Numărul (aprox.)

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

 NW-WS623 NW-WS625

MP3 128 kbps 880 melodii 3.850 melodii

PCM liniar 1411 kbps 75 melodii 350 melodii

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Formate acceptate

Muzică (*1, *2, *3)

Formate audio
MP3
Format fișier media: MP3 (MPEG-1 Layer3) format de fișier
Extensie fişier: .mp3
Rată de biţi: de la 32 kbps până la 320 kbps (acceptă o rată de biţi variabilă (VBR))
Frecvență de eșantionare: 32, 44,1, 48 kHz

WMA
Format fişier media: format fişier ASF
Extensie fişier: .wma
Rată de biţi: de la 32 kbps până la 192 de kbps (acceptă o rată de biţi variabilă (VBR))
Frecvență de eșantionare: 44,1 kHz

FLAC
Format fișier media: format de fișier FLAC
Extensie a fișierelor: .flac
Adâncime de biți: 16 bit
Frecvență de eșantionare: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

PCM liniar
Format fişier media: format fişier Wave-Riff
Extensie fişier: .wav
Rată de biţi: 1411 kbps
Frecvență de eșantionare: 44,1 kHz

AAC
Format fişier media: format fişier MP4
Extensie fişier: .mp4, .m4a, .3gp
Rată de biți: de la 16 kbps până la 320 kbps (acceptă o rată de biți variabilă (VBR))
Frecvență de eșantionare: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Frecvența de eșantionare poate să nu corespundă tuturor codificatoare.*1
Fișierele protejate de drepturi de autor nu pot fi redate.*2
Rate de biți non-standard sau rate de biți non-garantate sunt incluse în funcție de frecvența de eșantionare.*3

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Cerinţe de sistem

Internet
Conexiune la internet

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Walkman nu funcționează. Nu puteți activa Walkman.

Dacă Walkman este conectat la un calculator, deconectați Walkman de la calculator.
Reporniți Walkman.
Dacă problema persistă, încărcați bateria pentru 30 de minute sau mai mult, utilizând suportul USB (inclus).
Notă:  
După lampa de funcționare se aprinde în timpul încărcării, puteți utiliza Walkman. Chiar dacă Walkman este conectat
la un computer, lampa de funcționare poate nu se aprinde atunci când nivelul bateriei este scăzut.

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Nu puteți să încărcați bateria.

În cazul în care terminalele Walkman sunt murdare, pot apărea următoarele probleme:

Bateria nu poate fi încărcată.
Un calculator nu poate recunoaște Walkman.

Conectați și deconectați Walkman de la suport USB de mai multe ori. Dacă problema persistă, efectuați următoarele
acțiuni:

Curățați terminalele Walkman cu o periuță de dinți umedă și moale, etc.
După ce vă curățați Walkman, eliminați orice umiditate din terminalele Walkman cu o cârpă moale și uscată.
Uscați Walkman complet înainte de utilizare.

Dacă bateria rămasă este prea scăzută, lampa de funcționare poate să nu se aprindă chiar dacă vă conectați
Walkman la un computer. În acest caz, conectați Walkman la computer pentru 30 de minute sau mai mult până când
lampa de funcționare se aprinde.

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Autonomia acumulatorului încorporat devine epuizate rapid chiar și după ce Walkman
este încărcat complet.

Dacă autonomia acumulatorului devine jumătate ca în mod normal, luați în considerare înlocuirea
bateriei.
Autonomia acumulatorului depinde de condițiile de utilizare, setările și temperatura ambiantă.
În plus, următoarele operațiuni vă epuizează bateria mai repede decât utilizare continuă de Walkman.

Pornirea și oprirea Walkman frecvent.
Schimbarea setărilor Walkman frecvent.
Încărcarea și descărcarea acumulatorului în mod repetat.  
Acest lucru va reduce treptat capacitatea acumulatorului. Drept rezultat, acumulatorul poate deveni epuizate rapid
chiar și după ce acesta este încărcat complet.

Pentru a înlocui bateria, contactați cel mai apropiat Sony distribuitor sau Sony Service Center.
Acumulatorul poate fi încărcat de aproximativ 500 de ori în medie.
Cu toate acestea, durata de viață a bateriei depinde de temperatură și de utilizare.
Atunci când durata de viață a unui acumulator devine jumătate ca în mod normal, luați în considerare înlocuirea bateriei.
Pentru a înlocui bateria, contactați cel mai apropiat Sony distribuitor sau Sony Service Center.
Nu înlocuiți bateria pe cont propriu. Bateria este integrată în Walkman. Baterie de schimb necesită cunoștințele și
aptitudinile profesionale.

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Computerul nu recunoaște Walkman conectat.

Încercați următoarele:

Confirmați legătura dintre Walkman și cablul USB (suport USB).
Asigurați-vă că Walkman și computerul sunt conectate corect utilizând cablul USB (suport USB) (inclus).
Dacă terminalele Walkman sunt murdare, acesta nu poate fi capabil de a încărca bateria sau calculatorul nu poate
recunoaște Walkman.
Conectare și deconectare Walkman si suport USB de mai multe ori. Dacă problema persistă, elimina murdăria de
terminale de Walkman folosind o periuță de dinți umed și moale, etc.
De asemenea, asigurați-vă că utilizați cablul USB (suport USB) (inclus) pentru a conecta la calculator Walkman.

1.

Reporniți calculatorul.
Deconectați Walkman de la computer și reporniți calculatorul.

2.

Reporniți Walkman.
Țineți apăsat butonul ( ) pentru 10 secunde, până când Walkman repornește.

3.

Conectați Walkman la un alt port USB de pe computer.
Conectați Walkman la un alt port USB, în cazul în care computerul are mai multe porturi USB. Apoi, verificați dacă
computerul acum recunoaște Walkman.
Dacă dispozitivele, altele decât Walkman sunt conectate la calculator prin USB, deconectați alte dispozitive.
Conectați numai Walkman la computer și verificați dacă Walkman și computerul funcționează corect.
Dacă utilizați unul dintre următoarele dispozitive, eliminați dispozitivul la computer. Apoi, conectați Walkman direct la
un port USB de pe computer.

Un hub USB fără un adaptor AC
O placă de interfață USB

4.

Reinstalați driverul de dispozitiv.
Dacă driverul de dispozitiv de pe computer nu funcționează corect, calculatorul nu poate recunoaște Walkman.

5.

Dezactivare programe de fundal, și apoi conectați Walkman la computer.
Dacă există programe de fundal activă pe computer (cum ar fi software-ul antivirus), calculatorul nu poate
recunoaște Walkman.
Opriți programele din fundal înainte de a vă conecta la calculator Walkman.
Pentru detalii despre cum să opriți programe din fundal, consultați următoarele.

Consultați informațiile de ajutor pentru fiecare program.
Contactați producătorul programului.
Contactați producătorul computerului.

6.
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Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Sunetul devine înăbușit (volum redus). Sonorul nu funcţionează.

Dacă o substanță străină (cum ar fi ceara) aderă la căști, pot să apară următoarele probleme.

Sunetul nu este clar.
Volumul este redus.

Curățați plasa folosind o periuță de dinți, etc.

Sugestie
Dacă volumul este redus, doar atunci când utilizați Telecomandă (NW-WS625 numai), asigurați-vă că Telecomanda este uscată.

În cazul în care Telecomandă este umed, ștergeți Telecomandă bine cu o cârpă uscată înainte de utilizare.

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Scoateți căștile interne.1.

Clătiți bornele și plasa Walkman sub un jet slab de apă de la robinet.
Îndepărtați orice substanță de pe plasă lateral cu o periuță de dinți moale.
Nu frecaţi cu putere suprafaţa plasei. Acest lucru poate duce la deteriorarea plasei.

: Borne
: Plasă

2.

După ce eliminați substanța, eliminați orice umiditate de pe suprafața Walkman cu o cârpă moale și uscată.3.

Tamponați ușor căștile cu o lavetă uscată.Repetați tamponarea de circa 20 de ori.
Așezați Walkman pe o cârpă uscată.Apoi, lăsați Walkman la temperatura camerei pentru 2-3 ore.

4.

Conectați căști interne în siguranță.
Verificați că sunetul este clar.

5.

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Walkman nu reda piesele în ordinea dorită.

Dacă transferați melodii de pe un computer la Walkman prin tragere și plasare piese, ordinea piesa poate fi diferită de
ordinea din album.
În acest caz, încercați următoarea procedură:

Sugestie
După ce Walkman recunoaște numele de foldere și fișiere, Walkman redă piesele în următoarea ordine.

Numere de un octet
Caractere alfabetice de un octet
Hiragana doi octeți
Katakana doi octeți
Caractere chinezești (Kanji)
Numere de doi octeți
Caractere alfabetice de doi octeți
Katakana un octet

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Conectați-vă Walkman la un computer.1.

Pe computer, deschideți [Computer]-[WALKMAN].
Pe un Mac calculator, deschidere [WALKMAN] de pe desktop.

2.

Deschideți [MUSIC] din [WALKMAN].3.

Adăugați un număr la începutul numele dosarului sau numele de fișier (nume piesă).
De exemplu: [001_nume album] sau [002_nume melodie], etc.

4.

Deconectați Walkman de la computer.
Walkman va reda melodiile în ordine numerică.

5.

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Aceeași melodie sau album este redat în mod repetat. Melodiile sunt redate în ordine
aleatorie.

Modificați modul de redare la Normal.

De fiecare dată când apăsați butonul ( ), veți auzi îndrumare și se va schimba modul de redare în următoarea ordine.
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...
Pentru a trece la următorul mod de redare, aşteptaţi până la terminarea indicaţiei vocale.

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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Cum mențineți și curățați Walkman după sport (înot sau alergat, etc.)

Dacă transpirație, apă de piscină, nisip sau noroi aderă la Walkman, efectuați următoarele acțiuni:

Clătiți terminalele Walkman și căști cu apă de la robinet.
Uscat bine Walkman.

În cazul în care terminalele sunt murdare, contacte electrice pot să nu funcționeze. De asemenea, în cazul în care o
substanță străină (cum ar fi ceara) aderă la căști, sunetul nu poate fi clar sau volumul poate fi redus.
Clătiți Walkman cu apă, se scurge de apă din Walkman și uscată Walkman, după cum urmează:

Eliminați sare și nisip din Walkman imediat după ce veți utiliza. Se spală Walkman cu apă proaspătă, cum ar
fi apă de la robinet.

1.

Umple un bazin sau o găleată cu apă proaspătă. Ușor agitați Walkman aproximativ 20 de ori. Apoi, clătiți
Walkman pentru aproximativ 30 de minute.

2.

Detașați auricularele de la Walkman. Apoi, spălați manual căștile intraauriculare cu un detergent neutru.
După ce spălați căștile intraauriculare, uscați-le corespunzător.

3.

Clătiți bornele și plasa Walkman sub un jet slab de apă de la robinet.
Dacă nu sunt curate bornele ( ) și plasa ( ), curățați-le cu o pensulă moale (cum ar fi o periuță de dinți).

4.

Eliminați orice umiditate din terminale și suprafața de Walkman cu o cârpă moale și uscată.5.

Tamponați ușor căștile cu o lavetă uscată.Repetați tamponarea de circa 20 de ori.6.
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Notă
Nu frecaţi cu putere suprafaţa plasei. Acest lucru poate duce la deteriorarea plasei.

Nu frecaţi plasa cu substanţe străine. Altfel, există riscul de a împinge substanțele în căști.

4-688-894-52(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Tamponați zonele din jurul butoanelor Walkman cu o lavetă uscată.Repetați tamponarea de circa 30 de ori.7.

Așezați Walkman pe o cârpă uscată.Apoi, lăsați Walkman la temperatura camerei pentru 2-3 ore.8.

Conținutul Ghidului de asistență poate fi modificat fără preaviz datorită actualizărilor aduse specificațiilor produsului.
Acest Ghid de asistență a fost tradus utilizând o traducere automată.
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