
Hjälpguide

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Använd den här manualen när du har problem eller om du behöver veta hur du använder din WALKMAN®.

Färgen på Walkman-modeller som säljs i somliga länder/områden kan skilja sig från den som visas ovan.

Rekommenderat program för Windows-datorer har ändrats till ”Music Center for PC”.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Komma igång

Före första användningen

Användarmanualer och allmän information om din Walkman

Kontrollera innehållet i paketet

Använda de medföljande tillbehören
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Skillnader mellan standardtypen av öronsnäckor och öronsnäckor för simning

Byta öronsnäckor

Installera Music Center for PC (Windows)

Installera Content Transfer (Mac)

Ström/laddning

Sätta på eller stänga av din Walkman

Ladda batteriet

Förlänga batteritiden

Om laddning av batteriet

Grundläggande funktioner

Delar och kontroller

Hantera din Walkman

Så sätter du din Walkman på öronen

Förbättra inpassningen

Ta av dig din Walkman

OPR-lampan (Drift)

Kontrollera statusen via OPR-lampan

Använda din Walkman i vatten

Vattenbeständighet och dammtäthet hos din Walkman

Byta öronsnäckor till öronsnäckor för simning

Varför dämpas ljudet när du simmar?

Att observera när du simmar i en pool eller i havet

Om laddning av batteriet efter simning

Justera volymen

Volymanvändning uppfyller europeiska och koreanska direktiv

Överföra musik

Förbereda musikinnehåll

Använda en Windows-dator

Överföra innehåll från en Windows-dator med hjälp av Music Center for PC
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Överföra innehåll med Windows Utforskaren

Importera innehåll från din Walkman till Music Center for PC

Använda en Mac-dator

Överföra innehåll från en Mac-dator med hjälp av Content Transfer

Överföra innehåll med Mac Finder

Skapa en spellista på en dator

Om överföring av innehåll från en dator

Spela upp/organisera/radera musik

Spela musik

Hoppa till föregående eller nästa enhet (mapp/spellista/album)

Ändra uppspelningsläge (upprepa/blanda)

Ändra uppspelningsurvalet (mapp/spellista/album)

Ta bort spår från din Walkman

Uppspelning och samtal på en smartphone

Bluetooth

Vad du kan göra med Bluetooth-funktionen

Ansluta din Walkman till en smartphone

Anslutning till en smartphone med ett enda tryck (NFC)

Ansluta din Walkman till en ej ihopparad Android-smartphone för första gången

Ansluta din Walkman till en ej ihopparad iPhone för första gången

Ansluta din Walkman till en ihopparad smartphone

Uppspelning av musik på en smartphone

Sätta på och stänga av Bluetooth-funktionen

Spela upp musik på en smarttelefon

Välja din Walkman eller en smartphone som ljudkälla

Välja kvalitet för trådlös uppspelning

Om Bluetooth-funktionen

Om att spela musik från en smartphone

Telefonsamtal

Ta emot/avsluta ett samtal
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Avvisa ett samtal

Om volymen vid samtal via smartphone

Olika funktioner

Omgivande ljud-läge

Vad är det omgivande ljud-läget

Använda Omgivande ljud-läget

Med fjärrkontroll (endast NW-WS625)

Delar och kontroller (Fjärrkontroll)

Använda fjärrkontrollen

Para ihop din Walkman med fjärrkontrollen

Byta batteri i fjärrkontrollen

Information om att använda fjärrkontrollen

Ändra ljudinställningarna

Begränsa volymen

Justera skillnaderna i volym mellan spår

Omstart / initierar

Starta om din Walkman

Återställa din Walkman till fabriksinställningarna

Formatera minnet i din Walkman

Versionsinformation/ systemuppdateringar

Kontrollera informationen på din Walkman

Uppdatera systemprogramvaran i din Walkman

Meddelande

Om hanteringen av din Walkman

Om hörlurarna

Om det inbyggda batteriet

Om programvaran

Om provdata

Att observera när du simmar i en pool eller i havet
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4-688-893-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Om laddning av batteriet efter simning

Allmän Information

Underhåll

Webbplats för kundsupport

Specifikationer

Specifikationer

Batteritid

Högsta antal inspelningsbara spår

Format som stöds

Systemkrav

Felsökning

Ström/laddning

Din Walkman fungerar inte. Du kan inte sätta på din Walkman.

Det går inte att ladda batteriet.

Det inbyggda uppladdningsbara batteriet tar snabbt slut även när din Walkman är fulladdad.

Dator

Datorn hittar inte den anslutna Walkman-enheten.

Spela musik

Ljudet blir dämpat (låg volym). Inget ljud hörs.

Din Walkman spelas inte upp spår i önskad ordning.

Samma spår eller album spelas upp upprepade gånger. Spår spelas upp i slumpmässig ordning.

Annat

Så här underhåller och rengör du din Walkman efter idrottsutövande (simning eller löpning, etc.)
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Hjälpguide

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Före första användningen

Tack för att du köpt denna Walkman.

För närmare information om lagar, regler och varumärkesrättigheter, se ”Viktig information” i apparatens internminne.
För att läsa informationen, kopiera filen [Important_Information] till datorn och gör sedan på nedanstående sätt. 
Dubbelklicka på filen [Important_Information] och välj språk.

Innan du börjar använda din Walkman, läs igenom avsnitten under [Relaterade avsnitt].

Alla andra varumärken och registrerade varumärken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
respektive ägare. TM och ® har inte satts ut i den här handboken.

Innan du börjar använda din Walkman, läs igenom följande information.

Modellnamn

Flera modellnamn förekommer i denna [Hjälpguide]. Vissa modeller är inte tillgängliga, beroende på det land eller den
region där du köpte din Walkman.

Systemkrav för datorn

När du ansluter din Walkman till en dator, kontrollera att datorn klarar systemkraven.

Batteriladdning

Batterinivån kan vara låg när du använder din Walkman för första gången. Ladda batteriet före användning.

Illustrationer

Illustrationerna i denna bruksanvisning är endast avsedda som referens.
De kan skilja sig från den faktiska produkten.

Utformning och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Relaterade avsnitt
Användarmanualer och allmän information om din Walkman
Systemkrav
Ladda batteriet
Om hanteringen av din Walkman
Om hörlurarna
Om det inbyggda batteriet
Om programvaran

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Om provdata
Att observera när du simmar i en pool eller i havet
Om laddning av batteriet efter simning
Allmän Information
Underhåll
Webbplats för kundsupport

4-688-893-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Användarmanualer och allmän information om din Walkman

Sony tillhandahåller följande användarmanualer och information rörande din Walkman.
Manualerna förklarar följande åtgärder och funktioner.

Grundläggande funktioner.
Unika funktioner som kräver förklaringar.
Komplicerade åtgärder som kräver instruktioner.

Hjälpguide

Denna Hjälpguideinformerar endast om standardförfaranden.
Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har
uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
I likhet med all maskinöversättning är denna översättning inte kontextbunden och texten har kanske inte fått den
betydelse som ursprungligen avsetts.
Därför kan det hända att översättningen inte alltid återger det ursprungliga innehållet korrekt.

Hur du överför innehåll till din Walkman.
Hur du använder olika funktioner.
Om användningen av din Walkman.

 Startguide (tryckt)

Grundläggande steg för att börja lyssna på musik när du har köpt en Walkman.

Instruction Manual (tryckt)

Om användningen av din Walkman
Information om överensstämmelse
Hur du kommer åt [Viktig information]

Read Before Using your Walkman in a Pool or the Ocean

Hur du ansluter öronsnäckor för simning
Om användning av din Walkman i en pool eller i havet
Information om underhåll

Viktig information (medföljer i minnet på din Walkman)

Information om upphovsrätt, lagar och förordningar 
För att läsa filen ska du installera den medföljande programvaran på din dator.

Webbplats för kundsupport (online)

Se [Webbplats för kundsupport] i denna [Hjälpguide].

Den senaste informationen om din Walkman
Vanliga frågor och svar:
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Relaterade avsnitt
Webbplats för kundsupport

4-688-893-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Hjälpguide

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Kontrollera innehållet i paketet

NW-WS623/WS625 (gemensamt)
Walkman (1)
Öronsnäckor (1 uppsättning)
Öronsnäckor för simning (1 uppsättning)
USB-docka (1)
USB-kabel (1)
Justeringsband (1)
Startguide
Instruction Manual
Read Before Using your Walkman in a Pool or the Ocean

NW-WS625
Fjärrkontroll (1)

4-688-893-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Skillnader mellan standardtypen av öronsnäckor och öronsnäckor för simning

Två olika typer av öronsnäckor medföljer din Walkman. Använd öronsnäckor för simning när du simmar.

Standardtypen av öronsnäckor
Du kan använda standardtypen av öronsnäckor i en mängd olika situationer.

Öronsnäckor för simning
Öronsnäckorna för simning hindrar vatten från att tränga in i hörlurarna. Med öronsnäckorna för simning kan du lyssna
på musik på ett bekvämt sätt när du simmar.

OBS!
Ljudvolymen blir lägre med öronsnäckor för simning än med öronsnäckor av standardtyp. Höj därför volymen vid behov.

När du byter ut öronsnäckorna för simning mot öronsnäckor av standardtyp blir ljudet högre. Justera volymen för att skydda dina
öron.

Relaterade avsnitt
Kontrollera innehållet i paketet
Byta öronsnäckor
Byta öronsnäckor till öronsnäckor för simning

4-688-893-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Byta öronsnäckor

För att få bättre ljudkvalitet ska du välja öronsnäckor med rätt storlek för varje öra.

Tips
Om öronsnäckorna blir slitna ska du köpa nya öronsnäckor.

Om öronsnäckorna blir smutsiga ska du ta loss dem från hörlurarna. Tvätta sedan öronsnäckorna för hand med ett neutralt
rengöringsmedel. När du har tvättat dem ska du låta vattnet rinna av och sätta fast dem igen.

Ta loss öronsnäckorna från hörlurarna.

Håll i hörlurarna och lossa öronsnäckorna genom att vrida och dra i dem.
Om öronsnäckorna är hala kan du linda in dem i en mjuk, torr duk.

1

Sätt fast nya öronsnäckor på hörluren.

Tryck fast öronsnäckorna ordentligt på hörlurarna. Se till att öronsnäckornas ändar ( ) trycks in ända till  på
hörlurarna.

För att förhindra att öronsnäckorna lossar eller fastnar i dina öron, ska du vara noga med att fästa öronsnäckorna
på rätt sätt.

2
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Relaterade avsnitt
Kontrollera innehållet i paketet
Skillnader mellan standardtypen av öronsnäckor och öronsnäckor för simning
Byta öronsnäckor till öronsnäckor för simning

4-688-893-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Digital Music Player
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Installera Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC är ett program för Windows datorer. Använd den senaste versionen av Music Center for PC.
Du kan använda Music Center for PC för att utföra följande åtgärder.

Importera innehåll (t.ex. musik) från CD-skivor till en dator.

Organisera och hantera innehållet.
Du kan exempelvis skapa spellistor.

Överföra innehåll på en dator till din Walkman.

Kontrollera systemkraven innan du installerar Music Center for PC.

Relaterade avsnitt
Förbereda musikinnehåll
Överföra innehåll från en Windows-dator med hjälp av Music Center for PC
Systemkrav

4-688-893-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Besök nedladdningssidan för Music Center for PC.

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

1

Installera Music Center for PC.

Mer information om installation finns i [Ladda ned] – [Installationsanvisningar] på Music Center for PC
supportwebbplats. (http://www.sony.net/smc4pc/)

2

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Hjälpguide

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Installera Content Transfer (Mac)

Content Transfer är ett program för Mac-datorer. Använd den senaste versionen av Content Transfer. Du kan överföra
innehåll som du hanterar med iTunes eller Finder. Det är bara att dra-och-släppa spår eller album för att överföra dem till
din Walkman.
Kontrollera systemkraven innan du installerar Content Transfer.

OBS!
Starta om datorn om du uppmanas till detta. Följ anvisningarna på skärmen.

Relaterade avsnitt
Förbereda musikinnehåll
Överföra innehåll från en Mac-dator med hjälp av Content Transfer
Systemkrav

4-688-893-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Öppna installationsprogrammet för Content Transfer.

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

1

Öppna den hämtade filen.

[ContentTransfer.dmg] kommer att sparas automatiskt i mappen för nedladdningar. Det kan hända att mappen
öppnas automatiskt.

2

Installera Content Transfer.

Kör [ContentTransfer.pkg]. Följ anvisningarna på skärmen. När du är klar med installationen kommer  att visas.

3

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Sätta på eller stänga av din Walkman

Stänga av din Walkman
Håll ned knappen ( ) i 3 sekunder.
Avstängningsljudet hörs. Därefter stängs din Walkman av och lampan ( ) slocknar.

Tips
Din Walkman stängs av automatiskt om du inte använder din Walkman under 30 minuter (endast när uppspelningen är pausad).
Om du vill aktivera din Walkman igen, håll ned knappen ( ) i 3 sekunder.

När du stänger av din Walkman stängs fjärrkontrollen (endast NW-WS625) av.

Relaterade avsnitt
Kontrollera statusen via OPR-lampan
Använda fjärrkontrollen

4-688-893-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Håll ned knappen ( ) i 3 sekunder.

Startljudet hörs.
När din Walkman har satts på lyser lampan ( ).

1

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Ladda batteriet

Tips
För närmare information om hur lång tid det tar att ladda batteriet, se [Specifikationer].

OBS!
Datorn hittar eventuellt inte din Walkman i följande situationer.

När du ansluter din Walkman till datorn för första gången.
När din Walkman inte har använts under en längre tid.  
Ladda din Walkman i ca 10 minuter. Förhoppningsvis börjar din Walkman fungera normalt.

Anslut USB-kabeln (medföljer) till USB-dockan (medföljer). Anslut därefter din Walkman till USB-dockan.

Se till att koppla samman kontakterna (  och ).

1

Anslut din Walkman till en påslagen dator via USB.

Du kan kontrollera laddningsstatusen med lampan ( ).
När batteriet laddas: orange
När laddningen är klar: grön

2

Koppla bort din Walkman från datorn.3
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Om kontakterna på din Walkman är våta, torka av dem.

Om kontakterna på din Walkman är smutsiga, rengör dem med en mjuk, torr trasa.

Du kan inte använda din Walkman i följande situationer.

Medan din Walkman är ansluten till en dator.
Medan batteriet laddas.

Relaterade avsnitt
Förlänga batteritiden
Om laddning av batteriet
Om laddning av batteriet efter simning
Specifikationer

4-688-893-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Förlänga batteritiden

Du kan minska batteriförbrukningen genom att använda din Walkman på följande sätt.
Batteritiden beror på användningsförhållandena. För närmare information om batteritiden, se [Batteritid].

Stäng av strömmen manuellt när du inte använder din Walkman.
Ställ in alla ljudkvalitetsinställningar på av.
Stäng av Bluetooth-funktionen när du inte använder den.

Relaterade avsnitt
Ladda batteriet
Sätta på eller stänga av din Walkman
Begränsa volymen
Justera skillnaderna i volym mellan spår
Sätta på och stänga av Bluetooth-funktionen
Anslutning till en smartphone med ett enda tryck (NFC)
Om det inbyggda batteriet
Ansluta din Walkman till en ihopparad smartphone
Batteritid

4-688-893-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Om laddning av batteriet

Laddningstiden varierar beroende på batterianvändningens förutsättningar.
Om batteriet laddas tillräckligt men batteritiden ändå har minskat till ungefär hälften av det normala, kan det hända
att batteriet är uttjänt. Kontakta närmaste Sony-återförsäljare eller Sony Service Center.
Datorn hittar eventuellt inte din Walkman i följande situationer.

När du ansluter din Walkman till datorn för allra första gången.
När din Walkman inte har använts under en längre tid.  
Ladda din Walkman i cirka 10 minuter. Förhoppningsvis börjar din Walkman fungera normalt igen.

Om omgivningstemperaturen överstiger rekommenderat intervall tvångsstoppas laddningen.Ladda batteriet vid en
omgivningstemperatur på mellan 5 °C och 35 °C  .
Batteriet kan laddas cirka 500 gånger från helt tomt läge. Exakt hur många gånger kan variera beroende på
användningsförhållandena.
Om du vill förhindra att batteriet försämras ska du ladda batteriet minst en gång var sjätte månad.
En fungerande laddning garanteras inte om du använder en hemmabyggd eller modifierad dator.
Laddning från en USB-hubb garanteras endast när du använder en USB-hubb med egen strömförsörjning som har
en godkänd logotyp.
Låt inte din Walkman vara ansluten till en dator under en längre tid om datorn inte är ansluten till ett vägguttag. I
annat fall kan datorns batteri ta slut.
Medan din Walkman är ansluten till en dator, ta hänsyn till följande varningar. I annat fall kan det hända att din
Walkman inte fungerar korrekt.

Sätt inte på datorn.
Starta inte om datorn.
Väck inte datorn från viloläget.
Stäng inte av datorn.

Din Walkman kan bli varm under laddningen. Detta är inte ett fel.
Om du laddar din Walkman med hjälp av en dator ska du inte ta bort USB-kabeln medan data överförs. Om du
kopplar bort USB-kabeln kan data på din Walkman gå förlorade.

Relaterade avsnitt
Ladda batteriet
Förlänga batteritiden
Om laddning av batteriet efter simning
Om det inbyggda batteriet
Batteritid

4-688-893-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Delar och kontroller

Öronsnäcka
Du kan byta öronsnäckor (standardtypen av öronsnäckor eller öronsnäckor för simning) utifrån
användningsförhållandena. För att få bättre ljudkvalitet ska du välja öronsnäckor med rätt storlek för varje öra.

1.

N-märke
Tryck en Bluetooth-enhet mot det här märket till att upprätta en Bluetooth-anslutning. (Bluetooth-enheten måste
stödja NFC-funktionen.)

2.

MODE-knappen

Tryck på knappen för att ändra uppspelningsläge (Normal Play/ Repeat Play/ Shuffle Play/ Shuffle All).
Håll ned knappen i 3 sekunder för att ändra uppspelningsurvalet (Folder Mode/ Playlist Mode/ Album Mode).
Dubbelklicka på knappen för att spela upp det aktuella spåret upprepade gånger (One Track Repeat).

3.

AMB/  (Omgivande ljud-läge/Bluetooth)-knappen

Tryck på knappen för att sätta på eller stänga av Omgivande ljud-läge. Du kan höra omgivande ljud även när du
bär hörlurar.
Dubbelklicka på knappen för att välja ett annat Omgivande ljud-läge. När Omgivande ljud-läget är aktiverat kan
du välja ett Omgivande ljud-läge utifrån din omgivande miljö (Mode A/Mode B/Mode C).
Håll knappen nedtryckt i 2 sekunder för att sätta på eller stänga av Bluetooth-funktionen.
Håll ned knappen i 7 sekunder för att para ihop din Walkman med en Bluetooth-enhet.

4.

+ (*1)/– (volym) knappar
Tryck på knapparna för att justera volymen för uppspelning av musik eller för samtal.

5.

Inbyggd Bluetooth-antenn
Via antennen kan din Walkman ansluta till Bluetooth-enheter. Täck inte antennen när en Bluetooth-anslutning är
aktiv. Om du gör det kan anslutningen avbrytas.

6.

-knapp (strömbrytare)

Håll knappen intryckt i 3 sekunder för att sätta på eller stänga av din Walkman.
Om enheten inte fungerar som den ska, håll ned knappen i 10 sekunder för att starta om din Walkman.

7.

OPR (funktion)-lampa
Lampan indikerar olika statuslägen för din Walkman. (Till exempel aktivering, avstängning etc.)

8.
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 (uppspelning/paus)-knapp (*1)

Tryck på knappen för att starta eller pausa uppspelningen.
Tryck på knappen för att besvara eller avsluta ett samtal när din Walkman är ansluten till en smartphone.
Håll ned knappen i 2 sekunder för att avvisa ett samtal.
Håll ned knappen i 2 sekunder för att växla ljudkälla (din Walkman eller en smartphone).
Håll ned knappen i 15 sekunder om du vill öppna formateringsläget.

9.

 (föregående)-knapp

Tryck på knappen för att hoppa bakåt i det spelade spåret eller till föregående spår.
Håll ned knappen om du vill snabbspola uppspelningen bakåt.
Dubbelklicka på knappen för att gå tillbaka till det första spåret i den aktuella mappen eller det aktuella albumet.
Dubbelklicka en gång till på knappen för att hoppa tillbaka till det första spåret i föregående mapp eller album.

10.

 (nästa)-knapp

Tryck på knappen för att hoppa till nästa spår.
Håll ned knappen om du vill snabbspola uppspelningen framåt.
Dubbelklicka på knappen för att hoppa till det första spåret i nästa mapp eller album.

11.

Anslutningar
När du ska ladda batteriet ska du koppla kontakterna till kontakterna på USB-dockan (medföljer).

12.

Det finns taktila punkter på -knappen och volym + knappen. De taktila punkterna kan hjälpa dig att använda knapparna utan att titta på dem.*1

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Så sätter du din Walkman på öronen

Välj öronsnäckor med lämplig storlek för varje öra. Om öronsnäckorna inte stannar kvar i dina öron, prova en annan
storlek.

Tips
Om det inte känns bekvämt att använda din Walkman kan du byta ut öronsnäckorna.

Om du vill använda din Walkman när du simmar ska du byta öronsnäckorna till öronsnäckor för simning.

OBS!
Sätt i din Walkman i öronen medan öronsnäckorna och din öron fortfarande är torra.

Passa in öronsnäckorna ordentligt i öronen. Om det finns en glipa mellan öronen och hörlurarna får du in vatten i öronen.

Böj inte och deformera inte nackbandet. Om man böjer samma del av nackbandet upprepade gånger kan det bli skadat eller gå
av. Om nackbandet går sönder kan sladden inuti tränga ut och skada dig. Om så är fallet, ska du sluta att använda din Walkman.

Relaterade avsnitt

Kontrollera den vänstra och högra delen på din Walkman.

: vänster
: höger

1

Håll ned knappen ( ) i 3 sekunder för att sätta på din Walkman.2

Häng nackbandet ovanpå öronen och bakom huvudet.3

Placera hörlursdelarna i dina öron.4

Justera din Walkman så att den sitter bekvämt.5

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Förbättra inpassningen
Skillnader mellan standardtypen av öronsnäckor och öronsnäckor för simning
Byta öronsnäckor
Byta öronsnäckor till öronsnäckor för simning
Ta av dig din Walkman

4-688-893-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Förbättra inpassningen

Prova följande för att få din Walkman att passa bättre för dina öron.

Stabilisera din Walkman med justeringsbandet (medföljer)

Fäst justeringsbandet i nackbandet. Detta kan få öronsnäckorna att sitta bättre i öronen.

Stabilisera din Walkman med simglasögon.

Stabilisera delen intill pilen i bilden med bandet till dina simglasögon. Detta förhindrar att din Walkman lossnar till följd av
vattentrycket.

OBS!
Böj inte och deformera inte nackbandet. Om man böjer samma del av nackbandet upprepade gånger kan det bli skadat eller gå
av. Om nackbandet går sönder kan sladden inuti tränga ut och skada dig. Om så är fallet, ska du sluta att använda din Walkman.

Relaterade avsnitt
Så sätter du din Walkman på öronen
Sätta på eller stänga av din Walkman

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Ta av dig din Walkman

Följ instruktionerna och kommentarerna nedan när du ska ta loss din Walkman från dina öron.

OBS!
Ryck inte loss din Walkman medan öronsnäckorna sitter fast i öronen. Om du gör det kan följande problem uppstå.

Din öron eller trumhinnor kan skadas.
Öronsnäckorna kan lossna och sitta kvar i öronen.

Relaterade avsnitt
Underhåll

4-688-893-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Rör försiktigt din Walkman upp och ned. Lossa därefter din Walkman från öronen.1

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Kontrollera statusen via OPR-lampan

När Bluetooth-funktionen är avstängd

Lampan ( ) visar batteriets skick och de aktuella inställningarna. Lampan har olika färger och blinkande mönster.

När du sätter på din Walkman
Start

När du sätter på din Walkman lyser lampan grönt. Din Walkman är redo att använda.

Ett fel har uppstått.

När ett fel har uppstått lyser lampan rött i 10 sekunder. När detta händer, starta om din Walkman. Om problemet
kvarstår, formatera om minnet i din Walkman.

Under uppspelning eller paus
Batteriet är tillräckligt laddat.

Uppspelningen är pausad.

Musik spelas upp i din Walkman.

Batterinivån är låg.

Uppspelningen är pausad.

Musik spelas upp i din Walkman.

Batteriet är urladdat.

Du kan inte styra din Walkman. Ladda batteriet.

När din Walkman inte kan spela musik på grund av ett fel blinkar lampan rött två gånger.

När din Walkman är ansluten till en dator

Batteriet laddas för tillfället.

Batteriet är fulladdat.

Data överförs för närvarande mellan din Walkman och datorn. Koppla inte bort din Walkman från datorn.
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När du laddar batteriet vid en omgivningstemperatur utanför intervallet 5 °C till 35 °C  blinkar lampan två gånger i rött
med jämna mellanrum.

När Bluetooth-funktionen är på

Lampan ( ) visar Bluetooth-anslutningens status. Lampan lyser i en kombination av blå och andra färger. Den har även
olika blinkande mönster.

Ihopparning pågår.

Din Walkman paras ihop med en Bluetooth-enhet.

Din Walkman väntar på en anslutning.

Din Walkman väntar på en Bluetooth-anslutning.

Under uppspelning eller paus (när en anslutning har upprättats)
Batteriet är tillräckligt laddat.

Uppspelningen är pausad.

Musik spelas upp i din Walkman.

Batterinivån är låg.

Uppspelningen är pausad.

Musik spelas upp i din Walkman.

När du besvarar ett samtal eller pratar i telefon

Din smartphone tar emot ett samtal.

Din smartphone är upptagen av ett samtal eller ringer upp.

Relaterade avsnitt
Starta om din Walkman
Formatera minnet i din Walkman

4-688-893-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Vattenbeständighet och dammtäthet hos din Walkman

Vätskor som specifikationerna av vattenbeständigheten gäller för

De typer av vätskor som de vattenbeständiga specifikationerna för din Walkman gäller för är följande.

Gäller: 
Färskvatten, kranvatten, svett, poolvatten, saltvatten

Gäller ej: 
Andra vätskor än de som nämns ovan (t.ex. tvålvatten, vatten med tvättmedel, vatten med badprodukter, schampo,
varmt källvatten, osv)

Vattenbeständigheten för din Walkman är baserad på våra mätningar under de förhållanden som beskrivs i detta avsnitt.
Observera att fel som uppstått på grund av vattenintrång som orsakats av att kunden använt produkten på ett felaktigt
sätt inte täcks av garantin.

Vattenbeständighets- och dammtäthetsprestanda för denna Walkman

Specifikationerna för vattenbeständighet(*1) för denna Walkman motsvarar IEC 60529 ”Grad av skydd mot inträngande
vatten (IP-kod)” IPX5/8(*2), och dammskyddspecifikationerna för denna Walkman motsvarar IEC 60529 ”Grad av skydd
mot fasta främmande föremål” IP6X (*3). Om du använder din Walkman i en swimmingpool så undvik att gå djupare än 2
m  med den på dig.  
Se till att du läser och förstår alla specifikationerna för vattenbeständighet/dammtäthet ordentligt innan du börjar
använda apparaten.

Relaterade avsnitt
Byta öronsnäckor till öronsnäckor för simning
Varför dämpas ljudet när du simmar?
Att observera när du simmar i en pool eller i havet
Om laddning av batteriet efter simning

4-688-893-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Hörlursdelarna är inte helt vattentäta.(*1)
IPX5(grad av skydd mot vattenstrålar): Din Walkman med öronsnäckor för simning fastsatta har testats och befunnits fortsätta fungera under
följande testförhållanden: när den utsätts för direkta vattenstrålar från valfritt håll, i en situation där cirka 12,5 l vatten matas ut per minut under
mer än 3 minuter från ett avstånd på cirka 3 meter via ett munstycke med en innerdiameter på 6,3 millimeter. Detta gäller dock inte
hörlursdelarna. 
IPX8 (grad av skydd vid nedsänkning i vatten): Din Walkman med öronsnäckor för simning fastsatta har testats och befunnits fortsätta
fungera även när den sänkts ned i vatten till ett djup på 2 meter under 30 minuter.

(*2)

IP6X(grad av skydd mot damm): Din Walkman med öronsnäckor för simning fastsatta har testats och befunnits fortsätta blockera upprört
damm även efter 8 timmar i en testanordning som innehåller dammpartiklar på upp till 75 μm i diameter.

(*3)

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Byta öronsnäckor till öronsnäckor för simning

Använd öronsnäckor för simning när du simmar.

Välj lämpliga öronsnäckor för simning.

När du köper din Walkman är standardtypen av öronsnäckor fastsatta.

Standardtypen av öronsnäckor har ett öppet hål ( ).
Hålen i öronsnäckorna för simning är täckta med en tunn film ( ). Detta hindrar vatten från att komma in.

1

Välj öronsnäckor för simning med lämplig storlek.

4 olika storlekar (S/M/L/LL) medföljer.
Välj en storlek med en något mer åtsittande passform än standardtypen av öronsnäckor.
Välj lämplig storlek för varje öra.

2

Sätt fast öronsnäckorna för simning på hörlurarna.

Tryck fast öronsnäckorna ordentligt på hörlurarna. Se till att öronsnäckornas ändar ( ) trycks in ända till  på
hörlurarna.

För att förhindra att öronsnäckorna lossar eller fastnar i dina öron, ska du vara noga med att fästa öronsnäckorna
på rätt sätt.

3
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Tips
Om öronsnäckorna blir smutsiga ska du ta bort dem från hörlurarna. Tvätta sedan öronsnäckorna för hand med ett neutralt
rengöringsmedel. När du har tvättat öronsnäckorna ska du låta vattnet rinna av och sedan sätta öronsnäckorna på plats igen.

Relaterade avsnitt
Vattenbeständighet och dammtäthet hos din Walkman
Skillnader mellan standardtypen av öronsnäckor och öronsnäckor för simning

4-688-893-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Varför dämpas ljudet när du simmar?

Ljudet kan dämpas i följande situationer.

Vatten har trängt in hörlurarna via mellanrummet mellan dina öron och hörlurarna ( ). Öronsnäckorna passar
kanske inte riktigt dina öron. Välj öronsnäckor med lämplig storlek för varje öra.

Vatten har trängt in och ansamlats inuti hörlurarna ( ). Om du använder standardtypen av öronsnäckor, byt dem
mot öronsnäckor för simning.

Så tar du bort vattnet om ljudet dämpas

Om ljudet dämpas, ta bort vattnet på följande sätt.

Ta bort vattnet ur öronen.

Ta bort vattnet från hörlurarna. 
Ta loss öronsnäckorna från hörlurarna. Klappa sedan hörlurarna lätt 5 till 10 gånger mot en torr trasa.
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Relaterade avsnitt
Ta av dig din Walkman
Byta öronsnäckor till öronsnäckor för simning
Underhåll

4-688-893-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Att observera när du simmar i en pool eller i havet

Använd inte din Walkman på platser där det är mycket folk eller där det kan vara farligt om du inte hör ljudet från
omgivningen.
När du använder din Walkman på offentliga eller privata badhus ska du följa reglerna som gäller i de lokalerna.
Öronsnäckorna skapar en försegling i hörselgången. Var därför medveten om att det finns risk för skador på öronen
eller trumhinnorna om öronsnäckorna utsätts för högt tryck eller om öronsnäckorna plötsligt tas bort från öronen. På
grund av denna risk bör du undvika intensiv fysisk träning, att dyka i en pool eller liknande medan du har din
Walkman på dig.
Häll inte hett vatten direkt på din Walkman och blås inte varmluft från en hårtork etc., direkt på din Walkman. Använd
aldrig din Walkman på platser med höga temperaturer som t.ex. i bastun eller nära en spis.
Undvika att använda eller lägga din Walkman på följande sorters ställen:

På platser där temperaturen kan stiga över 45  °C, t.ex. rakt i solen, i en parkerad bil, i varmt vatten eller på andra
platser med hög temperatur och hög luftfuktighet.
På platser där temperaturen är under –5  °C.

Om du inte kan undvika att använda din Walkman rakt i solen, så täck över din Walkman med en handduk eller
liknande.
Ljudvolymen är lägre för öronsnäckor för simning än för öronsnäckor av standardtyp. Öka volymen vid behov.
När du byter ut öronsnäckorna för simning mot öronsnäckor av standardtyp blir ljudet högre. Justera volymen så att
du inte skadar trumhinnorna.
Din Walkman kan lossna så att du tappar den under intensiv fysisk träning.
Din Walkman sjunker om du tappar den i vattnet.
Radiovågor överförs inte genom vatten. Du kan inte utföra följande åtgärder via en Bluetooth-anslutning under
vatten.

Lyssna på musik på en smartphone.
Besvara ett samtal.
Använda fjärrkontrollen (endast NW-WS625).

Att observera angående det omgivande ljud-läget
När öronsnäckor för simning är monterade hörs det omgivande ljudet inte lika bra som när öronsnäckor av
standardtyp är monterade.
Det omgivande ljudet hörs inte särskilt bra när du har använt din Walkman i en pool eller i havet. Klappa försiktigt
delarna runt knapparna på din Walkman mot en mjuk duk ungefär 30 gånger. Lägg därefter din Walkman på en mjuk
duk vid rumstemperatur i 2 till 3 timmar, så att den är helt torr nästa gång den ska användas.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Relaterade avsnitt
Vattenbeständighet och dammtäthet hos din Walkman
Skillnader mellan standardtypen av öronsnäckor och öronsnäckor för simning

4-688-893-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Om laddning av batteriet efter simning

Innan du laddar batteriet ska du kontrollera att din Walkman inte är våt.
Om din Walkman är våt, torka av fukten helt och låt din Walkman torka i rumstemperatur. Innan du laddar batteriet
ska du kontrollera att det inte finns någon fukt på din Walkman.
USB-dockan (medföljer) är inte vattenbeständig.

Rör inte vid USB-dockan med våta händer.
Använd inte USB-dockan när din Walkman är våt.

Relaterade avsnitt
Vattenbeständighet och dammtäthet hos din Walkman
Skillnader mellan standardtypen av öronsnäckor och öronsnäckor för simning
Underhåll
Om laddning av batteriet
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Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Justera volymen

Tips
Prova med följande om röstvägledningen har för hög volym medan du lyssnar på musik i hörlursläge.

Sänk volymen på din Walkman och öka sedan volymen på din smartphone.

Relaterade avsnitt
Volymanvändning uppfyller europeiska och koreanska direktiv

4-688-893-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Tryck på knappen ( ) för att justera volymen.

Det finns 31 volymnivåer, från 0 till 30 (standardvolym: 10).

1

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Volymanvändning uppfyller europeiska och koreanska direktiv

För europeiska kunder
För koreanska kunder

Röstvägledningen ”Check the volume level” syftar till att skydda din hörsel. Du hör denna röstvägledning när du höjer
volymen till en skadlig nivå. Tryck på valfri knapp för att avbryta larmet och varningen.

OBS!
När du har stängt av larmet och varningen kan du öka volymen.

Efter den första varningen upprepas larmet och varningen en gång var 20:e timme som volymen är så hög att den är skadlig för
hörseln. I samband med detta sänks volymen automatiskt.

Om du stänger av din Walkman när du har valt en hög volym som kan skada dina trumhinnor, blir volymen automatiskt lägre när
du sätter på din Walkman nästa gång.

Larmet ljuder inte när din Walkman är i hörlursläget.

Relaterade avsnitt
Justera volymen

4-688-893-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Förbereda musikinnehåll

Innan du överför musikinnehåll till din Walkman måste du förbereda innehållet.
Det här avsnittet innehåller anvisningar för följande åtgärder.

Importera innehåll från en ljud-CD till Music Center for PC.
Importera innehåll som är lagrat på en dator till Music Center for PC.
Importera innehåll som är lagrat på en extern mediaenhet till en dator.
Köp av innehåll från musiktjänster online.

Instruktionerna nedan gäller vid användning av Music Center for PC. Music Center for PC är den rekommenderade
programvaran för din Walkman. Installera Music Center for PC i förväg.

OBS!
Importerat innehåll får endast användas privat. Upphovsrättsinnehavarens tillstånd krävs om innehållet ska användas i andra
syften.

Om du använder en Mac-dator ska du använda Content Transfer.

Importera innehåll från en ljud-CD till Music Center for PC

För mer information om proceduren, se [Hur man använder programmet] på Music Center for PC supportwebbplats.
(http://www.sony.net/smc4pc/)

Tips
Du kan även använda iTunes i stället för Music Center for PC för att importera CD-skivor.

Importera innehåll som är lagrat på en dator till Music Center for PC

Använd en dator där Music Center for PC har installerats.1.

Starta Music Center for PC.2.

Sätt i en ljud-CD i CD-enheten på din dator.
Innehållet på ljud-CD:n visas på Music Center for PC-skärmen.
Du kan ändra formatinställningen för import av CD-skivor, om det behövs.

För högre ljudkvalitet: FLAC
För normal ljudkvalitet: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)

3.

Överför innehållet på din ljud-cd till Music Center for PC.4.

Använd en dator där Music Center for PC har installerats.1.

Starta Music Center for PC.2.

I rutan till vänster på skärmen Music Center for PC väljer du menyn för att importera innehåll från en dator.
Du kan ange en mapp för det innehåll som du vill importera.

3.

Börja importera innehållet.4.
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För mer information om proceduren, se [Hur man använder programmet] på Music Center for PC supportwebbplats.
(http://www.sony.net/smc4pc/)

Importera innehåll som är lagrat på en extern mediaenhet till en dator

Använd en extern mediaenhet med musikinnehåll.
Följande anvisningar gäller för Windows Utforskaren. Om du använder en Mac-dator ska du använda Finder.

Köp av innehåll från musiktjänster online

Du kan köpa musikinnehåll från musiktjänster online.
Följ instruktionerna från leverantören som du använder dig av. Alla leverantörer har olika hämtningsförfaranden,
kompatibla format och betalningssätt. Observera att leverantören kan välja att tillfälligt dra in eller permanent avsluta
tjänsten utan föregående meddelande.

Relaterade avsnitt
Installera Music Center for PC (Windows)
Installera Content Transfer (Mac)
Överföra innehåll från en Windows-dator med hjälp av Music Center for PC
Överföra innehåll med Windows Utforskaren
Överföra innehåll från en Mac-dator med hjälp av Content Transfer
Överföra innehåll med Mac Finder
Spela musik
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Anslut den externa mediaenheten till en dator.1.

Öppna den externa mediaenheten i Windows Utforskaren.2.

Öppna mappen [Musik] på datorn i Windows Utforskaren.3.

Dra och släpp mapparna eller filerna från den externa mediaenheten till mappen [Musik] på datorn.4.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

41

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


Hjälpguide

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Överföra innehåll från en Windows-dator med hjälp av Music Center for PC

Du kan överföra innehåll som är lagrat på en Windows-dator till din Walkman via Music Center for PC.

För mer information om proceduren, se [Hur man använder programmet] på Music Center for PC supportwebbplats.
(http://www.sony.net/smc4pc/)

OBS!
Koppla inte bort USB-kabeln under dataöverföring. Annars kan överförda data skadas.

Överfört innehåll får endast användas privat. Upphovsrättsinnehavarens tillstånd krävs om innehållet ska användas i andra
syften.

Relaterade avsnitt

Använd en dator där Music Center for PC har installerats.1

Starta Music Center for PC.2

Anslut din Walkman till datorn via USB.3

Klicka på  i det nedre vänstra hörnet av Music Center for PC för att öppna listan över innehållet på
Walkman.

4

Välj [Musikbibliotek] för att öppna listan över innehållet på Music Center for PC.5

Välj album eller spår som du vill överföra.6

Klicka på  för att överföra.7

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Installera Music Center for PC (Windows)
Förbereda musikinnehåll
Överföra innehåll med Windows Utforskaren
Spela musik

4-688-893-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Överföra innehåll med Windows Utforskaren

Du kan överföra innehåll direkt genom att dra och släppa det från Windows Utforskaren.

OBS!
Iaktta följande försiktighetsåtgärder. I annat fall kan kanske inte din Walkman spela upp filerna.

Ändra inte namn på rotmapparna (t.ex. [MUSIC]).
Överför inte filer till andra mappar än [MUSIC].
Koppla inte bort USB-kabeln under dataöverföring.
Formatera inte minnet på din Walkman från datorn.

Överfört innehåll får endast användas privat. Upphovsrättsinnehavarens tillstånd krävs om innehållet ska användas i andra
syften.

Anslut din Walkman till datorn via USB.1

Öppna mappen [WALKMAN] på följande sätt.

Windows 10: 
Öppna [Utforskaren] från menyn [Start]. Välj [WALKMAN] från den vänstra sidopanelen.
Windows 8.1: 
Öppna [Utforskaren] från [Skrivbord]. Välj [WALKMAN] i listan under [Den här datorn].

2

Öppna mappen [MUSIC] i [WALKMAN].3

Dra och släpp filer eller mappar på datorn till mappen [MUSIC].

Bekräfta att överföringen är klar. Koppla sedan bort din Walkman från datorn.

4
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Koppla inte från din Walkman medan OPR-lampan blinkar. Om du gör det kan data som överförs eller lagras på din Walkman
skadas. Om din Walkman kopplas från medan filer överförs kan onödiga filer lämnas kvar på din Walkman. Om problem uppstår
överför du de användbara filerna till datorn igen och formaterar din Walkman.

Relaterade avsnitt
Förbereda musikinnehåll
Överföra innehåll från en Windows-dator med hjälp av Music Center for PC
Spela musik

4-688-893-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

45



Hjälpguide

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Importera innehåll från din Walkman till Music Center for PC

För mer information om proceduren, se [Hur man använder programmet] på Music Center for PC supportwebbplats.
(http://www.sony.net/smc4pc/)

OBS!
Koppla inte bort USB-kabeln under dataöverföring. Annars kan överförda data skadas.

Importerat innehåll får endast användas privat. Upphovsrättsinnehavarens tillstånd krävs om innehållet ska användas i andra
syften.

Relaterade avsnitt
Installera Music Center for PC (Windows)
Spela musik
Format som stöds

Använd en dator där Music Center for PC har installerats.1

Starta Music Center for PC.2

Anslut din Walkman till datorn via USB.3

Klicka på  i det nedre vänstra hörnet av Music Center for PC för att öppna listan över innehållet på
Walkman.

4

Från listan över innehållet på Walkman, väljer du det innehåll som du vill importera till Music Center for PC.5

Klicka på  i Music Center for PC.6

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Överföra innehåll från en Mac-dator med hjälp av Content Transfer

Du kan använda Content Transfer för att överföra innehåll. Det går inte att överföra upphovsrättsskyddat innehåll.

OBS!
För vissa versioner av iTunes kan inte funktionen garanteras.

Använd en dator där Content Transfer har installerats.1

Starta Content Transfer.2

Anslut din Walkman till datorn via USB.3

Öppna Finder eller iTunes. Välj därefter innehållet.4

Dra och släpp innehållet till Content Transfer.

Kontrollera att överföringen är klar. Koppla sedan bort din Walkman från datorn.

5
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Koppla inte bort USB-kabeln under dataöverföring. Annars kan överförda data skadas.

Överfört innehåll får endast användas privat. Upphovsrättsinnehavarens tillstånd krävs om innehållet ska användas i andra
syften.

Relaterade avsnitt
Installera Content Transfer (Mac)
Förbereda musikinnehåll
Spela musik

4-688-893-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Överföra innehåll med Mac Finder

Du kan överföra innehåll direkt genom att dra och släppa det från Finder.

OBS!
Iaktta följande försiktighetsåtgärder. I annat fall kan kanske inte din Walkman spela upp filerna.

Ändra inte namn på rotmapparna (t.ex. [MUSIC]).
Överför inte filer till andra mappar än [MUSIC].
Koppla inte bort USB-kabeln under dataöverföring.
Formatera inte minnet på din Walkman från datorn.

Överfört innehåll får endast användas privat. Upphovsrättsinnehavarens tillstånd krävs om innehållet ska användas i andra
syften.

Koppla inte från din Walkman medan OPR-lampan blinkar. Om du gör det kan data som överförs eller lagras på din Walkman
skadas. Om din Walkman kopplas från medan filer överförs kan onödiga filer lämnas kvar på din Walkman. Om problem uppstår
överför du de användbara filerna till datorn igen och formaterar din Walkman.

Anslut din Walkman till en dator som är igång via USB.1

Välj [WALKMAN] i sidofältet i Finder.2

Öppna mappen [MUSIC] i [WALKMAN].3

Dra och släpp filerna eller mapparna ( ) till mappen [MUSIC] ( ) i [WALKMAN].

Kontrollera att överföringen är klar. Koppla sedan bort din Walkman från datorn.

4

50



Relaterade avsnitt
Installera Content Transfer (Mac)
Förbereda musikinnehåll
Spela musik

4-688-893-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Skapa en spellista på en dator

Du kan inte skapa spellistor med hjälp av din Walkman. Skapa en spellista på en dator och överför den till din Walkman.

Windows:
Skapa en spellista med hjälp av Music Center for PC och överför den till din Walkman.
Skapa en spellista med hjälp av iTunes. Importera spellistan och överför den till din Walkman med hjälp av Music
Center for PC.

Mac:
Skapa en spellista med hjälp av iTunes och överför den till din Walkman med Content Transfer.

Tips
Detaljerade instruktioner finns i onlinehjälpen för programvaran.

Relaterade avsnitt
Överföra innehåll från en Windows-dator med hjälp av Music Center for PC
Överföra innehåll från en Mac-dator med hjälp av Content Transfer
Hoppa till föregående eller nästa enhet (mapp/spellista/album)
Ändra uppspelningsurvalet (mapp/spellista/album)
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Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Om överföring av innehåll från en dator

Dra och släpp innehåll till rätt mapp enligt följande illustration. Din Walkman kan spela upp innehåll som lagrats i den
första till den sjunde mappnivån.

OBS!
Byt inte namn på följande standardmappar. Om du gör det kommer inte din Walkman att kunna identifiera mapparna.

MUSIC

4-688-893-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Spela musik

Du måste överföra musikinnehåll från en dator till din Walkman i förväg.

På en Windows-dator
Använd Music Center for PC för att överföra innehåll från en CD eller datorn till din Walkman.
Dra och släpp innehåll från Windows Utforskaren.

På en Mac-dator
Använd Content Transfer för att överföra innehåll från iTunes.
Dra och släpp innehåll från Finder.

Tips
Din Walkman stängs av automatiskt om du inte använder din Walkman under 30 minuter (endast när uppspelningen är pausad).
Håll ned knappen ( ) i 3 sekunder för att sätta på din Walkman.

När din Walkman har spelat det sista spåret, startar din Walkman automatiskt om uppspelningen från det första spåret i
oavbruten följd.

OBS!

Tryck på knappen ( ) för att starta uppspelningen.

Tryck på knappen ( ) igen för att pausa uppspelningen.

1

Knapp Funktion

 ( ) Tryck på knappen för att starta eller pausa uppspelningen.

 ( )
Tryck på knappen för att hoppa tillbaka till början av spåret som spelas upp eller till föregående spår.
Håll ned knappen för att snabbspola bakåt i spåret under uppspelning.

 ( )
Tryck på knappen för att hoppa till början av nästa spår.
Håll ned knappen för att snabbspola framåt i spåret under uppspelning.

54



Beroende på hur du har överfört spåren till din Walkman, kan din Walkman spela upp spår i en annan ordning än spårordningen
på datorn. Om du vill ange spårordningen, skapa en spellista med Music Center for PC eller iTunes och överför den till din
Walkman.

Relaterade avsnitt
Skapa en spellista på en dator
Sätta på eller stänga av din Walkman
Installera Music Center for PC (Windows)
Förbereda musikinnehåll
Överföra innehåll från en Windows-dator med hjälp av Music Center for PC
Överföra innehåll med Windows Utforskaren
Överföra innehåll från en Mac-dator med hjälp av Content Transfer
Överföra innehåll med Mac Finder
Justera volymen
Ändra uppspelningsläge (upprepa/blanda)
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Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

55



Hjälpguide

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Hoppa till föregående eller nästa enhet (mapp/spellista/album)

Tips
Om du vill spela upp spår i en spellista, måste du överföra spellistan till din Walkman i förväg. Skapa och överför spellistor till din
Walkman med programvara som Music Center for PC.

OBS!
Du kan inte hoppa till föregående eller nästa enheten under uppspelning i hörlursläget.

Relaterade avsnitt
Spela musik
Ändra uppspelningsurvalet (mapp/spellista/album)
Skapa en spellista på en dator

Dubbelklicka på knappen (  eller ).

Dubbelklicka på knappen ( ) för att hoppa till början av nästa enhet (mapp/spellista/album).
Röstvägledningen hörs (Next Folder, Next Playlist, Next Album).

Dubbelklicka på knappen ( ) för att hoppa tillbaka till det första spåret i nuvarande enhet
(mapp/spellista/album).
Röstvägledningen hörs (Previous Folder, Previous Playlist, Previous Album).

Dubbelklicka på knappen ( ) igen för att hoppa tillbaka till början på föregående enhet (mapp/spellista/album).
Röstvägledningen hörs (Previous Folder, Previous Playlist, Previous Album).

1

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Ändra uppspelningsläge (upprepa/blanda)

Du kan välja uppspelningsläge bland följande. Din Walkman spelar spåren i normalt uppspelningsläge som standard.
Du kan inte byta uppspelningsläge under uppspelning i hörlursläget.

Normal uppspelning
Upprepad uppspelning
Blandad uppspelning
Blanda alla
Upprepa ett spår

Upprepad uppspelning

Din Walkman spelar spåren gång på gång. Du kan ändra uppspelningsurvalet.

Tips
Dubbelklicka på knappen ( ) under uppspelning för att spela upp det aktuella spåret upprepade gånger.

Uppspelningsurvalet är satt till [Folder Mode] som standard. Om du vill spela upp spår upprepade gånger utifrån album, sätt
uppspelningsurvalet till [Album Mode]. Om du vill spela upp alla spår upprepade gånger, sätt uppspelningsurvalet till [Folder
Mode] och välj [Normal Play] som uppspelningsläge.

Blandad uppspelning

Din Walkman spelar spåren i en vald uppspelningsenhet i slumpmässig ordning. Du kan ändra uppspelningsurvalet.

Tips
Uppspelningsurvalet är satt till [Folder Mode] som standard. Om du vill spela upp spår i slumpmässig ordning utifrån album, sätt
uppspelningsurvalet till [Album Mode]. Om du vill spela upp alla spår i slumpmässig ordning, sätt uppspelningsläget till [Shuffle
All].

Tryck på knappen ( ) upprepade gånger tills du hör [Repeat Play].
Varje gång du trycker på knappen ( ) hörs röstvägledningen och uppspelningsläget ändras i följande ordning.  
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play] ...  
Vänta tills röstvägledningen slutat innan du byter till nästa spelsätt.

1.

Tryck på knappen ( ) upprepade gånger tills du hör [Shuffle Play].
Varje gång du trycker på knappen ( ) hörs röstvägledningen och uppspelningsläget ändras i följande ordning.  
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play] ...  
Vänta tills röstvägledningen slutat innan du byter till nästa spelsätt.

1.
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Blanda alla

Din Walkman spelar upp alla spår i slumpmässig ordning.

OBS!
Du kan inte ändra uppspelningsurvalet under uppspelning.

Du kan inte hoppa till föregående eller nästa mapp/album under uppspelning.

Upprepa ett spår

Din Walkman spelar det aktuella spåret gång på gång.

OBS!
Du kan inte ändra uppspelningsurvalet under upprepning av ett spår.

Relaterade avsnitt
Spela musik
Ändra uppspelningsurvalet (mapp/spellista/album)

4-688-893-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Tryck på knappen ( ) upprepade gånger tills du hör [Shuffle All ].
Varje gång du trycker på knappen ( ) hörs röstvägledningen och uppspelningsläget ändras i följande ordning.  
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play] ...  
Vänta tills röstvägledningen slutat innan du byter till nästa spelsätt.

1.

Dubbelklicka på knappen ( ) under uppspelning.
Dubbelklicka en gång till på knappen ( ) för att avbryta upprepningen av ett spår.

1.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Ändra uppspelningsurvalet (mapp/spellista/album)

Du kan ändra uppspelningsurvalet. Din Walkman spelar låtar utifrån mapp som standard.

OBS!
Du kan inte ändra uppspelningsurvalet under uppspelning i hörlursläge.

Relaterade avsnitt
Spela musik

Håll ned knappen ( ) i 3 sekunder för att välja önskat urval.

Varje gång du håller ned knappen ( ) i 3 sekunder hörs röstvägledningen och uppspelningsurvalet ändras i
följande ordning.  
[Folder Mode] – [Playlist Mode] – [Album Mode] – [Folder Mode] ...
Vänta tills röstvägledningen slutat innan du byter till nästa uppspelningsurval.

Folder Mode
Din Walkman spelar låtar utifrån mapp. Mappar är grupper av spår som du kan visa i Windows Utforskaren eller
Mac Finder.

Playlist Mode
Din Walkman spelar spåren efter en spellista. Skapa spellistor med hjälp av programvara (som Music Center for
PC eller iTunes) för att spela upp spår i önskade ordning. Om du inte har överfört några spellistor kan du inte
välja detta alternativ.

Album Mode
Din Walkman spelar spåren utifrån album. Album är grupper av spår som har organiserats efter
albuminformation.

1

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Ta bort spår från din Walkman

Du kan inte ta bort spår via din Walkman.
Om du vill ta bort spår från din Walkman måste du använda programvara på en dator.
Windows: Använd Windows Utforskaren.
Mac: Använd Mac Finder.

Tips
Din Walkman har förinstallerad provmusik. Använd programvara på en dator för att ta bort provmusiken.

OBS!
När du tar bort spår med hjälp av en dator ska du inte ta bort eller byta namn på rotmappen (t.ex. [MUSIC]). Om du gör det kan
inte din Walkman identifiera innehållet.

4-688-893-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
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Vad du kan göra med Bluetooth-funktionen

Din Walkman använder trådlös Bluetooth-teknik.
Med trådlös Bluetooth-teknik kan du göra följande:

Lyssna på musik från en Bluetooth-enhet trådlöst.
Svara på och avsluta telefonsamtal från en smartphone trådlöst.

Lyssna på musik

Du kan ta emot ljudsignaler från Bluetooth-enheter (* 1) för trådlöst musiklyssnande.

Besvara ett samtal

Du kan svara på och avsluta telefonsamtal via en aktiv Bluetooth-anslutning.

Relaterade avsnitt
Sätta på och stänga av Bluetooth-funktionen
Om Bluetooth-funktionen

Smartphones, mobiltelefoner eller musikspelare, etc.* 1

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Anslutning till en smartphone med ett enda tryck (NFC)

När du håller din Walkman mot en smartphone aktiveras din Walkman och paras ihop med smartphonen automatiskt.  
Du kan upprätta en Bluetooth-anslutning med några få enkla steg.

Kompatibla smartphones
NFC-kompatibla smartphones med Android 4.1 eller senare

NFC
NFC (Near Field Communication)-tekniken möjliggör trådlös kommunikation på korta avstånd mellan olika enheter (till
exempel smartphones och IC-taggar). Med NFC-teknik kan datakommunikation (*1) enkelt upprättas genom att du helt
enkelt för samman NFC-kompatibla enheter (t.ex. vid N-märket eller på angiven plats på varje enhet).

Bluetooth-ihopparning etc.*1

Lås upp skärmen på din smartphone.1

Sätt på NFC-funktionen på din smarttelefon.

Närmare information finns i bruksanvisningen för din smartphone.

2

Håll N-märket på din smartphone ( ) mot N-märket på din Walkman ( ).

Håll din Walkman och din smartphone samman tills smartphonen reagerar.
Om du inte hittar N-märket på din smartphone, se bruksanvisningen för din smartphone.

3

Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra ihopparningen och anslutningen.

När din Walkman är ansluten till din smartphone lyser lampan ( ).

4
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För att koppla från din Walkman från din smartphone
Tryck din Walkman mot din smartphone igen.
När du kopplar bort din Walkman från din smartphone genom att föra samman enheterna, går din Walkman över till
Walkman-läget.

Tips
Om du inte kan koppla din Walkman till din smartphone, prova följande:

Om skärmen på din smartphone är låst, lås upp skärmen.
Flytta din smartphone långsamt över N-märket på din Walkman ( ).
Om din smartphone är i ett fodral, ta ut den ur fodralet.

OBS!
Om du nuddar din smarttelefon mot N-märket på din Walkman ( ) medan du använder fjärrkontrollen (endast NW-WS625), kan
det hända att fjärrkontrollen stängs av. Om så är fallet, sätt på fjärrkontrollen igen.

Relaterade avsnitt
Sätta på eller stänga av din Walkman
Sätta på och stänga av Bluetooth-funktionen
Om Bluetooth-funktionen
Kontrollera statusen via OPR-lampan
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Ansluta din Walkman till en ej ihopparad Android-smartphone för första gången

Om du ansluter din Walkman till en Android-smartphone, kan du lyssna på musik på din smartphone. Innan du använder
din Walkman med en Android-smartphone behöver du para ihop din Walkman och smartphonen. När din Walkman och
smartphonen väl en gång har paras ihop kan du enkelt ansluta din Walkman till smartphonen i framtiden.

Se till att din Walkman är på och att Bluetooth-funktionen är avstängd.

Om Bluetooth-funktionen är på, håll ned knappen ( ) i 2 sekunder. Färgen på lampan ( ) ändras.

1

Håll ned knappen ( ) i 7 sekunder.

Lampan ( ) börjar blinkar snabbt och ihopparningen startas.

2

Sätt på Bluetooth-funktionen på din smarttelefon.3
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Tips
Om din smartphone har NFC-funktion kan du para ihop och ansluta enheterna genom att hålla dem mot varandra.

OBS!
När ihopparningen är slutförd behöver du inte para ihop enheterna igen vid framtida anslutningar mellan dem.

Ovanstående förfarande ska betraktas som ett exempel. Närmare information finns i bruksanvisningen för din Android-
smartphone.

Om du parar ihop din Walkman och en smartphone medan du använder fjärrkontrollen (endast NW-WS625) kan det hända att
fjärrkontrollen stängs av. Om så är fallet, sätt på fjärrkontrollen igen.

Peka på modellnamnet för din Walkman. ([NW-WS623] eller [NW-WS625])

Beroende på vilken smartphone du använder kan sökningen startas automatiskt.
Om ett lösenord krävs ska du mata in ”0000”. ”Lösenord” kan även kallas ”lösenkod”, ”kod”, ”PIN-kod” eller ”PIN-
nummer”.
Kontrollera att din Walkman och din smartphone är ihopparade med varandra. När anslutningen är upprättad tänds
lampan ( ).

4
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Relaterade avsnitt
Sätta på och stänga av Bluetooth-funktionen
Ansluta din Walkman till en ihopparad smartphone
Anslutning till en smartphone med ett enda tryck (NFC)
Om Bluetooth-funktionen
Kontrollera statusen via OPR-lampan
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Ansluta din Walkman till en ej ihopparad iPhone för första gången

Om du ansluter din Walkman till en iPhone, kan du lyssna på musik från din iPhone. Innan du kan använda din Walkman
tillsammans med din iPhone måste din Walkman och din iPhone paras ihop. När din Walkman och din iPhone väl har
parats ihop en gång, kan du enkel ansluta din Walkman till din iPhone i framtiden.

Se till att din Walkman är på och att Bluetooth-funktionen är avstängd.

Om Bluetooth-funktionen är på, håll ned knappen ( ) i 2 sekunder. Färgen på lampan ( ) ändras.

1

Håll ned knappen ( ) i 7 sekunder.

Lampan ( ) börjar blinkar snabbt och ihopparningen startas.

2

Sätt på Bluetooth-funktionen på din iPhone.3
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OBS!
När ihopparningen är slutförd behöver du inte para ihop enheterna igen vid framtida anslutningar mellan dem.

Ovanstående förfarande ska betraktas som ett exempel. Närmare information finns i bruksanvisningen för din iPhone.

Om du parar ihop din Walkman och din iPhone medan du använder fjärrkontrollen (endast NW-WS625) kan det hända att
fjärrkontrollen stängs av. Om så är fallet, sätt på fjärrkontrollen igen.

Relaterade avsnitt
Sätta på och stänga av Bluetooth-funktionen

Peka på modellnamnet för din Walkman. ([NW-WS623] eller [NW-WS625])

Om ett lösenord krävs ska du mata in ”0000”. ”Lösenord” kan även kallas ”lösenkod”, ”kod”, ”PIN-kod” eller ”PIN-
nummer”.
Se till att din Walkman och din iPhone är ihopparade med varandra. När anslutningen är upprättad tänds lampan (

).

4

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
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Ansluta din Walkman till en ihopparad smartphone
Om Bluetooth-funktionen
Kontrollera statusen via OPR-lampan

4-688-893-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Ansluta din Walkman till en ihopparad smartphone

Om du har parat ihop din Walkman med en smartphone tidigare, är din Walkman registrerad för denna smartphone. Du
kan då enkelt ansluta din Walkman till smartphonen.

Tips
När din Walkman ansluts till din smartphone, visas modellnamnet på din Walkman på skärmen på din smartphone. Om din
Walkman inte är ansluten, klicka på modellnamnet.

Om du vill lyssna på musik som är lagrad på din Walkman medan din Walkman är ansluten till din smartphone, håll ned knappen
( ) i 2 sekunder för att växla till Walkman-läget.

Om anslutningen misslyckas kan du försöka med följande.
Stäng av Bluetooth-funktionen på din Walkman och sätt sedan på den igen.
Stäng av Bluetooth-funktionen på din smartphone och sätt sedan på den igen.

Aktivera Bluetooth-funktionen på den smartphone som var ansluten senast.1

Se till att din Walkman är på.2

Håll ned knappen ( ) i 2 sekunder för att aktivera Bluetooth-funktionen.

Om du stänger av din Walkman när Bluetooth-funktionen är aktiv, aktiveras Bluetooth-funktionen automatiskt nästa
gång du sätter på din Walkman.
Din Walkman ansluter till den senast anslutna smartphonen. Röstvägledningen hörs och lampan ( ) tänds.

3
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Relaterade avsnitt
Ansluta din Walkman till en ej ihopparad Android-smartphone för första gången
Ansluta din Walkman till en ej ihopparad iPhone för första gången
Anslutning till en smartphone med ett enda tryck (NFC)
Om Bluetooth-funktionen
Kontrollera statusen via OPR-lampan
Välja din Walkman eller en smartphone som ljudkälla
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Sätta på och stänga av Bluetooth-funktionen

För att stänga av Bluetooth-funktionen
Håll ned knappen ( ) i 2 sekunder igen. Färgen på lampan ( ) ändras.

Tips
Batteritiden blir betydligt kortare när Bluetooth-funktionen är aktiv.

När du ansluter din Walkman till en Bluetooth-enhet, går din Walkman automatiskt in i hörlursläge. Om du vill växla till Walkman-
läge, håll ned knappen ( ) i 2 sekunder. När din Walkman går in i Walkman-läge stoppas musikuppspelningen på Bluetooth-
enheten automatiskt.

Håll ned knappen ( ) i 3 sekunder för att sätta på din Walkman.1

Håll ned knappen ( ) i 2 sekunder för att aktivera Bluetooth-funktionen.

Lampan ( ) börjar blinka. Din Walkman ansluter automatiskt till den senast anslutna Bluetooth-enheten och
därefter tänds lampan.

2
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Om du stänger av din Walkman när Bluetooth-funktionen är aktiv, aktiveras Bluetooth-funktionen automatiskt nästa gång du
sätter på din Walkman.

Relaterade avsnitt
Anslutning till en smartphone med ett enda tryck (NFC)
Ansluta din Walkman till en ej ihopparad Android-smartphone för första gången
Ansluta din Walkman till en ej ihopparad iPhone för första gången
Ansluta din Walkman till en ihopparad smartphone
Om Bluetooth-funktionen
Spela upp musik på en smarttelefon
Kontrollera statusen via OPR-lampan
Välja din Walkman eller en smartphone som ljudkälla
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Spela upp musik på en smarttelefon

Du kan spela musik som är lagrad på en smartphone via en Bluetooth-anslutning.

Tips
Om du vill lyssna på musik som är lagrad på din Walkman medan din Walkman är ansluten till din smartphone, håll ned knappen
( ) i 2 sekunder för att växla till Walkman-läget.

Du kan utföra uppspelningsfunktioner (till exempel starta eller pausa uppspelning) med fjärrkontrollen (endast NW-WS625).

Om du stänger av din Walkman medan Bluetooth-funktionen är aktiv, aktiveras Bluetooth-funktionen automatiskt nästa gång du
sätter på din Walkman.

Om röstvägledningen har för hög volym i förhållande till musiken som spelas, prova följande.
Sänk volymen på din Walkman och öka sedan volymen på din smartphone.

OBS!

Håll ned knappen ( ) i 3 sekunder för att sätta på din Walkman.1

Håll ned knappen ( ) i 2 sekunder för att aktivera Bluetooth-funktionen.

Lampan ( ) börjar blinka. Din Walkman ansluter automatiskt till den senast anslutna smartphonen och därefter
tänds lampan.

2

Tryck på knappen ( ) för att starta uppspelningen.

Musikuppspelningen på din smartphone startar. Om du vill pausa uppspelningen trycker du på knappen ( ).

3
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Beroende på vilken smartphone som du använder kan det hända att du inte kan styra musiken med din Walkman. Om så är
fallet, styr uppspelningen av musiken via din smartphone.

När din Walkman är i hörlursläge kan du inte utföra följande åtgärder.
Hoppa till föregående eller nästa enhet (mapp/spellista/album).
Ändra uppspelningsläge (upprepa/blanda).
Ändra uppspelningsurval (mapp/spellista/album).

Relaterade avsnitt
Anslutning till en smartphone med ett enda tryck (NFC)
Ansluta din Walkman till en ej ihopparad Android-smartphone för första gången
Ansluta din Walkman till en ej ihopparad iPhone för första gången
Ansluta din Walkman till en ihopparad smartphone
Välja kvalitet för trådlös uppspelning
Om Bluetooth-funktionen
Kontrollera statusen via OPR-lampan
Välja din Walkman eller en smartphone som ljudkälla
Använda fjärrkontrollen
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Välja din Walkman eller en smartphone som ljudkälla

När din Walkman är ansluten till en smartphone, kan du välja en av följande ljudkällor.

Walkman-läge

Du kan lyssna på musik som är lagrad på din Walkman.
Medan du lyssnar på musik som är lagrad på din Walkman, kan du svara på ett samtal till din smartphone.

Hörlursläge

Du kan lyssna på musik på en smartphone med din Walkman.
Du kan svara på eller avsluta ett samtal från en smartphone.

Tips
När du ansluter din Walkman till en Bluetooth-enhet, går din Walkman automatiskt in i hörlursläge. När du ändrar ljudkällan från
en smartphone till din Walkman, stoppas uppspelningen på din smartphone automatiskt.

Om du stänger av din Walkman medan Bluetooth-funktionen är aktiv, aktiveras Bluetooth-funktionen automatiskt nästa gång du
sätter på din Walkman.

4-688-893-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Håll ned knappen ( ) i 2 sekunder medan Bluetooth-funktionen är på.

Varje gång som du håller ned knappen ( ) växlar läget.

1

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
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Välja kvalitet för trådlös uppspelning

Du kan välja om du vill prioritera ljudkvaliteten eller stabiliteten på anslutningen.

Beskrivning av de tre inställningarna

Håll ned knappen ( ) i 3 sekunder för att stänga av din Walkman.1

Håll ned knappen ( ) i 3 sekunder samtidigt som du håller ned knappen (  eller ).

Din Walkman sätts på. Därefter blinkar lampan ( ) och den trådlösa uppspelningskvalitet ändras.
När inställningen för trådlös uppspelningskvalitet ändras blinkar lampan ( ) på olika sätt beroende på den aktuella
inställningen. Närmare information finns i tabellen nedan.

Om du håller ned knappen ( ), ändras inställningen i följande ordning.
Prioritera anslutning – standard – prioritera ljudkvalitet
Inställningen ändras inte om prioritera ljudkvalitet redan är valt.

Om du håller ned knappen ( ), ändras inställningen i följande ordning.
Prioritera ljudkvalitet – standard – prioritera anslutning
Inställningen ändras inte om prioritera anslutning redan är valt

2

Upprepa stegen ovan tills din Walkman har önskad inställning.3

Inställning Beskrivning
Blinkande

mönster för
lampan ( )
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Tips
Välj prioritera ljudkvalitet för att spela upp låtar med AAC Codec.

OBS!
Att ändra inställningen för den trådlösa uppspelningskvaliteten har eventuellt inte någon effekt beroende på din smartphones
inställningar.

Relaterade avsnitt
Sätta på och stänga av Bluetooth-funktionen
Spela upp musik på en smarttelefon

4-688-893-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Inställning Beskrivning
Blinkande

mönster för
lampan ( )

Prioritera anslutning
(standardinställning)

Den här inställningen stabiliserar den trådlösa anslutningen. Ljudkvaliteten
kan dock bli lägre än med de andra inställningarna. Använd den här
inställningen om anslutningen är instabil. (SBC)

Lampan
blinkar en
gång.

Standard Den här inställningen stabiliserar både anslutningen och ljudkvaliteten. (SBC)
Lampan
blinkar två
gånger.

Prioritera ljudkvalitet
Den här inställningen överför ljud i hög kvalitet. Anslutningen kan dock bli
instabil. (AAC/SBC)

Lampan
blinkar 3
gånger.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Om Bluetooth-funktionen

För att optimera Bluetooth-kommunikationen ska följande beaktas.

Placera din Walkman och Bluetooth-enheten så nära varandra som möjligt. Bluetooth-standarden stödjer avstånd
på upp till 10 meter  .
Vänd den inbyggda Bluetooth-antennen  i riktning mot den anslutna Bluetooth-enheten.
Blockera inte antennen  med metallföremål.
Blockera inte antennen  med en kroppsdel, t.ex. en hand.
Blockera inte antennen  genom att placera din Walkman eller fjärrkontrollen (endast NW-WS625) i en ryggsäck
eller axelväska.
Blockera inte antennen  genom att använda din Walkman eller fjärrkontrollen (endast NW-WS625) på ett ställe
fullt med folk.
Undvik områden där elektromagnetiska vågor sänds ut. Till exempel i närheten av mikrovågsugnar,
mobiltelefoner, mobila spelenheter eller trådlösa LAN-miljöer.

På grund av en egenskap hos trådlös Bluetooth-teknik kan ljudet fördröjas något.
Bluetooth-strålning kan påverka funktionen hos elektroniska medicinska enheter. Stäng av din Walkman eller
fjärrkontrollen (endast NW-WS625) och andra Bluetooth-enheter på följande platser.

På sjukhus
Nära handikapplatser på tåg
På flygplan
På platser där lättantändliga gaser förekommer (bensinstationer, etc.)
Nära automatiska dörrar
Nära brandlarm

Din Walkman har stöd för säkerhetsfunktioner som är kompatibla med Bluetooth-standarden. Sony tar inget som
helst ansvar för information som läcker ut på grund av användning av Bluetooth-anslutningen.
Även om en Bluetooth-enhet överensstämmer med standarden kan det inte garanteras att alla anslutningar fungerar
och att allt fungerar som det ska.
Beroende på Bluetooth-enheten, kan det ta lite tid att upprätta en Bluetooth-anslutning.

Relaterade avsnitt
Delar och kontroller

4-688-893-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Om att spela musik från en smartphone

Till följd av Bluetooth-teknikens egenskaper kan radiovågor blockeras av din kropp. Därför kan ljudet från din
smartphone avbrytas.

Det finns en inbyggd Bluetooth-antenn på höger sida av din Walkman. Om ljudet avbryts, prova följande:

Bär din smartphone på höger sida eller på framsidan av kroppen.
Vänd din smartphone.

OBS!
För närmare information om hur du kan bära din smartphone, se bruksanvisningen för din smartphone.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Ta emot/avsluta ett samtal

Du kan besvara ett samtal till din smartphone. Du måste då ha upprättat en Bluetooth-anslutning mellan din Walkman
och din smartphone i förväg.

Tips
Du kan besvara eller lägga på ett samtal genom att trycka på knappen / /  på fjärrkontrollen (endast NW-WS625).

När du talar i telefon är Omgivande ljud-läget avstängt. När du lägger på samtalet återupptas Omgivande ljud-läget automatiskt.

OBS!
Täck inte mikrofondelen ( ) med händerna eller andra föremål när du pratar i din Walkman.

Relaterade avsnitt
Ansluta din Walkman till en ej ihopparad Android-smartphone för första gången
Ansluta din Walkman till en ej ihopparad iPhone för första gången
Ansluta din Walkman till en ihopparad smartphone
Anslutning till en smartphone med ett enda tryck (NFC)
Om volymen vid samtal via smartphone
Avvisa ett samtal
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Tryck på knappen ( ) för att besvara ett samtal.1

Tryck på knappen ( ) att lägga på samtalet.2

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Avvisa ett samtal

När din Walkman är ansluten till en smartphone kan du avvisa ett samtal med hjälp av din Walkman.

Tips
Du kan även avvisa ett samtal genom att hålla ned knappen / /  på fjärrkontrollen (endast NW-WS625) i 2 sekunder.

Relaterade avsnitt
Ta emot/avsluta ett samtal
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Håll ned knappen ( ) i 2 sekunder när du blir uppringd.1

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
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Om volymen vid samtal via smartphone

Volyminställningen för musik och volyminställningen för samtal är oberoende av varandra. Du kan justera volymen för
samtal medan du pratar i telefon. När du lägger på återgår volymen till nivån för musik.
Om AVLS-funktionen är aktiv, kommer din Walkman att hålla volymen för samtal på en måttlig ljudnivå.

Relaterade avsnitt
Ta emot/avsluta ett samtal
Begränsa volymen
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Vad är det omgivande ljud-läget

I det omgivande ljud-läget används mikrofonerna som är inbyggda på höger och vänster sida på din Walkman så att du
kan höra ljud från omgivningen även när du har hörlurar på dig. Var uppmärksam på ljud omkring dig så att du kan
lyssna på musik på ett säkert sätt.

OBS!
I det omgivande ljud-läget kan du höra ljud från omgivningen även när du har hörlurar på dig. Observera dock att inte alla
omgivande ljud hörs i det här läget. Det kan hända att omgivande ljud inte hörs ordentligt på grund av den omgivande miljön, den
sorts musik du spelar på din Walkman eller volymnivån. Var ytterst försiktig när du använder din Walkman på platser där det kan
vara farligt att inte höra ljud från omgivningen (t.ex. på vägar med bil- eller cykeltrafik).

Det kan hända att det omgivande ljud-läget inte fungerar ordentligt om du använder din Walkman med öronsnäckor som inte
passar i dina öron. Använd öronsnäckor av lämplig storlek som passar mjukt och behagligt i öronen.

Relaterade avsnitt
Använda Omgivande ljud-läget
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Använda Omgivande ljud-läget

För att stänga av Omgivande ljud-läget

För att välja ett annat Omgivande ljud-läge

Tryck på knappen ( ) för att sätta på Omgivande ljud-läget.

Ett pip-ljud hörs. Lampan ( ) blinkar två gånger. Omgivande ljud-läget sätts på.

1

Tryck på knappen ( ).
Ett pip-ljud hörs. Lampan ( ) blinkar två gånger.

1.

Tryck på knappen ( ) för att sätta på Omgivande ljud-läget.1.

Dubbelklicka på knappen ( ) upprepade gånger för att välja lämpligt läge.
Ljudvolymen för omgivande ljud ändras. Varje gång du dubbelklickar på knappen ( ) hörs röstvägledningen och
Omgivande ljud-läget ändras i följande ordning.

2.
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OBS!
Även om du stänger av din Walkman, kommer det valda läget att lagras.

När du för ett telefonsamtal via en smartphone fungerar inte Omgivande ljud-läget.

Eventuellt hörs inte omgivande ljud så bra när du använder öronsnäckor för simning. Om så är fallet, byt till standardtypen av
öronsnäckor.

Det omgivande ljudet hörs inte så bra när du har använt din Walkman i en pool eller i havet. Klappa försiktigt delarna runt
knapparna mot en mjuk duk ungefär 30 gånger. Lämna sedan din Walkman på en torr trasa i rumstemperatur i 2 till 3 timmar. Se
till att din Walkman är helt torr innan nästa användning.

Relaterade avsnitt
Vad är det omgivande ljud-läget

4-688-893-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

[Mode A] (svagt) – [Mode B] (standard) – [Mode C] (starkt) – [Mode A] (svagt) ...
Vänta tills röstvägledningen slutat innan du byter till nästa läge.
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Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Delar och kontroller (Fjärrkontroll)

(Endast för modeller med fjärrkontroll)

+/ – knappar (volym)
Tryck på knapparna för att justera volymen för uppspelning av musik eller för samtal.

1.

/ / knapp (*1)

Håll ned knappen i 2 sekunder för att sätta på fjärrkontrollen.
Tryck på knappen för att starta eller pausa uppspelningen.
Tryck på knappen för att besvara eller avsluta ett samtal när din Walkman är ansluten till en smartphone.
Håll ned knappen i 2 sekunder för att avvisa ett samtal.
Håll ned knappen i 2 sekunder för att växla ljudkälla (din Walkman eller en smartphone).

2.

Lampa (blå/röd)

Lampan har olika färger och blinkande mönster. Lampan visar följande.

Fjärrkontrollen slås på.
Batterinivån på fjärrkontrollen är låg.
Fjärrkontrollen är ansluten till din Walkman.
Fjärrkontrollen paras ihop med din Walkman.

När du trycker på valfri knapp tänds lampan. Om lampan inte tänds, är följande orsaker möjliga.

Fjärrkontrollen är avstängd.
Fjärrkontrollen är inte ansluten till din Walkman.
Batteriet är urladdat.

3.

 (föregående)-knapp

Tryck på knappen för att hoppa bakåt i det spelade spåret eller till föregående spår.
Håll ned knappen om du vill snabbspola uppspelningen bakåt.
Dubbelklicka på knappen för att gå tillbaka till det första spåret i den aktuella mappen eller det aktuella albumet.
Dubbelklicka en gång till på knappen för att hoppa tillbaka till det första spåret i föregående mapp eller album.

4.

 (nästa)-knapp

Tryck på knappen för att hoppa till nästa spår.
Håll ned knappen om du vill snabbspola uppspelningen framåt.
Dubbelklicka på knappen för att hoppa till det första spåret i nästa mapp eller album.

5.

Inbyggd antenn  
Täck inte för antennen medan fjärrkontrollen är ansluten till din Walkman. Om du gör det kan anslutningen avbrytas.

6.
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Band7.

Bandögla8.

Knappen har en liten punkt som känns med fingret. Denna punkt kan hjälpa dig att använda knapparna utan att titta på dem.*1

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Använda fjärrkontrollen

(Endast för modeller med fjärrkontroll)
Med hjälp av fjärrkontrollen kan du styra din Walkman trådlöst. Fjärrkontrollen och din Walkman är redan ihopparade
som standard. Det innebär att du kan använda din Walkman och fjärrkontrollen direkt efter att du har satt på dem.

Tips
Du kan använda fjärrkontrollen även om Bluetooth-funktionen på din Walkman är avstängd.

Du kan använda fjärrkontrollen även om det finns en aktiv Bluetooth-anslutning mellan din Walkman och en smartphone.

När du stänger av din Walkman stängs även fjärrkontrollen av.

Om du inte använder fjärrkontrollen under 2 timmar, inaktiveras fjärrkontrollen automatiskt.

Om den återstående batterinivån är låg ändrar lampan ( ) färg till rött.

Om du vill radera ihopparningsinformationen, håll ned knapparna (  och ) i 10 sekunder.

Placera fjärrkontrollen på fingret.

Justera bandet för att passa storleken på ditt finger.

1

Se till att din Walkman är på.2

Håll ned knappen ( ) i 2 sekunder.

Fjärrkontrollen sätts på. Lampan ( ) börjar blinka.
Fjärrkontrollen ansluter automatiskt till din Walkman. Därefter slocknar lampan ( ).
Tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen för att kontrollera anslutningen. Lampan ( ) lyser om din Walkman och
fjärrkontrollen är sammankopplade.

3

Tryck på önskad knapp för att styra din Walkman.4
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OBS!
Du kan inte sätta på eller stänga av din Walkman med fjärrkontrollen.

Om fjärrkontrollen inte har någon ihopparningsinformation går den in i ihopparningsläget automatiskt när du sätter på den.

Du kan inte använda fjärrkontrollen i en pool.

Om du byter batteri i fjärrkontrollen raderas ihopparningsinformationen. Om så är fallet, para ihop din Walkman och fjärrkontrollen
igen.

Relaterade avsnitt
Delar och kontroller (Fjärrkontroll)
Information om att använda fjärrkontrollen
Para ihop din Walkman med fjärrkontrollen
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Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
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Para ihop din Walkman med fjärrkontrollen

(Endast för modeller med fjärrkontroll)
Du kan ansluta en ej ihopparad fjärrkontroll till din Walkman med hjälp av Bluetooth-funktionen.  
Parning krävs i följande fall:

Du har återställt din Walkman till fabriksinställningarna och ihopparningsinformationen har raderats från din
Walkman.
Du har återställt fjärrkontrollen.  
När du håller ned knappen  och knappen  samtidigt i 10 sekunder återställs fjärrkontrollen.
Du har byt batteri i fjärrkontrollen.

När du väl har parat ihop fjärrkontrollen och din Walkman en gång kan du enkelt ansluta dem i framtiden.

Sätt på din ej ihopparade fjärrkontroll.

Lampan på fjärrkontrollen blinkar med omväxlande rött och blått sken.

1

Kontrollera att Bluetooth-funktionen är avstängd på din Walkman.

Om Bluetooth-funktionen är på, håll ned knappen ( ) i 2 sekunder.

2

Håll ned knappen ( ) i 7 sekunder.

Lampan ( ) blinkar snabbt och ihopparningen påbörjas.

När anslutningen har upprättats slutar lampan på fjärrkontrollen att blinka.

3
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Tips
Om du vill radera ihopparningsinformationen för fjärrkontrollen kan du återställa din Walkman.

OBS!
Om ihopparningen avbryts på grund av timeout, prova igen.

Relaterade avsnitt
Sätta på och stänga av Bluetooth-funktionen
Använda fjärrkontrollen
Byta batteri i fjärrkontrollen
Återställa din Walkman till fabriksinställningarna
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Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
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Byta batteri i fjärrkontrollen

(Endast för modeller med fjärrkontroll)
Byt batteri i fjärrkontrollen när lampan ändrar färg till rött. Använd endast litiumknappcellsbatteriet CR1620.
När du öppnar batteriluckan kan vattenbeständigheten försämras på grund av damm etc. Vill du behålla
vattenbeständighetern ska du kontakta närmaste Sony-återförsäljare eller Sony Service Center för att få batteriet bytt (en
extra kostnad tillkommer).

Se till att fjärrkontrollen är avstängd. Ta bort bandet ( ) från öglan ( ).1

Ta bort de 4 skruvarna ( ) med en stjärnskruvmejsel av storlek 0.2

Öppna luckan ( ) och ta ur batteriet. Sätt sedan i ett nytt CR1620-batteri, vänt åt rätt håll.3

Kontrollera att tätningen ( ) är på plats och att den är ren.4

Sätt tillbaka luckan ( ) och skruva åt skruvarna ( ) ordentligt.

Skruva inte åt skruvarna för hårt ( ).

5

Sätt fast bandet ( ) genom öglan igen ( ).6

Håll ned knappen ( ) i 2 sekunder.

Lampan ( ) börjar blinka. Fjärrkontrollen sätts på.

7
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OBS!
Tappa inte bort luckan ( ), skruvarna ( ) eller packningen ( ).

Det batteri som medföljer kan ha en kortare batterilivstid eftersom det installeras på fabriken för att kontrollera prestandan.

Relaterade avsnitt
Sätta på eller stänga av din Walkman
Sätta på och stänga av Bluetooth-funktionen
Para ihop din Walkman med fjärrkontrollen
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Håll ned knappen ( ) i 3 sekunder för att sätta på din Walkman.8

Håll ned knappen ( ) i 2 sekunder för att stänga av Bluetooth-funktionen.9

Håll ned knappen ( ) på din Walkman i 7 sekunder.

Lampan ( ) börjar blinkar snabbt och ihopparningen påbörjas.

När anslutningen har upprättats slutar lampan på fjärrkontrollen att blinka.

10

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Information om att använda fjärrkontrollen

(Endast för modeller med fjärrkontroll)

Specifikationerna för vattenbeständighet för fjärrkontrollen motsvarar IEC 60529 ”Grad av skydd mot inträngande
vatten (IP-kod)” IPX5(*1) och specifikationerna för dammskydd för fjärrkontrollen motsvarar IEC 60529 ”Grad av
skydd mot fasta främmande föremål” IP6X(*2).
Radiovågor överförs inte genom vatten. Du kan inte använda fjärrkontrollen i en pool.
Du kan inte använda fjärrkontrollen när den är blöt.
Antennen  är inbyggd i fjärrkontrollen.
Fjärrkontrollen fungerar eventuellt inte om du använder den under följande förhållanden.

I områden med ett trådlöst LAN.
Nära enheter (mikrovågsugnar, mobiltelefoner, mobila spelenheter etc.) med en aktiv kommunikationsfunktion.
I områden där elektromagnetiska vågor sänds ut.
I situationer där människor kan blockera den inbyggda antennen  i fjärrkontrollen (t.ex. på ett fullsatt tåg).
När du täcker den inbyggda antennen  med handen.

Tvätta fjärrkontrollen i ljummet vatten om sololja eller solskyddskräm hamnat på fjärrkontrollen. Dessa ämnen kan
orsaka skador på fjärrkontrollen, till exempel missfärgning eller sprickor.
Dra inte åt bandet på fjärrkontrollen för hårt. Fingret kan i så fall få utslag från svettning med dålig luftning.
Bandet på fjärrkontrollen kan materialförsämras på grund av långvarig användning eller lagring.

4-688-893-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

IPX5 (grad av skydd mot vattenstrålar): Fjärrkontrollen har testats och bibehåller sin funktionsduglighet under följande testförhållandena: när den
utsätts för direkta vattenstrålar från valfritt håll, i en situation där cirka 12,5 l vatten matas ut per minut under mer än 3 minuter från ett avstånd
på cirka 3 m via ett munstycke med en innerdiameter på 6,3 mm.

* 1

IP6X (grad av skydd mot damm) : Fjärrkontrollen har testats och fortsätter att blockera upprört damm även efter 8 timmar i en testanordning som
innehåller dammpartiklar på upp till 75 μm i diameter.

* 2

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Begränsa volymen

Funktionen AVLS (Automatic Volume Limiter System) minskar risken för hörselskador från höga ljudvolymer. AVLS-
funktionen begränsar den maximala volymen. AVLS har följande funktioner.

AVLS begränsar volymen till en viss nivå.
AVLS förhindrar att andra personer störs av för hög volym.
AVLS låter dig lyssna vid en behagligare volym.

För att stänga av AVLS-funktionen
Medan du håller ned knappen ( ), tryck och håll ned knappen ( ) i 5 sekunder.
Lampan ( ) blinkar två gånger.

Pausa uppspelningen.1

Medan du håller ned knappen ( ), tryck och håll ned knappen ( ) i 5 sekunder.

Lampan ( ) blinkar två gånger och AVLS-funktionen slås på. Din Walkman håller nu volymen på en måttlig nivå.

2
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OBS!
När din Walkman är i hörlursläge kan du inte aktivera AVLS-funktionen.

Relaterade avsnitt
Justera volymen

4-688-893-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
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Justera skillnaderna i volym mellan spår

Du kan justera volymförändringen mellan spår för att minimera skillnaderna i volymnivå (dynamiknormalisering).

Stänga av funktionen för dynamiknormalisering
Medan du håller ned knappen ( ), tryck och håll ned knappen ( ) i 5 sekunder.
Lampan ( ) blinkar två gånger.

OBS!
När din Walkman är i hörlursläge kan du inte aktivera funktionen för dynamiknormalisering.

Pausa uppspelningen.1

Medan du håller ned knappen ( ), tryck och håll ned knappen ( ) i 5 sekunder.

Lampan ( ) blinkar två gånger och funktionen för dynamiknormalisering sätts på.

2
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Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
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Starta om din Walkman

Starta om din Walkman om den inte fungerar som den ska eller om din Walkman fryser. Att starta om den raderar inte
några data eller någon ihopparningsinformation.Gör dock följande innan du startar om din Walkman.
Annars kan data på din Walkman skadas.

Koppla bort din Walkman från datorn.
Stoppa uppspelningen.

Relaterade avsnitt
Återställa din Walkman till fabriksinställningarna
Formatera minnet i din Walkman
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Håll ned knappen ( ) i 10 sekunder, till dess att din Walkman startas om.1

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Återställa din Walkman till fabriksinställningarna

Den här åtgärden återställer alla inställningsparametrar till standardinställningarna.
Om du återställer din Walkman kommer ihopparningsinformation för fjärrkontrollen (endast NW-WS625) och andra
Bluetooth-enheter att raderas.

OBS!
När Bluetooth-anslutningen är aktiv kan du inte återställa din Walkman.

Pausa uppspelningen.1

Se till att Bluetooth-funktionen är avstängd.2

Medan du håller ned knappen ( ), tryck och håll ned knappen ( ) i 15 sekunder.

Lampan ( ) blinkar två gånger. Återställningen är nu slutförd.

3

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Relaterade avsnitt
Starta om din Walkman
Formatera minnet i din Walkman
Para ihop din Walkman med fjärrkontrollen
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Formatera minnet i din Walkman

Den här åtgärden tar bort alla data (inklusive provdata och den medföljande installationsprogramvaran) som är lagrade
på din Walkman. Spara en säkerhetskopia av viktiga data innan du formaterar din Walkmans internminne.

Pausa uppspelningen.1

Se till att Bluetooth-funktionen är avstängd.2

Håll ned knappen ( ) i 15 sekunder.

Lampan ( ) börjar blinka snabbt.

3

Släpp upp knappen ( ).

Lampan ( ) tänds.

4

Tryck på knappen (  eller ) inom 30 sekunder efter det att lampan ( ) börjar lysa rött.5
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OBS!
Du kan inte formatera minnet på din Walkman när Bluetooth-anslutningen är aktiv.

Sony kan inte garantera resultatet om du formaterar minnet på din Walkman med hjälp av en dator.

Även om du formaterar minnet förblir ihopparningsinformationen kvar.

Relaterade avsnitt
Starta om din Walkman
Återställa din Walkman till fabriksinställningarna
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Färgen på lampan ( ) ändras till grönt.  
Om du inte trycker på knappen inom 30 sekunder, avbryts formateringen.

Tryck på knappen ( ) medan lampan ( ) lyser.

Lampan ( ) börjar blinkar snabbt och formateringen startar. När formateringen är klar släcks lampan ( ).

6

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Kontrollera informationen på din Walkman

När din Walkman är ansluten till en dator, kan du kontrollera versionen av systemprogramvaran för din Walkman. Öppna
”Information.txt” i [WALKMAN]-mappen på datorn. Du kan kontrollera följande information.
01: Modellnamn
02: Version på systemprogramvaran

Relaterade avsnitt
Uppdatera systemprogramvaran i din Walkman
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Uppdatera systemprogramvaran i din Walkman

Du kan uppdatera programvaran i din Walkman.
Du får uppdateringsmeddelanden på följande sätt.

Från Music Center for PC (du får uppdateringsmeddelanden automatiskt).
Från webbplatsen för kundsupport (gå till webbplatsen manuellt för att få uppdateringsmeddelanden).

Besök webbplatsen för kundsupport för att få den senaste informationen.
I följande instruktion beskrivs hur du uppdaterar programvaran från webbplatsen för kundsupport.
Närmare information om hur du installerar programvaran finns på webbplatsen för kundsupport.

Tips
För att kontrollera versionsinformationen för din Walkman ansluter du din Walkman till en dator. Öppna sedan ”Information.txt” i
mappen [WALKMAN] på datorn. Du kan kontrollera följande information.

01: Modellnamn
02: Version på systemprogramvaran

Relaterade avsnitt
Webbplats för kundsupport
Starta om din Walkman
Återställa din Walkman till fabriksinställningarna
Formatera minnet i din Walkman
Kontrollera informationen på din Walkman
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Hämta uppdateringsprogrammet till din dator från webbplatsen.1

Anslut din Walkman till datorn.2

Starta uppdateringsprogrammet.3

Följ instruktionerna på skärmen.4

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Om hanteringen av din Walkman

Läs kommentarerna nedan och följ instruktionerna för att använda din Walkman på ett säkert sätt.

Kontakta en läkare om du blir skadad eller bränd vid användning av produkten.
Kontakta närmaste Sony-återförsäljare eller Sony Service Center om din Walkman inte fungerar korrekt.
Iaktta följande försiktighetsåtgärder. Om du inte gör det kan en explosion, brand, elektriska stötar, brännskador eller
personskador uppstå.

Utsätt inte din Walkman för eld.
Låt inte metallföremål komma in i din Walkman.
Kortslut inte kontakterna på din Walkman med metallföremål.
Ta inte isär och gör inga ändringar på din Walkman.
Använd inte din Walkman när det blixtrar eller du hör åska.
Använd inte din Walkman om den orsakar en obekväm reaktion på huden.

Iaktta följande försiktighetsåtgärder. Om du inte gör det kan du skada höljet eller göra så att din Walkman slutar att
fungera.

Placera inte din Walkman i direkt solljus.
Placera inte din Walkman på platser där temperaturen är extremt hög.
Lämna inte din Walkman i direkt solljus. Lämna inte din Walkman i en bil med alla fönster stängda, särskilt inte på
sommaren.  

Placera inte din Walkman på platser där den utsätts för vibrationer.
Släpp inte din Walkman från höjder.
Utsätt inte din Walkman för starka krafter eller stötar.
Placera inte din Walkman på platser där det finns starka magnetfält. Till exempel ska du inte lägga din Walkman
nära en magnet, en högtalare eller en TV.
Sätt inte på din Walkman direkt efter att du har flyttat den från en kall miljö till en varm miljö.
Använd inte din Walkman på fuktiga och varma platser där temperaturen överstiger 45 °C  (till exempel i en
bastu).
Placera inte din Walkman på en ostadig yta eller i ett lutande läge.
Sätt dig inte ned med din Walkman i fickan. 

Använd inte din Walkman på platser där den utsätts för mycket damm.
Tvätta din Walkman i ljummet vatten om sololja eller solskyddskräm har hamnat på din Walkman. Dessa ämnen
kan skada din Walkman, till exempel genom missfärgning eller sprickor.
Öronsnäckorna eller justeringsbandet kan försämras på grund av långvarig användning eller lagring.
Vattenskyddet är inte effektivt mot vissa vätskor (tvålvatten, vatten som innehåller rengöringsmedel eller
badtillsatser, schampo, vatten från varma källor etc.).

Följ instruktionerna vad gäller användning av elektroniska enheter när du är på ett flygplan.
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Värme kan alstras i din Walkman i följande situationer, men det betyder inte att något är fel. Var dock försiktig
eftersom det finns risk för lågtemperaturbrännskador.

När batteriet laddas.
När din Walkman spelar under en längre tid.

Innehåll som du spelar in är endast för personligt bruk. Enligt lagen om upphovsrätt får innehållet inte användas utan
tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.
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Om hörlurarna

Trafiksäkerhet
Använd inte hörlurarna i följande situationer.

När du kör bil eller åker motorcykel eller cykel.
På platser där nedsatt hörsel kan vara farligt. Till exempel på tågplattformar, i områden där det finns trafik eller nära
byggarbetsplatser.

Undvika hörselskador
Observera följande för att skydda din hörsel.

Använd en lagom volymnivå. Lyssna inte på ljudinnehåll på hög volym under en längre tid.
Höj inte volymen plötsligt.

Om öronsnäckorna
När du använder in-ear-hörlurar med en hög grad av friktion ska du tänka på följande. I annat fall finns det risk att du
skadar öronen eller trumhinnorna.

Sätt inte i öronsnäckorna med kraft i öronen.
Ryck inte loss öronsnäckorna ur öronen. När du tar av dig hörlurarna ska du röra öronsnäckorna försiktigt uppåt
och nedåt.

Sov inte när du bär hörlurar.

Visa hänsyn
Undvik att använda din Walkman i miljöer där ljudläckage kan störa andra.

4-688-893-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Om det inbyggda batteriet

Rör inte vid det laddningsbara batteriet med bara händerna om batteriet läcker. Batterivätska kan orsaka brännskador
eller blindhet. Om vätskan kommer i kontakt med din kropp eller dina kläder, tvätta av vätskan omedelbart med rent
vatten.
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Om programvaran

Upphovsrättslagstiftningen förbjuder följande åtgärder utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Reproduktion av programvaran eller manualen i dess helhet eller i delar.
Utlånande av programvaran.

Under inga omständigheter kan Sony hållas ansvarigt för något av följande problem som kan uppstå vid användning
av den medföljande programvaran.

Ekonomisk skada
Utebliven vinst
Anspråk från tredje part

Den medföljande programvaran får inte användas med enheter som den inte är avsedd för.
Observera att specifikationerna för programvaran kan ändras utan föregående meddelande för uppnå en
kvalitetsförbättring.
Förklaringarna i den här användarmanualen förutsätter att du är bekant med en dators grundläggande funktioner och
användningssätt.
Närmare information om användning av datorer och operativsystem finns i datorernas och operativsystemens
respektive manualer.
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Om provdata

Provmusik är förinstallerad på din Walkman för att du ska kunna provlyssna.
Om du tar bort provdata från din Walkman, kan du inte återställa det igen. Vi skickar inga nya provdata.
Provdata är inte installerade i vissa länder eller regioner.

4-688-893-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Att observera när du simmar i en pool eller i havet

Använd inte din Walkman på platser där det är mycket folk eller där det kan vara farligt om du inte hör ljudet från
omgivningen.
När du använder din Walkman på offentliga eller privata badhus ska du följa reglerna som gäller i de lokalerna.
Öronsnäckorna skapar en försegling i hörselgången. Var därför medveten om att det finns risk för skador på öronen
eller trumhinnorna om öronsnäckorna utsätts för högt tryck eller om öronsnäckorna plötsligt tas bort från öronen. På
grund av denna risk bör du undvika intensiv fysisk träning, att dyka i en pool eller liknande medan du har din
Walkman på dig.
Häll inte hett vatten direkt på din Walkman och blås inte varmluft från en hårtork etc., direkt på din Walkman. Använd
aldrig din Walkman på platser med höga temperaturer som t.ex. i bastun eller nära en spis.
Undvika att använda eller lägga din Walkman på följande sorters ställen:

På platser där temperaturen kan stiga över 45  °C, t.ex. rakt i solen, i en parkerad bil, i varmt vatten eller på andra
platser med hög temperatur och hög luftfuktighet.
På platser där temperaturen är under –5  °C.

Om du inte kan undvika att använda din Walkman rakt i solen, så täck över din Walkman med en handduk eller
liknande.
Ljudvolymen är lägre för öronsnäckor för simning än för öronsnäckor av standardtyp. Öka volymen vid behov.
När du byter ut öronsnäckorna för simning mot öronsnäckor av standardtyp blir ljudet högre. Justera volymen så att
du inte skadar trumhinnorna.
Din Walkman kan lossna så att du tappar den under intensiv fysisk träning.
Din Walkman sjunker om du tappar den i vattnet.
Radiovågor överförs inte genom vatten. Du kan inte utföra följande åtgärder via en Bluetooth-anslutning under
vatten.

Lyssna på musik på en smartphone.
Besvara ett samtal.
Använda fjärrkontrollen (endast NW-WS625).

Att observera angående det omgivande ljud-läget
När öronsnäckor för simning är monterade hörs det omgivande ljudet inte lika bra som när öronsnäckor av
standardtyp är monterade.
Det omgivande ljudet hörs inte särskilt bra när du har använt din Walkman i en pool eller i havet. Klappa försiktigt
delarna runt knapparna på din Walkman mot en mjuk duk ungefär 30 gånger. Lägg därefter din Walkman på en mjuk
duk vid rumstemperatur i 2 till 3 timmar, så att den är helt torr nästa gång den ska användas.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

118



Relaterade avsnitt
Vattenbeständighet och dammtäthet hos din Walkman
Skillnader mellan standardtypen av öronsnäckor och öronsnäckor för simning
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Om laddning av batteriet efter simning

Innan du laddar batteriet ska du kontrollera att din Walkman inte är våt.
Om din Walkman är våt, torka av fukten helt och låt din Walkman torka i rumstemperatur. Innan du laddar batteriet
ska du kontrollera att det inte finns någon fukt på din Walkman.
USB-dockan (medföljer) är inte vattenbeständig.

Rör inte vid USB-dockan med våta händer.
Använd inte USB-dockan när din Walkman är våt.

Relaterade avsnitt
Vattenbeständighet och dammtäthet hos din Walkman
Skillnader mellan standardtypen av öronsnäckor och öronsnäckor för simning
Underhåll
Om laddning av batteriet
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Allmän Information

Laddningstiden och den tillgängliga uppspelningstiden beror på följande omständigheter.

Hur många gånger du har laddat batteriet
Användningstemperatur

Om batteriet laddas tillräckligt men batteritiden ändå har minskat till ungefär hälften av det normala, kan det hända
att batteriet är uttjänt.
Ett laddningsbart litiumjonbatteri finns inbyggt i din Walkman. När du ska förvara din Walkman under en längre tid,
kontrollera följande för att förhindra att det inbyggda batteriet försämras.

Förvara din Walkman vid temperaturer mellan –5 °C och +45 °C  .
Om du vill förhindra att batteriet försämras ska du ladda batteriet minst en gång var sjätte månad.  

Du kan känna lätta stickningar i huden vid dina öron, särskilt vid torr luft.  
Detta beror på statisk elektricitet som samlas i kroppen.  
Effekten kan minimeras genom att bära kläder som tillverkats av naturmaterial.
Sony är inte ansvarigt för användardata, inte ens om följande problem uppstår på grund av fel i din Walkman eller en
dator.

Ofullständig inspelning eller nedladdning av data.
Data (t.ex. musik) skadas eller raderas.

4-688-893-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Underhåll

Rengör din Walkman med en mjuk duk, t.ex. en rengöringsduk för glasögon.
För att rengöra en Walkman som har blivit mycket smutsig kan du använda en trasa som är lätt fuktad med ett milt
rengöringsmedel.
Rengör inte med lösningsmedel som alkohol, lacknafta eller thinner. Dessa lösningsmedel kan skada ytan på din
Walkman.

Skötsel och rengöring efter att du har simmat i en pool eller i havet

Rengör öronsnäckorna och din Walkman efter varje användning enligt följande.

Om salt och sand finns kvar på din Walkman, kan metallkontakterna rosta eller främmande ämnen ansamlas. Som
en följd av detta kan det hända att din Walkman inte laddas som den ska, eller att en dator inte kan hitta din
Walkman.
Tvätta din Walkman i ljummet vatten om sololja eller solskyddskräm har hamnat på din Walkman. Dessa ämnen kan
skada din Walkman, till exempel genom missfärgning eller sprickor.
Var noga med att inte få främmande ämnen (öronvax etc.) på hörlursdelarna. Dessa ämnen kan orsaka ljudförlust
eller försämring av ljudkvaliteten.

Ta bort salt och sand från din Walkman direkt när du har använt den i havet. Tvätta din Walkman med färskvatten, till
exempel kranvatten.

1.

Fyll ett handfat eller en hink med färskvatten. Skaka försiktigt din Walkman ungefär 20 gånger. Lägg sedan din
Walkman i blöt i ca 30 minuter.

2.

Ta loss öronsnäckorna från din Walkman. Tvätta sedan öronsnäckorna för hand med ett milt rengöringsmedel. När
du har tvättat öronsnäckorna, torka öronsnäckorna väl.

3.

Skölj kontakterna ( ) och näten ( ) på din Walkman med långsamt rinnande vatten.
Om kontakterna och näten inte är rena, rengör dem med en mjuk borste (t.ex. en tandborste).

4.
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OBS!
Undvik att trycka onödigt hårt på näten. Om du gör det kan näten skadas.

Gnid inte in främmande medel i näten. Om du gör det kan de tryckas in i hörlurarna.

4-688-893-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Ta bort eventuell fukt från kontakterna och ytan på din Walkman med en mjuk, torr trasa.5.

Klappa hörlurarna lätt mot en torr duk. Upprepa klappandet cirka 20 gånger.6.

Klappa försiktigt delarna runt knapparna på din Walkman mot en mjuk duk. Upprepa klappandet cirka 30 gånger.7.

Placera din Walkman på en torr trasa. Lämna sedan din Walkman i rumstemperatur i 2 till 3 timmar.8.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Webbplats för kundsupport

Besök webbplatsen för kundsupport i ditt land eller din region i följande situationer.

När du har en fråga om din Walkman.
När du har ett problem med din Walkman.
När du vill ha information om kompatibla produkter.

För kunder i USA, Kanada och Latinamerika:

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

För kunder i Europa:

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

För kunder i Kina:

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

För kunder i Asien, Oceanien, Mellanöstern och Afrika:

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

För kunder som har köpt de internationella modellerna:

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

4-688-893-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Specifikationer

Gränssnitt

Bluetooth

Bluetooth-specifikationer

Mikrofon

Stereo

Uttag (hörlurar)

Ljudinställningar

Dynamiknormalisering (på/av)

Allmänt

USB Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel)

Kommunikationssystem Bluetooth-specifikation version 4.0

Frekvensband 2,4 GHz-bandet (2,4000 GHz–2,4835 GHz)

Modulationsmetod FHSS, andra

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

Kodek som stöds (*2) SBC (*3), AAC

Bluetooth-profiler är standardiserade utifrån syftet med Bluetooth-enheten.*1
En kodek indikerar formatet för ljudsignalskomprimering och ljudsignalskonvertering.*2
SBC står för Subband Codec.*3

Frekvens
Frekvensomfång
20 Hz till 20 000 Hz
(vid uppspelning av datafil, enkel signalmätning)

Strömkälla Inbyggt laddningsbart litiumjonbatteri
USB-strömförsörjning (från en dator via spelarens USB-docka)

Laddningstid USB-baserad laddning
Cirka 1,5 timmar
Snabbladdning
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Kapacitet

Fjärrkontroll (medföljer endast för NW-WS625)

Bluetooth
Bluetooth-specifikationer

Allmänt

4-688-893-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Laddning i cirka 3 minuter möjliggör uppspelning i upp till cirka 60 minuter.

Användningstemperatur -5 °C till +45 °C 

Vikt Ca 32 g 

Vattenbeständighet/dammtäthet
IP65/IP68 (IEC 60529) eller motsvarande *

Med öronsnäckor för simning monterade*

NW-WS623 4 GB

NW-WS625 16 GB

Kommunikationssystem Bluetooth-specifikation version 4.0

Frekvensband 2,4 GHz-bandet (2,4000 GHz–2,4835 GHz)

Modulationsmetod Övrigt

Strömkälla CR1620 litiumknappcellsbatteri (*1)

Användningstemperatur -5 °C till +45 °C 

Vikt Cirka 11 g 

Vattenbeständighet/dammtäthet IP65 (IEC60529) eller motsvarande

Batteriet som medföljer kan ha en kortare batterilivslängd eftersom det installerades på fabriken för att kontrollera funktionen.*1

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Batteritid

Värdena som anges nedan är ungefärlig batteritid när innehåll spelas upp kontinuerligt.

Batteritiden för din Walkman

Walkman-läge (ca)

Hörlursläge (ca)

OBS!
Även om spelaren är avstängd under en längre period förbrukas fortfarande en liten mängd batteriladdning.

Batteritiden kan variera beroende på volyminställning, användningsförhållanden och omgivningstemperatur.

Batteritiden kan bli 20 % kortare när inställningen för dynamiknormalisering är aktiverad.

Batteritiden vid kontinuerlig uppspelning via en Bluetooth-anslutning kan bli 40 % till 70 % kortare beroende på innehållets format
eller inställningarna på den anslutna enheten.

Batteritiden kan bli ca 20 % kortare när din Walkman har parats ihop med fjärrkontrollen. (Detta är en standardinställning för NW-
WS625.) Återställ din Walkman till fabriksinställningarna för att förlänga batteritiden som beskrivs i det här avsnittet. När du ska
använda fjärrkontrollen måste du para ihop din Walkman och fjärrkontrollen igen. Se [Hjälpguide] för närmare information.

Batteritid för fjärrkontrollen (medföljer endast NW-WS625)

Cirka 18 månader (2 timmars användning varje dag) (*1)

4-688-893-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

MP3 128 kbps
Omgivande ljud-läge PÅ 8 timmar

Omgivande ljud-läge AV 12 timmar

Linear PCM 1411 kbps
Omgivande ljud-läge PÅ 7 timmar

Omgivande ljud-läge AV 10 timmar

Omgivande ljud-läge PÅ 3,5 timmar

Omgivande ljud-läge AV 4 timmar

Batteritiden kan variera beroende på omgivningstemperaturen och hur enheten används. Värdet gäller endast som referens.*1

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Högsta antal inspelningsbara spår

De ungefärliga tiderna baseras på när du överför eller spelar in spår på endast 4 minuter.

Antal (ca)

4-688-893-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

 NW-WS623 NW-WS625

MP3 128 kbps 880 spår 3 850 spår

Linjär PCM 1 411 kbps 75 spår 350 spår

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

128



Hjälpguide

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Format som stöds

Music (*1, *2, *3)

Ljudformat
MP3
Mediafilformat: MP3 (MPEG-1 Layer3)-filformat
Filtillägg: .mp3
Bitfrekvens: 32 kbps till 320 kbps (stöder variabel bithastighet (VBR))
Samplingsfrekvens: 32, 44,1, 48 kHz

WMA
Mediafilformat: ASF-format
Filtillägg: .wma
Bitfrekvens: 32 kbps till 192 kbps (stöder variabel bithastighet (VBR))
Samplingsfrekvens: 44,1 kHz

FLAC
Mediafilformat: FLAC-filformat
Filtillägg: .flac
Bitdjup: 16 bitar
Samplingsfrekvens: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

Linjär PCM
Mediafilformat: Wave-Riff-format
Filtillägg: .wav
Bitfrekvens: 1411 kbps
Samplingsfrekvens: 44,1 kHz

AAC
Mediafilformat: MP4-format
Filtillägg: .mp4, .m4a, .3gp
Bitfrekvens: 16 kbps till 320 kbps (stöder variabel bithastighet (VBR))
Samplingsfrekvens: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

4-688-893-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Samplingsfrekvensen stämmer eventuellt inte överens med alla omkodare.*1
Upphovsrättsligt skyddade filer kan inte spelas upp.*2
Om bithastigheter som inte följer standard eller ej garanterade bithastigheter inkluderas beror på samplingsfrekvensen.*3

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Systemkrav

Internet
Internetanslutning

4-688-893-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
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Din Walkman fungerar inte. Du kan inte sätta på din Walkman.

Om din Walkman är ansluten till en dator, koppla bort din Walkman från datorn.
Starta om din Walkman.
Om problemet kvarstår, ladda batteriet i 30 minuter eller längre med USB-dockan (medföljer).
Obs: 
Så fort driftlampan börjar lysa under laddning kan du använda din Walkman. Även om din Walkman är ansluten till en
dator, kan det hända att driftlampan inte tänds när batterinivån är låg.

4-688-893-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Det går inte att ladda batteriet.

Om kontakterna på din Walkman är smutsiga, kan följande problem uppstå :

Batteriet kan inte laddas.
Datorn hittar inte din Walkman.

Anslut och koppla från din Walkman från USB-dockan flera gånger. Om problemet kvarstår, gör följande:

Rengör kontakterna på din Walkman med en våt och mjuk tandborste, etc.
När du har rengjort din Walkman, avlägsna eventuell fukt från kontakterna på din Walkman med en mjuk, torr
trasa. Torka av din Walkman helt före användning.

Om den kvarvarande batterinivån är för låg, kan det hända att driftlampan inte tänds även om din Walkman ansluts
till en dator. Låt i så fall din Walkman vara ansluten till datorn i 30 minuter eller längre tills driftlampan tänds.

4-688-893-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Det inbyggda uppladdningsbara batteriet tar snabbt slut även när din Walkman är
fulladdad.

Om batteritiden sjunker till hälften av det normala, bör du överväga att byta batteriet.
Batteritiden beror på användningsförhållanden, inställningar och omgivningstemperatur.
Dessutom gör följande åtgärder att batteriet töms snabbare än vid kontinuerlig användning av din Walkman.

Din Walkman sätts på och stängs av ofta.
Inställningarna på din Walkman ändras ofta.
Batteriet laddas och laddas ur upprepade gånger.  
Detta minskar gradvis batteriets kapacitet. Som en följd kan batteriet ta slut snabbt även när det är fulladdat.

Om du vill byta batteriet ska du kontakta närmaste Sony-återförsäljare eller Sony Service Center.
Batteriet kan laddas ungefär 500 gånger i genomsnitt.
Batteriets livslängd beror dock på temperaturen och användningsmiljön.
När ett fulladdat batteris batteritid är hälften så lång som normalt bör du överväga att byta batteriet.
Om du vill byta batteriet ska du kontakta närmaste Sony-återförsäljare eller Sony Service Center.
Byt inte ut batteriet själv. Batteriet är inbyggt i din Walkman. Batteribyte kräver professionella kunskaper och färdigheter.
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Datorn hittar inte den anslutna Walkman-enheten.

Försök med följande:

Kontrollera anslutningen mellan din Walkman och USB-kabeln (USB-dockan).
Se till att din Walkman och datorn är anslutna på rätt sätt med USB-kabeln (USB-dockan) (medföljer).
Om kontakterna på din Walkman är smutsiga, kan du eventuellt inte ladda batteriet eller så kan datorn inte hitta din
Walkman.
Anslut och koppla från din Walkman och USB-dockan flera gånger. Om problemet kvarstår kan du prova att ta bort
smuts från kontakterna på din Walkman med hjälp av en våt och mjuk tandborste, etc.
Glöm inte att använda USB-kabeln (USB-dockan) (medföljer) för att ansluta din Walkman till datorn.

1.

Starta om datorn.
Koppla bort din Walkman från datorn och starta om datorn.

2.

Starta om din Walkman.
Håll ned knappen ( ) i 10 sekunder, till dess att din Walkman startas om.

3.

Anslut din Walkman till en annan USB-port på datorn.
Anslut din Walkman till en annan USB-port om datorn har flera USB-portar. Kontrollera sedan om datorn hittar din
Walkman nu.
Om andra enheter än din Walkman är anslutna till datorn via USB, koppla bort de andra enheterna.
Anslut bara din Walkman till datorn och kontrollera om din Walkman och datorn fungerar korrekt.
Om du använder någon av följande enheter, ta bort enheten från datorn. Anslut sedan din Walkman direkt till en
USB-port på datorn.

En USB-hubb utan en AC-adapter
Ett USB-gränssnittskort

4.

Installera om drivrutinen.
Om drivrutinen på datorn inte fungerar korrekt, kan det hända att datorn inte hittar din Walkman.

5.

Inaktivera bakgrundsprogram, och anslut sedan din Walkman till datorn.
Om det finns aktiva bakgrundsprogram på datorn (till exempel antivirusprogram), kan datorn eventuellt inte hitta din
Walkman.
Avsluta bakgrundsprogrammen innan du ansluter din Walkman till datorn.
För närmare information om hur du avslutar bakgrundsprogram, gör på följande sätt.

Kontrollera hjälpinformationen för varje program.
Kontakta tillverkaren av programmet.
Kontakta tillverkaren av datorn.

6.
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Ljudet blir dämpat (låg volym). Inget ljud hörs.

Om ett främmande ämne (t.ex. öronvax) fastnar på hörlurarna kan följande problem uppstå.

Ljudet är otydligt.
Ljudvolymen är låg.

Rengör nätet med en tandborste, etc.

Tips
Om volymen bara är låg när du använder fjärrkontrollen (endast NW-WS625), kontrollera att fjärrkontrollen är torr.

Om fjärrkontrollen är våt, torka av fjärrkontrollen noggrant med en torr trasa innan användning.

4-688-893-12(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Ta bort öronsnäckorna.1.

Skölj kontakterna och näten på din Walkman med långsamt rinnande vatten.
Skrapa bort eventuella ämnen på näten i sidled med en tandborste med mjuka borst.
Undvik att trycka onödigt hårt på näten. Om du gör det kan näten skadas.

: Kontakter
: Nät

2.

När du har tagit bort ämnet, avlägsna eventuell fukt från ytan på din Walkman med en mjuk, torr trasa.3.

Klappa hörlurarna lätt mot en torr duk. Upprepa klappandet cirka 20 gånger.
Placera din Walkman på en torr trasa. Lämna sedan din Walkman i rumstemperatur i 2 till 3 timmar.

4.

Fäst öronsnäckorna ordentligt.
Kontrollera om ljudet är normalt.

5.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
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Din Walkman spelas inte upp spår i önskad ordning.

Om du överför spår från en dator till din Walkman genom att dra och släppa spåren, kan spårordningen bli en annan än
den i albumet.
Om så är fallet, prova följande:

Tips
När din Walkman har läst av namnen på mapparna och filerna, spelar din Walkman upp spåren i följande ordning.

Enkelbyte-siffror
Enkelbyte-bokstavstecken
Dubbelbyte-Hiragana
Dubbelbyte-Katakana
Kinesiska tecken (Kanji)
Dubbelbyte-siffror
Dubbelbyte-bokstavstecken
Enkelbyte-Katakana
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Anslut din Walkman till en dator.1.

På datorn, öppna [Dator] – [WALKMAN].
På en Mac-dator, öppna [WALKMAN] från skrivbordet.

2.

Öppna [MUSIC] i [WALKMAN].3.

Lägg till ett nummer i början av mappnamnet eller filnamnet (spårnamnet).
Till exempel: [001_albumnamn] eller [002_låtnamn], etc.

4.

Koppla bort din Walkman från datorn.
Din Walkman kommer att spela upp låtarna i nummerordning.

5.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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Samma spår eller album spelas upp upprepade gånger. Spår spelas upp i
slumpmässig ordning.

Ändra uppspelningsläget till Normalt.

Varje gång du trycker på knappen ( ) hörs röstvägledningen och uppspelningsläget ändras i följande ordning.
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play] ...
Vänta tills röstvägledningen slutat innan du byter till nästa spelsätt.
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Så här underhåller och rengör du din Walkman efter idrottsutövande (simning eller
löpning, etc.)

Om svett, poolvatten, sand eller lera fastnar på din Walkman, gör på följande sätt:

Skölj av kontakterna på din Walkman och hörlurarna med långsamt rinnande kranvatten.
Torka din Walkman ordentligt.

Om kontakterna är smutsiga kan det hända att de elektriska anslutningarna inte fungerar. Om främmande ämnen (t.ex.
öronvax) fastnar på hörlurarna kan det hända att ljudet hörs otydligt eller med låg volym.
Skölj din Walkman med vatten, häll av vattnet från din Walkman och torka din Walkman enligt följande:

Ta bort salt och sand från din Walkman direkt efter att du använt den. Tvätta din Walkman med färskvatten,
till exempel kranvatten.

1.

Fyll ett handfat eller en hink med färskvatten. Skaka försiktigt din Walkman ungefär 20 gånger. Lägg sedan
din Walkman i blöt i ca 30 minuter.

2.

Ta loss öronsnäckorna från din Walkman. Tvätta sedan öronsnäckorna för hand med ett milt
rengöringsmedel. När du har tvättat öronsnäckorna, torka öronsnäckorna väl.

3.

Skölja kontakterna och näten på din Walkman med långsamt rinnande vatten.
Om kontakterna ( ) och näten ( ) inte är rena, rengör dem med en mjuk borste (t.ex. en tandborste).

4.

Ta bort eventuell fukt från kontakterna och ytan på din Walkman med en mjuk, torr trasa.5.

Klappa hörlurarna lätt mot en torr duk. Upprepa klappandet cirka 20 gånger.6.
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OBS!
Undvik att trycka onödigt hårt på näten. Om du gör det kan näten skadas.

Gnid inte in främmande medel i näten. Om du gör det kan de tryckas in i hörlurarna.
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Klappa försiktigt delarna runt knapparna på din Walkman mot en mjuk duk. Upprepa klappandet cirka 30
gånger.

7.

Placera din Walkman på en torr trasa. Lämna sedan din Walkman i rumstemperatur i 2 till 3 timmar.8.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.
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