
Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

Bu kılavuzu sorun yaşadığınızda veya WALKMAN®'�n�z� nasıl kullanacağınızı öğrenmek �sted�ğ�n�zde kullanın.

Bazı ülkelerde/bölgelerde satışı yapılan Walkman'�n reng�, yukarıda göster�lenden farklı olab�l�r.

W�ndows b�lg�sayar �ç�n öner�len uygulama “Mus�c Center for PC” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.

Başlarken

İlk kullanımdan önce

Walkman kılavuzları ve genel b�lg�ler

Paket �çer�ğ�n�n kontrol ed�lmes�

Ürünle ver�len aksesuarların kullanılması

Standart t�pte kulak�ç� kulaklıklar �le Yüzmede Kullanılan Kulak�ç� Kulaklıklar arasındak� farklar
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Kulak�ç� kulaklıkların değ�şt�r�lmes�

Mus�c Center for PC'�n yüklenmes� (W�ndows)

Content Transfer'�n yüklenmes� (Mac)

Güç/Şarj İşlem�

Walkman'� açıp kapama

P�l� şarj etme

P�l ömrünün uzatılması

P�l�n şarj ed�lmes�yle �lg�l� notlar

Temel İşlemler

Parçalar ve kumandalar

Walkman'�n kullanımı

Walkman'�n kulaklarınıza takılması

Tam yerleşt�rme

Walkman'�n çıkarılması

OPR (çalışma) lambası

OPR lambasından durumu kontrol etme

Walkman'� suda kullanma

Bu Walkman'�n su geç�rmezl�k ve toza dayanıklılık performansı

Kulak�ç� kulaklıkların Yüzmede Kullanılan Kulak�ç� Kulaklıklarla değ�şt�r�lmes�

Yüzerken ses neden boğuk çıkıyor?

Havuzda veya den�zde yüzerken d�kkat ed�lecek hususlar

Yüzme sonrasında p�l�n şarj ed�lmes�yle �lg�l� notlar

Ses düzey�n�n ayarlanması

Avrupa ve Kore D�rekt�fler�ne uygun ses düzey� �şlem�

Müz�k Aktarımı

Müz�k �çer�ğ�n�n hazırlanması

W�ndows b�lg�sayar kullanma

İçer�ğ�n W�ndows b�lg�sayardan Mus�c Center for PC kullanarak aktarılması

W�ndows Gezg�n� kullanarak �çer�ğ�n aktarılması
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İçer�ğ�n Walkman'den Mus�c Center for PC'ye aktarılması

Mac b�lg�sayar kullanma

İçer�ğ�n Mac b�lg�sayardan Content Transfer kullanarak aktarılması

Mac F�nder kullanılarak �çer�ğ�n aktarılması

B�lg�sayarda çalma l�stes� oluşturma

B�lg�sayardan �çer�k aktarımı �le �lg�l� notlar

Müz�k Çalma/Düzenleme/S�lme

Müz�k çalma

Öncek� veya sonrak� b�r�me (klasör/çalma l�stes�/albüm) atlama

Çalma modunu değ�şt�rme (Tekrar/Karışık)

Çalma aralığının (klasör/çalma l�stes�/albüm) değ�şt�r�lmes�

Walkman'den parçaların s�l�nmes�

Akıllı telefonda çalma ve çağrılar

Bluetooth

Bluetooth �şlev� �le yapab�lecekler�n�z

Walkman'� akıllı telefona bağlama

Akıllı telefonla Tek dokunuşla bağlantılar (NFC)

Walkman'�n eşleşt�r�lmem�ş b�r Andro�d akıllı telefona �lk kez bağlanması

Walkman'�n eşleşt�r�lmem�ş b�r �Phone'a �lk kez bağlanması

Walkman'�n eşleşt�r�lm�ş b�r akıllı telefona bağlanması

Akıllı telefonda müz�k çalma

Bluetooth �şlev�n� açıp kapatma

Akıllı telefondak� müz�ğ� çalma

Ses kaynağı olarak Walkman'�n veya akıllı telefonun seç�lmes�

Kablosuz çalma kal�tes�n�n seç�lmes�

Bluetooth �şlev� �le �lg�l� notlar

Akıllı telefondan müz�k çalma �le �lg�l� notlar

Telefon çağrıları

Çağrı yanıtlama / çağrı kapatma

Çağrıyı reddetme
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Akıllı telefonlardak� çağrılar �ç�n ses düzey� �le �lg�l� notlar

Çeş�tl� İşlevler

Ortam Ses� Modu

Ortam Ses� Modu ned�r?

Ortam Ses� Modunun Kullanımı

Uzaktan Kumandanın kullanılması (sadece NW-WS625)

Parçalar ve kumandalar (Uzaktan Kumanda)

Uzaktan Kumandanın kullanılması

Walkman'� Uzaktan Kumandayla eşleşt�rme

Uzaktan Kumanda p�l�n�n değ�şt�r�lmes�

Uzaktan Kumanda kullanımı hakkında notlar

Ses ayarlarının yapılması

Ses düzey�n�n sınırlanması

Parçalar arasında ses düzey� farklılıklarını azaltmak

Yen�den başlatma / Sıfırdan başlatma

Walkman'�n yen�den başlatılması

Walkman'� fabr�ka ayarlarına sıfırlama

Walkman belleğ�n�n b�ç�mlend�r�lmes�

Sürüm b�lg�s� / S�stem güncellemeler�

Walkman �le �lg�l� b�lg�ler�n kontrol ed�lmes�

Walkman s�stem yazılımının güncellenmes�

B�ld�r�

Walkman'�n kullanımı �le �lg�l� notlar

Kulaklık �le �lg�l� notlar

Dah�l� p�l �le �lg�l� notlar

Yazılım hakkında notlar

Örnek ver� �le �lg�l� notlar

Havuzda veya den�zde yüzerken d�kkat ed�lecek hususlar

Yüzme sonrasında p�l�n şarj ed�lmes�yle �lg�l� notlar
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Genel B�lg�ler

Bakım

Müşter� Destek Web S�tes�

Türkçe �ç�n uyumluluk

Tekn�k Özell�kler

Tekn�k Özell�kler

P�l ömrü

Kayded�leb�lecek maks�mum şarkı sayısı

Desteklenen formatlar

S�stem gereks�n�mler�

Sorun G�derme

Güç/Şarj İşlem�

Walkman çalışmıyor. Walkman'� açamıyorsunuz.

P�l şarj ed�lem�yor.

Walkman tam şarj ed�lse b�le dah�l� yen�den şarj ed�leb�l�r p�l çabuk b�t�yor.

B�lg�sayar

B�lg�sayar bağlı Walkman'� algılamıyor.

Müz�k Çalma

Ses boğuk çıkıyor (düşük ses düzey�). Ses çıkmıyor.

Walkman parçaları �stenen sırada çalmıyor.

Aynı parça veya albüm art arda çalınır. Parçalar rastgele sırada çalınır.

D�ğer b�lg�ler

Spordan (yüzme veya koşu, vb.) sonra Walkman'�n bakımı ve tem�zlenmes�
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

İlk kullanımdan önce

Walkman'� terc�h ett�ğ�n�z �ç�n teşekkür eder�z.

Yasalar, yönetmel�kler ve t�car� marka hakları �le �lg�l� b�lg� �ç�n ün�ten�z�n dâh�l� belleğ�ndek� “Öneml� B�lg�ler”e bakın.
B�lg�ler� okumak �ç�n [Important_Informat�on] dosyasını b�lg�sayarınıza kopyalayın ve aşağıdak� adımları �zley�n. 
[Important_Informat�on] dosyasına ç�ft tıklayın. Ardından d�l� seç�n.

Walkman'� kullanmaya başlamadan önce [İlg�l� Konu] altındak� konuları okuyun.

D�ğer tüm t�car� markalar ve tesc�ll� t�car� markalar �lg�l� sah�pler�n�n t�car� veya tesc�ll� t�car� markalarıdır. Bu kılavuzda,
TM ve ® �şaretler� bel�rt�lmem�şt�r.

Walkman'� kullanmaya başlamadan önce aşağıdak� b�lg�ler� kontrol ed�n.

Model adları

Bu [Yardım Kılavuzu]'nda b�rkaç model adı geçer. Bazı modeller, Walkman'� satın aldığınız ülkeye veya bölgeye göre
mevcut değ�ld�r.

B�lg�sayar s�stem gereks�n�mler�

Walkman'� b�r b�lg�sayara bağlarken b�lg�sayar s�stem gereks�n�mler�n� kontrol ed�n.

P�l� şarj etme

Walkman'� �lk defa kullanırken p�l düzey� düşük olab�l�r. Kullanmadan önce p�l� şarj ed�n.

Res�mler

Bu kılavuzda göster�len res�mler sadece referans amaçlıdır.
Gerçek üründen farklı olab�l�rler.

Tasarım ve özell�kler önceden b�ld�r�lmeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.

İlg�l� Konu
Walkman kılavuzları ve genel b�lg�ler
S�stem gereks�n�mler�
P�l� şarj etme
Walkman'�n kullanımı �le �lg�l� notlar
Kulaklık �le �lg�l� notlar
Dah�l� p�l �le �lg�l� notlar
Yazılım hakkında notlar
Örnek ver� �le �lg�l� notlar

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Havuzda veya den�zde yüzerken d�kkat ed�lecek hususlar
Yüzme sonrasında p�l�n şarj ed�lmes�yle �lg�l� notlar
Genel B�lg�ler
Bakım
Müşter� Destek Web S�tes�

4-688-893-72(3) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

Walkman kılavuzları ve genel b�lg�ler

Sony, Walkman �le �lg�l� aşağıdak� kılavuzları ve b�lg�ler� sağlar.
Sağlanan kılavuzlar aşağıdak� �şlemler� ve �şlevler� açıklar.

Temel �şlemler.
Açıklama gerekt�ren eşs�z �şlevler.
Tal�mat gerekt�ren karışık �şlemler.

Yardım Kılavuzu

Bu Yardım Kılavuzu sadece standart çalıştırma prosedürler�n� sağlar.

İçer�ğ�n Walkman'e aktarılması.
Çeş�tl� �şlevler�n kullanılması.
Walkman'�n kullanımı �le �lg�l� notlar.

 Başlangıç Kılavuzu (basılı)

Walkman'� satın aldıktan sonra müz�k d�nlemeye başlamak �ç�n temel adımlar.

Kullanma Kılavuzu (basılı)

Walkman'�n kullanımı �le �lg�l� notlar
Uyumluluk b�lg�s�
[Öneml� B�lg�ler]'e er�ş�m

Walkman'�n�z� Havuz veya Den�zde Kullanmadan Önce Okuyun

Yüzmede Kullanılan Kulak�ç� Kulaklıkların takılması
Walkman'�n havuzda veya den�zde kullanımı �le �lg�l� notlar
Bakım b�lg�ler�

Öneml� B�lg�ler (Walkman belleğ�yle sağlanır)

Tel�f hakları, yasalar ve düzenlemelerle �lg�l� b�lg� 
Dosyayı okumak �ç�n ürünle ver�len yazılımı b�lg�sayarınıza yükley�n.

Müşter� Destek Web S�tes� (çevr�m�ç�)

Bu [Yardım Kılavuzu]'ndak� [Müşter� Destek Web S�tes�] kısmına bakın.

Walkman �le �lg�l� en son b�lg�ler
SSS: Sık Sorulan Sorular

İlg�l� Konu

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Müşter� Destek Web S�tes�
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

Paket �çer�ğ�n�n kontrol ed�lmes�

NW-WS623/WS625 (Ortak)
Walkman (1)
Kulak�ç� kulaklıklar (1 takım)
Yüzmede kullanılan kulak�ç� kulaklıklar (1 takım)
USB yuvası (1)
USB kablosu (1)
Ayar bandı (1)
Başlangıç Kılavuzu
Kullanma Kılavuzu
Walkman'�n�z� Havuz veya Den�zde Kullanmadan Önce Okuyun

NW-WS625
Uzaktan Kumanda (1)

4-688-893-72(3) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

Standart t�pte kulak�ç� kulaklıklar �le Yüzmede Kullanılan Kulak�ç� Kulaklıklar
arasındak� farklar

Walkman �le �k� farklı t�p kulak�ç� kulaklıklar ver�l�r. Yüzerken Yüzmede Kullanılan Kulak�ç� Kulaklıkları kullanın.

Standart t�pte kulak�ç� kulaklıklar
Standart t�pte kulak�ç� kulaklıkları oldukça çeş�tl� durumlarda kullanab�l�rs�n�z.

Yüzmede Kullanılan Kulak�ç� Kulaklıklar
Yüzmede Kullanılan Kulak�ç� Kulaklıklar, kulaklıkların �ç�ne su g�rmes�n� engeller. Yüzmede Kullanılan Kulak�ç� Kulaklıkları
yüzerken rahat b�r şek�lde müz�k d�nlemek �ç�n kullanab�l�rs�n�z.

Not
Yüzmede Kullanılan Kulak�ç� Kulaklıklar takılıyken, standart t�pte kulak�ç� kulaklıklara kıyasla ses düzey� daha düşüktür. Gerek�rse
ses düzey�n� yükselt�n.

Yüzmede Kullanılan Kulak�ç� Kulaklıkları standart t�pte kulak�ç� kulaklıklarla değ�şt�r�rsen�z, ses düzey� yüksel�r. Kulaklarınızı
korumak �ç�n ses düzey�n� ayarlayın.

İlg�l� Konu
Paket �çer�ğ�n�n kontrol ed�lmes�
Kulak�ç� kulaklıkların değ�şt�r�lmes�
Kulak�ç� kulaklıkların Yüzmede Kullanılan Kulak�ç� Kulaklıklarla değ�şt�r�lmes�

4-688-893-72(3) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

Kulak�ç� kulaklıkların değ�şt�r�lmes�

Daha �y� ses kal�tes� �ç�n her kulağa uygun boyutta kulak�ç� kulaklıklar seç�n.

İpucu
Kulak�ç� kulaklıklar aşındığında, yen�ler�n� satın alın.

Kulak�ç� kulaklıklar k�rlen�rse kulaklıktan çıkarın. Daha sonra kulak�ç� kulaklıkları nötr deterjanla el�n�zde yıkayın. Yıkadıktan sonra,
suyunu akıtın ve kulak�ç� kulaklıkları yen�den takın.

Kulak�ç� kulaklıkları kulaklıktan ayırın.

Kulaklığı tutun ve daha sonra kulak�ç� kulaklıkları çev�rerek çek�n.
Kulak�ç� kulaklıklar kaygansa yumuşak kuru b�r beze sarın.

1

Yen� kulak�ç� kulaklıkları kulaklığa takın.

Kulak�ç� kulaklıkları kulaklığa sıkıca sokun. Kulak�ç� kulaklıkların uçlarını ( ) kulaklık üzer�ndek�  �le h�zalayın.

Kulak�ç� kulaklıkların çıkmasını veya kulaklarınızda sıkışmasını engellemek �ç�n kulak�ç� kulaklıkları mutlaka doğru
takın.

2
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İlg�l� Konu
Paket �çer�ğ�n�n kontrol ed�lmes�
Standart t�pte kulak�ç� kulaklıklar �le Yüzmede Kullanılan Kulak�ç� Kulaklıklar arasındak� farklar
Kulak�ç� kulaklıkların Yüzmede Kullanılan Kulak�ç� Kulaklıklarla değ�şt�r�lmes�

4-688-893-72(3) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

Mus�c Center for PC'�n yüklenmes� (W�ndows)

Mus�c Center for PC, W�ndows b�lg�sayarlar �ç�n b�r uygulamadır. Mus�c Center for PC'�n son sürümünü kullanın.
Mus�c Center for PC'yu kullanarak aşağıdak� �şlemler yapab�l�rs�n�z.

CD'lerden b�lg�sayara �çer�k (örneğ�n müz�k) aktarma.

İçer�k düzenleme ve yönetme.
Örneğ�n çalma l�steler� oluşturab�l�rs�n�z.

B�lg�sayardak� �çer�ğ� Walkman'e aktarma.

Mus�c Center for PC'� yüklemeden önce s�stem gerekl�l�kler�n� kontrol ed�n.

İlg�l� Konu
Müz�k �çer�ğ�n�n hazırlanması
İçer�ğ�n W�ndows b�lg�sayardan Mus�c Center for PC kullanarak aktarılması
S�stem gereks�n�mler�

4-688-893-72(3) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on

Mus�c Center for PC �nd�rme web s�tes�ne g�r�n.

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

1

Mus�c Center for PC'� yükley�n.

Yükleme �le �lg�l� daha fazla b�lg� �ç�n Mus�c Center for PC destek web s�tes�nde [İnd�rme] – [Kurulum prosedürü]
kısmına bakın. (http://www.sony.net/smc4pc/)

2

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

Content Transfer'�n yüklenmes� (Mac)

Content Transfer, Mac b�lg�sayarlarda kullanılan yazılımdır. Content Transfer'�n son sürümünü kullanın. �Tunes veya
F�nder �le yönett�ğ�n�z �çer�ğ� aktarab�l�rs�n�z. Walkman'e aktarmak �ç�n tek yapmanız gereken parçaları veya albümler�
sürükley�p bırakmaktır.
Content Transfer'� yüklemeden önce s�stem gerekl�l�kler�n� kontrol ed�n.

Not
İsten�rse b�lg�sayarı yen�den başlatın. Ekrandak� tal�matları �zley�n.

İlg�l� Konu
Müz�k �çer�ğ�n�n hazırlanması
İçer�ğ�n Mac b�lg�sayardan Content Transfer kullanarak aktarılması
S�stem gereks�n�mler�

4-688-893-72(3) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on

Content Transfer �ç�n yükleme programına er�ş�n.

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

1

İnd�r�len dosyayı açın.

[ContentTransfer.dmg] �nd�rme klasörüne otomat�k olarak kayded�l�r. Klasör otomat�k olarak açılab�l�r.

2

Content Transfer'� yükley�n.

[ContentTransfer.pkg] dosyasını çalıştırın. Ekrandak� tal�matları �zley�n. Yükleme tamamlandığında  göster�l�r.

3

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

Walkman'� açıp kapama

Walkman'� kapatmak �ç�n
( ) numaralı düğmey� 3 san�ye basılı tutun.
Kapatma ses� çıkar. Daha sonra Walkman ve lamba ( ) kapanır.

İpucu
Walkman 30 dak�ka boyunca kullanılmazsa Walkman otomat�k olarak kapanır (sadece çalma duraklatılmışken). Walkman'� açmak
�ç�n ( ) numaralı düğmey� 3 san�ye basılı tutun.

Walkman'� kapattığınızda Uzaktan Kumanda (sadece NW-WS625) kapanır.

İlg�l� Konu
OPR lambasından durumu kontrol etme
Uzaktan Kumandanın kullanılması

4-688-893-72(3) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on

( ) numaralı düğmey� 3 san�ye basılı tutun.

Başlama ses� çıkar.
Walkman açıldığında lamba ( ) yanar.

1

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

P�l� şarj etme

İpucu
P�l�n tam şarj olması �ç�n gereken süre �le �lg�l� daha fazla b�lg� �ç�n bkz. [Tekn�k Özell�kler].

Not
B�lg�sayar aşağıdak� durumlarda Walkman'� algılamayab�l�r.

Walkman'� b�lg�sayara �lk kez bağladığınızda.
Walkman uzun süre kullanılmadığında.  
Walkman'� yaklaşık 10 dak�ka şarj ed�n. Walkman normal çalışmaya başlayab�l�r.

USB kablosunu (ürünle ver�l�r) USB yuvasına (ürünle ver�l�r) bağlayın. Daha sonra Walkman'� USB yuvasına
takın.

Term�naller� (  ve ) mutlaka bağlayın.

1

Walkman'� USB aracılığıyla çalışan b�r b�lg�sayara bağlayın.

Şarj durumunu lamba ( ) �le kontrol edeb�l�rs�n�z.
P�l şarj olurken: turuncu
Şarj tamamlandığında: yeş�l

2

Walkman'� b�lg�sayardan ayırın.3
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Walkman'�n term�naller� ıslaksa term�naller� kurulayın.

Walkman'�n term�naller� k�rl�yse term�naller� yumuşak kuru b�r bezle tem�zley�n.

Walkman aşağıdak� durumlarda kullanılamaz.

Walkman b�r b�lg�sayara bağlıyken.
P�l şarj olurken.

İlg�l� Konu
P�l ömrünün uzatılması
P�l�n şarj ed�lmes�yle �lg�l� notlar
Yüzme sonrasında p�l�n şarj ed�lmes�yle �lg�l� notlar
Tekn�k Özell�kler

4-688-893-72(3) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

P�l ömrünün uzatılması

Walkman'� şu şek�lde kullanarak p�l tüket�m�n� azaltab�l�rs�n�z.
P�l ömrü kullanım koşullarına bağlıdır. P�l ömrü �le �lg�l� daha fazla b�lg� �ç�n bkz. [P�l ömrü].

Walkman'� kullanmıyorken gücü elle kapatın.
Tüm ses kal�te ayarlarını kapalı hale get�r�n.
Kullanmıyorken Bluetooth �şlev�n� kapatın.

İlg�l� Konu
P�l� şarj etme
Walkman'� açıp kapama
Ses düzey�n�n sınırlanması
Parçalar arasında ses düzey� farklılıklarını azaltmak
Bluetooth �şlev�n� açıp kapatma
Akıllı telefonla Tek dokunuşla bağlantılar (NFC)
Dah�l� p�l �le �lg�l� notlar
Walkman'�n eşleşt�r�lm�ş b�r akıllı telefona bağlanması
P�l ömrü

4-688-893-72(3) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

P�l�n şarj ed�lmes�yle �lg�l� notlar

Şarj etme süres�, p�l kullanım koşullarına bağlıdır.
P�l yeter� kadar şarj ed�l�yor ancak p�l ömrü normal ömrünün yaklaşık yarısına düşüyorsa p�l esk�m�ş olab�l�r. S�ze en
yakın Sony satıcısına veya Sony Serv�ce Center'a başvurun.
B�lg�sayar aşağıdak� durumlarda Walkman'� algılamayab�l�r.

Walkman'� b�lg�sayara �lk kez bağladığınızda.
Walkman uzun süre kullanılmadığında.  
Walkman'� yaklaşık 10 dak�ka şarj ed�n. Walkman normal çalışmaya başlayab�l�r.

Ortam sıcaklığı, tavs�ye ed�len aralığın dışına çıktığında şarj �şlem� zorunlu olarak sonlandırılır.P�l�, 5 °C �le 35 °C 
arasındak� ortam sıcaklığında şarj ed�n.
P�l, tamamen boş durumda yaklaşık 500 kez yen�den şarj ed�leb�l�r. Kes�n rakam kullanım koşullarına bağlı olarak
değ�şeb�l�r.
P�l�n bozulmasını önlemek �ç�n, p�l� en az altı ayda b�r şarj ed�n.
Şarj �şlem�, ev yapımı veya mod�f�ye ed�lm�ş b�lg�sayar kullanıldığında garant� ed�lmez.
B�r USB merkez�nden şarj etme yalnızca onaylı logolu, kend�nden gücü bulunan b�r USB merkez� kullanıldığında
garant� ed�l�r.
Walkman'� b�lg�sayara, b�lg�sayar AC güç kaynağına bağlı değ�lse uzun süre bağlamayın. Aks� takd�rde b�lg�sayarın
p�l� b�teb�l�r.
Walkman b�lg�sayara bağlıyken aşağıdak� uyarılara uyun. Aks� takd�rde Walkman düzgün çalışmayab�l�r.

B�lg�sayarı açmayın.
B�lg�sayarı yen�den başlatmayın.
B�lg�sayarı uyku modundan uyandırmayın.
B�lg�sayarı kapatmayın.

Walkman şarj sırasında ısınab�l�r. Bu b�r arıza değ�ld�r.
Walkman'� b�lg�sayar kullanarak şarj ederken ver� aktarımı sırasında USB kablosunu çıkarmayın. USB kablosunu
çıkarırsanız Walkman'dek� ver� kaybolab�l�r.

İlg�l� Konu
P�l� şarj etme
P�l ömrünün uzatılması
Yüzme sonrasında p�l�n şarj ed�lmes�yle �lg�l� notlar
Dah�l� p�l �le �lg�l� notlar
P�l ömrü

4-688-893-72(3) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

Parçalar ve kumandalar

Kulak�ç� kulaklık
Kullanım koşullarına uygun olarak kulak�ç� kulaklıkları değ�şt�reb�l�rs�n�z (standart t�pte kulak�ç� kulaklıklar veya
Yüzmede Kullanılan Kulak�ç� Kulaklıklar). Daha �y� ses kal�tes� �ç�n her kulağa uygun boyutta kulak�ç� kulaklıklar seç�n.

1.

N-�şaret�
Bluetooth bağlantısı kurmak �ç�n Bluetooth c�hazını bu �şarete dokundurun. (Bluetooth c�hazı NFC �şlev�n�
desteklemel�d�r.)

2.

MODE düğmes�

Çalma modunu değ�şt�rmek �ç�n (Normal Play/ Repeat Play/ Shuffle Play/ Shuffle All) düğmeye basın.
Çalma aralığını değ�şt�rmek �ç�n (Folder Mode/ Playl�st Mode/ Album Mode) düğmey� 3 san�ye basılı tutun.
Mevcut parçayı art arda çalmak �ç�n (One Track Repeat) düğmeye ç�ft tıklayın.

3.

AMB/  (Ortam Ses� Modu/Bluetooth) düğmes�

Ortam Ses� Modunu açmak veya kapatmak �ç�n düğmeye basın. Kulaklık takarken b�le ortam ses�n� duyab�l�rs�n�z.
Farklı b�r Ortam Ses� Modu seçmek �ç�n düğmeye ç�ft tıklayın. Ortam Ses� Modu açıkken etrafınızdak� çevreye
göre b�r Ortam Ses� Modu seçeb�l�rs�n�z (Mode A/Mode B/Mode C).
Bluetooth �şlev�n� açmak veya kapatmak �ç�n düğmey� 2 san�ye basılı tutun.
Walkman'� b�r Bluetooth c�hazıyla eşleşt�rmek �ç�n düğmey� 7 san�ye basılı tutun.

4.

+ (*1)/– (ses düzey�) düğmeler�
Düğmelere basarak müz�k çalma veya çağrı �ç�n ses düzey�n� ayarlayın.

5.

Dah�l� Bluetooth anten�
Anten, Walkman'�n Bluetooth c�hazlarına bağlanmasını sağlar. B�r Bluetooth bağlantısı akt�fken anten� örtmey�n. Aks�
takd�rde, bağlantı kes�nt�ye uğrayab�l�r.

6.

 (güç) düğmes�

Walkman'� açmak veya kapatmak �ç�n düğmey� 3 san�ye basılı tutun.
İşlemler kararsız hale gel�rse düğmey� 10 san�ye basılı tutarak Walkman'� yen�den başlatın.

7.

OPR (çalışma) lambası
Lamba, Walkman'�n çeş�tl� durumlarını göster�r. (Örneğ�n güç açık veya kapalı, vb.)

8.
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 (oynat/duraklat) düğmes� (*1)

Çalmayı başlatmak veya duraklatmak �ç�n düğmeye basın.
Walkman akıllı telefona bağlıyken çağrıyı yanıtlamak veya kapatmak �ç�n düğmeye basın.
Çağrıyı reddetmek �ç�n düğmey� 2 san�ye basılı tutun.
Ses kaynağını (Walkman veya akıllı telefon) değ�şt�rmek �ç�n düğmey� 2 san�ye basılı tutun.
B�ç�mlend�rme moduna g�rmek �ç�n düğmey� 15 san�ye basılı tutun.

9.

 (öncek�) düğmes�

Mevcut parça �ç�nde ger� atlamak veya öncek� parçaya atlamak �ç�n düğmeye basın.
Çalmayı hızlı ger� sarmak �ç�n düğmey� basılı tutun.
Mevcut klasör veya albümün �lk parçasına ger� g�tmek �ç�n düğmeye ç�ft tıklayın.
Öncek� klasör veya albümün �lk parçasına ger� g�tmek �ç�n düğmeye yen�den ç�ft tıklayın.

10.

 (sonrak�) düğmes�

Sonrak� parçaya atlamak �ç�n düğmeye basın.
Çalmayı hızlı �ler� sarmak �ç�n düğmey� basılı tutun.
Sonrak� klasör veya albümün �lk parçasına atlamak �ç�n düğmeye ç�ft tıklayın.

11.

Term�naller
P�l� şarj ederken term�naller�, USB yuvasının (ürünle ver�l�r) üzer�ndek� term�nallere bağlayın.

12.

 düğmes� ve ses + düğmes�n�n üzer�nde çıkıntılı noktalar bulunmaktadır. Çıkıntılı noktalar düğmeler�, bakmadan kullanmanıza yardımcı olur.*1

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

Walkman'�n kulaklarınıza takılması

Her kulağa uygun boyutta kulak�ç� kulaklıklar seç�n. Kulak�ç� kulaklıklar kulaklarınızda kalmıyorsa başka b�r boy deney�n.

İpucu
Walkman rahat değ�lse, kulak�ç� kulaklıkları değ�şt�r�n.

Walkman'� yüzerken kullanmak �ç�n, kulak�ç� kulaklıkları, Yüzmede Kullanılan Kulak�ç� Kulaklıklarla değ�şt�r�n.

Not
Walkman'�, kulak�ç� kulaklıklar ve kulaklarınız henüz kuruyken kulaklarınıza takın.

Kulak�ç� kulaklıkları kulaklarınıza sıkıca oturtun. Kulaklarınızla kulaklık arasında boşluk varsa kulaklarınıza su g�rer.

Boyun bandını bükmey�n veya deforme etmey�n. Boyun bandının aynı kısmı art arda bükülürse hasar göreb�l�r veya kırılab�l�r.
Boyun bandı kırılırsa dah�l� tel dışarı çıkarak s�z� yaralayab�l�r. Bu durumda Walkman'� kullanmayı bırakın.

İlg�l� Konu
Tam yerleşt�rme

Walkman'�n sol ve sağ kısımlarını kontrol ed�n.

: sol
: sağ

1

Walkman'� açmak �ç�n ( ) numaralı düğmey� 3 san�ye basılı tutun.2

Boyun bandını kulaklarınızın üzer�nden ve kafanızın arkasından geç�r�n.3

Kulak�ç� kulaklık bölümler�n� kulaklarınıza yerleşt�r�n.4

Walkman'�, rahat h�ssett�recek şek�lde ayarlayın.5

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Standart t�pte kulak�ç� kulaklıklar �le Yüzmede Kullanılan Kulak�ç� Kulaklıklar arasındak� farklar
Kulak�ç� kulaklıkların değ�şt�r�lmes�
Kulak�ç� kulaklıkların Yüzmede Kullanılan Kulak�ç� Kulaklıklarla değ�şt�r�lmes�
Walkman'�n çıkarılması

4-688-893-72(3) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

Tam yerleşt�rme

Walkman'� kulaklarınıza daha �y� oturtmak �ç�n aşağıdak�ler� deney�n.

Walkman'� ayar bandı (ürünle ver�l�r) �le sab�tleme

Ayar bandını boyun bandına takın. Kulak�ç� kulaklıklar kulaklarınıza daha sıkı oturab�l�r.

Walkman'�n yüzücü gözlükler�yle sab�tlenmes�

Res�mde okun yanındak� kısmı yüzücü gözlükler�n�z�n bandıyla sab�tley�n. Bu, Walkman'�n su basıncı neden�yle
ayrılmasını engeller.

Not
Boyun bandını bükmey�n veya deforme etmey�n. Boyun bandının aynı kısmı art arda bükülürse hasar göreb�l�r veya kırılab�l�r.
Boyun bandı kırılırsa dah�l� tel dışarı çıkarak s�z� yaralayab�l�r. Bu durumda Walkman'� kullanmayı bırakın.

İlg�l� Konu
Walkman'�n kulaklarınıza takılması
Walkman'� açıp kapama

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

Walkman'�n çıkarılması

Walkman'� kulaklarınızdan çıkarırken aşağıdak� tal�matları ve notları �zley�n.

Not
Kulak�ç� kulaklıklar kulaklarınıza sıkıca sokulmuş durumdayken Walkman'� an�den çıkarmayın. Aks� takd�rde aşağıdak� sorunlar
oluşab�l�r.

Kulaklarınız veya kulak zarlarınız hasar göreb�l�r.
Kulak�ç� kulaklıklar kulaklarınızda kalab�l�r.

İlg�l� Konu
Bakım

4-688-893-72(3) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on

Walkman yukarı aşağı naz�kçe hareket ett�r�n. Daha sonra Walkman'� kulaklarınızdan çıkarın.1

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

OPR lambasından durumu kontrol etme

Bluetooth �şlev� kapalıyken

Lamba ( ) p�l�n durumunu ve geçerl� ayarları göster�r. Lamba çeş�tl� renk ve yanıp sönme düzenler�ne sah�pt�r.

Walkman'� açtığınızda
Başlatma

Walkman'� açtığınızda lamba yeş�l yanar. Walkman kullanıma hazırdır.

B�r hata meydana geld�.

B�r hata meydana geld�ğ�nde lamba 10 san�ye süreyle kırmızı yanar. Bu durumda Walkman'� yen�den başlatın. Sorun
devam ederse Walkman belleğ�n� b�ç�mlend�r�n.

Çalma veya duraklatma sırasında
P�l yeter� kadar şarjlı.

Çalma duraklatıldı.

Walkman müz�k çalıyor.

P�l düşük.

Çalma duraklatıldı.

Walkman müz�k çalıyor.

P�l b�tm�ş.

Walkman kullanılamaz. P�l� şarj ed�n.

B�r hata neden�yle Walkman müz�k çalamazsa lamba kırmızı renkte �k� kez yanıp söner.

Walkman b�r b�lg�sayara bağlandığında

P�l şarj oluyor.

P�l tam şarjlı.

Walkman �le b�lg�sayar arasında ver� aktarımı yapılıyor. Walkman'� b�lg�sayardan ayırmayın.
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P�l�, 5°C �la 35°C  aralığının dışındak� ortam sıcaklıklarında şarj ederken lamba kırmızı renkte �k� kez art arda yanıp söner.

Bluetooth �şlev� açıkken

Lamba ( ) Bluetooth bağlantı durumunu göster�r. Lamba mav� ve d�ğer renklerde komb�ne şek�lde yanar. Çeş�tl� yanıp
sönme düzenler�ne de sah�pt�r.

Eşleşt�rme devam ed�yor.

Walkman b�r Bluetooth c�hazı �le eşleşt�r�l�yor.

Walkman b�r bağlantı bekl�yor.

Walkman b�r Bluetooth bağlantısı bekl�yor.

Çalma veya duraklatma sırasında (b�r bağlantı kurulduktan sonra)
P�l yeter� kadar şarjlı.

Çalma duraklatıldı.

Walkman müz�k çalıyor.

P�l düşük.

Çalma duraklatıldı.

Walkman müz�k çalıyor.

B�r çağrıyı yanıtlarken veya telefonda konuşurken

Akıllı telefon b�r çağrı alıyor.

Akıllı telefon b�r çağrı veya arama �le meşgul.

İlg�l� Konu
Walkman'�n yen�den başlatılması
Walkman belleğ�n�n b�ç�mlend�r�lmes�

4-688-893-72(3) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

Bu Walkman'�n su geç�rmezl�k ve toza dayanıklılık performansı

Su geç�rmezl�k performansı özell�kler�n�n geçerl� olduğu sıvılar

Walkman'�n�z�n su geç�rmezl�k özell�kler�n�n geçerl� olduğu sıvı türler� aşağıdak� g�b�d�r.

Geçerl�: 
Tem�z su, musluk suyu, ter, havuz suyu, tuzlu su

Geçerl� değ�l: 
Yukarıdak�ler har�c�ndek� sıvılar (örnekler: sabunlu su, deterjanlı su, banyo maddeler� �çeren su, şampuan, sıcak kaynak
suları, vb.)

Walkman'�n�z�n su geç�rmezl�k performansı bu kısımda açıklanan koşullarda gerçekleşt�r�len ölçümler �ç�n geçerl�d�r.
Müşter�n�n yanlış kullanımı net�ces� su g�rmes�nden kaynaklanan arızaların sınırlı garant� kapsamına g�rmed�ğ�ne d�kkat
ed�n.

Bu Walkman'�n su geç�rmezl�k ve toza dayanıklılık performansı

Bu Walkman'�n su geç�rmezl�k özell�kler� (*1) IEC 60529 “Su g�r�ş�ne karşı koruma dereceler� (IP Kodu)” IPX5/8'e eş�tt�r
(*2) ve bu Walkman'�n toza dayanıklılık özell�kler� IEC 60529 “Katı yabancı maddelere karşı koruma dereceler�” IP6X'e
eş�tt�r (*3). Walkman'�n�z� yüzme havuzunda kullanıyorsanız takılı durumda 2 m  der�nl�ğ� geçmey�n. 
Kullanmadan önce, su geç�rmezl�k/toza dayanıklılık özell�kler�n� d�kkatl�ce okuyun ve bütünüyle anladığınızdan em�n olun.

İlg�l� Konu
Kulak�ç� kulaklıkların Yüzmede Kullanılan Kulak�ç� Kulaklıklarla değ�şt�r�lmes�
Yüzerken ses neden boğuk çıkıyor?
Havuzda veya den�zde yüzerken d�kkat ed�lecek hususlar
Yüzme sonrasında p�l�n şarj ed�lmes�yle �lg�l� notlar

4-688-893-72(3) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on

Kulaklık kısımları tamamen su geç�rmez değ�ld�r.(*1)
IPX5 (Su püskürmes�ne karşı koruma dereceler�): Walkman'�n�z, yüzmede kullanılan kulak�ç� kulaklıklar takılıyken, aşağıdak� test koşulları
altında test ed�lm�ş ve çalışmaya devam ett�ğ� göster�lm�şt�r: 3 dak�kadan daha uzun b�r süre boyunca �ç çapı 6,3 mm olan b�r nozül kullanılarak
yaklaşık 3 metreden herhang� b�r yönde yaklaşık 12,5 l/dak deb�yle doğrudan uygulanan su akışlarına maruz bırakıldığında. Ancak bu kulaklık
kısımları �ç�n geçerl� değ�ld�r. 
IPX8 (Sürekl� su �çer�s�nde bırakılmaya karşı koruma dereceler�): Walkman'�n�z, yüzmede kullanılan kulak�ç� kulaklıklar takılıyken, 2 m
der�nl�ğ�ndek� suya 30 dak�ka süreyle daldırılarak test ed�lm�ş ve çalışmaya devam ett�ğ� göster�lm�şt�r.

(*2)

IP6X (Toza karşı koruma dereceler�): Walkman'�n�z, yüzmede kullanılan kulak�ç� kulaklıklar takılıyken, çapı en fazla 75 μm olan toz part�küller�n�
�çeren b�r test aygıtında 8 saat süreyle test ed�lm�ş ve toz g�r�ş�n� engellemeye devam ett�ğ� göster�lm�şt�r .

(*3)

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Kulak�ç� kulaklıkların Yüzmede Kullanılan Kulak�ç� Kulaklıklarla değ�şt�r�lmes�

Yüzerken Yüzmede Kullanılan Kulak�ç� Kulaklıkları kullanın.

Uygun Yüzmede Kullanılan Kulak�ç� Kulaklıklar seç�n.

Walkman'� satın aldığınızda, standart t�pte kulak�ç� kulaklıklar �le b�rl�kte gel�r.

Standart t�p kulak�ç� kulaklıklar açık b�r del�k �çer�r ( ).
Yüzmede Kullanılan Kulak�ç� Kulaklıklardak� del�kler �nce b�r f�lm ( ) �le kaplanmıştır. Bu, suyun �çer� g�rmes�n�
önler.

1

Uygun boyutta Yüzmede Kullanılan Kulak�ç� Kulaklıklar seç�n.

4 farklı boyut (S/M/L/LL) sağlanmaktadır.
Standart t�pte kulak�ç� kulaklıklardan b�raz daha sıkı geçen b�r boyut seç�n.
Her kulağa uygun boyutu seç�n.

2

Yüzmede Kullanılan Kulak�ç� Kulaklıkları kulaklığa takın.

Kulak�ç� kulaklıkları kulaklığa sıkıca sokun. Kulak�ç� kulaklıkların uçlarını ( ) kulaklık üzer�ndek�  �le h�zalayın.

Kulak�ç� kulaklıkların çıkmasını veya kulaklarınızda sıkışmasını engellemek �ç�n kulak�ç� kulaklıkları mutlaka doğru
takın.

3
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İpucu
Kulak�ç� kulaklıklar k�rlen�rse kulaklıktan çıkarın. Daha sonra kulak�ç� kulaklıkları nötr deterjanla el�n�zde yıkayın. Kulak�ç�
kulaklıkları yıkadıktan sonra, suyunu akıtın ve kulak�ç� kulaklıkları yen�den takın.

İlg�l� Konu
Bu Walkman'�n su geç�rmezl�k ve toza dayanıklılık performansı
Standart t�pte kulak�ç� kulaklıklar �le Yüzmede Kullanılan Kulak�ç� Kulaklıklar arasındak� farklar

4-688-893-72(3) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yüzerken ses neden boğuk çıkıyor?

Ses aşağıdak� durumlarda boğuk çıkab�l�r.

Kulaklarınızla kulaklık arasındak� boşluktan kulaklığa su g�rm�şt�r ( ). Kulak�ç� kulaklıklar kulaklarınıza sıkıca
oturmamış olab�l�r. Her kulağa uygun boyutta kulak�ç� kulaklıklar seç�n.

Kulaklığın �ç�ne su g�rm�ş ve b�r�km�şt�r ( ). Standart t�pte kulak�ç� kulaklıklar kullanıyorsanız Yüzmede Kullanılan
Kulak�ç� Kulaklıklarla değ�şt�r�n.

Ses boğuk çıktığında suyun çıkarılması

Ses boğuk çıkarsa suyu şu şek�lde çıkarın.

Kulaklarınızdak� suyu tem�zley�n.

Kulaklıktak� suyu çıkarın. 
Kulak�ç� kulaklıkları kulaklıktan çıkarın. Daha sonra kulaklığı kuru b�r beze 5 �la 10 kez haf�fçe vurun.
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İlg�l� Konu
Walkman'�n çıkarılması
Kulak�ç� kulaklıkların Yüzmede Kullanılan Kulak�ç� Kulaklıklarla değ�şt�r�lmes�
Bakım

4-688-893-72(3) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Havuzda veya den�zde yüzerken d�kkat ed�lecek hususlar

Walkman'�n�z� kalabalık yerlerde veya çevredek� sesler� duymamanızın tehl�kel� olab�leceğ� yerlerde kullanmayın.
Walkman'�n�z� herkese açık veya özel yüzme havuzlarında kullanırken, tes�s�n kurallarına uyun.
Kulak�ç� kulaklıklar kulak kanalınızda b�r sızdırmazlık oluşturur. Bu nedenle, kulak�ç� kulaklıklara güçlü b�r basınç
uygulandığında veya kulak�ç� kulaklıklar kulaklarınızdan an�den çıktığında kulaklarınızın veya kulak zarınızın zarar
görme r�sk� söz konusudur. Bu r�sk neden�yle, Walkman'�n�z takılıyken yüzme havuzuna atlama vb. g�b� güçlü
hareketlerde bulunmayın.
Doğrudan Walkman'�n�z üzer�ne sıcak su dökmey�n ve saç kurutma mak�nes�yle vb. doğrudan Walkman'�n�ze sıcak
hava uygulamayın. Walkman'�n� kes�nl�kle saunalarda veya fırın yakınında vb. g�b� sıcaklığın yüksek olduğu yerlerde
kullanmayın.
Walkman'�n�z� aşağıdak� ortamlarda kullanmayın veya bırakmayın.

Sıcaklığın 45 °C  'y� aştığı sıcaklığı yüksek yerlerde, örneğ�n yakan güneş ışığı altında, araba �ç�nde, sıcak suda
veya d�ğer yüksek sıcaklıklı ve yüksek neml� yerlerde
Sıcaklığın –5 °C  'n�n altında olduğu yerlerde

Walkman'�n�z� doğrudan güneş ışığı gören yerlerde kullanmaktan kaçınamıyorsanız Walkman'�n�z� havlu, vb. �le örtün.
Yüzmede kullanılan kulak�ç� kulaklıklar takılıyken, standart t�pte kulak�ç� kulaklıklara kıyasla ses düzey� daha
düşüktür. Gerek�rse, ses düzey�n� yükselt�n.
Yüzmede kullanılan kulak�ç� kulaklıkları standart t�pte kulak�ç� kulaklıklarla değ�şt�rd�ğ�n�zde, sesler daha yüksek
çıkacaktır. Ses düzey�n� kulak zarınıza zarar vermeyecek şek�lde ayarlayın.
Walkman'�n�z güçlü hareketler vb. sırasında ayrılarak düşeb�l�r.
Walkman'�n�z suya düşerse batar.
Radyo dalgaları suda �let�lmez. Sualtında Bluetooth bağlantısı üzer�nden aşağıdak� �şlemler yapılamaz.

Akıllı telefondak� müz�ğ� d�nleme.
Çağrıları yanıtlama.
Uzaktan Kumandayı kullanma (sadece NW-WS625).

Ortam Ses� Modu �le �lg�l� notlar
Yüzmede kullanılan kulak�ç� kulaklıklar takılıyken ortam ses�, standart t�p kulak�ç� kulaklıklara göre �y� duyalamaz.
Walkman'�n�z� havuz veya den�zde kullandıktan sonra ortam sesler� �y� duyulamaz. Walkman'�n�z�n düğmeler�n�n
olduğu kısımları 30 defa kuru b�r beze art arda haf�fçe vurun. Daha sonra Walkman'�n�z� oda sıcaklığında kuru b�r
bez�n üzer�ne 2 �la 3 saat bırakarak yen�den kullanmadan önce tamamen kurumasını sağlayın.

İlg�l� Konu

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Bu Walkman'�n su geç�rmezl�k ve toza dayanıklılık performansı
Standart t�pte kulak�ç� kulaklıklar �le Yüzmede Kullanılan Kulak�ç� Kulaklıklar arasındak� farklar

4-688-893-72(3) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on
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Yüzme sonrasında p�l�n şarj ed�lmes�yle �lg�l� notlar

P�l� şarj etmeden önce Walkman'�n ıslak olmadığından em�n olun.
Walkman ıslaksa nem� tamamen s�l�n ve Walkman'� oda sıcaklığında kurutun. P�l� şarj etmeden önce Walkman'�n
üzer�nde nem olmadığından em�n olun.
USB yuvası (ürünle ver�l�r) su geç�rmez değ�ld�r.

USB yuvasına ıslak ellerle dokunmayın.
USB yuvasını, Walkman ıslakken kullanmayın.

İlg�l� Konu
Bu Walkman'�n su geç�rmezl�k ve toza dayanıklılık performansı
Standart t�pte kulak�ç� kulaklıklar �le Yüzmede Kullanılan Kulak�ç� Kulaklıklar arasındak� farklar
Bakım
P�l�n şarj ed�lmes�yle �lg�l� notlar

4-688-893-72(3) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Ses düzey�n�n ayarlanması

İpucu
Kulaklık modunda müz�k d�nlerken sesl� yönlend�rme çok sesl� �se şunu deney�n.

Walkman üzer�nde ses düzey�n� azaltın ve daha sonra akıllı telefonda ses düzey�n� artırın.

İlg�l� Konu
Avrupa ve Kore D�rekt�fler�ne uygun ses düzey� �şlem�

4-688-893-72(3) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on

Ses düzey�n� ayarlamak �ç�n ( ) numaralı düğmeye basın.

0 �le 30 arasında 31 ses düzey� vardır (varsayılan ses düzey�: 10).

1

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Avrupa ve Kore D�rekt�fler�ne uygun ses düzey� �şlem�

Avrupalı müşter�ler �ç�n
Korel� müşter�ler �ç�n

Sesl� yönlend�rme “Check the volume level” kulaklarınızı koruma amaçlıdır. Ses düzey�n� zararlı b�r düzeye
çıkardığınızda �lk sefer�nde bu sesl� yönlend�rme duyulur. Alarm ve uyarıyı �ptal etmek �ç�n herhang� b�r düğmeye basın.

Not
Alarm ve uyarıyı �ptal ett�kten sonra, ses düzey�n� yükselteb�l�rs�n�z.

İlk uyarının ardından, kulaklarınız �ç�n zararlı b�r düzeye ayarlandığı b�rb�r�n� tak�p eden toplam 20 saatl�k her kullanımın sonunda
alarm ve uyarı tekrarlanır. Bu durumda ses düzey� otomat�k olarak azaltılır.

Kulak zarlarınıza zarar vereb�lecek yüksek b�r ses düzey� seçt�kten sonra Walkman'� kapatırsanız b�r dahak� sefere Walkman'�
açtığınızda ses düzey� otomat�k olarak düşürülür.

Walkman Kulaklık modundayken alarm ses� çıkmaz.

İlg�l� Konu
Ses düzey�n�n ayarlanması

4-688-893-72(3) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Müz�k �çer�ğ�n�n hazırlanması

Müz�k �çer�ğ�n� Walkman'e aktarmadan önce �çer�ğ� hazırlamanız gerek�r.
Bu başlık altında aşağıdak� �şlemlere yönel�k tal�matlar yer alır.

İçer�ğ� ses CD's�nden Mus�c Center for PC'ya aktarma.
B�lg�sayarda kayıtlı �çer�ğ� Mus�c Center for PC'ya aktarma.
Har�c� medya c�hazında kayıtlı �çer�ğ� b�lg�sayara aktarma.
Çevr�m�ç� müz�k serv�sler�nden �çer�k satın alma.

Aşağıdak� tal�matlar Mus�c Center for PC �le yapılan �şlemler �ç�nd�r. Mus�c Center for PC, Walkman �ç�n öner�len
uygulamadır. Mus�c Center for PC'yu önceden yükley�n.

Not
İçer� aktarılan �çer�kler yalnızca k�ş�sel kullanımla sınırlıdır. İçer�ğ�n başka amaçlara yönel�k kullanımı �ç�n, tel�f hakkı sah�pler�n�n
�zn� alınması gerek�r.

Mac b�lg�sayar kullanıyorsanız Content Transfer'ı kullanın.

İçer�ğ� ses CD's�nden Mus�c Center for PC'ya aktarma

İşlem �le �lg�l� daha fazla b�lg� �ç�n Mus�c Center for PC destek web s�tes�nde [Kullanma] kısmına bakın.
(http://www.sony.net/smc4pc/)

İpucu
Ses CD'ler� aktarmak �ç�n Mus�c Center for PC yer�ne �Tunes'u da kullanab�l�rs�n�z.

B�lg�sayarda kayıtlı �çer�ğ� Mus�c Center for PC'ya aktarma

Mus�c Center for PC'nun yüklü olduğu b�r b�lg�sayar kullanın.1.

Mus�c Center for PC'yu başlatın.2.

B�lg�sayarınızın medya sürücüsüne b�r ses CD's� takın.
Ses CD's�ndek� �çer�k, Mus�c Center for PC ekranında gözükür.
CD'ler� �çe aktarmak �ç�n format ayarını gerek�rse değ�şt�reb�l�rs�n�z.

Yüksek ses kal�tes� �ç�n: FLAC
Normal ses kal�tes� �ç�n: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)

3.

Ses CD's�ndek� �çer�ğ� Mus�c Center for PC'a aktarın.4.

Mus�c Center for PC'nun yüklü olduğu b�r b�lg�sayar kullanın.1.

Mus�c Center for PC'yu başlatın.2.

Mus�c Center for PC ekranında sol bölmeden, b�lg�sayardan �çer�ğ� aktarmak �ç�n menüyü seç�n.
İçe aktarmak �sted�ğ�n�z �çer�k �ç�n klasörü bel�rteb�l�rs�n�z.

3.

İçer�ğ� �çe aktarmaya başlayın.4.
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İşlem �le �lg�l� daha fazla b�lg� �ç�n Mus�c Center for PC destek web s�tes�nde [Kullanma] kısmına bakın.
(http://www.sony.net/smc4pc/)

Har�c� medya c�hazında kayıtlı �çer�ğ� b�lg�sayara aktarma

Müz�k �çer�ğ�n�n yer aldığı b�r har�c� medya c�hazı kullanın.
Aşağıdak� tal�matlar W�ndows Gezg�n� �ç�nd�r. Mac b�lg�sayar kullanıyorsanız F�nder'ı kullanın.

Çevr�m�ç� müz�k serv�sler�nden �çer�k satın alma

Çevr�m�ç� müz�k serv�sler�nden müz�k �çer�ğ� satın alab�l�rs�n�z.
Kullandığınız sağlayıcının serv�s kılavuzunu kontrol ed�n. Her serv�s sağlayıcı farklı �nd�rme �şlemler�ne, uyumlu dosya
formatlarına ve ödeme yöntemler�ne sah�pt�r. Sağlayıcının serv�s� haber vermeks�z�n askıya almaya veya sonlandırmaya
karar vereb�leceğ�n� unutmayın.

İlg�l� Konu
Mus�c Center for PC'�n yüklenmes� (W�ndows)
Content Transfer'�n yüklenmes� (Mac)
İçer�ğ�n W�ndows b�lg�sayardan Mus�c Center for PC kullanarak aktarılması
W�ndows Gezg�n� kullanarak �çer�ğ�n aktarılması
İçer�ğ�n Mac b�lg�sayardan Content Transfer kullanarak aktarılması
Mac F�nder kullanılarak �çer�ğ�n aktarılması
Müz�k çalma

4-688-893-72(3) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on

Har�c� medya c�hazını b�lg�sayara bağlayın.1.

Har�c� medya c�hazını W�ndows Gezg�n�nde açın.2.

B�lg�sayarın [Müz�k] klasörünü W�ndows Gezg�n�nde açın.3.

Klasör veya dosyaları har�c� medya c�hazından b�lg�sayardak� [Müz�k] klasörüne sürükley�p bırakın.4.

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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İçer�ğ�n W�ndows b�lg�sayardan Mus�c Center for PC kullanarak aktarılması

B�r W�ndows b�lg�sayarda kayıtlı �çer�ğ� Walkman'e Mus�c Center for PC aracılığıyla aktarab�l�rs�n�z.

İşlem �le �lg�l� daha fazla b�lg� �ç�n Mus�c Center for PC destek web s�tes�nde [Kullanma] kısmına bakın.
(http://www.sony.net/smc4pc/)

Not
Ver� aktarımı sırasında USB kablosunu çıkarmayın. Aks� takd�rde, ver�ler hasar göreb�l�r.

Aktarılan �çer�k yalnızca k�ş�sel kullanımla sınırlıdır. İçer�ğ�n başka amaçlara yönel�k kullanımı �ç�n, tel�f hakkı sah�pler�n�n �zn�
alınması gerek�r.

İlg�l� Konu
Mus�c Center for PC'�n yüklenmes� (W�ndows)

Mus�c Center for PC'nun yüklü olduğu b�r b�lg�sayar kullanın.1

Mus�c Center for PC'yu başlatın.2

Walkman'� b�lg�sayara USB aracılığıyla bağlayın.3

İçer�k l�stes�n� Walkman'de açmak �ç�n Mus�c Center for PC'n�n sol alt kısmındak�  s�mges�ne tıklayın.4

Mus�c Center for PC'da �çer�k l�stes�n� açmak �ç�n [Müz�k K�taplığı]'nı seç�n.5

Aktarmak �sted�ğ�n�z albümler� veya parçaları seç�n.6

Aktarmak �ç�n  düğmes�ne tıklayın.7

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Müz�k �çer�ğ�n�n hazırlanması
W�ndows Gezg�n� kullanarak �çer�ğ�n aktarılması
Müz�k çalma

4-688-893-72(3) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on
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W�ndows Gezg�n� kullanarak �çer�ğ�n aktarılması

İçer�ğ� doğrudan W�ndows Gezg�n�nden sürükley�p bırakarak aktarab�l�rs�n�z.

Not
Aşağıdak� önlemlere uyun. Aks� takd�rde Walkman dosyaları çalamayab�l�r.

Kök klasörler�n (örneğ�n [MUSIC]) adlarını değ�şt�rmey�n.
Dosyaları [MUSIC] dışında başka klasörlere aktarmayın.
Ver� aktarımı sırasında USB kablosunu çıkarmayın.
Walkman'�n belleğ�n� b�lg�sayarda formatlamayın.

Aktarılan �çer�k yalnızca k�ş�sel kullanımla sınırlıdır. İçer�ğ�n başka amaçlara yönel�k kullanımı �ç�n, tel�f hakkı sah�pler�n�n �zn�
alınması gerek�r.

Walkman'� USB aracılığıyla b�lg�sayara bağlayın.1

[WALKMAN] klasörünü şu şek�lde açın.

W�ndows 10: 
[Başlangıç] menüsünden [Dosya Gezg�n�]'n� açın. Sol bölmeden [WALKMAN]'� seç�n.
W�ndows 8.1: 
[Masaüstü]'nden [Dosya Gezg�n�]'n� açın. [Bu b�lg�sayar] altındak� l�steden [WALKMAN]'� seç�n.

2

[WALKMAN]'de [MUSIC] klasörünü açın.3

B�lg�sayardak� dosya veya klasörler� [MUSIC] klasörüne sürükley�p bırakın.

Aktarımın tamamlandığını doğrulayın. Daha sonra Walkman'� b�lg�sayardan ayırın.

4

44



OPR lambası yanıp sönerken Walkman'�n bağlantısını çıkarmayın. Aks� takd�rde, Walkman tarafından aktarılan veya saklanan
ver�ler zarar göreb�l�r. Walkman bağlantısı dosyalar aktarılırken kes�l�rse, Walkman'de gereks�z dosyalar kalab�l�r. Sorun oluşursa,
kullanılab�l�r dosyaları tekrar b�lg�sayara aktarın ve Walkman'� b�ç�mlend�r�n.

İlg�l� Konu
Müz�k �çer�ğ�n�n hazırlanması
İçer�ğ�n W�ndows b�lg�sayardan Mus�c Center for PC kullanarak aktarılması
Müz�k çalma
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

İçer�ğ�n Walkman'den Mus�c Center for PC'ye aktarılması

İşlem �le �lg�l� daha fazla b�lg� �ç�n Mus�c Center for PC destek web s�tes�nde [Kullanma] kısmına bakın.
(http://www.sony.net/smc4pc/)

Not
Ver� aktarımı sırasında USB kablosunu çıkarmayın. Aks� takd�rde, ver�ler hasar göreb�l�r.

İçer� aktarılan �çer�kler yalnızca k�ş�sel kullanımla sınırlıdır. İçer�ğ�n başka amaçlara yönel�k kullanımı �ç�n, tel�f hakkı sah�pler�n�n
�zn� alınması gerek�r.

İlg�l� Konu
Mus�c Center for PC'�n yüklenmes� (W�ndows)
Müz�k çalma
Desteklenen formatlar

Mus�c Center for PC'nun yüklü olduğu b�r b�lg�sayar kullanın.1

Mus�c Center for PC'yu başlatın.2

Walkman'� b�lg�sayara USB aracılığıyla bağlayın.3

İçer�k l�stes�n� Walkman'de açmak �ç�n Mus�c Center for PC'de sol alttak�  s�mges�ne tıklayın.4

Walkman'de �çer�k l�stes�nden Mus�c Center for PC'ye aktarmak �sted�ğ�n�z �çer�ğ� seç�n.5

Mus�c Center for PC'de  s�mges�ne tıklayın.6

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

İçer�ğ�n Mac b�lg�sayardan Content Transfer kullanarak aktarılması

Content Transfer'� kullanab�l�rs�n�z. Tel�f hakkı koruması olan �çer�k aktarılamaz.

Not
�Tunes'un sürümüne bağlı olarak �şlem garant� ed�lemeyeb�l�r.

Content Transfer'�n yüklü olduğu b�r b�lg�sayar kullanın.1

Content Transfer'� başlatın.2

Walkman'� USB aracılığıyla b�lg�sayara bağlayın.3

F�nder veya �Tunes'u açın. Daha sonra �çer�ğ� seç�n.4

İçer�ğ� Content Transfer'e sürükley�p bırakın.

Aktarımın tamamlandığını doğrulayın. Daha sonra Walkman'� b�lg�sayardan ayırın.

5
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Ver� aktarımı sırasında USB kablosunu çıkarmayın. Aks� takd�rde, ver�ler hasar göreb�l�r.

Aktarılan �çer�k yalnızca k�ş�sel kullanımla sınırlıdır. İçer�ğ�n başka amaçlara yönel�k kullanımı �ç�n, tel�f hakkı sah�pler�n�n �zn�
alınması gerek�r.

İlg�l� Konu
Content Transfer'�n yüklenmes� (Mac)
Müz�k �çer�ğ�n�n hazırlanması
Müz�k çalma
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Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.

49



Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

Mac F�nder kullanılarak �çer�ğ�n aktarılması

İçer�ğ� doğrudan F�nder'dan sürükley�p bırakarak aktarab�l�rs�n�z.

Not
Aşağıdak� önlemlere uyun. Aks� takd�rde Walkman dosyaları çalamayab�l�r.

Kök klasörler�n (örneğ�n [MUSIC]) adlarını değ�şt�rmey�n.
Dosyaları [MUSIC] dışında başka klasörlere aktarmayın.
Ver� aktarımı sırasında USB kablosunu çıkarmayın.
Walkman'�n belleğ�n� b�lg�sayarda formatlamayın.

Aktarılan �çer�k yalnızca k�ş�sel kullanımla sınırlıdır. İçer�ğ�n başka amaçlara yönel�k kullanımı �ç�n, tel�f hakkı sah�pler�n�n �zn�
alınması gerek�r.

OPR lambası yanıp sönerken Walkman'�n bağlantısını çıkarmayın. Aks� takd�rde, Walkman tarafından aktarılan veya saklanan
ver�ler zarar göreb�l�r. Walkman bağlantısı dosyalar aktarılırken kes�l�rse, Walkman'de gereks�z dosyalar kalab�l�r. Sorun oluşursa,
kullanılab�l�r dosyaları tekrar b�lg�sayara aktarın ve Walkman'� b�ç�mlend�r�n.

Walkman'� USB aracılığıyla çalışan b�r b�lg�sayara bağlayın.1

F�nder'ın kenar çubuğundan [WALKMAN]'� seç�n.2

[WALKMAN]'de [MUSIC] klasörünü açın.3

Dosya veya klasörler� ( ) [WALKMAN]'de [MUSIC] klasörüne ( ) sürükley�p bırakın.

Aktarımın tamamlandığını doğrulayın. Daha sonra Walkman'� b�lg�sayardan ayırın.

4
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İlg�l� Konu
Content Transfer'�n yüklenmes� (Mac)
Müz�k �çer�ğ�n�n hazırlanması
Müz�k çalma

4-688-893-72(3) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

B�lg�sayarda çalma l�stes� oluşturma

Walkman'� kullanarak çalma l�stes� oluşturulamaz. B�lg�sayarda çalma l�stes� oluşturun ve Walkman'e aktarın.

W�ndows:
Mus�c Center for PC'y� kullanarak çalma l�stes� oluşturun ve Walkman'e aktarın.
�Tunes'u kullanarak çalma l�stes� oluşturun. Mus�c Center for PC'y� kullanarak çalma l�stes�n� alın ve Walkman'e
aktarın.

Mac:
�Tunes'u kullanarak çalma l�stes� oluşturun ve Content Transfer'� kullanarak Walkman'e aktarın.

İpucu
Ayrıntılı tal�matlar �ç�n yazılımın çevr�m�ç� Yardım b�lg�ler�ne bakın.

İlg�l� Konu
İçer�ğ�n W�ndows b�lg�sayardan Mus�c Center for PC kullanarak aktarılması
İçer�ğ�n Mac b�lg�sayardan Content Transfer kullanarak aktarılması
Öncek� veya sonrak� b�r�me (klasör/çalma l�stes�/albüm) atlama
Çalma aralığının (klasör/çalma l�stes�/albüm) değ�şt�r�lmes�

4-688-893-72(3) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

B�lg�sayardan �çer�k aktarımı �le �lg�l� notlar

İçer�ğ� aşağıdak� res�mlerde göster�ld�ğ� g�b� doğru klasör �ç�ne sürükley�p bırakın. Walkman b�r�nc� sev�ye �le yed�nc�
sev�yeye kadar olan klasörlerde saklı �çer�ğ� çalab�l�r.

Not
Aşağıdak� varsayılan klasörler� yen�den adlandırmayın. Aks� takd�rde Walkman klasörler� algılamaz.

MUSIC

4-688-893-72(3) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

Müz�k çalma

Müz�k �çer�ğ�n� daha önce b�lg�sayardan Walkman'e aktarmanız gerek�r.

W�ndows b�lg�sayarda
Mus�c Center for PC'y� kullanarak CD veya b�lg�sayardan �çer�ğ� Walkman'e aktarın.
İçer�ğ� W�ndows Gezg�n�nden sürükley�p bırakın.

B�r Mac b�lg�sayarda
Content Transfer'� kullanarak �çer�ğ� �Tunes'dan aktarın.
İçer�ğ� F�nder'dan sürükley�p bırakın.

İpucu
Walkman 30 dak�ka boyunca kullanılmazsa Walkman otomat�k olarak kapanır (sadece çalma duraklatılmışken). Walkman'� açmak
�ç�n ( ) numaralı düğmey� 3 san�ye basılı tutun.

Walkman son parçayı çaldıktan sonra Walkman çalmayı, �lk parçadan �t�baren sırayla otomat�k olarak yen�den başlatır.

Not

Çalmayı başlatmak �ç�n ( ) numaralı düğmeye basın.

Çalmayı duraklatmak �ç�n ( ) numaralı düğmeye yen�den basın.

1

İşlem düğmes� İşlev

 ( ) Çalmayı başlatmak veya duraklatmak �ç�n düğmeye basın.

 ( )
Mevcut parçanın veya öncek� parçanın başına atlamak �ç�n düğmeye basın.
Çalarken parçayı hızlı ger� sarmak �ç�n düğmey� basılı tutun.

 ( )
Sonrak� parçanın başına atlamak �ç�n düğmeye basın.
Çalarken parçayı hızlı �ler� sarmak �ç�n düğmey� basılı tutun.
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Parçaları Walkman'e nasıl aktardığınıza bağlı olarak Walkman parçaları, b�lg�sayardak� parça sırasından farklı b�r sırada çalab�l�r.
Parça sırasını bel�rlemek �ç�n Mus�c Center for PC veya �Tunes �le b�r çalma l�stes� oluşturarak Walkman'e aktarın.

İlg�l� Konu
B�lg�sayarda çalma l�stes� oluşturma
Walkman'� açıp kapama
Mus�c Center for PC'�n yüklenmes� (W�ndows)
Müz�k �çer�ğ�n�n hazırlanması
İçer�ğ�n W�ndows b�lg�sayardan Mus�c Center for PC kullanarak aktarılması
W�ndows Gezg�n� kullanarak �çer�ğ�n aktarılması
İçer�ğ�n Mac b�lg�sayardan Content Transfer kullanarak aktarılması
Mac F�nder kullanılarak �çer�ğ�n aktarılması
Ses düzey�n�n ayarlanması
Çalma modunu değ�şt�rme (Tekrar/Karışık)

4-688-893-72(3) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

Öncek� veya sonrak� b�r�me (klasör/çalma l�stes�/albüm) atlama

İpucu
B�r çalma l�stes�ndek� parçaları çalmak �ç�n çalma l�stes�n� önceden Walkman'e aktarmanız gerek�r. Mus�c Center for PC g�b�
yazılımlarla çalma l�steler�n� oluşturun ve Walkman'e aktarın.

Not
Kulaklık modunda çalma sırasında öncek� veya sonrak� b�r�me atlanamaz.

İlg�l� Konu
Müz�k çalma
Çalma aralığının (klasör/çalma l�stes�/albüm) değ�şt�r�lmes�
B�lg�sayarda çalma l�stes� oluşturma

4-688-893-72(3) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on

Düğmeye (  veya ) ç�ft tıklayın.

Sonrak� b�r�m�n (klasör/çalma l�stes�/albüm) başına atlamak �ç�n düğmeye ( ) ç�ft tıklayın.
Sesl� yönlend�rme duyulacaktır (Next Folder, Next Playl�st, Next Album).

Mevcut b�r�mdek� (klasör/çalma l�stes�/albüm) �lk parçaya dönmek �ç�n düğmeye ( ) ç�ft tıklayın.
Sesl� yönlend�rme duyulacaktır (Prev�ous Folder, Prev�ous Playl�st, Prev�ous Album).

Öncek� b�r�m�n (klasör/çalma l�stes�/albüm) başına ger� atlamak �ç�n tekrar düğmeye ( ) ç�ft tıklayın.
Sesl� yönlend�rme duyulacaktır (Prev�ous Folder, Prev�ous Playl�st, Prev�ous Album).

1

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.

56



57



Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

Çalma modunu değ�şt�rme (Tekrar/Karışık)

Aşağıdak�ler arasından b�r çalma modu seçeb�l�rs�n�z. Walkman varsayılan olarak parçaları normal çalma modunda çalar.
Kulaklık modunda çalarken çalma modu değ�şt�r�lemez.

Normal çalma
Tekrar çalma
Karışık çalma
Tümünü Karışık çalma
Tek Parçayı Tekrar çalma

Tekrar çalma

Walkman parçaları art arda çalar. Çalma aralığını değ�şt�reb�l�rs�n�z.

İpucu
Mevcut parçayı art arda çalmak �ç�n çalma sırasında düğmeye ( ) ç�ft tıklayın.

Çalma aralığı varsayılan olarak [Folder Mode]'na ayarlanmıştır. Parçaları albüme göre art arda çalmak �ç�n çalma aralığını [Album
Mode] olarak ayarlayın. Tüm parçaları art arda çalmak �stersen�z çalma aralığını [Folder Mode] olarak ayarlayın ve çalma modu
olarak [Normal Play]'yı seç�n.

Karışık çalma

Walkman, seç�len çalma b�r�m�ndek� parçaları rastgele sırayla çalar. Çalma aralığını değ�şt�reb�l�rs�n�z.

İpucu
Çalma aralığı varsayılan olarak [Folder Mode]'na ayarlanmıştır. Parçaları albüme göre rastgele sırayla çalmak �ç�n çalma aralığını
[Album Mode] olarak ayarlayın. Tüm parçaları rastgele sırayla çalmak �stersen�z çalma modunu [Shuffle All] olarak ayarlayın.

( ) numaralı düğmeye [Repeat Play] �fades�n� duyana dek art arda basın.
( ) numaralı düğmeye her bastığınızda sesl� yönlend�rme duyulacak ve çalma modu şu sıra �le değ�şecekt�r.  
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...  
Sonrak� çalma moduna geçmek �ç�n sesl� yönlend�rme b�tene kadar bekley�n.

1.

( ) numaralı düğmeye [Shuffle Play] �fades�n� duyana dek art arda basın.
( ) numaralı düğmeye her bastığınızda sesl� yönlend�rme duyulacak ve çalma modu şu sıra �le değ�şecekt�r.  
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...  
Sonrak� çalma moduna geçmek �ç�n sesl� yönlend�rme b�tene kadar bekley�n.

1.
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Tümünü Karışık çalma

Walkman tüm parçaları rastgele sırayla çalar.

Not
Çalma sırasında çalma aralığı değ�şt�r�lemez.

Çalma sırasında öncek� veya sonrak� klasör/albüme atlanamaz.

Tek Parçayı Tekrar çalma

Walkman mevcut parçayı art arda çalar.

Not
Tek Parçayı Tekrar çalma sırasında çalma aralığı değ�şt�r�lemez.

İlg�l� Konu
Müz�k çalma
Çalma aralığının (klasör/çalma l�stes�/albüm) değ�şt�r�lmes�

4-688-893-72(3) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on

( ) numaralı düğmeye [Shuffle All ] �fades�n� duyana dek art arda basın.
( ) numaralı düğmeye her bastığınızda sesl� yönlend�rme duyulacak ve çalma modu şu sıra �le değ�şecekt�r.  
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...  
Sonrak� çalma moduna geçmek �ç�n sesl� yönlend�rme b�tene kadar bekley�n.

1.

Çalma sırasında düğmeye ( ) ç�ft tıklayın.
Tek Parçayı Tekrar çalma modunu �ptal etmek �ç�n düğmeye ( ) yen�den ç�ft tıklayın.

1.

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.

59



Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
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Çalma aralığının (klasör/çalma l�stes�/albüm) değ�şt�r�lmes�

Çalma aralığını değ�şt�reb�l�rs�n�z. Walkman parçaları varsayılan olarak klasöre göre çalar.

Not
Kulaklık modunda çalarken çalma aralığı değ�şt�r�lemez.

İlg�l� Konu
Müz�k çalma
B�lg�sayarda çalma l�stes� oluşturma

İsten�len aralığını seçmek �ç�n ( ) numaralı düğmey� 3 san�ye basılı tutun.

( ) numaralı düğmey� her 3 san�ye basılı tuttuğunuzda sesl� yönlend�rme duyulacak ve çalma aralığı şu sıra �le
değ�şecekt�r.  
[Folder Mode] – [Playl�st Mode] – [Album Mode] – [Folder Mode]...
Sonrak� çalma aralığına geçmek �ç�n sesl� yönlend�rme b�tene kadar bekley�n.

Folder Mode
Walkman parçaları klasöre göre çalar. Klasörler, W�ndows Gezg�n�nde veya Mac F�nder'da göreb�leceğ�z parça
gruplarıdır.

Playl�st Mode
Walkman parçaları çalma l�stes�ne göre çalar. Parçaları �sted�ğ�n�z sırada çalmak �ç�n yazılım (örneğ�n Mus�c
Center for PC veya �Tunes) kullanarak çalma l�steler� oluşturun. H�çb�r çalma l�stes� aktarmadıysanız bu aralığı
seçemezs�n�z.

Album Mode
Walkman parçaları albüme göre çalar. Albümler, albüm b�lg�ler�ne göre düzenlenen parça gruplarıdır.

1

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

Walkman'den parçaların s�l�nmes�

Walkman kullanılarak parçalar s�l�nemez.
Walkman'den parçaları s�lmek �ç�n b�lg�sayarda yazılım kullanın.
W�ndows: W�ndows Gezg�n�n� kullanın.
Mac: Mac F�nder'ı kullanın.

İpucu
Örnek müz�kler Walkman'e önceden yüklenm�şt�r. Örnek müz�ğ� s�lmek �ç�n b�r b�lg�sayarda yazılım kullanın.

Not
Parçaları b�lg�sayar kullanarak s�lerken kök klasörü (örneğ�n [MUSIC]) s�lmey�n veya yen�den adlandırmayın. Aks� takd�rde
Walkman �çer�ğ� algılamaz.
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D�g�tal Mus�c Player
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Bluetooth �şlev� �le yapab�lecekler�n�z

Walkman, Bluetooth kablosuz teknoloj�s�n� kullanır.
Bluetooth kablosuz teknoloj�s� �le şunları yapab�l�rs�n�z:

B�r Bluetooth c�hazındak� müz�ğ� kablosuz olarak d�nleme.
Akıllı telefona gelen çağrıları kablosuz olarak yanıtlama ve kapatma.

Müz�k d�nleme

Kablosuz müz�k d�nlemek �ç�n Bluetooth c�hazlarından (*1) ses s�nyaller�n� alab�l�rs�n�z.

Telefon çağrılarını yanıtlama

Akt�f Bluetooth bağlantısı aracılığıyla telefon çağrılarını yanıtlayab�l�r ve kapatab�l�rs�n�z.

İlg�l� Konu
Bluetooth �şlev�n� açıp kapatma
Bluetooth �şlev� �le �lg�l� notlar
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

Akıllı telefonla Tek dokunuşla bağlantılar (NFC)

Walkman'� b�r akıllı telefona dokundurduğunuzda Walkman otomat�k olarak açılır ve akıllı telefonla eşleş�r.  
Bas�t b�r �şlemle Bluetooth bağlantısı kurab�l�rs�n�z.

Uyumlu akıllı telefonlar
Andro�d 4.1 veya üstü �şlet�m s�steml� NFC uyumlu akıllı telefonlar

NFC
NFC (Near F�eld Commun�cat�on) teknoloj�s� çeş�tl� c�hazlar arasında (örneğ�n akıllı telefonlar ve IC tag'ler) yakın
kablosuz �let�ş�m sağlar. NFC teknoloj�s� �le ver� �let�ş�mler� (*1), NFC uyumlu c�hazları sadece b�rb�rler�ne dokundurarak
(örneğ�n N-�şaret� s�mges�nden veya her c�haz �ç�n bel�rt�len yerlerden) kolayca gerçekleşt�r�leb�l�r.

Bluetooth eşleşt�rme, vb.*1

Akıllı telefonun ekran k�l�d�n� açın.1

Akıllı telefonda NFC �şlev�n� açın.

Daha fazla b�lg� �ç�n akıllı telefon kullanma kılavuzuna bakın.

2

Akıllı telefonun üzer�ndek� N-�şaret�n� ( ) Walkman üzer�ndek� N-�şaret�ne ( ) dokundurun.

Walkman �le akıllı telefonu, akıllı telefon tepk� verene kadar b�rl�kte tutun.
Akıllı telefonda N-�şaret�n� bulamazsanız akıllı telefon kullanma kılavuzuna bakın.

3

Eşleşt�rme ve bağlantıyı tamamlamak �ç�n ekrandak� yönergeler� �zley�n.

Walkman akıllı telefona bağlandığında lamba ( ) yanar.

4
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Walkman'� akıllı telefondan ayırmak �ç�n
Walkman'� akıllı telefona tekrar dokundurun.
Walkman'� akıllı telefondan, c�hazları b�rb�rler�ne dokundurarak ayırırken Walkman Walkman moduna geçer.

İpucu
Walkman'� akıllı telefona bağlayamazsanız şunları deney�n:

Akıllı telefonun ekranı k�l�tl� �se ekran k�l�d�n� açın.
Akıllı telefonu Walkman'�n üzer�ndek� N-�şaret�n�n ( ) üzer�nde yavaşça gezd�r�n.
Akıllı telefon b�r kılıfın �ç�ndeyse kılıftan çıkarın.

Not
Uzaktan Kumandayı (sadece NW-WS625) kullanırken akıllı telefonu Walkman'�n üzer�ndek� N-�şaret�ne ( ) dokundurursanız
Uzaktan Kumanda kapanab�l�r. Bu durumda Uzaktan Kumandayı yen�den açın.

İlg�l� Konu
Walkman'� açıp kapama
Bluetooth �şlev�n� açıp kapatma
Bluetooth �şlev� �le �lg�l� notlar
OPR lambasından durumu kontrol etme
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
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Walkman'�n eşleşt�r�lmem�ş b�r Andro�d akıllı telefona �lk kez bağlanması

Walkman'� b�r Andro�d akıllı telefona bağlarsanız akıllı telefondak� müz�ğ� d�nleyeb�l�rs�n�z. Walkman'� Andro�d akıllı
telefonla kullanmadan önce Walkman �le akıllı telefonu eşleşt�r�n. Walkman �le akıllı telefon eşleşt�r�ld�ğ�nde �ler�de
Walkman'� akıllı telefona kolayca bağlayab�l�rs�n�z.

Walkman'�n açık ve Bluetooth �şlev�n�n kapalı olduğundan em�n olun.

Bluetooth �şlev� açıksa ( ) numaralı düğmey� 2 san�ye basılı tutun. Lambanın ( ) reng� değ�ş�r.

1

( ) numaralı düğmey� 7 san�ye basılı tutun.

Lamba ( ) hızlı hızlı yanıp söner ve eşleşt�rme başlar.

2

Akıllı telefonda Bluetooth �şlev�n� açın.3
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İpucu
Akıllı telefonun NFC �şlev� varsa c�hazları b�rb�rler�ne dokundurarak eşleşt�reb�l�r ve bağlayab�l�rs�n�z.

Not
Eşleşt�rme başarıyla tamamlandıktan sonra, aralarında gelecekte yapılacak bağlantılar �ç�n c�hazları tekrar eşleşt�rmen�ze gerek
yoktur.

Yukarıdak� prosedür örnekt�r. Daha fazla b�lg� �ç�n Andro�d akıllı telefon kullanma kılavuzuna bakın.

Uzaktan Kumandayı (sadece NW-WS625) kullanırken Walkman �le akıllı telefonu eşleşt�r�rsen�z Uzaktan Kumanda kapanab�l�r.
Bu durumda Uzaktan Kumandayı yen�den açın.

Walkman'�n model adına dokunun. ([NW-WS623] veya [NW-WS625])

Kullandığınız akıllı telefona bağlı olarak, arama otomat�k olarak başlayab�l�r.
Geç�ş anahtarı g�r�lmes� gerek�rse, “0000” g�r�n. Parola aynı zamanda “geç�ş kodu”, “PIN kodu”, “PIN numarası”
veya “ş�fre” olarak da adlandırılab�l�r.
Walkman �le akıllı telefonun b�rb�rler� �le eşleşt�r�ld�ğ�nden em�n olun. Bağlantı kurulduğunda lamba ( ) yanar.

4

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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İlg�l� Konu
Bluetooth �şlev�n� açıp kapatma
Walkman'�n eşleşt�r�lm�ş b�r akıllı telefona bağlanması
Akıllı telefonla Tek dokunuşla bağlantılar (NFC)
Bluetooth �şlev� �le �lg�l� notlar
OPR lambasından durumu kontrol etme
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

Walkman'�n eşleşt�r�lmem�ş b�r �Phone'a �lk kez bağlanması

Walkman'� b�r �Phone'a bağlarsanız �Phone'dak� müz�ğ� d�nleyeb�l�rs�n�z. Walkman'� �Phone �le kullanmadan önce
Walkman �le �Phone'u eşleşt�r�n. Walkman �le �Phone eşleşt�r�ld�ğ�nde �ler�de Walkman'� �Phone'a kolayca bağlayab�l�rs�n�z.

Walkman'�n açık ve Bluetooth �şlev�n�n kapalı olduğundan em�n olun.

Bluetooth �şlev� açıksa ( ) numaralı düğmey� 2 san�ye basılı tutun. Lambanın ( ) reng� değ�ş�r.

1

( ) numaralı düğmey� 7 san�ye basılı tutun.

Lamba ( ) hızlı hızlı yanıp söner ve eşleşt�rme başlar.

2

�Phone'da Bluetooth �şlev�n� açın.3
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Not
Eşleşt�rme başarıyla tamamlandıktan sonra, aralarında gelecekte yapılacak bağlantılar �ç�n c�hazları tekrar eşleşt�rmen�ze gerek
yoktur.

Yukarıdak� prosedür örnekt�r. Daha fazla b�lg� �ç�n �Phone kullanma kılavuzuna bakın.

Uzaktan Kumandayı (sadece NW-WS625) kullanırken Walkman �le �Phone'u eşleşt�r�rsen�z Uzaktan Kumanda kapanab�l�r. Bu
durumda Uzaktan Kumandayı yen�den açın.

İlg�l� Konu
Bluetooth �şlev�n� açıp kapatma
Walkman'�n eşleşt�r�lm�ş b�r akıllı telefona bağlanması

Walkman'�n model adına dokunun. ([NW-WS623] veya [NW-WS625])

Geç�ş anahtarı g�r�lmes� gerek�rse, “0000” g�r�n. Geç�ş anahtarı “Geç�ş kodu”, “PIN kodu”, “PIN numarası” veya
“Parola” olarak adlandırılab�l�r.
Walkman �le �Phone'un b�rb�rler� �le eşleşt�r�ld�ğ�nden em�n olun. Bağlantı kurulduğunda lamba ( ) yanar.

4

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Bluetooth �şlev� �le �lg�l� notlar
OPR lambasından durumu kontrol etme
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

Walkman'�n eşleşt�r�lm�ş b�r akıllı telefona bağlanması

Walkman �le b�r akıllı telefonu daha önce eşleşt�rd�ysen�z Walkman akıllı telefona kayded�l�r. Walkman'� akıllı telefona
kolayca bağlayab�l�rs�n�z.

İpucu
Walkman akıllı telefona bağlandığında Walkman'�n model adı akıllı telefonun ekranında görüntülen�r. Walkman'�n�z bağlı değ�lse,
model adına dokunun.

Walkman akıllı telefona bağlıyken Walkman'de kayıtlı müz�ğ� d�nlemek �ç�n ( ) numaralı düğmey� 2 san�ye basılı tutarak
Walkman moduna geç�n.

Bağlantı kurulamazsa şunları deney�n.
Walkman'de Bluetooth �şlev�n� kapatın ve yen�den açın.
Akıllı telefonda Bluetooth �şlev�n� kapatın ve yen�den açın.

Son bağlanan akıllı telefonda Bluetooth �şlev�n� açın.1

Walkman'�n açık olduğundan em�n olun.2

Bluetooth �şlev�n� açmak �ç�n ( ) numaralı düğmey� 2 san�ye basılı tutun.

Walkman'�, Bluetooth �şlev� akt�fken kapatırsanız Bluetooth �şlev�, b�r dahak� sefere Walkman'� açtığınızda otomat�k
olarak açılır.
Walkman son bağlanan akıllı telefona bağlanır. Sesl� yönlend�rme duyulur ve lamba ( ) yanar.

3
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İlg�l� Konu
Walkman'�n eşleşt�r�lmem�ş b�r Andro�d akıllı telefona �lk kez bağlanması
Walkman'�n eşleşt�r�lmem�ş b�r �Phone'a �lk kez bağlanması
Akıllı telefonla Tek dokunuşla bağlantılar (NFC)
Bluetooth �şlev� �le �lg�l� notlar
OPR lambasından durumu kontrol etme
Ses kaynağı olarak Walkman'�n veya akıllı telefonun seç�lmes�
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
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Bluetooth �şlev�n� açıp kapatma

Bluetooth �şlev�n� kapatmak �ç�n
( ) numaralı düğmey� tekrar 2 san�ye basılı tutun. Lambanın ( ) reng� değ�ş�r.

İpucu
Bluetooth �şlev� akt�fken p�l ömrü kayda değer oranda kısalır.

Walkman'� b�r Bluetooth c�hazına bağladığınızda Walkman otomat�k olarak Kulaklık moduna g�rer. Walkman moduna geçmek �ç�n
( ) numaralı düğmey� 2 san�ye basılı tutun. Walkman, Walkman moduna g�rd�ğ�nde Bluetooth c�hazındak� müz�k çalma �şlem�
otomat�k olarak durur.

Walkman'� açmak �ç�n ( ) numaralı düğmey� 3 san�ye basılı tutun.1

Bluetooth �şlev�n� açmak �ç�n ( ) numaralı düğmey� 2 san�ye basılı tutun.

Lamba ( ) yanıp söner. Walkman son bağlanan Bluetooth c�hazına otomat�k olarak bağlanır ve daha sonra lamba
yanar.

2
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Walkman'�, Bluetooth �şlev� akt�fken kapatırsanız Bluetooth �şlev�, b�r dahak� sefere Walkman'� açtığınızda otomat�k olarak açılır.

İlg�l� Konu
Akıllı telefonla Tek dokunuşla bağlantılar (NFC)
Walkman'�n eşleşt�r�lmem�ş b�r Andro�d akıllı telefona �lk kez bağlanması
Walkman'�n eşleşt�r�lmem�ş b�r �Phone'a �lk kez bağlanması
Walkman'�n eşleşt�r�lm�ş b�r akıllı telefona bağlanması
Bluetooth �şlev� �le �lg�l� notlar
Akıllı telefondak� müz�ğ� çalma
OPR lambasından durumu kontrol etme
Ses kaynağı olarak Walkman'�n veya akıllı telefonun seç�lmes�
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
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Akıllı telefondak� müz�ğ� çalma

Akıllı telefonda saklı müz�ğ�, Bluetooth bağlantısı aracılığıyla çalab�l�rs�n�z.

İpucu
Walkman akıllı telefona bağlıyken Walkman'de kayıtlı müz�ğ� d�nlemek �ç�n ( ) numaralı düğmey� 2 san�ye basılı tutarak
Walkman moduna geç�n.

Uzaktan Kumandayı (sadece NW-WS625) kullanarak çalma �şlemler� (örneğ�n çalmayı başlatma veya duraklatma) yapab�l�rs�n�z.

Walkman'�, Bluetooth �şlev� akt�fken kapatırsanız Bluetooth �şlev�, b�r dahak� sefere Walkman'� açtığınızda otomat�k olarak açılır.

Sesl� yönlend�rme müz�k çalmak �ç�n çok gürültülü �se şunu deney�n.
Walkman üzer�nde ses düzey�n� azaltın ve daha sonra akıllı telefonda ses düzey�n� artırın.

Not
Kullandığınız akıllı telefona bağlı olarak Walkman �le müz�k çalamayab�l�rs�n�z. Bu durumda müz�ğ� akıllı telefonu kullanarak çalın.

Walkman'� açmak �ç�n ( ) numaralı düğmey� 3 san�ye basılı tutun.1

Bluetooth �şlev�n� açmak �ç�n ( ) numaralı düğmey� 2 san�ye basılı tutun.

Lamba ( ) yanıp söner. Walkman son bağlanan akıllı telefona otomat�k olarak bağlanır ve daha sonra lamba
yanar.

2

Çalmayı başlatmak �ç�n ( ) numaralı düğmeye basın.

Akıllı telefonda müz�ğ� çalma �şlem� başlar. Çalmayı duraklatmak �ç�n ( ) numaralı düğmeye basın.

3
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Walkman Kulaklık modundayken aşağıdak� �şlemler� yapamazsınız.
Öncek� veya sonrak� b�r�me (klasör/çalma l�stes�/albüm) atlama.
Çalma modunu değ�şt�rme (Tekrar/Karışık).
Çalma aralığını (klasör/çalma l�stes�/albüm) değ�şt�rme.

İlg�l� Konu
Akıllı telefonla Tek dokunuşla bağlantılar (NFC)
Walkman'�n eşleşt�r�lmem�ş b�r Andro�d akıllı telefona �lk kez bağlanması
Walkman'�n eşleşt�r�lmem�ş b�r �Phone'a �lk kez bağlanması
Walkman'�n eşleşt�r�lm�ş b�r akıllı telefona bağlanması
Kablosuz çalma kal�tes�n�n seç�lmes�
Bluetooth �şlev� �le �lg�l� notlar
OPR lambasından durumu kontrol etme
Ses kaynağı olarak Walkman'�n veya akıllı telefonun seç�lmes�
Uzaktan Kumandanın kullanılması

4-688-893-72(3) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.

78



Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
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Ses kaynağı olarak Walkman'�n veya akıllı telefonun seç�lmes�

Walkman b�r akıllı telefona bağlandığında aşağıdak� ses kaynaklarından b�r�n� seçeb�l�rs�n�z.

Walkman modu

Walkman'de müz�k d�nleyeb�l�rs�n�z.
Walkman'de müz�k d�nlerken akıllı telefona gelen çağrıları yanıtlayab�l�rs�n�z.

Kulaklık modu

Akıllı telefondak� müz�ğ� Walkman �le d�nleyeb�l�rs�n�z.
Akıllı telefona gelen çağrıları yanıtlayab�l�r veya kapatab�l�rs�n�z.

İpucu
Walkman'� b�r Bluetooth c�hazına bağladığınızda Walkman otomat�k olarak Kulaklık moduna g�rer. Ses kaynağını akıllı telefondan
Walkman'e değ�şt�rd�ğ�n�zde akıllı telefondak� çalma otomat�k olarak durur.

Walkman'�, Bluetooth �şlev� akt�fken kapatırsanız Bluetooth �şlev�, b�r dahak� sefere Walkman'� açtığınızda otomat�k olarak açılır.

4-688-893-72(3) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on

Bluetooth �şlev� akt�fken ( ) numaralı düğmey� 2 san�ye basılı tutun.

( ) numaralı düğmey� basılı tuttuğunuz her sefer�nde mod değ�ş�r.

1
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

Kablosuz çalma kal�tes�n�n seç�lmes�

Ses kal�tes�n�n m� yoksa bağlantı denges�n�n m� öncel�klend�r�leceğ�n� seçeb�l�rs�n�z.

3 ayarın açıklanması

Walkman'� kapatmak �ç�n ( ) numaralı düğmey� 3 san�ye basılı tutun.1

(  veya ) numaralı düğmey� basılı tutarken ( ) numaralı düğmey� 3 san�ye basılı tutun.

Walkman açılır. Daha sonra lamba ( ) yanıp söner ve kablosuz çalma kal�tes� değ�ş�r.
Kablosuz çalma kal�tes� ayarı değ�ş�rken lamba ( ) geçerl� ayara göre farklı b�r b�ç�mde yanıp söner. Daha fazla
b�lg� �ç�n aşağıda açıklanan tabloya bakın.

( ) numaralı düğmey� basılı tutarsanız ayar aşağıdak� sırada değ�ş�r.
Bağlantıya öncel�k ver – Standart – Ses kal�tes�ne öncel�k ver
Bu ayar, Ses kal�tes�ne öncel�k ver ayarı seç�lm�şse değ�şmez.

( ) numaralı düğmey� basılı tutarsanız ayar aşağıdak� sırada değ�ş�r.
Ses kal�tes�ne öncel�k ver – Standart – Bağlantıya öncel�k ver
Bu ayar, Bağlantıya öncel�k ver ayarı seç�lm�şse değ�şmez.

2

Walkman �stenen ayara ayarlanana kadar yukarıdak� adımları tekrarlayın.3

Ayar Açıklama
Lamba ( )

yanıp sönme
düzen�
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İpucu
AAC Kodekl� parçaları çalmak �ç�n, Ses kal�tes�ne öncel�k ver'� seç�n.

Not
Kablosuz çalma kal�tes� ayarının değ�şt�r�lmes�, akıllı telefon ayarlarına bağlı olarak h�ç b�r etk� yaratmayab�l�r.

İlg�l� Konu
Bluetooth �şlev�n� açıp kapatma
Akıllı telefondak� müz�ğ� çalma
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Ayar Açıklama
Lamba ( )

yanıp sönme
düzen�

Bağlantıya öncel�k
ver (varsayılan
ayar)

Bu ayar kablosuz bağlantıyı �st�krarlı tutar. Bununla b�rl�kte ses kal�tes� d�ğer
ayarlara göre daha düşük olab�l�r. Bağlantı �st�krarlı değ�lse bu ayarı kullanın.
(SBC)

Lamba b�r kez
yanıp söner.

Standart Bu ayar hem bağlantıyı hem de ses kal�tes�n� �st�krarlı tutar. (SBC) Lamba �k� kez
yanıp söner.

Ses kal�tes�ne
öncel�k ver�n

Bu ayar ses� yüksek kal�tede �let�r. Bununla b�rl�kte bağlantı �st�krarsız hale
geleb�l�r. (AAC/SBC)

Lamba 3 kez
yanıp söner.

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

Bluetooth �şlev� �le �lg�l� notlar

Bluetooth �let�ş�m�n� en uygun duruma get�rmek �ç�n aşağıdak� hususlara uyun.

Walkman'� ve Bluetooth c�hazını b�rb�r�ne olab�ld�ğ�nce yakın şek�lde koyun. Bluetooth standardı 10 metreye  kadar
olan mesafeler� destekler.
Dah�l� Bluetooth anten�n�  bağlı Bluetooth c�hazına doğru çev�r�n.
Anten�  metal nesnelerle bloke etmey�n.
Anten�  el�n�z g�b� vücut uzuvlarıyla bloke etmey�n.
Walkman'� veya Uzaktan Kumandayı (sadece NW-WS625) sırt çantası veya kol çantasına koyarak anten�  bloke
etmey�n.
Walkman'� veya Uzaktan Kumandayı (sadece NW-WS625) kalabalık yerlerde kullanarak anten�  bloke etmey�n.
Elektromanyet�k dalgaların yayıldığı yerlerden kaçının. Örneğ�n m�krodalga fırınlar, cep telefonları, mob�l oyun
c�hazları veya kablosuz LAN ortamlarının yakınında.

Bluetooth kablosuz teknoloj�s�n�n özell�kler�nden dolayı seste haf�f gec�kme yaşanab�l�r.
Bluetooth radyasyonu elektron�k tıbb� c�hazların çalışmasını etk�leyeb�l�r. Walkman veya Uzaktan Kumanda (sadece
NW-WS625) �le d�ğer Bluetooth c�hazlarını aşağıdak� yerlerde kapatın.

hastanelerde
trenlerde engell�ler, ham�leler, gaz�ler ve yaşlılar �ç�n ayrılmış koltukların yanında
uçaklarda
yanıcı gazların mevcut olduğu yerlerde (benz�n �stasyonları, vb.)
otomat�k kapıların yanında
yangın alarmlarının yanında

Walkman, Bluetooth standardı �le uyumlu güvenl�k �şlevler�n� destekler. Sony, Bluetooth bağlantınızdan kaynaklanan
b�lg� sızıntıları �ç�n h�çb�r sorumluluk üstlenmez.
Bluetooth c�hazı standarda uygun olsa b�le tüm bağlantılar ve doğru çalışacağı garant� ed�lmez.
Bluetooth c�hazına bağlı olarak Bluetooth bağlantısının kurulması b�raz zaman alab�l�r.

İlg�l� Konu
Parçalar ve kumandalar

4-688-893-72(3) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

Akıllı telefondan müz�k çalma �le �lg�l� notlar

Bluetooth teknoloj�s�n�n özell�kler�nden dolayı radyo dalgaları vücudunuz tarafından engelleneb�l�r. Bu nedenle akıllı
telefondan gelen ses kes�nt�ye uğrayab�l�r.

Walkman'�n sağ tarafında dah�l� b�r Bluetooth anten� vardır. Ses kes�nt�ye uğrarsa şunları deney�n:

Akıllı telefonu vücudunuzun sağ tarafına veya ön tarafına alın.
Akıllı telefonu döndürün.

Not
Akıllı telefonun vücudunuza takılması �le �lg�l� daha fazla b�lg� �ç�n akıllı telefon kullanma kılavuzuna bakın.

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

Çağrı yanıtlama / çağrı kapatma

Akıllı telefonunuza gelen b�r çağrıyı yanıtlayab�l�rs�n�z. Walkman �le akıllı telefon arasında önceden Bluetooth bağlantısı
kurmanız gerek�r.

İpucu
Uzaktan Kumanda (sadece NW-WS625) üzer�ndek� / /  düğmes�ne basarak çağrıyı yanıtlayab�l�r veya kapatab�l�rs�n�z.

Telefonda konuşurken Ortam Ses� Modu kapatılır. Çağrıyı kapattığınızda Ortam Ses� Modu otomat�k olarak yen�den açılır.

Not
Walkman'de konuşurken eller�n�zle veya başka b�r nesnelerle m�krofon kısmının üzer�n� ( ) kapatmayın.

İlg�l� Konu
Walkman'�n eşleşt�r�lmem�ş b�r Andro�d akıllı telefona �lk kez bağlanması
Walkman'�n eşleşt�r�lmem�ş b�r �Phone'a �lk kez bağlanması
Walkman'�n eşleşt�r�lm�ş b�r akıllı telefona bağlanması
Akıllı telefonla Tek dokunuşla bağlantılar (NFC)
Akıllı telefonlardak� çağrılar �ç�n ses düzey� �le �lg�l� notlar
Çağrıyı reddetme

4-688-893-72(3) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on

Çağrıyı yanıtlamak �ç�n ( ) numaralı düğmeye basın.1

Çağrıyı kapatmak �ç�n ( ) numaralı düğmeye basın.2

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

Çağrıyı reddetme

Walkman akıllı telefona bağlıyken Walkman'� kullanarak çağrıyı reddedeb�l�rs�n�z.

İpucu
Uzaktan Kumanda (sadece NW-WS625) üzer�ndek� / /  düğmes�n� 2 san�ye basılı tutarak çağrıyı reddedeb�l�rs�n�z.

İlg�l� Konu
Çağrı yanıtlama / çağrı kapatma

4-688-893-72(3) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on

B�r çağrı aldığınızda ( ) numaralı düğmey� 2 san�ye basılı tutun.1

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

Akıllı telefonlardak� çağrılar �ç�n ses düzey� �le �lg�l� notlar

Müz�k �ç�n ses düzey� ve çağrılar �ç�n ses düzey� b�rb�r�nden bağımsızdır. Çağrılar �ç�n ses düzey�n� telefonda konuşurken
ayarlayab�l�rs�n�z. Çağrıyı kapattığınızda, ses düzey� müz�k �ç�n olan düzeye ger� döner.
AVLS �şlev� devredeyse Walkman, çağrılar �ç�n ses düzey�n� makul b�r sev�yede tutar.

İlg�l� Konu
Çağrı yanıtlama / çağrı kapatma
Ses düzey�n�n sınırlanması

4-688-893-72(3) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

Ortam Ses� Modu ned�r?

Ortam Ses� Modu, Walkman'�n�z�n sol ve sağ tarafına entegre ed�lm�ş m�krofonları kullanarak kulaklığı takarken b�le
ortam ses�n� duymanızı sağlar. Güvenl� b�r şek�lde müz�k d�nlemen�n keyf�ne varmak �ç�n etrafınızdak� seslere d�kkat ed�n.

Not
Ortam Ses� Modu, kulaklığı takarken b�le ortam ses�n� duymanızı sağlar. Ancak, bu mod etrafınızdak� tüm sesler� duymanızı
sağlamaz. Ortam ses� çevreye, Walkman'�n�zde çalan müz�ğ�n türüne veya ses düzey�ne bağlı olarak �y� duyulmayab�l�r.
Walkman'� ortam ses�n� duymamanın tehl�kel� olab�leceğ� yerlerde (örneğ�n araba veya b�s�klet traf�ğ�n�n olduğu yollarda)
kullanırken çok d�kkatl� olun.

Walkman'�n�z� kulaklarınıza uymayan kulak�ç� kulaklıklarla kullanıyorsanız Ortam Ses� Modu düzgün çalışmayab�l�r. Kulaklarınıza
rahat ve sıkı b�r şek�lde oturması �ç�n uygun boyutlu kulak�ç� kulaklıklar kullanın.

İlg�l� Konu
Ortam Ses� Modunun Kullanımı

4-688-893-72(3) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

Ortam Ses� Modunun Kullanımı

Ortam Ses� Modunu kapatmak �ç�n

Başka b�r Ortam Ses� Modu seçmek �ç�n

Ortam Ses� Modunu açmak �ç�n ( ) numaralı düğmeye basın.

B�r b�p ses� çıkar. Lamba ( ) �k� kez yanıp söner. Ortam Ses� Modu açılır.

1

( ) numaralı düğmeye basın.
B�r b�p ses� çıkar. Lamba ( ) �k� kez yanıp söner.

1.

Ortam Ses� Modunu açmak �ç�n ( ) numaralı düğmeye basın.1.

Uygun modu seçmek �ç�n ( ) numaralı düğmeye art arda ç�ft tıklayın.
Ortam sesler�n�n ses ş�ddet� buna göre değ�ş�r. ( ) numaralı düğmeye her ç�ft tıkladığınızda sesl� yönlend�rme
duyulacak ve Ortam Ses� Modu şu sıra �le değ�şecekt�r.

2.

89



Not
Walkman'� kapatsanız b�le seç�len mod saklanır.

Akıllı telefonda konuşurken Ortam Ses� Modu çalışmaz.

Yüzmede Kullanılan Kulak�ç� Kulaklıkları kullanırken ortam ses�n� �y� duyamayab�l�rs�n�z. Bu durumda standart t�p kulak�ç�
kulaklıklara geç�n.

Walkman'� havuz veya den�zde kullandıktan sonra ortam ses� �y� duyulamaz. Düğmeler�n�n olduğu kısımları yaklaşık 30 defa kuru
b�r beze haf�fçe vurun. Daha sonra Walkman'� oda sıcaklığında kuru b�r bez üzer�nde 2 �la 3 saat bırakın. B�r sonrak� kullanımdan
önce Walkman'�n tamamen kuruduğundan em�n olun.

İlg�l� Konu
Ortam Ses� Modu ned�r?

4-688-893-72(3) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on

[Mode A] (alçak) – [Mode B] (standart) – [Mode C] (yüksek) – [Mode A] (alçak)...
Sonrak� moda geçmek �ç�n sesl� yönlend�rme b�tene kadar bekley�n.

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

Parçalar ve kumandalar (Uzaktan Kumanda)

(Yalnızca Uzaktan Kumanda �le ver�len modeller �ç�nd�r)

+/– (ses düzey�) düğmeler�
Düğmelere basarak müz�k çalma veya çağrı �ç�n ses düzey�n� ayarlayın.

1.

/ / düğmes� (*1)

Uzaktan Kumandayı açmak �ç�n düğmey� 2 san�ye basılı tutun.
Çalmayı başlatmak veya duraklatmak �ç�n düğmeye basın.
Walkman akıllı telefona bağlıyken çağrıyı yanıtlamak veya kapatmak �ç�n düğmeye basın.
Çağrıyı reddetmek �ç�n düğmey� 2 san�ye basılı tutun.
Ses kaynağını (Walkman veya akıllı telefon) değ�şt�rmek �ç�n düğmey� 2 san�ye basılı tutun.

2.

Lamba (mav�/kırmızı)

Lamba çeş�tl� renk ve yanıp sönme düzenler�ne sah�pt�r. Lamba şunları göster�r.

Uzaktan Kumanda açılır.
Uzaktan Kumanda p�l� düşük.
Uzaktan Kumanda Walkman'e bağlandı.
Uzaktan Kumanda Walkman �le eşleşt�r�l�yor.

B�r düğmeye bastığınızda lamba yanar. Lamba yanmazsa neden� şunlar olab�l�r.

Uzaktan Kumanda kapalı.
Uzaktan Kumanda Walkman'e bağlı değ�l.
P�l b�tm�ş.

3.

 (öncek�) düğmes�

Mevcut parça �ç�nde ger� atlamak veya öncek� parçaya atlamak �ç�n düğmeye basın.
Çalmayı hızlı ger� sarmak �ç�n düğmey� basılı tutun.
Mevcut klasör veya albümün �lk parçasına ger� g�tmek �ç�n düğmeye ç�ft tıklayın.
Öncek� klasör veya albümün �lk parçasına ger� g�tmek �ç�n düğmeye yen�den ç�ft tıklayın.

4.

 (sonrak�) düğmes�

Sonrak� parçaya atlamak �ç�n düğmeye basın.
Çalmayı hızlı �ler� sarmak �ç�n düğmey� basılı tutun.
Sonrak� klasör veya albümün �lk parçasına atlamak �ç�n düğmeye ç�ft tıklayın.

5.

Dah�l� anten 
Uzaktan Kumanda Walkman'e bağlıyken anten� örtmey�n. Aks� takd�rde, bağlantı kes�nt�ye uğrayab�l�r.

6.
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Bant7.

Bant �p�8.

Üzer�nde çıkıntılı nokta bulunur. Çıkıntılı noktalar düğmeler�, bakmadan kullanmanıza yardımcı olur.*1

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

Uzaktan Kumandanın kullanılması

(Yalnızca Uzaktan Kumanda �le ver�len modeller �ç�nd�r)
Uzaktan Kumanda, Walkman'� kablosuz olarak çalıştırmanıza olanak tanır. Uzaktan Kumanda ve Walkman varsayılan
olarak önceden eşleşt�r�lm�şt�r. Bu nedenle Walkman ve Uzaktan Kumandayı açar açmaz kullanab�l�rs�n�z.

İpucu
Walkman'�n Bluetooth �şlev� kapalı olsa b�le Uzaktan Kumandayı kullanab�l�rs�n�z.

Walkman �le akıllı telefon arasında akt�f b�r Bluetooth bağlantısı varken Uzaktan Kumandayı kullanab�l�rs�n�z.

Walkman kapatıldığında Uzaktan Kumanda kapanır.

Uzaktan Kumandayı 2 saat boyunca kullanmazsanız Uzaktan Kumanda otomat�k olarak kapanır.

Kalan p�l sev�yes� düşükse, lamba ( ) kırmızıya döner.

Eşleşt�rme b�lg�ler�n� s�lmek �ç�n düğmeler� (  ve ) 10 san�ye basılı tutun.

Uzaktan Kumandayı parmağınıza takın.

Parmağınızın boyuna uyacak şek�lde bandı ayarlayın.

1

Walkman'�n açık olduğundan em�n olun.2

( ) numaralı düğmey� 2 san�ye basılı tutun.

Uzaktan Kumanda açılır. Lamba ( ) yanıp sönmeye başlar.
Uzaktan Kumanda Walkman'e otomat�k olarak bağlanır. Daha sonra lamba ( ) söner.
Bağlantıyı kontrol etmek �ç�n Uzaktan Kumanda üzer�ndek� herhang� b�r düğmeye basın. Walkman ve Uzaktan
Kumanda bağlı �se lamba ( ) yanar.

3

Walkman'� çalıştırmak �ç�n �stenen düğmeye basın.4
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Not
Walkman, Uzaktan Kumandayla açılıp kapatılamaz.

Uzaktan Kumandada eşleşt�rme b�lg�s� yoksa, açıldığında otomat�k olarak eşleşt�rme moduna g�rer.

Uzaktan Kumandayı yüzme havuzunda kullanamazsınız.

Uzaktan Kumandanın p�l� değ�şt�r�l�rse eşleşt�rme b�lg�s� s�l�n�r. Bu durumda Walkman �le Uzaktan Kumandayı yen�den eşleşt�r�n.

İlg�l� Konu
Parçalar ve kumandalar (Uzaktan Kumanda)
Uzaktan Kumanda kullanımı hakkında notlar
Walkman'� Uzaktan Kumandayla eşleşt�rme

4-688-893-72(3) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

Walkman'� Uzaktan Kumandayla eşleşt�rme

(Yalnızca Uzaktan Kumanda �le ver�len modeller �ç�nd�r)
Eşleşt�r�lmem�ş b�r Uzaktan Kumandayı Walkman'e, Bluetooth �şlev�n� kullanarak bağlayab�l�rs�n�z.  
Eşleşt�rme aşağıdak� durumlarda gerekl�d�r:

Walkman'� fabr�ka ayarlarına sıfırladınız ve eşleşt�rme b�lg�s� Walkman'den s�l�nd�.
Uzaktan Kumandayı sıfırladınız.  

 düğmes�n� ve  düğmes�n� b�rl�kte 10 san�ye basılı tutarsanız Uzaktan Kumanda sıfırlanır.
Uzaktan Kumandanın p�l�n� değ�şt�rd�n�z.

Uzaktan Kumanda �le Walkman'� eşleşt�rd�ğ�n�zde bunları �ler�de kolayca bağlayab�l�rs�n�z.

İpucu

Eşleşt�r�lmem�ş Uzaktan Kumandayı açın.

Uzaktan Kumanda üzer�ndek� lamba değ�şerek kırmızı ve mav� yanıp sönmeye başlar.

1

Walkman'de Bluetooth �şlev�n�n kapalı olduğundan em�n olun.

Bluetooth �şlev� açıksa ( ) numaralı düğmey� 2 san�ye basılı tutun.

2

( ) numaralı düğmey� 7 san�ye basılı tutun.

Lamba ( ) hızlı hızlı yanıp söner ve eşleşt�rme başlar.

Bağlantı kurulduğunda Uzaktan Kumanda üzer�ndek� lamba yanıp sönmey� keser.

3
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Uzaktan Kumanda eşleşt�rme b�lg�s�n� s�lmek �ç�n Walkman'� sıfırlayın.

Not
Eşleşt�rme tamamlanmadan eşleşt�rme zaman aşımına uğrarsa �şlem� tekrarlayın.

İlg�l� Konu
Bluetooth �şlev�n� açıp kapatma
Uzaktan Kumandanın kullanılması
Uzaktan Kumanda p�l�n�n değ�şt�r�lmes�
Walkman'� fabr�ka ayarlarına sıfırlama
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Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Uzaktan Kumanda p�l�n�n değ�şt�r�lmes�

(Yalnızca Uzaktan Kumanda �le ver�len modeller �ç�nd�r)
Lamba kırmızı yandığında Uzaktan Kumandanın p�l�n� değ�şt�r�n. Sadece CR1620 L�tyum Düğme Hücrel� P�l kullanın.
P�l kapağını açtığınızda, su geç�rmezl�k performansı toz, vb. şeylerden olumsuz etk�leneb�l�r. Su geç�rmezl�k
performansını korumak �ç�n s�ze en yakın Sony satıcısına veya Sony Serv�ce Center'ne p�l değ�ş�m� (ek mal�yetle) �ç�n
danışın.

Uzaktan Kumandanın kapalı olduğundan em�n olun. Bandı ( ) gözden ( ) çıkarın.1

0 boy yıldız saatç� tornav�da kullanarak 4 v�dayı ( ) çıkarın.2

Kapağı ( ) açın ve p�l� çıkarın. Daha sonra yen� b�r CR1620 p�l�, doğru kutuplarla takın.3

Ambalajın ( ) yer�nde ve tem�z olduğunu kontrol ed�n.4

Kapağı ( ) tekrar yer�ne takın ve v�daları ( ) sıkıca sonuna kadar sıkın.

V�daları ( ) aşırı sıkmayın.

5

Bandı ( ) tekrar �pe ( ) �l�şt�r�n.6

( ) numaralı düğmey� 2 san�ye basılı tutun.

Lamba ( ) yanıp söner. Uzaktan Kumanda açılır.

7
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Not
Kapağı ( ), v�daları ( ) ve contayı ( ) kaybetmey�n.

Satın alım sırasında tem�n ed�len p�l, performans kontrolü �ç�n fabr�kada takılmış olduğundan kısa p�l ömrüne sah�p olab�l�r.

İlg�l� Konu
Walkman'� açıp kapama
Bluetooth �şlev�n� açıp kapatma
Walkman'� Uzaktan Kumandayla eşleşt�rme
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Walkman'� açmak �ç�n ( ) numaralı düğmey� 3 san�ye basılı tutun.8

Bluetooth �şlev�n� kapatmak �ç�n ( ) numaralı düğmey� 2 san�ye basılı tutun.9

Walkman'de ( ) numaralı düğmey� 7 san�ye basılı tutun.

Lamba ( ) hızlı hızlı yanıp söner ve eşleşt�rme başlar.

Bağlantı kurulduğunda Uzaktan Kumanda üzer�ndek� lamba yanıp sönmey� keser.

10

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Uzaktan Kumanda kullanımı hakkında notlar

(Yalnızca Uzaktan Kumanda �le ver�len modeller �ç�nd�r)

Uzaktan Kumandanın su geç�rmezl�k özell�kler� IEC 60529 “Su g�r�ş�ne karşı koruma dereceler� (IP Kodu)” IPX5'e
eş�tt�r(*1) ve Uzaktan Kumandanın toza dayanıklılık özell�kler� IEC 60529 “Katı yabancı maddelere karşı koruma
dereceler�” IP6X'e eş�tt�r (*2).
Radyo dalgaları suda �let�lmez. Uzaktan Kumandayı yüzme havuzunda kullanamazsınız.
Uzaktan Kumandayı ıslak olduğunda kullanamazsınız.
Anten  Uzaktan Kumandaya tümleş�kt�r.
Uzaktan Kumanda, aşağıdak� koşullar altında kullanılırsa çalışmaz hale geleb�l�r.

Kablosuz LAN bulunan alanlarda.
Akt�f �let�ş�m �şlev� bulunan c�hazların yanında (m�krodalga fırınlar, cep telefonları, mob�l oyun c�hazlar, vb.).
Elektromanyet�k dalgaların yayıldığı yerlerde.
Uzaktan Kumandadak� dah�l� anten�n  �nsanlar tarafından bloke ed�leb�leceğ� durumlarda (örneğ�n kalabalık b�r
trende).
Dah�l� anten�  el�n�zle örttüğünüzde.

Uzaktan Kumandaya güneş yağı veya güneş krem bulaşırsa Uzaktan Kumandayı ılık suda yıkayın. Bu maddeler
Uzaktan Kumandada renk değ�ş�m� veya çatlaklar g�b� hasara neden olab�l�r.
Uzaktan Kumandanın bandını çok fazla sıkmayın. Aks� takd�rde kötü havalandırma �le terlemeden dolayı
parmağınızda p�ş�k olab�l�r.
Uzaktan Kumandanın bandı, uzun sürel� kullanım veya depolama neden�yle bozulab�l�r.

4-688-893-72(3) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on

IPX5 (Su püskürmes�ne karşı koruma dereceler�): Uzaktan Kumanda aşağıdak� test koşulları altında test ed�lm�ş ve çalışmaya devam ett�ğ�
göster�lm�şt�r: 3 dak�kadan daha uzun b�r süre boyunca �ç çapı 6,3 mm olan b�r nozül kullanılarak yaklaşık 3 metreden herhang� b�r yönde
yaklaşık 12,5 l/dak deb�yle doğrudan uygulanan su akışlarına maruz bırakıldığında.

*1

IP6X (Toza karşı koruma dereceler�): Uzaktan Kumanda çapı en fazla 75 μm olan toz part�küller�n� �çeren b�r test aygıtında 8 saat süreyle test
ed�lm�ş ve toz g�r�ş�n� engellemeye devam ett�ğ� göster�lm�şt�r.

*2

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Ses düzey�n�n sınırlanması

AVLS (Automat�c Volume L�m�ter System) �şlev�, yüksek ses düzeyler�nden kaynaklanan kulakların hasar görme r�sk�n�
azaltır. AVLS �şlev� maks�mum ses düzey�n� sınırlandırır. AVLS aşağıdak� özell�klere sah�pt�r.

AVLS ses düzey�n� bel�rl� b�r sev�yede tutar.
AVLS yüksek ses düzeyler� neden�yle başkalarının rahatsız olmasını önler.
AVLS daha konforlu b�r ses düzey�nde d�nleme yapmanızı sağlar.

AVLS �şlev�n� kapatmak �ç�n
( ) numaralı düğmey� basılı tutarken ( ) numaralı düğmey� 5 san�ye basılı tutun.
Lamba ( ) �k� kez yanıp söner.

Çalmayı duraklatın.1

( ) numaralı düğmey� basılı tutarken ( ) numaralı düğmey� 5 san�ye basılı tutun.

Lamba ( ) �k� kez yanıp söner ve AVLS �şlev� açılır. Walkman artık ses düzey�n� makul b�r sev�yede tutar.

2
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Not
Walkman Kulaklık modundayken AVLS �şlev� açılamaz.

İlg�l� Konu
Ses düzey�n�n ayarlanması
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Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Parçalar arasında ses düzey� farklılıklarını azaltmak

Parçalar arasındak� ses düzey� değ�ş�kl�ğ�n�, ses düzey� farklılıklarını en alt sev�yeye �nd�recek şek�lde azaltab�l�rs�n�z
(D�nam�k Normalleşt�r�c�).

D�nam�k Normalleşt�r�c� �şlev�n� kapatmak �ç�n
( ) numaralı düğmey� basılı tutarken ( ) numaralı düğmey� 5 san�ye basılı tutun.
Lamba ( ) �k� kez yanıp söner.

Not
Walkman Kulaklık modundayken D�nam�k Normalleşt�r�c� �şlev� açılamaz.

Çalmayı duraklatın.1

( ) numaralı düğmey� basılı tutarken ( ) numaralı düğmey� 5 san�ye basılı tutun.

Lamba ( ) �k� kez yanıp söner ve D�nam�k Normalleşt�r�c� �şlev� açılır.

2
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Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Walkman'�n yen�den başlatılması

İşlemler kararsız hale gel�r veya Walkman donarsa Walkman'� yen�den başlatın. Yen�den başlatmak h�çb�r ver� ve
eşleşt�rme b�lg�s�n� s�lmez.Ancak Walkman'� yen�den başlatmadan önce aşağıdak� �şlemler� uygulayın.
Aks� takd�rde Walkman'dek� ver�ler hasar göreb�l�r.

Walkman'� b�lg�sayardan ayırın.
Çalmayı durdurun.

İlg�l� Konu
Walkman'� fabr�ka ayarlarına sıfırlama
Walkman belleğ�n�n b�ç�mlend�r�lmes�
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( ) numaralı düğmey� Walkman yen�den başlayana dek 10 san�ye basılı tutun.1

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Walkman'� fabr�ka ayarlarına sıfırlama

Bu �şlem, tüm ayar parametreler�n� varsayılan ayarlara sıfırlar.
Walkman'� sıfırlarsanız, Uzaktan Kumanda (sadece NW-WS625) ve d�ğer Bluetooth c�hazlarının eşleşt�rme b�lg�ler� s�l�n�r.

Not
Bluetooth bağlantısı akt�fken Walkman sıfırlanamaz.

İlg�l� Konu
Walkman'�n yen�den başlatılması

Çalmayı duraklatın.1

Bluetooth �şlev�n�n kapalı olduğundan em�n olun.2

( ) numaralı düğmey� basılı tutarken ( ) numaralı düğmey� 15 san�ye basılı tutun.

Lamba ( ) �k� kez yanıp söner. Sıfırlama tamamlanmıştır.

3

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Walkman belleğ�n�n b�ç�mlend�r�lmes�
Walkman'� Uzaktan Kumandayla eşleşt�rme

4-688-893-72(3) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on
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Walkman belleğ�n�n b�ç�mlend�r�lmes�

Bu �şlem, Walkman'de kayıtlı tüm ver�ler� (örnek ver� ve ürünle ver�len yazılım yükleme programı dah�l) s�ler. Walkman'�n
dah�l� belleğ�n� b�ç�mlend�rmeden önce öneml� ver�ler�n yedek kopyasını alın.

Çalmayı duraklatın.1

Bluetooth �şlev�n�n kapalı olduğundan em�n olun.2

( ) numaralı düğmey� 15 san�ye basılı tutun.

Lamba ( ) hızlı hızlı yanıp söner.

3

( ) numaralı düğmey� bırakın.

Lamba ( ) yanar.

4

Lamba ( ) kırmızı yandıktan sonra 30 san�ye �ç�nde düğmeye (  veya ) basın.5
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Not
Bluetooth bağlantısı akt�fken Walkman'�n belleğ� b�ç�mlend�r�lemez.

Sony, Walkman belleğ�n�n b�lg�sayar kullanarak b�ç�mlend�r�lmes� durumunda performans garant�s� vermez.

Belleğ� b�ç�mlend�rsen�z b�le eşleşt�rme b�lg�ler� kalır.

İlg�l� Konu
Walkman'�n yen�den başlatılması
Walkman'� fabr�ka ayarlarına sıfırlama
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Lambanın ( ) reng� yeş�le döner.  
Düğmeye 30 san�ye �ç�nde basılmazsa b�ç�mlend�rme �ptal ed�l�r.

Lamba ( ) yanarken ( ) numaralı düğmeye basın.

Lamba ( ) hızlı hızlı yanıp söner ve b�ç�mlend�rme başlar. B�ç�mlend�rme tamamlandığında lamba ( ) söner.

6

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Walkman �le �lg�l� b�lg�ler�n kontrol ed�lmes�

Walkman b�r b�lg�sayara bağlandığında Walkman'�n s�stem yazılımı sürümünü kontrol edeb�l�rs�n�z. B�lg�sayarda
[WALKMAN] klasöründek� “Informat�on.txt” dosyasını açın. Aşağıdak� b�lg�ler� kontrol edeb�l�rs�n�z.
01: Model adı
02: S�stem yazılımı sürümü

İlg�l� Konu
Walkman s�stem yazılımının güncellenmes�

4-688-893-72(3) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Walkman s�stem yazılımının güncellenmes�

Walkman yazılımını güncelleyeb�l�rs�n�z.
Güncelleme uyarılarını aşağıdak� yöntemlerle alırsınız.

Mus�c Center for PC'dan (Güncelleme uyarılarını otomat�k olarak alırsınız.)
Müşter� desteğ� web s�tes�nden (Güncelleme uyarılarını almak �ç�n s�teye kend�n�z er�ş�n.)

En güncel b�lg�ler� almak �ç�n müşter� desteğ� web s�tes�ne bakın.
Aşağıda, müşter� desteğ� web s�tes�nden yazılımın güncellenmes� açıklanmıştır.
Programın yüklenmes� �le �lg�l� daha fazla b�lg� �ç�n müşter� desteğ� web s�tes�ne bakın.

İpucu
Walkman sürüm b�lg�s�n� kontrol etmek �ç�n Walkman'� b�lg�sayara bağlayın. Daha sonra b�lg�sayarda [WALKMAN] klasöründek�
“Informat�on.txt” dosyasını açın. Aşağıdak� b�lg�ler� kontrol edeb�l�rs�n�z.

01: Model adı
02: S�stem yazılımı sürümü

İlg�l� Konu
Müşter� Destek Web S�tes�
Walkman'�n yen�den başlatılması
Walkman'� fabr�ka ayarlarına sıfırlama
Walkman belleğ�n�n b�ç�mlend�r�lmes�
Walkman �le �lg�l� b�lg�ler�n kontrol ed�lmes�

4-688-893-72(3) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on

Güncelleme programını web s�tes�nden b�lg�sayara �nd�r�n.1

Walkman'� b�lg�sayara bağlayın.2

Güncelleme programını başlatın.3

Ekrandak� tal�matları �zley�n.4

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Walkman'�n kullanımı �le �lg�l� notlar

Walkman'� güvenle kullanmak �ç�n aşağıdak� notları okuyun ve tal�matları �zley�n.

Ürünü kullanmaktan dolayı yaralanır veya yanarsanız doktora başvurun.
Walkman düzgün çalışmıyorsa s�ze en yakın Sony satıcısına veya Sony Serv�ce Center'a başvurun.
Aşağıdak� önlemlere uyun. Aks� takd�rde patlama, yangın, elektr�k çarpması, yanıklar veya yaralanmaya neden
olab�l�r.

Walkman'� ateşe maruz bırakmayın.
Walkman'�n �ç�ne metal nesneler�n g�rmes�ne �z�n vermey�n.
Walkman'�n term�naller�n� metal nesnelerle kısa devre yapmayın.
Walkman'� parçalara ayırmayın veya mod�f�ye etmey�n.
Ş�mşek görür veya gök gürültüsü duyarsanız Walkman'� kullanmayın.
C�ld�n�zde rahatsız ed�c� reaks�yona neden olursa Walkman'� kullanmayın.

Aşağıdak� önlemlere uyun. Aks� takd�rde gövdeye hasar vereb�l�r veya Walkman'�n arızalanmasına neden olab�l�rs�n�z.

Walkman'� doğrudan güneş ışığına koymayın.
Walkman'� sıcaklığın aşırı yüksek olduğu yerlere koymayın.
Walkman'� doğrudan güneş ışığında bırakmayın. Walkman'� tüm pencereler� kapalı b�r arabada, özell�kle yazın,
bırakmayın.  

Walkman'� t�treş�me maruz kalacak yerlere koymayın.
Walkman'� yüksekten düşürmey�n.
Walkman'e fazla kuvvet veya darbe uygulamayın.
Walkman'� mıknatıslanmanın olduğu yerlere koymayın. Örneğ�n Walkman'� mıknatıs, hoparlör veya TV'n�n yanına
koymayın.
Walkman'� soğuk ortamdan sıcak ortama taşıdıktan hemen sonra açmayın.
Walkman'�, sıcaklığın 45 °C  'y� geçt�ğ� neml� ve sıcak yerlerde (örneğ�n saunada) kullanmayın.
Walkman'� sab�t olmayan yüzeylere veya eğ�k konumda koymayın.
Walkman ceb�n�zdeyken oturmayın. 

Walkman'� aşırı toza maruz kalacak yerlerde kullanmayın.
Walkman'e güneş yağı veya güneş krem� bulaşırsa Walkman'� ılık suda yıkayın. Bu maddeler Walkman'de renk
değ�ş�m� veya çatlaklar g�b� hasara neden olab�l�r.
Kulak�ç� kulaklıklar veya ayar bandı, uzun sürel� kullanım veya depolama neden�yle bozulab�l�r.
Su geç�rmezl�k bel�rl� sıvılara karşı (sabunlu su, deterjan veya banyo katkı maddeler� �çeren su, şampuan, sıcak
kaynak suları, vb.) etk�l� değ�ld�r.

Uçaktayken elektron�k c�haz kullanımı �le �lg�l� anonslara uyun.
Aşağıdak� durumlarda Walkman ısınab�l�r ancak bu b�r arıza değ�ld�r. Bununla b�rl�kte düşük ısı yanıkları r�sk�ne karşı
d�kkatl� olun.

P�l şarj olurken.
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Walkman uzun süred�r çalıyorken.

Kaydett�ğ�n�z �çer�k sadece k�ş�sel kullanım �ç�nd�r. İçer�k, tel�f hakkı yasası gereğ� tel�f hakkı sah�b�n�n �zn� olmadan
kullanılamaz.

4-688-893-72(3) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Kulaklık �le �lg�l� notlar

Yol güvenl�ğ�
Kulaklığı aşağıdak� durumlarda kullanmayın.

Araba, motos�klet veya b�s�klet sürerken.
İş�tme yet�s�n�n engellenmes�n�n tehl�kel� olacağı yerler. Örneğ�n tren platformlarında, araç traf�ğ�n�n olduğu yerlerde
veya şant�yeler�n�n yakınında.

İş�tme yet�s�n�n zarar görmes�n� önleme
İş�tme yet�n�z� korumak �ç�n aşağıdak� hususlara uyun.

Ses� makul b�r sev�yede tutun. Ses �çer�ğ�n� yüksek ses düzeyler�nde uzun süre d�nlemey�n.
Ses düzey�n� an�den artırmayın.

Kulak �ç� kulaklık hakkında
Kulak�ç� kulaklıkları bağımlılık dereces�nde kullanıyorsanız şu hususlara d�kkat ed�n. Aks� takd�rde kulaklarınıza veya
kulak zarlarınıza zarar vereb�l�rs�n�z.

Kulak�ç� kulaklıkları kulaklarınıza zorlayarak sokmayın.
Kulak�ç� kulaklıkları kulaklarınızdan b�rden çıkarmayın. Kulaklığı çıkarırken kulak�ç� kulaklıkları yukarı aşağı
naz�kçe hareket ett�r�n.

Kulaklık takarken uyumayın.

D�ğer �nsanları d�kkate alma
Walkman'�, ses sızıntısının başka �nsanları rahatsız edeb�leceğ� yerlerde kullanmaktan kaçının.
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Dah�l� p�l �le �lg�l� notlar

Şarj ed�leb�l�r p�l akıntı yapıyorsa p�le çıplak elle dokunmayın. P�l sıvısı yanıklara veya körlüğe neden olab�l�r. Sıvı
vücudunuza veya elb�seler�n�ze temas ederse sıvıyı tem�z su �le derhal yıkayın.

4-688-893-72(3) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.

114



Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

Yazılım hakkında notlar

Tel�f hakkı yasaları, tel�f hakkı sah�b�n�n �zn� olmadan aşağıdak� �şlemler� yasaklar.

Yazılım veya kılavuzun tam veya kısm� olarak çoğaltılması.
Yazılımın ödünç ver�lmes�

Ürünle ver�len yazılımın kullanılmasından kaynaklanab�lecek aşağıdak� olayların h�çb�r�s� �ç�n h�çb�r durumda Sony
sorumlu tutulamaz.

Madd� hasar
Kar kaybı
Üçünü taraflarca yapılan talepler

Ürünle ver�len yazılım, bel�rt�lmeyen c�hazlarla kullanılamaz.
Yazılım tekn�k özell�kler�, kal�ten�n �y�leşt�r�lmes� maksadıyla haber ver�lmeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
Bu kılavuzdak� açıklamalarda, temel b�lg�sayar �şlemler�ne aş�na olduğunuz varsayılır.
B�lg�sayar ve �şlet�m s�stemler�n�n kullanımı hakkında ayrıntılar �ç�n, lütfen �lg�l� kılavuzlara bakın.
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Örnek ver� �le �lg�l� notlar

Deneme d�nlemes� �ç�n Walkman'e önceden örnek müz�k yüklenm�şt�r.
Örnek ver� Walkman'den s�l�n�rse ger� yüklenemez. Tarafımızdan yen� örnek ver� sağlanmaz.
Örnek ver�ler, bazı ülkelerde veya bölgelerde yüklenmez.

4-688-893-72(3) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on

116



Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

Havuzda veya den�zde yüzerken d�kkat ed�lecek hususlar

Walkman'�n�z� kalabalık yerlerde veya çevredek� sesler� duymamanızın tehl�kel� olab�leceğ� yerlerde kullanmayın.
Walkman'�n�z� herkese açık veya özel yüzme havuzlarında kullanırken, tes�s�n kurallarına uyun.
Kulak�ç� kulaklıklar kulak kanalınızda b�r sızdırmazlık oluşturur. Bu nedenle, kulak�ç� kulaklıklara güçlü b�r basınç
uygulandığında veya kulak�ç� kulaklıklar kulaklarınızdan an�den çıktığında kulaklarınızın veya kulak zarınızın zarar
görme r�sk� söz konusudur. Bu r�sk neden�yle, Walkman'�n�z takılıyken yüzme havuzuna atlama vb. g�b� güçlü
hareketlerde bulunmayın.
Doğrudan Walkman'�n�z üzer�ne sıcak su dökmey�n ve saç kurutma mak�nes�yle vb. doğrudan Walkman'�n�ze sıcak
hava uygulamayın. Walkman'�n� kes�nl�kle saunalarda veya fırın yakınında vb. g�b� sıcaklığın yüksek olduğu yerlerde
kullanmayın.
Walkman'�n�z� aşağıdak� ortamlarda kullanmayın veya bırakmayın.

Sıcaklığın 45 °C  'y� aştığı sıcaklığı yüksek yerlerde, örneğ�n yakan güneş ışığı altında, araba �ç�nde, sıcak suda
veya d�ğer yüksek sıcaklıklı ve yüksek neml� yerlerde
Sıcaklığın –5 °C  'n�n altında olduğu yerlerde

Walkman'�n�z� doğrudan güneş ışığı gören yerlerde kullanmaktan kaçınamıyorsanız Walkman'�n�z� havlu, vb. �le örtün.
Yüzmede kullanılan kulak�ç� kulaklıklar takılıyken, standart t�pte kulak�ç� kulaklıklara kıyasla ses düzey� daha
düşüktür. Gerek�rse, ses düzey�n� yükselt�n.
Yüzmede kullanılan kulak�ç� kulaklıkları standart t�pte kulak�ç� kulaklıklarla değ�şt�rd�ğ�n�zde, sesler daha yüksek
çıkacaktır. Ses düzey�n� kulak zarınıza zarar vermeyecek şek�lde ayarlayın.
Walkman'�n�z güçlü hareketler vb. sırasında ayrılarak düşeb�l�r.
Walkman'�n�z suya düşerse batar.
Radyo dalgaları suda �let�lmez. Sualtında Bluetooth bağlantısı üzer�nden aşağıdak� �şlemler yapılamaz.

Akıllı telefondak� müz�ğ� d�nleme.
Çağrıları yanıtlama.
Uzaktan Kumandayı kullanma (sadece NW-WS625).

Ortam Ses� Modu �le �lg�l� notlar
Yüzmede kullanılan kulak�ç� kulaklıklar takılıyken ortam ses�, standart t�p kulak�ç� kulaklıklara göre �y� duyalamaz.
Walkman'�n�z� havuz veya den�zde kullandıktan sonra ortam sesler� �y� duyulamaz. Walkman'�n�z�n düğmeler�n�n
olduğu kısımları 30 defa kuru b�r beze art arda haf�fçe vurun. Daha sonra Walkman'�n�z� oda sıcaklığında kuru b�r
bez�n üzer�ne 2 �la 3 saat bırakarak yen�den kullanmadan önce tamamen kurumasını sağlayın.

İlg�l� Konu

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Bu Walkman'�n su geç�rmezl�k ve toza dayanıklılık performansı
Standart t�pte kulak�ç� kulaklıklar �le Yüzmede Kullanılan Kulak�ç� Kulaklıklar arasındak� farklar
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Yüzme sonrasında p�l�n şarj ed�lmes�yle �lg�l� notlar

P�l� şarj etmeden önce Walkman'�n ıslak olmadığından em�n olun.
Walkman ıslaksa nem� tamamen s�l�n ve Walkman'� oda sıcaklığında kurutun. P�l� şarj etmeden önce Walkman'�n
üzer�nde nem olmadığından em�n olun.
USB yuvası (ürünle ver�l�r) su geç�rmez değ�ld�r.

USB yuvasına ıslak ellerle dokunmayın.
USB yuvasını, Walkman ıslakken kullanmayın.

İlg�l� Konu
Bu Walkman'�n su geç�rmezl�k ve toza dayanıklılık performansı
Standart t�pte kulak�ç� kulaklıklar �le Yüzmede Kullanılan Kulak�ç� Kulaklıklar arasındak� farklar
Bakım
P�l�n şarj ed�lmes�yle �lg�l� notlar
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Genel B�lg�ler

Şarj süres� ve çalma süres� aşağıdak� koşullara bağlıdır.

P�l�n kaç kere şarj ed�ld�ğ�
Kullanım sıcaklığı

P�l yeter� kadar şarj ed�l�yor ancak p�l ömrü normal ömrünün yaklaşık yarısına düşüyorsa p�l esk�m�ş olab�l�r.
Walkman bünyes�nde b�r l�tyum-�yon yen�den şarj ed�leb�l�r p�l bulunur. Walkman'� uzun sürel�ğ�ne saklarken dah�l� p�l�n
bozulmasını engellemek �ç�n aşağıdak� hususları kontrol ed�n.

Walkman'� ‒5 °C �le +45°C  arasındak� sıcaklıklarda saklayın.
P�l�n bozulmasını önlemek �ç�n, p�l� en az altı ayda b�r şarj ed�n.  

Özell�kle kuru hava koşullarında kulaklarınızda orta sev�yede karıncalanma h�sseders�n�z.  
Bu, vücutta toplanan stat�k elektr�ğ�n b�r sonucudur.  
Bu etk�, doğal materyallerden üret�lm�ş elb�seler g�y�lerek en aza �nd�rgeneb�l�r.
Sony, Walkman veya b�lg�sayardak� kusurlardan dolayı aşağıdak� sorunlar oluşsa b�le kullanıcı ver�ler�nden sorumlu
değ�ld�r.

Ver�n�n eks�k kayded�lmes� veya �nd�r�lmes�.
Ver�n�n (örneğ�n müz�k) hasar görmes� veya s�l�nmes�.
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Bakım

Walkman'� gözlük camı tem�zleme bez� g�b� yumuşak b�r bezle tem�zley�n.
Çok k�rlenen Walkman'� tem�zlemek �ç�n yumuşak b�r deterjan çözelt�s� �le haf�fçe nemlend�r�lm�ş b�r bez kullanın.
Alkol, nafta veya t�ner g�b� çözücülerle tem�zlemey�n. Bu çözücüler Walkman'�n yüzey�ne zarar vereb�l�r.

Havuzda veya den�zde yüzdükten sonra bakım ve tem�zl�k

Kulak�ç� kulaklıkları ve Walkman'� her kullanımdan sonra aşağıdak� g�b� tem�zley�n.

Walkman'�n üzer�nde tuz ve kum bırakılırsa metal term�naller paslanab�l�r veya yabancı maddeler b�r�keb�l�r. Bundan
dolayı Walkman düzgün şarj olmayab�l�r veya b�lg�sayar Walkman'� algılayamayab�l�r.
Walkman'e güneş yağı veya güneş krem� bulaşırsa Walkman'� ılık suda yıkayın. Bu maddeler Walkman'de renk
değ�ş�m� veya çatlaklar g�b� hasara neden olab�l�r.
Kulaklık bölümler�ne yabancı maddeler�n (kulak p�sl�ğ�, vb.) gelmemes�ne d�kkat ed�n. Bu maddeler ses kaybına veya
ses kal�tes�n�n bozulmasına neden olab�l�r.

Walkman'� den�zde kullandıktan hemen sonra üzer�ndek� tuz ve kumu tem�zley�n. Walkman'� çeşme suyu g�b� tatlı su
�le yıkayın.

1.

B�r lavabo veya kovaya tatlı su doldurun. Walkman'� naz�k b�r şek�lde yaklaşık 20 kez sallayın. Daha sonra Walkman'�
yaklaşık 30 dak�ka suda tutun.

2.

Kulak�ç� kulaklıkları Walkman'den çıkarın. Daha sonra kulak�ç� kulaklıkları yumuşak deterjan çözelt�s�yle el�n�zde
yıkayın. Kulak�ç� kulaklıkları yıkadıktan sonra, kulak�ç� kulaklıkları �y�ce kurulayın.

3.

Walkman'�n term�naller�n� ( ) ve del�kl� yüzey�n� ( ) yavaş akan çeşme suyuyla yıkayın.
Term�naller ve del�kl� yüzey tem�z değ�lse yumuşak b�r fırça �le (örneğ�n d�ş fırçası) tem�zley�n.

4.
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Not
Del�kl� yüzeye fazla kuvvet uygulamayın. Bunun yapılması, del�kl� yüzeye hasar vereb�l�r.

Del�kl� yüzey üzer�ndek� yabancı maddeler� ovmayın. Aks� takd�rde, maddeler kulaklıklara g�reb�l�r.
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Kulaklıkları kuru b�r beze haf�fçe vurun. Vurma �şlem�n� yaklaşık 20 defa tekrarlayın.6.

Walkman'�n düğmeler�n�n etrafındak� kısımları kuru b�r beze haf�fçe vurun. Vurma �şlem�n� yaklaşık 30 defa
tekrarlayın.

7.
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Müşter� Destek Web S�tes�

Aşağıdak� durumlarda ülken�z veya bölgen�zde müşter� desteğ� web s�tes�n� z�yaret ed�n.

Walkman �le �lg�l� sorunuz varsa.
Walkman �le �lg�l� sorun varsa.
Uyumlu ürünler �le �lg�l� b�lg� �sted�ğ�n�zde.

Amer�ka, Kanada ve Lat�n Amer�ka’dak� müşter�ler �ç�n:

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

Avrupa'dak� müşter�ler �ç�n:

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

Ç�n’dek� müşter�ler �ç�n:

https://serv�ce.sony.com.cn/

Asya-Pas�f�k, Okyanusya, Orta Doğu ve Afr�ka’dak� müşter�ler �ç�n:

https://www.sony-as�a.com/support

Den�zaşırı modeller� satın alan müşter�ler �ç�n:

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

4-688-893-72(3) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.

123

https://www.sony.com/am/support
https://www.sony.eu/support/
https://service.sony.com.cn/
https://www.sony-asia.com/support
https://www.sony.co.jp/overseas/support/


Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

Türkçe �ç�n uyumluluk

Bu ürün, 1-7-1 Konan M�nato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya adres�nde bulunan Sony Corporat�on tarafından veya adına
�mal ed�lm�şt�r.
Üret�c� Telefon no: +81-3-6748-2111
AB İthalatçısı: Sony Europe B.V.
AB İthalatçısı veya ürün uygunluğu �le �lg�l� tüm başvurular �malatçının yetk�l� tems�lc�s� olan Sony Belg�um, b�jkantoor van
Sony Europe B.V., Da V�nc�laan 7-D1, 1930 Zaventem, Belç�ka'ya gönder�lmel�d�r.

İTHALATÇI FİRMA:
SONY EURASIA PAZARLAMA A.Ş.,
Onur Of�s Park Plaza Saray Mah. Ahmet Tevf�k İler� Cad. No:10 34768 Ümran�ye İstanbul Türk�ye
Hattı: 444 SONY (7669)
www.sony.com.tr

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (TÜKETİCİ HAKLARI)

Aşağıdak� şartlar sadece TÜRKİYE CUMHURİYETİ’nde geçerl�d�r. Tüket�c�n�n seç�ml�k hakları
KANUN MADDE 11-
(1) Malın ayıplı olduğu anlaşılması durumunda tüket�c�;
a) Satılanı ger� vermeye hazır olduğunu b�ld�rerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedel�nden �nd�r�m �steme,
c) Aşırı b�r masraf gerekt�rmed�ğ� takd�rde, bütün masrafları satıcıya a�t olmak üzere satılanın ücrets�z onarılmasını
�steme,
ç) İmkan varsa, satılanın ayıpsız m�sl� �le değ�şt�r�lmes�n� �steme, seç�ml�k haklarından b�r�n� kullanab�l�r. Satıcı, tüket�c�n�n
terc�h ett�ğ� bu taleb� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.
(2) Ücrets�z onarım veya malın ayıpsız m�sl� �le değ�şt�r�lme hakları üret�c� veya �thalatçıya karşı da kullanılab�l�r. Bu
fıkradak� hakların yer�ne get�r�lmes� konusunda satıcı, üret�c� ve �thalatçı mütesels�len sorumludur. Üret�c� veya �thalatçı,
malın kend�s� tarafından p�yasaya sürülmes�nden sonar ayıbın olduğunu �spat ett�ğ� takd�rde sorumlu tutulmaz.
(3) Ücrets�z onarım veya malın ayıpsız m�sl� �le değ�şt�r�lmes�n�n satıcı �le orantısız güçlükler� beraber�nde get�recek
olması hal�nde tüket�c�, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden �nd�r�m haklarından b�r�n� kullanab�l�r.
Orantısızlığın tay�n�nde malın ayıpsız değer�, ayıbın önem� ve d�ğer seç�ml�k haklara başvurmanın tüket�c� açısından
sorun teşk�l etmeyeceğ� g�b� hususlar d�kkate alınır.
(4) Ücrets�z onarım veya malın m�sl� �le değ�şt�r�lmes� haklarından b�r�n�n seç�lmes� durumunda bu taleb�n satıcıya,
üret�c�ye veya �thalatçıya yönelt�lmes�nden �t�baren azam� otuz �ş günü �çer�s�nde yer�ne get�r�lmes� zorunludur. Ancak, bu
kanunun 58’�nc� maddes� uyarınca çıkarılan yönetmel�k ek� l�stede yer alan mallara �l�şk�n, tüket�c�n�n ücrets�z onarım
taleb�, yönetmel�k bel�rt�len azam� tam�r süres� �ç�nde yer�ne get�r�l�r. Aks� halde tüket�c� d�ğer seç�ml�k haklarını
kullanmakta serbestt�r.
(5) Tüket�c�n�n sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden �nd�r�m hakkını seçt�ğ� durumlarda, ödem�ş olduğu
bedel�n tümü veya bedelden yapılan �nd�r�m tutarı derhal tüket�c�ye �ade ed�l�r.
(6) Seç�ml�k hakların kullanılması neden�yle ortaya çıkan tüm masraflar, tüket�c�n�n seçt�ğ� hakkı yer�ne get�ren tarafça
karşılanır. Tüket�c� bu seç�ml�k haklarından b�r� �le b�rl�kte 11.1.2011 tar�hl� ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümler�
uyarınca tazm�nat da talep edeb�l�r.

Tüket�c�n�n Garant� �le �lg�l� Hakları  
Ücrets�z onarım �steme hakkı
YÖN. MADDE 8 –
(1) Tüket�c�n�n, Kanunun 11’�nc� maddes�nde yer alan seç�ml�k haklarından ücrets�z onarım hakkını seçmes� durumunda
satıcı; �şç�l�k masrafı, değ�şt�r�len parça bedel� ya da başka herhang� b�r ad altında h�çb�r ücret talep etmeks�z�n malın
onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
(2) Tüket�c� ücrets�z onarım hakkını üret�c� veya �thalatçıya karşı da kullanab�l�r. Satıcı, üret�c� ve �thalatçı bu hakkını
kullanmasından mütesels�len sorumludur.
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Tüket�c�n�n d�ğer hakları
MADDE 9 –
(1) Tüket�c�n�n, ücrets�z onarım hakkını kullanması hal�nde malın;
a) Garant� süres� �çer�s�nde tekrar arızalanması,
b) Tam�r� �ç�n gereken azam� süren�n aşılması,
c) Tam�r�n mümkün olmadığının, yetk�l� serv�s �stasyonu, satıcı, üret�c� veya �thalatçı tarafından b�r raporla bel�rlenmes�,
durumlarında; tüket�c� bedel �ades�n�, ayıp oranında bedel �nd�r�m�n� veya �mkan varsa malın ayıpsız m�sl� �le
değ�şt�r�lmes�n� satıcıdan talep edeb�l�r. Satıcı, tüket�c�n�n taleb�n� reddedemez. Bu taleb�n yer�ne get�r�lmemes�
durumunda satıcı, üret�c� ve �thalatçı mütesels�len sorumludur.
(2) Malın ayıpsız m�sl� �le değ�şt�r�lmes�n�n satıcı �ç�n orantısız güçlükler� beraber�nde get�recek olması hal�nde tüket�c�,
sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden �nd�r�m haklarından b�r�n� kullanab�l�r. Orantısızlığın tay�n�nde malın
ayıpsız değer�, ayıbın önem� ve d�ğer seç�ml�k haklara başvurmanın tüket�c� açısından sorun teşk�l ed�p etmeyeceğ� g�b�
hususlar d�kkate alınır.
(3) Tüket�c�n�n sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden �nd�r�m hakkını seçt�ğ� durumlarda, satıcı, malın
bedel�n�n tümünü veya bedelden yapılan �nd�r�m tutarını derhal tüket�c�ye �ade etmek zorundadır.
(4) Tüket�c�n�n, malın ayıpsız m�sl� �le değ�şt�r�lmes� hakkını seçmes� durumunda satıcı, üret�c� veya �thalatçının, malın
ayıpsız m�sl� �le değ�şt�r�lmes� taleb�n�n kend�ler�ne b�ld�r�lmes�nden �t�baren azam� otuz �ş günü �çer�s�nde, bu taleb� yer�ne
get�rmes� zorunludur.
(5) B�r�nc� fıkranın ( c ) bend�nde bel�rt�len raporun, arızanın b�ld�r�m tar�h�nden �t�baren o mala �l�şk�n azam� tam�r süres�
�çer�s�nde düzenlenmes� zorunludur.

Değ�şt�r�len malın garant� süres�
MADDE 10 –
(1) Garant� uygulaması sırasında değ�şt�r�len malın garant� süres�, satın alınan malın kalan garant� süres� �le sınırlıdır.

Kullanım hatası
MADDE 11 –
(1) Tüket�c�n�n malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan
arızalar hakkında 8. Ve 9.madde hükümler� uygulanmaz.
(2) Arızalarda kullanım hatası bulunup bulunmadığının, yetk�l� serv�s �stasyonları, yetk�l� serv�s �stasyonunun mevcut
olmaması hal�nde sırasıyla; malın satıcısı, �thalatçısı veya üret�c�s�nden b�r�s� tarafından mala �l�şk�n azam� tam�r süres�
�çer�s�nde düzenlenen raporla bel�rlenmes� ve bu raporun b�r nüshasının tüket�c�ye ver�lmes� zorunludur.
(3) Tüket�c�ler, �k�nc� fıkrada bel�rt�len rapora �l�şk�n olarak b�l�rk�ş� tarafından tesp�t yapılması taleb�yle uyuşmazlığın
parasal değer�n� d�kkate alarak tüket�c� hakem heyet�ne veya tüket�c� mahkemes�ne başvurab�l�r.

Üret�c�, İthalatçı ve Satıcının sorumluluğu
MADDE 14 –
(1) Üret�c� veya �thalatçılar, yetk�l� serv�s �stasyonlarının ayrı b�r tüzel k�ş�l�ğ� olsa dah�, satış sonrası h�zmetler�n
sağlanmasından ve yürütülmes�nden yetk�l� serv�s �stasyonları �le b�rl�kte mütesels�len sorumludur.
(2) Satış sonrası h�zmetler, malın n�tel�ğ�ne göre kullanıldığı yerlerde de sağlanab�l�r.
(3) Bu yönetmel�ğe ekl� l�stede bel�rlenen sayıda yetk�l� serv�s �stasyonu kurmasına rağmen, her coğraf� bölgede serv�s�
bulunmayan üret�c� veya �thalatçılar; malın kullanım ömrü süres�nce, serv�s �stasyonu sayıları her coğraf� bölgede en az 1
toplam 7 serv�s �stasyonu sayısına ulaşıncaya kadar malın bakım ve onarımıyla �lg�l� olarak tüket�c�lerden nakl�ye, posta,
kargo veya serv�s elemanlarının ulaşım g�der� g�b� herhang� b�r �lave ücret talep edemezler.
(4) Malın garant� süres� �çer�s�nde yetk�l� serv�s �stasyonuna veya satıcıya tesl�m�nden �t�baren arızasının on �ş günü
�çer�s�nde g�der�lememes� hal�nde, üret�c� veya �thalatçının; malın tam�r� tamamlanıncaya kadar, benzer özell�klere sah�p
başka b�r malın tüket�c� tarafından �stenmemes� hal�nde üret�c� veya �thalatçılar bu yükümlülükten kurtulur. Buna �l�şk�n
�spat yükümlüğü üret�c� veya �thalatçıya a�tt�r.
(5) İthalatçının herhang� b�r şek�lde t�car� faal�yet�n�n sona ermes� hal�nde mala �l�şk�n bakım ve onarım h�zmetler�n�n
sunulmasından garant� süres� boyunca satıcı, üret�c� ve yen� �thalatçı mütesels�len sorumludur. Garant� süres� b�tt�kten
sonar �se kullanım ömrü süres�nce bakım ve onarım h�zmetler�n� üret�c� veya �thalatçının sunması zorunludur.
(6) Üret�c� veya �thalatçılar; satış sonrası h�zmetler�n �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre yürütülmes�n� sağlamak, yetk�l�
serv�s �stasyonlarının çalışmalarını �zlemek, kontrol etmek ve görülen eks�kler� g�dermekle yükümlüdür.
(7) Garant� süres� �çer�s�nde arızalı malın satıcıya tesl�m ed�lmes� hal�nde satıcının, tesl�m ed�len arızalı mallar �le �lg�l�
olarak malın tesl�m alındığına da�r belge düzenlenmes� zorunludur. Bu belge yönetmel�ğ�n 11’�nc� maddes�n�n b�r�n
fıkrasındak� hususlar yer alır.

GARANTİ BELGESİ İLE  
SATILMASI ZORUNLU  

KULLANIM  
ÖMRÜ
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ÜRÜNLER

CEP TELEFONLARI 5 YIL

BİLGİSAYAR 5 YIL

MONİTÖRLER 5 YIL

YAZICILAR 5 YIL

SCANNER 5 YIL

HARİCİ DİSK ÜNİTESİ 5 YIL

OYUN KONSOLLARI 5 YIL

AĞ GÜVENLİĞİ CİHAZLARI 5 YIL

DİJİTAL FOTOĞRAF ÇERÇEVELERİ 5 YIL

GÜVENLİK AMAÇLI KAMERALAR 5 YIL

GÜVENLİK AMAÇLI MONİTÖRLER 5 YIL

GÜVENLİK AMAÇLI KAYIT CİHAZLARI 5 YIL

SES KAYIT CİHAZLARI 5 YIL

MEDYA OYANATICILAR (MP3, MP4 VS) 5 YIL

SES DÜZENLEYİCİLER 5 YIL

PROJEKSİYON CİHAZLARI 5 YIL

GPS CİHAZLARI 5 YIL

KAMERALAR 5 YIL

FOTOĞRAF MAKİNALARI 5 YIL

TELEVİZYONLAR 10 YIL

MÜZİK SETLERİ 10 YIL

RADYOLAR 10 YIL

PİKAP – PLAK ÇALARLAR 10 YIL

SES VE GÖRÜNTÜ KAYDEDİCİ 
VE OYNATICI (CD-DVD-VCD) VS.

7 YIL

EV SİNEMA SİSTEMELERİ 7 YIL

MOUSE 3 YIL

KLAVYELER 3 YIL

HOPARLÖRLER 3 YIL

KULAKLIKLAR 3 YIL

PC KAMERA (WEBCAM) 3 YIL

İŞLEMCİLER 3 YIL

KART OKUYUCULAR 3 YIL

HARD DİSK 3 YIL
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ÜÇ BOYUTLU GÖZLÜKLER 5 YIL

AKILLI SAATLER 5 YIL

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

Tekn�k Özell�kler

Arab�r�m

Bluetooth

Bluetooth Tekn�k Özell�kler�

M�krofon

Stereo

Çıkış (kulaklık)

Ses Ayarları

D�nam�k Normalleşt�r�c� (Açık/Kapalı)

Genel

USB Yüksek Hızlı USB (USB 2.0 uyumlu)

İlet�ş�m s�stem� Bluetooth Tekn�k Özell�kler� Sürüm 4.0

Frekans bandı 2,4 GHz bandı (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Modülasyon yöntem� FHSS, D�ğer

Uyumlu Bluetooth prof�ller� (*1)
A2DP (Advanced Aud�o D�str�but�on Prof�le)
AVRCP (Aud�o V�deo Remote Control Prof�le)
HFP/HSP (Hands Free Prof�le/Headset Prof�le)

Desteklenen Kodek (*2) SBC (*3), AAC

Bluetooth prof�ller� Bluetooth c�hazının amacına göre standartlaştırılmıştır.*1
Kodek, ses s�nyal� sıkıştırma ve dönüştürme b�ç�m�n� �fade eder.*2
SBC, Subband Codec'�n kısaltmasıdır.*3

Frekans
Frekans tepk�s�
20 Hz �la 20.000 Hz
(ver� dosyası çalınırken, tek s�nyal ölçümü)

Güç Kaynağı Dah�l� Şarj Ed�leb�l�r l�tyum �yon P�l
USB gücü (oynatıcının USB yuvası aracılığıyla b�lg�sayardan)

Şarj Süres� USB üzer�nden şarj
Yaklaşık 1,5 saat
Hızlı şarj
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Kapas�te

Uzaktan Kumanda (sadece NW-WS625 �ç�n ver�l�r)

Bluetooth
Bluetooth Tekn�k Özell�kler�

Genel

4-688-893-72(3) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on

Yaklaşık 3 dak�ka şarj yaklaşık 60 dak�ka çalma sağlar.

Kullanım sıcaklığı –5 °C �la +45 °C 

Kütle Yaklaşık 32 g 

Su geç�rmezl�k/Toza dayanıklılık
IP65/IP68 (IEC 60529) veya eşdeğer� *

Yüzmede Kullanılan Kulak�ç� Kulaklıklar takılıyken*

NW-WS623 4 GB

NW-WS625 16 GB

İlet�ş�m s�stem� Bluetooth Tekn�k Özell�kler� Sürüm 4.0

Frekans bandı 2,4 GHz bandı (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Modülasyon yöntem� D�ğer

Güç Kaynağı CR1620 L�tyum Düğme Hücrel� P�l (*1)

Kullanım sıcaklığı –5 °C �la +45 °C 

Kütle Yaklaşık 11 g 

Su geç�rmezl�k/Toza dayanıklılık IP65 (IEC 60529) veya eşdeğer

Satın alma sırasında tem�n ed�len p�l, performans kontrolü �ç�n fabr�kada takılmış olduğundan kısa p�l ömrüne sah�p olab�l�r.*1

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

P�l ömrü

Aşağıda göster�len değerler, kes�nt�s�z şek�lde �çer�k oynatıldığında sah�p olacağınız yaklaşık p�l ömrünü �fade eder.

Walkman'�n p�l ömrü

Walkman modu (Yaklaşık)

Kulaklık modu (Yaklaşık)

Not
Oynatıcı uzun b�r süre kapalı konumda bırakılsa dah�, hala az m�ktarda b�r p�l gücü tüket�l�r.

P�l ömrü ses düzey� ayarına, kullanım koşullarına ve ortam sıcaklığına bağlı olarak değ�şeb�l�r.

“D�nam�k Normalleşt�r�c�” ayarı akt�fken p�l ömrü %20 kısalab�l�r.

Bluetooth bağlantısı aracılığıyla kes�nt�s�z yürütme �ç�n p�l ömrü, �çer�k b�ç�m�ne veya bağlı c�hazın ayarlarına bağlı olarak %40 �la
%70 oranında kısalab�l�r.

Walkman, Uzaktan Kumanda �le eşleşt�r�ld�ğ�nde p�l ömrü yaklaşık %20 kısalab�l�r. (Bu, NW-WS625 �ç�n varsayılan ayardır.) P�l
ömrünü bu başlıkta anlatıldığı g�b� uzatmak �ç�n Walkman'� fabr�ka ayarlarına sıfırlayın. Uzaktan Kumandayı kullanırken Walkman
�le Uzaktan Kumandayı yen�den eşleşt�rmen�z gerek�r. Daha fazla b�lg� �ç�n [Yardım Kılavuzu]'na bakın.

Uzaktan Kumandanın (sadece NW-WS625 �ç�n ver�l�r) p�l ömrü

Yaklaşık 18 ay (her gün 2 saatl�k kullanım) (*1)
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MP3 128 kbps
Ortam Ses� Modu Açık 8 saat

Ortam Ses� Modu Kapalı 12 saat

L�near PCM 1411 kbps
Ortam Ses� Modu Açık 7 saat

Ortam Ses� Modu Kapalı 10 saat

Ortam Ses� Modu Açık 3,5 saat

Ortam Ses� Modu Kapalı 4 saat

P�l ömrü ortam sıcaklığına veya kullanım durumuna bağlı olarak değ�şeb�l�r. Değer yalnızca referans amaçlıdır.*1

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.

130



Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

Kayded�leb�lecek maks�mum şarkı sayısı

Yaklaşık süreler 4 dak�kalık şarkılar aktardığınız veya kaydett�ğ�n�z kabul ed�lerek hesaplanmıştır.

Sayı (Yaklaşık)

4-688-893-72(3) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on

 NW-WS623 NW-WS625

MP3 128 kbps 880 şarkı 3.850 şarkı

Doğrusal PCM 1411 kbps 75 şarkı 350 şarkı

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

Desteklenen formatlar

Müz�k (*1, *2, *3)

Ses Formatları
MP3
Medya Dosyası formatı: MP3 (MPEG-1 Layer3) dosya formatı
Dosya uzantısı: .mp3
B�t oranı: 32 kbps �la 320 kbps (Değ�şken b�t hızını (VBR) destekler)
Örnekleme frekansı: 32, 44,1, 48 kHz

WMA
Medya Dosyası formatı: ASF dosya formatı
Dosya uzantısı: .wma
B�t oranı: 32 kbps �la 192 kbps (Değ�şken b�t hızını (VBR) destekler)
Örnekleme frekansı: 44,1 kHz

FLAC
Medya Dosyası formatı: FLAC dosya formatı
Dosya uzantısı: .flac
B�t der�nl�ğ�: 16 b�t
Örnekleme frekansı: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

Doğrusal PCM
Medya Dosyası formatı: Wave-R�ff dosya formatı
Dosya uzantısı: .wav
B�t oranı: 1411 kbps
Örnekleme frekansı: 44,1 kHz

AAC
Medya Dosyası formatı: MP4 dosya formatı
Dosya uzantısı: .mp4, .m4a, .3gp
B�t oranı: 16 kbps �la 320 kbps (Değ�şken b�t hızını (VBR) destekler)
Örnekleme frekansı: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
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Örnekleme frekansı tüm enkoderlere karşılık gelmeyeb�l�r.*1
Tel�f hakkı korumalı dosyalar çalınamaz.*2
Standart olmayan b�r oranları veya garant� ed�lmeyen b�t oranları örnekleme frekansına bağlı olarak dah�l ed�l�r.*3

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

S�stem gereks�n�mler�

İnternet
İnternet bağlantısı
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Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

Walkman çalışmıyor. Walkman'� açamıyorsunuz.

Walkman b�lg�sayara bağlıysa Walkman'� b�lg�sayardan ayırın.
Walkman'� yen�den başlatın.
Sorun devam ederse p�l�, USB yuvasını (ürünle ver�l�r) kullanarak 30 dak�ka veya daha uzun süre �le şarj ed�n.
Not:  
Şarj sırasında çalışma lambası yandığında Walkman'� kullanab�l�rs�n�z. Walkman b�lg�sayara bağlı olsa b�le p�l
sev�yes� düşükken çalışma lambası yanmayab�l�r.

4-688-893-72(3) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

P�l şarj ed�lem�yor.

Walkman'�n term�naller� k�rl� �se aşağıdak� sorunlar oluşab�l�r:

P�l şarj ed�lemez.
B�lg�sayar Walkman'� algılayamayab�l�r.

Walkman'� USB yuvasına b�rkaç kez bağlayıp ayırın. Sorun devam ederse şunu yapın:

Walkman'�n term�naller�n� ıslak ve yumuşak kıllı d�ş fırçası, vb. �le tem�zley�n.
Walkman'� tem�zled�kten sonra Walkman'�n term�naller�ndek� tüm nem� yumuşak, kuru b�r bezle s�l�n. Kullanmadan
önce Walkman'� tamamen kurulayın.

Kalan p�l çok düşükse Walkman'� b�lg�sayara bağlasanız b�le çalışma lambası yanmayab�l�r. Bu durumda Walkman'�
30 dak�ka veya daha uzun süreyle çalışma lambası yanana dek b�lg�sayara bağlayın.
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Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
NW-WS623/WS625

Walkman tam şarj ed�lse b�le dah�l� yen�den şarj ed�leb�l�r p�l çabuk b�t�yor.

P�l ömrü normale göre yarıya �nerse p�l� değ�şt�rmey� değerlend�r�n.
P�l ömrü kullanım koşullarına, ayarlara ve ortam sıcaklığına bağlıdır.
Ayrıca aşağıdak� �şlemler p�l�, Walkman'�n sürekl� kullanımından daha çabuk b�t�r�r.

Walkman'� sık sık açıp kapama.
Walkman ayarlarını sık sık değ�şt�rme.
P�l� art arda şarj ed�p deşarj etme.  
Bu, p�l kapas�tes�n� kademel� olarak azaltır. Sonunda p�l, tam şarj ed�ld�kten sonra b�le çabuk b�teb�l�r.

P�l� değ�şt�rmek �ç�n s�ze en yakın Sony satıcısı veya Sony Serv�ce Center'a başvurun.
P�l ortalama olarak yaklaşık 500 kez şarj ed�leb�l�r.
Bununla b�rl�kte p�l�n kullanım ömrü sıcaklığa ve kullanım ortamına bağlıdır.
Tam şarjlı b�r p�l�n ömrü normale göre yarıya �nerse p�l� değ�şt�rmey� değerlend�r�n.
P�l� değ�şt�rmek �ç�n s�ze en yakın Sony satıcısı veya Sony Serv�ce Center'a başvurun.
P�l� kend� başınıza değ�şt�rmey�n. P�l, Walkman'e tümleş�k durumdadır. P�l�n değ�şt�r�lmes� uzman b�lg� ve becer� gerekt�r�r.
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B�lg�sayar bağlı Walkman'� algılamıyor.

Şunları deney�n:

Walkman �le USB kablosu (USB yuvası) arasındak� bağlantıyı kontrol ed�n.
Walkman �le b�lg�sayarın USB kablosu (USB yuvası) (ürünle ver�l�r) kullanılarak doğru b�r şek�lde bağlandığını kontrol
ed�n.
Walkman'�n term�naller� k�rl� �se p�l� şarj edemeyeb�l�rs�n�z veya b�lg�sayar Walkman'� algılayamayab�l�r.
Walkman �le USB yuvasını b�rkaç kez bağlayıp ayırın. Sorun devam ederse Walkman'�n term�naller�ndek� p�sl�kler�
ıslak ve yumuşak kıllı b�r d�ş fırçası, vb. kullanarak tem�zley�n.
Ayrıca Walkman'� b�lg�sayara bağlamak �ç�n mutlaka USB kablosunu (USB yuvası) (ürünle ver�l�r) kullanın.

1.

B�lg�sayarı yen�den başlatın.
Walkman'� b�lg�sayardan ayırın ve ardından b�lg�sayarı yen�den başlatın.

2.

Walkman'� yen�den başlatın.
( ) numaralı düğmey� Walkman yen�den başlayana dek 10 san�ye basılı tutun.

3.

Walkman'� b�lg�sayarda başka b�r USB bağlantı noktasına bağlayın.
B�lg�sayarda b�rden fazla USB bağlantı noktası varsa Walkman'� başka b�r USB bağlantı noktasına bağlayın. Daha
sonra b�lg�sayarın artık Walkman'� algılayıp algılamadığını kontrol ed�n.
Walkman dışında başka c�hazlar b�lg�sayara USB üzer�nden bağlı �se d�ğer c�hazları ayırın.
B�lg�sayara sadece Walkman'� bağlayın ve Walkman ve b�lg�sayarın düzgün çalıştıklarını kontrol ed�n.
Aşağıdak� c�hazlardan b�r�n� kullanıyorsanız c�hazı b�lg�sayardan ayırın. Daha sonra Walkman'� doğrudan b�lg�sayar
üzer�ndek� USB bağlantı noktasına bağlayın.

AC adaptörü olmayan USB merkez�
USB arayüz kartı

4.

C�haz sürücüsünü yen�den yükley�n.
B�lg�sayarda c�haz sürücüsü düzgün çalışmıyorsa b�lg�sayar Walkman'� algılayamayab�l�r.

5.

Arka plan programlarını devre dışı bırakın ve daha sonra Walkman'� b�lg�sayara bağlayın.
B�lg�sayarda akt�f arka plan programları varsa (örneğ�n v�rüsten koruma yazılımı) b�lg�sayar Walkman'�
algılayamayab�l�r.
Walkman'� b�lg�sayara bağlamadan önce arka plan programlarını sonlandırın.
Arka plan programlarını sonlandırma �le �lg�l� ayrıntılar �ç�n şunlara bakın.

Her program �ç�n yardım b�lg�ler�n� kontrol ed�n.
Programın üret�c�s�ne başvurun.
B�lg�sayarın üret�c�s�ne başvurun.

6.
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Ses boğuk çıkıyor (düşük ses düzey�). Ses çıkmıyor.

Kulaklıklara yabancı madde (örneğ�n kulak p�sl�ğ�) bulaşırsa aşağıdak� sorunlar oluşab�l�r.

Ses net çıkmaz.
Ses düzey� düşer.

Del�kl� yüzey� b�r d�ş fırçası, vb. �le tem�zley�n.

İpucu
Ses düzey� sadece Uzaktan Kumandayı (sadece NW-WS625) kullanırken düşükse Uzaktan Kumandanın kuru olduğunu kontrol
ed�n.

Uzaktan Kumanda ıslaksa kullanmadan önce Uzaktan Kumandayı kuru b�r bezle tamamen s�l�n.
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Kulak�ç� kulaklıkları çıkarın.1.

Walkman'�n term�naller�n� ve del�kl� yüzey�n� yavaş akan çeşme suyuyla yıkayın.
Del�kl� yüzey üzer�ndek� tüm maddeler� yumuşak kıllı b�r d�ş fırçası �le yana doğru kazıyarak çıkarın.
Del�kl� yüzeye fazla kuvvet uygulamayın. Bunun yapılması, del�kl� yüzeye hasar vereb�l�r.

: Term�naller
: Del�kl� yüzey

2.

Maddey� çıkardıktan sonra Walkman'�n yüzey�ndek� tüm nem� yumuşak, kuru b�r bezle s�l�n.3.

Kulaklıkları kuru b�r beze haf�fçe vurun. Vurma �şlem�n� yaklaşık 20 defa tekrarlayın.
Walkman'� kuru b�r bez�n üzer�ne koyun. Daha sonra Walkman'� oda sıcaklığında 2 �la 3 saat bırakın.

4.

Kulak�ç� kulaklıkları sağlam b�r şek�lde takın.
Ses�n normal olduğunu kontrol ed�n.

5.

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Walkman parçaları �stenen sırada çalmıyor.

Parçaları b�r b�lg�sayardan Walkman'e sürükley�p bırakarak aktarırsanız parça sırası albüm sırasından farklı olab�l�r.
Bu durumda aşağıdak� prosedürü deney�n:

İpucu
Walkman klasörler�n ve dosyaların adlarını algıladıktan sonra Walkman parçaları şu sıra �le çalar.

Tek byte'lık sayılar
Tek byte'lık alfanümer�k karakterler
İk� byte'lık H�ragana
İk� byte'lık Katakana
Ç�nce karakterler (Kanj�)
İk� byte'lık sayılar
İk� byte'lık alfanümer�k karakterler
Tek byte'lık Katakana
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Walkman'� b�lg�sayara bağlayın.1.

B�lg�sayarda [B�lg�sayar] – [WALKMAN]'� açın.
Mac b�lg�sayarda masaüstünden [WALKMAN]'� açın.

2.

[WALKMAN]'�n �ç�nde [MUSIC]'� açın.3.

Klasör adının veya dosya adının (parça adı) başına b�r sayı ekley�n.
Örneğ�n: [001_albüm adı] veya [002_şarkı adı], vb.

4.

Walkman'� b�lg�sayardan ayırın.
Walkman parçaları sayısal sıra �le çalar.

5.

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Aynı parça veya albüm art arda çalınır. Parçalar rastgele sırada çalınır.

Çalma modunu Normal'e ayarlayın.

( ) numaralı düğmeye her bastığınızda sesl� yönlend�rme duyulacak ve çalma modu şu sıra �le değ�şecekt�r.
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...
Sonrak� çalma moduna geçmek �ç�n sesl� yönlend�rme b�tene kadar bekley�n.
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Spordan (yüzme veya koşu, vb.) sonra Walkman'�n bakımı ve tem�zlenmes�

Walkman'e ter, havuz suyu, kum veya çamur bulaşırsa şunları yapın:

Walkman'�n ve kulaklığın term�naller�n� yavaş akan çeşme suyunda yıkayın.
Walkman'� tamamen kurulayın.

Term�naller k�rl� �se elektr�k kontakları çalışmayab�l�r. Ayrıca kulaklığa yabancı maddeler (örneğ�n kulak p�sl�ğ�) bulaşmışsa
ses net çıkmayab�l�r veya ses düzey� düşük olab�l�r.
Şu şek�lde Walkman'� su �le yıkayın, Walkman'den suyu boşaltın ve Walkman'� kurulayın:

Walkman'� kullandıktan hemen sonra üzer�ndek� tuz ve kumu tem�zley�n. Walkman'� çeşme suyu g�b� tatlı su
�le yıkayın.

1.

B�r lavabo veya kovaya tatlı su doldurun. Walkman'� naz�k b�r şek�lde yaklaşık 20 kez sallayın. Daha sonra
Walkman'� yaklaşık 30 dak�ka suda tutun.

2.

Kulak�ç� kulaklıkları Walkman'den çıkarın. Daha sonra kulak�ç� kulaklıkları yumuşak deterjan çözelt�s�yle
el�n�zde yıkayın. Kulak�ç� kulaklıkları yıkadıktan sonra, kulak�ç� kulaklıkları �y�ce kurulayın.

3.

Walkman'�n term�naller�n� ve del�kl� yüzey�n� yavaş akan çeşme suyuyla yıkayın.
Term�naller ( ) ve del�kl� yüzey ( ) tem�z değ�lse yumuşak b�r fırça �le (örneğ�n d�ş fırçası) tem�zley�n.

4.

Walkman'�n term�naller� ve yüzey�ndek� tüm nem� yumuşak, kuru b�r bezle s�l�n.5.

Kulaklıkları kuru b�r beze haf�fçe vurun. Vurma �şlem�n� yaklaşık 20 defa tekrarlayın.6.
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Not
Del�kl� yüzeye fazla kuvvet uygulamayın. Bunun yapılması, del�kl� yüzeye hasar vereb�l�r.

Del�kl� yüzey üzer�ndek� yabancı maddeler� ovmayın. Aks� takd�rde, maddeler kulaklıklara g�reb�l�r.
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Walkman'�n düğmeler�n�n etrafındak� kısımları kuru b�r beze haf�fçe vurun. Vurma �şlem�n� yaklaşık 30 defa
tekrarlayın.

7.

Walkman'� kuru b�r bez�n üzer�ne koyun. Daha sonra Walkman'� oda sıcaklığında 2 �la 3 saat bırakın.8.

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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