
Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-WS623/WS625

Скористайтеся цим посібником у разі виникнення несправностей, або щоб дізнатися про використання
WALKMAN®.

Колір програвача Walkman, наявного в продажу в деяких країнах або регіонах, може відрізнятися від показаного
на зображенні вище.

Рекомендовану програму для комп’ютерів Windows було змінено на Music Center for PC.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

Початок роботи

Перед першим використанням

Walkman посібники та загальні відомості

Перевірка вмісту пакета
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Використання аксесуарів із комплекту

Відмінності між стандартним типом вкладишів і Водонепроникними вкладишами

Заміна вкладишів

Установлення програми Music Center for PC (Windows)

Установлення програми Content Transfer (Mac)

Живлення та заряджання

Увімкнення й вимкнення Walkman.

Як зарядити акумулятор

Збільшення тривалості роботи акумулятора

Примітки щодо заряджання акумулятора

Основні операції

Деталі й елементи керування

Використання Walkman

Як одягти навушники Walkman на вуха

Як краще одягнути навушники

Від’єднання Walkman

Лампа OPR (операції)

Підтвердження стану за допомогою індикатора OPR

Використання Walkman у воді

Характеристики водо- та пилозахищеності Walkman

Заміна вкладишів на водонепроникні

Чому звук стає приглушений коли ви у воді?

Примітки щодо плавання у басейні або океані

Примітки щодо заряджання акумулятора після плавання

Налаштування гучності

Гучність згідно з європейською та корейською директивами

Передавання музики

Підготовка музичного вмісту

На комп’ютері Windows
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Передавання вмісту з Windows комп’ютера за допомогою Music Center for PC

Передавання вмісту за допомогою Провідника Windows

Імпорт вмісту з Walkman на Music Center for PC

На комп’ютері Mac

Передавання вмісту з Mac комп’ютера за допомогою Content Transfer

Передавання вмісту за допомогою програми Mac Finder

Створення списку відтворення на комп’ютері

Примітки щодо передавання вмісту з комп’ютера

Відтворення/організація/видалення музики

Відтворення музики

Перехід до попередньої або наступної папки, списку відтворення чи альбому

Зміна режиму відтворення (Повторення/У довільному порядку)

Зміна діапазону відтворення (папка/список відтворення/альбом)

Видалення треків з Walkman

Відтворення та дзвінки на смартфоні

Bluetooth

Що ви можете зробити з функцією Bluetooth

Підключення Walkman до смартфона

З’єднання одним дотиком зі смартфоном (NFC)

Підключення Walkman до несполученого Android пристрою в перший раз

Підключення Walkman до несполученого iPhone в перший раз

Підключення Walkman до сполученого смартфона

Відтворення музики на смартфоні

Увімкнення та вимкнення функції Bluetooth

Відтворення музики на смартфоні

Вибравши Walkman або смартфон як джерела звуку

Вибір якості бездротового відтворення

Примітки щодо функції Bluetooth

Примітки щодо відтворення музики зі смартфона
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Телефонні дзвінки

Відповідь на виклик і його завершення

Відхилення дзвінка

Примітки щодо гучності для дзвінків на смартфонах

Різні функції

Режим оточуючого звуку

Що таке режим оточуючого звуку?

Використовуючи Режим оточуючого звуку

Використання Пульта дистанційного керування (тільки NW-WS625)

Деталі й елементи керування (Пульт дистанційного керування)

Використання пульта дистанційного керування

Сполучення Walkman з Пультом дистанційного керування

Заміна акумулятора пульта дистанційного керування

Примітки щодо використання пульта дистанційного керування

Зміна налаштування звуку.

Обмеження гучності

Вирівнювання рівня гучності композицій

Перезавантаження / Ініціалізація

Перезавантаження Walkman

Скидання Walkman до заводських налаштувань

Форматування пам’яті Walkman

Інформації про версію / Оновлення системи

Перевірка інформації про Walkman

Оновлення системного програмного забезпечення Walkman

Об’ява

Примітки щодо використання Walkman

Примітки щодо навушників

Примітки щодо вбудований акумулятор

Примітки щодо програмного забезпечення

Нотатки стосовно зразків даних
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Примітки щодо плавання у басейні або океані

Примітки щодо заряджання акумулятора після плавання

Загальна інформація

Догляд

Веб-сайт підтримки клієнтів

Технічні характеристики

Технічні характеристики

Час роботи від акумулятора

Максимальна кількість записуваних композицій

Підтримувані формати

Вимоги до системи

Виправлення несправностей

Живлення та заряджання

Walkman не працює. Не можна ввімкнути Walkman.

Ви не можете зарядити батарею.

Заряд вбудованого акумулятора швидко вичерпується навіть після того, як Walkman було повністю заряджено.

Комп’ютер

Комп’ютер не може розпізнати підключений Walkman.

Відтворення музики

Звук стає приглушений (низька гучність). Відсутній звук.

Walkman не грає треки в потрібному порядку.

Поточна композиція відтворюється циклічно. Композиції відтворюються в довільному порядку.

Інше

Які дії з догляду та очищення потрібні для Walkman після занять спортом (плавання, біг тощо)
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Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-WS623/WS625

Перед першим використанням

Дякуємо, що придбали цей програвач Walkman.

Інформація про закони, нормативи і товарні знаки наводиться у розділі «Важлива інформація» у внутрішній
пам’яті виробу. Щоб ознайомитися з інформацією, скопіюйте файл [Important_Information] на комп'ютер та
виконайте наступні дії. 
Двічі клацніть файл [Important_Information]. Потім виберіть мову.

Перед початком використання Walkman прочитайте теми у [Пов’язані розділи].

Усі інші товарні знаки та зареєстровані товарні знаки є власністю відповідних компаній. Знаки TM та ® у цьому
посібнику не наводяться.

Перед початком використання Walkman ознайомтеся з такою інформацією.

Назва моделі

Про моделі, згадані в цьому документі [Довідка]. Деякі моделі недоступні в залежності від країни або регіону, де
ви придбали Walkman.

Системні вимоги до комп’ютера

У разі підключення Walkman до комп’ютера перевірте системні вимоги до комп’ютера.

Заряджання акумулятора

Під час першого використання Walkman заряд акумулятора може бути низьким. Зарядіть акумулятор перед
використанням.

Ілюстрації

Ілюстрації показано в цьому посібнику тільки для ознайомлення.
Вони можуть відрізнятися від фактичного продукту.

Дизайн і технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

Пов’язані розділи
Walkman посібники та загальні відомості
Вимоги до системи
Як зарядити акумулятор
Примітки щодо використання Walkman
Примітки щодо навушників
Примітки щодо вбудований акумулятор

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Примітки щодо програмного забезпечення
Нотатки стосовно зразків даних
Примітки щодо плавання у басейні або океані
Примітки щодо заряджання акумулятора після плавання
Загальна інформація
Догляд
Веб-сайт підтримки клієнтів

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-WS623/WS625

Walkman посібники та загальні відомості

Sony забезпечує наступні посібники та інформацію щодо Walkman.
Надані інструкції пояснюють такі операції та функції.

Основні операції
Унікальні функції, які вимагають пояснень.
Складні операції, що потребують вказівки.

Довідка

Ця Довідка містить вказівки лише щодо стандартні операції.
За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
Як і у випадку з будь-яким машинним перекладом, переклад цього посібника не враховує контекст, тому текст
може не повністю передавати значення оригіналу.
Отже переклад не в усіх випадках може точно передавати зміст вихідного тексту.

Як передати вміст до Walkman.
Як використовувати різні функції.
Примітки щодо використання Walkman.

 довідка із запуску (друкована)

Основні кроки, щоб почати слухати музику, після покупки Walkman.

Інструкція з експлуатації (друкована)

Примітки щодо використання Walkman
Відомості про відповідність
Як отримати доступ до [Важлива інформація]

Прочитайте, перш ніж користуватися програвачем Walkman у басейні або океані

Як вкласти Водонепроникні вкладиші
Примітки щодо плавання з Walkman у басейні або океані
Обслуговування інформації

Важлива інформація (постачається разом із пам’яттю Walkman)

Інформація про авторські права, закони та нормативно-правові акти 
Щоб прочитати файл, встановіть на вашому комп’ютері надане програмне забезпечення.

Веб-сайт підтримки клієнтів (онлайн)

Див. [Веб-сайт підтримки клієнтів] в цьому документі [Довідка].

Остання інформація про Walkman
Поширені запитання й відповіді
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Пов’язані розділи
Веб-сайт підтримки клієнтів

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-WS623/WS625

Перевірка вмісту пакета

NW-WS623/WS625(стандарт)
Walkman (1)
Вкладки (1 набір)
Водонепроникні вкладки (1 комплект)
Док-станція USB (1)
USB-кабель (1)
Регульований обідок (1)
довідка із запуску
Інструкція з експлуатації
Прочитайте, перш ніж користуватися програвачем Walkman у басейні або океані

NW-WS625
Пульт дистанційного керування (1)

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-WS623/WS625

Відмінності між стандартним типом вкладишів і Водонепроникними вкладишами

Два різних типи вкладишів постачаються з Walkman. Використовуйте Водонепроникні вкладиші, коли ви плаваєте.

Стандартний тип вкладишів
Ви можете використовувати стандартний тип вкладишів у різних ситуаціях.

Водонепроникні вкладиші
Водонепроникні вкладиші запобігають проникненню всередині навушників води. Можна використовувати
Водонепроникні вкладиші для прослуховування музики у воді.

Примітка
За використання водонепроникних вкладишів звук буде слабкішим, аніж із вкладишами стандартного типу. Збільште
рівень гучності.

Якщо замінити водонепроникні вкладиші на вкладиші стандартного типу, звук буде голоснішим. Регулюйте гучність, щоб
захистити ваш слух.

Пов’язані розділи
Перевірка вмісту пакета
Заміна вкладишів
Заміна вкладишів на водонепроникні

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-WS623/WS625

Заміна вкладишів

Для отримання кращої якості звуку, виберіть вкладиші відповідного розміру для кожного вуха.

Підказка
Якщо вкладиші зносяться, придбайте нові.

Якщо вкладиші забруднитися, від’єднайте їх від навушників. Потім вручну вимийте вкладиші нейтральним миючим
засобом. Після миття висушіть вкладиші та встановіть знову.

Від’єднайте вкладиші від навушників.

Тримайте навушники, а потім поверніть і витягнути вкладиші.
Якщо вкладиші слизькі, оберніть їх м’якою сухою тканиною.

1

Прикріпіть нові вкладиші до навушників.

Щільно втисніть вкладиші у навушники. Вирівняйте краї вкладишів ( ) з  на навушниках.

Щоб запобігти від’єднання або застрягання вкладишів у вухах, вкладайте вкладиші правильно.

2
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Пов’язані розділи
Перевірка вмісту пакета
Відмінності між стандартним типом вкладишів і Водонепроникними вкладишами
Заміна вкладишів на водонепроникні
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За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-WS623/WS625

Установлення програми Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC – це програма для Windows комп'ютерів. Використовуйте останню версію Music Center for PC.
Ви можете використовувати Music Center for PC для виконання наступних операцій.

Імпорт вмісту (наприклад, музики) з компакт-дисків до комп’ютера.

Організація та управління вмістом.
Наприклад, можна створити список відтворення.

Передавання вмісту з комп’ютера до Walkman.

Перевірте вимоги до системи, перш ніж інсталювати Music Center for PC.

Пов’язані розділи
Підготовка музичного вмісту
Передавання вмісту з Windows комп’ютера за допомогою Music Center for PC
Вимоги до системи

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Увійдіть на веб-сайт завантаження Music Center for PC.

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

1

Встановіть Music Center for PC.

Додаткові відомості про встановлення див. у розділі [Download] – [Installation procedure] на веб-сайті
підтримки Music Center for PC. (http://www.sony.net/smc4pc/)

2

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-WS623/WS625

Установлення програми Content Transfer (Mac)

Content Transfer є програмне забезпечення для Mac комп’ютерів. Використовуйте останню версію Content
Transfer. Можна передавати вміст, якими користувач керує за допомогою iTunes або Finder. Ви можете просто
перетягнути композиції або альбоми, щоб передати їх до Walkman.
Перевірте вимоги до системи, перш ніж інсталювати Content Transfer.

Примітка
Перезавантажте комп’ютер, якщо буде запропоновано. Дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Пов’язані розділи
Підготовка музичного вмісту
Передавання вмісту з Mac комп’ютера за допомогою Content Transfer
Вимоги до системи

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Перейдіть до програми встановлення Content Transfer.

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

1

Відкрийте завантажений файл.

[ContentTransfer.dmg] буде автоматично збережено до папки завантажень. Папка може відкритися
автоматично.

2

Встановіть Content Transfer.

Запустіть [ContentTransfer.pkg]. Дотримуйтесь інструкцій на екрані. Після завершення установки
відобразиться .

3

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-WS623/WS625

Увімкнення й вимкнення Walkman.

Щоб вимкнути Walkman
Утримуйте кнопку ( ) протягом 3 секунд.
Ви почуєте звук вимкнення. Потім Walkman і лампа ( ) вимкнуться

Підказка
Walkman автоматично вимикається, якщо ви не використовуєте Walkman протягом 30 хвилин (тільки коли відтворення
призупинено). Щоб увімкнути Walkman, утримуйте кнопку ( ) протягом 3 секунд.

Коли ви вимикаєте Walkman, Пульт дистанційного керування (NW-WS625тільки) вимикається.

Пов’язані розділи
Підтвердження стану за допомогою індикатора OPR
Використання пульта дистанційного керування

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Утримуйте кнопку ( ) протягом 3 секунд.

Ви почуєте звук запуску.
Щойно Walkman увімкнено, індикатор ( ) починає світитися.

1

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-WS623/WS625

Як зарядити акумулятор

Підказка
Додаткові відомості про тривалість повної зарядки акумулятор див. у розділі [Технічні характеристики].

Примітка
Комп’ютер не може розпізнати Walkman в таких ситуаціях.

Під час підключення Walkman до комп’ютера в перший раз.
Коли Walkman не був використаний протягом тривалого періоду часу.  
Зарядіть Walkman протягом близько 10 хвилин. Walkman може почати працювати нормально.

Підключіть USB-кабель (постачається) до док-станції USB (постачається). Потім вставте Walkman в
док-станцію USB.

Переконайтеся, що підключено контакти (  і ).

1

Підключіть Walkman до працюючого комп’ютера за допомогою USB.

Ви можете перевірити стан заряду з лампою ( ).
Під час заряджання акумулятора: оранжевий.
Коли зарядку завершено: зелений

2

Від’єднайте Walkman від комп’ютера.3

17



Якщо контакти Walkman мокрі, висушіть їх.

Якщо контакти Walkman брудні, очистіть чистої контакти м’якою сухою тканиною.

Ви не можете використовувати Walkman в таких ситуаціях.

Коли Walkman підключено до комп’ютера.
Під час заряджання акумулятора.

Пов’язані розділи
Збільшення тривалості роботи акумулятора
Примітки щодо заряджання акумулятора
Примітки щодо заряджання акумулятора після плавання
Технічні характеристики

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-WS623/WS625

Збільшення тривалості роботи акумулятора

Ви можете зменшити споживання енергії акумулятора, якщо використовуватимете Walkman наступним чином.
Ресурс акумулятора залежить від умов використання. Додаткові відомості про акумулятора, див. у розділі [Час
роботи від акумулятора].

Вимкніть живлення вручну, якщо ви не використовуєте Walkman.
Вимкніть усі налаштування якості звуку.
Вимкніть функцію Bluetooth, коли ви не використовуєте її.

Пов’язані розділи
Як зарядити акумулятор
Увімкнення й вимкнення Walkman.
Обмеження гучності
Вирівнювання рівня гучності композицій
Увімкнення та вимкнення функції Bluetooth
З’єднання одним дотиком зі смартфоном (NFC)
Примітки щодо вбудований акумулятор
Підключення Walkman до сполученого смартфона
Час роботи від акумулятора

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-WS623/WS625

Примітки щодо заряджання акумулятора

Час заряджання залежить від умов використання акумулятора.
Коли акумулятор заряджено достатньо, але ресурс батареї скоротився до близько половини його нормального
значення, акумулятор може бути виснажено. Зверніться до найближчого представника Sony або в Sony
Service Center.
Комп’ютер не може розпізнати Walkman в таких ситуаціях.

Під час підключення Walkman до комп’ютера в перший раз.
Коли Walkman не був використаний протягом тривалого періоду часу.  
Заряджайте Walkman близько 10 хвилин. Walkman може почати працювати як зазвичай.

Коли температура навколишнього середовища перевищує рекомендований діапазон, зарядка примусово
припиняється. Заряджайте акумулятор за температури навколишнього середовища від 5 °C до 35 °C  .
Акумулятор можна заряджати приблизно 500 разів до повністю виснаженого стану. Точна кількість циклів може
змінюватися в залежності від умов використання.
Для запобігання виснаженню акумулятора заряджайте її принаймні один раз кожні 6 місяців.
Заряджання акумулятора не гарантується за використання самостійно зібраного або зміненого комп’ютера.
Заряджання від USB-концентратора гарантується тільки при застосуванні USB-концентратора з автономним
живленням, який має авторизований логотип.
Не приєднуйте Walkman до комп’ютера протягом тривалого періоду часу, якщо комп’ютер не підключено до
живлення змінного струму. В іншому випадку акумулятор комп’ютера може вичерпатися.
Коли Walkman підключено до комп’ютера, дотримуйтесь наступних попереджень. В іншому випадку, Walkman
може не функціонувати належним чином.

Не вмикайте комп’ютер.
Не перезавантажуйте комп’ютер.
Не виводьте комп’ютер з режиму сну.
Не вимикайте комп’ютер.

Під час заряджання Walkman може нагрітися. Це не є несправністю.
Коли ви заряджаєте Walkman на комп’ютері, не відключайте USB-кабель під час передавання даних. У разі
відключення USB-кабелю дані на Walkman можуть бути втрачені.

Пов’язані розділи
Як зарядити акумулятор
Збільшення тривалості роботи акумулятора
Примітки щодо заряджання акумулятора після плавання
Примітки щодо вбудований акумулятор
Час роботи від акумулятора

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-WS623/WS625

Деталі й елементи керування

Вкладка
Ви можете використовувати вкладиші (стандартний тип або Водонепроникні вкладиші) відповідно до
оточуючих умов. Для отримання кращої якості звуку виберіть вкладиші відповідного розміру для кожного вуха.

1.

N-значок
Торкніться пристроєм Bluetooth до цієї позначки, щоб встановити Bluetooth-з’єднання. (Bluetooth-пристрій має
підтримувати функцію NFC.)

2.

Кнопка MODE

Натисніть кнопку, щоб змінити режим відтворення (Normal Play/ Repeat Play/ Shuffle Play/ Shuffle All).
Утримувати кнопку протягом 3 секунд, щоб змінити діапазон відтворювання (Folder Mode/ Playlist Mode/
Album Mode).
Двічі клацніть на кнопці для циклічного відтворення поточної композиції (One Track Repeat).

3.

Кнопка AMB/  (Режим оточуючого звуку/Bluetooth)

Натисніть кнопку, щоб ввімкнути або вимкнути Режим оточуючого звуку. Ви можете почути оточуючий звук
навіть у той час, як ви носите навушники.
Двічі клацніть на кнопці, виберіть інший Режим оточуючого звуку. Коли увімкнуто Режим оточуючого звуку,
можна вибрати Режим оточуючого звуку відповідно до умов навколишнього середовища (Mode A/Mode
B/Mode C).
Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд, щоб увімкнути або вимкнути функцію Bluetooth.
Утримуйте кнопку 7 секунд для сполучення Walkman з пристроєм Bluetooth.

4.

Кнопки гучність + (* 1)/–
Натисніть кнопки для регулювання гучності музики або виклику.

5.

Вбудована антена Bluetooth
Антени дозволяє Walkman з’єднатися з Bluetooth-пристроями. Не закриваєте антену, якщо встановлено
з’єднання Bluetooth. Інакше з’єднання може бути перервано.

6.

Кнопка  (живлення)

Утримуйте кнопку протягом 3 секунд, щоб включити або вимикнути Walkman
Якщо робота нестабільна, утримуйте натиснутою клавішу протягом 10 секунд, щоб перезапустити
Walkman.

7.
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Індикатор OPR (Робота)
Лампа вказує на різні статуси Walkman. (Наприклад, вимкнено чи увімкнено тощо)

8.

Кнопка  (відтворення/пауза) (*1)

Натисніть кнопку, щоб почати або призупинити відтворення.
Натисніть кнопку, щоб відповісти або завершити виклик, якщо Walkman підключено до смартфона.
Утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб відхилити дзвінок.
Утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб перемкнути джерела звуку (Walkman або смартфон).
Натисніть і утримуйте протягом 15 секунд, щоб увійти в режим форматування.

9.

Кнопка  (попередній)

Натисніть кнопку для переходу до попередньої доріжки або перемотування поточної композиції назад.
Утримуйте кнопку для перемотування назад.
Двічі натисніть кнопку, щоб повернутися до першого треку поточної папки або альбому.
Знову двічі клацніть кнопку, щоб перейти до першого треку попередньої папки чи альбому.

10.

Кнопка  (наступний)

Натисніть кнопку, щоб перейти до наступної композиції.
Утримуйте кнопку для перемотування вперед.
Двічі клацніть цю кнопку, щоб перейти першої композиції наступної папки чи альбому.

11.

Контакти
Коли ви заряджаєте батарею, з’єднайте її контакти з контактами док-станції USB (постачається).

12.

На кнопці  і кнопці гучності + є тактильні точки. Тактильні точки можуть допомогти вам керувати кнопками, не дивлячись на них.* 1

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-WS623/WS625

Як одягти навушники Walkman на вуха

Виберіть вкладиші відповідного розміру для кожного вуха. Якщо вкладиші не утримуються у ваших вухах,
спробуйте інший розмір.

Підказка
Якщо Walkman не відчувається зручно, замініть вкладиші.

Щоб використовувати Walkman під час плавання, замініть вкладиші на водонепроникні.

Примітка
Встановлюйте Walkman у вуха поки вкладиші і вуха ще сухі.

Установіть вкладиші у вуха надійно. Якщо є проміжок між вухами і навушниками, вода потрапить до вуха.

Не вигинайте та не деформуйте нашийний обідок. Якщо постійно згинати ободок в одному місці, він може пошкодитись
або зламатися. Внутрішній дріт може потрапити назовні та спричинити травму. У цьому випадку припиніть використання
Walkman.

Знайдіть ліву і праву частини Walkman.

: зліва
: справа

1

Утримуйте кнопку ( ) протягом 3 секунд, щоб ввімкнути Walkman.2

Одягніть обідок над вухами, позаду голови.3

Одягніть навушники на вуха.4

Відрегулюйте Walkman так, щоб вам було зручно.5

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Пов’язані розділи
Як краще одягнути навушники
Відмінності між стандартним типом вкладишів і Водонепроникними вкладишами
Заміна вкладишів
Заміна вкладишів на водонепроникні
Від’єднання Walkman

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-WS623/WS625

Як краще одягнути навушники

Щоб зручно одягти Walkman на вуха, зробіть наступне.

Закріпіть Walkman регульованим обідком (постачається)

Установіть Регульований обідок на нашийний обідок. Вкладиш може встановлюватися більш надійно у ваші вуха.

Поєднайте Walkman з вашими окулярами для плавання

Поєднайте частину поряд зі стрілкою на ілюстрації з ремінцем ваших плавальних окулярів. Це запобігає
від’єднання Walkman через тиск води.

Примітка
Не вигинайте та не деформуйте нашийний обідок. Якщо постійно згинати ободок в одному місці, він може пошкодитись
або зламатися. Внутрішній дріт може потрапити назовні та спричинити травму. У цьому випадку припиніть використання
Walkman.

Пов’язані розділи
Як одягти навушники Walkman на вуха

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Увімкнення й вимкнення Walkman.

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-WS623/WS625

Від’єднання Walkman

Коли ви видаляєте Walkman з вух, дотримуйтесь інструкцій і примітки нижче.

Примітка
Не слід від’єднувати Walkman різко, коли вкладиші надійно вставлено у вуха. В іншому випадку можуть виникнути такі
проблеми.

Ваші вуха або барабанні перетинки пошкоджені.
Вкладиші можуть залишатися у вухах.

Пов’язані розділи
Догляд

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Акуратно поворушіть Walkman вгору і вниз. Потім витягніть Walkman з вух.1

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-WS623/WS625

Підтвердження стану за допомогою індикатора OPR

Коли вимкнено функцію Bluetooth

Лампа ( ) показує стан батареї та поточні параметри. Лампа має кілька кольорів і може блимати різними
режимами.

Коли ви вмикаєте у Walkman
Запуск

Після ввімкнення Walkman лампа горить зеленим. Walkman готовий до використання.

Сталася помилка

Якщо сталася помилка, лампа горить червоним протягом 10 секунд. У цьому випадку перезавантажте Walkman.
Якщо ця проблема повторюється, виконайте форматування Walkman пам’яті.

Під час відтворення або паузи
Акумулятор достатньо заряджено.

Відтворення призупинено.

Walkman відтворює музику.

Заряд батареї є низьким.

Відтворення призупинено.

Walkman відтворює музику.

Заряд батареї вичерпано.

Ви не можете використовувати Walkman. Зарядіть акумулятор

Коли на Walkman не вдається відтворити музику через помилку, лампа двічі блимає червоним кольором.

Коли Walkman підключений до комп’ютера

В даний час триває заряджання акумулятора.

Акумулятор повністю заряджений.
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В даний час триває перенесення даних між Walkman і комп’ютером. Не від’єднуйте Walkman від комп’ютера.

Коли ви заряджаєте батареї при температурі навколишнього середовища за межами діапазону 5° C до 35° C  ,
лампа циклічно подаватиме подвійні сигнали червоним кольором.

Коли ввімкнено функцію Bluetooth

Лампа ( ) вказує статус з’єднання Bluetooth. Лампа горить поєднанням синього та інших кольорів. Вона також
має різні режими блимання.

Триває створення пари

Walkman сполучається з пристроєм Bluetooth.

Walkman очікує підключення.

Walkman очікує підключення Bluetooth.

Під час відтворення або призупинення (після встановленння підключення)
Акумулятор достатньо заряджено.

Відтворення призупинено.

Walkman відтворює музику.

Заряд батареї є низьким.

Відтворення призупинено.

Walkman відтворює музику.

Коли ви маєте відповісти на виклик або говорити по телефону

Виклик отримує смартфон.

Триває виклик або набір виклику на смартфоні.

Пов’язані розділи
Перезавантаження Walkman
Форматування пам’яті Walkman

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-WS623/WS625

Характеристики водо- та пилозахищеності Walkman

Рідини, до яких застосовуються характеристики водозахищеності

Нижче наведено типи рідин, від яких захищено програвач Walkman відповідно до його характеристик.

Захищено від таких рідин: 
прісна вода, водопровідна вода, піт, вода в басейні, солона вода

Не захищено від таких рідин: 
рідини, відмінні від визначених вище (наприклад: мильна вода, вода з миючими засобами, вода із засобами для
ванни, шампунь, вода з термальних джерел тощо)

Характеристики водозахищеності програвача Walkman базуються на наших вимірюваннях, проведених за
наведених у цьому розділі умов. Пам’ятайте, що на несправності, пов’язані із зануренням у воду внаслідок
неправильного застосування пристрою користувачем, обмежена гарантія не поширюється.

Характеристики водо- та пилозахищеності програвача Walkman

Характеристики водозахищеності (*1) програвача Walkman відповідають нормам стандарту IEC 60529 «Ступінь
захисту від проникнення води (IP-код)» IPX5/8(*2), а характеристики пилозахищеності програвача Walkman
відповідають нормам стандарту IEC 60529 «Ступінь захисту від твердих сторонніх предметів»IP6X(*3). Якщо ви
користуєтеся програвачем Walkman у басейні, не пірнайте з ним на глибину понад 2 метри  .  
Перед використанням повністю прочитайте та зрозумійте вказівки щодо характеристик водо- та пилозахищеності.

Пов’язані розділи
Заміна вкладишів на водонепроникні
Чому звук стає приглушений коли ви у воді?
Примітки щодо плавання у басейні або океані
Примітки щодо заряджання акумулятора після плавання

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Навушники не є повністю водонепроникними.(*1)
IPX5 (ступінь захисту від струменів води): програвач Walkman з водонепроникними вкладками перевірено і він працюватиме за таких
умов: у випадку контакту з прямими потоками води з будь-якого напрямку, за умови подачі близько 12,5 л/хв. води протягом більше 3
хвилин із відстані близько 3 м із використанням сопла, внутрішній діаметр якого становить 6,3 мм. Проте це не стосується навушників. 
IPX8 (ступінь захисту від тривалого занурення у воду): програвач Walkman з водонепроникними вкладками перевірено і він
працюватиме упродовж 30 хвилин навіть на глибині 2 метри.

(*2)

IP6X (ступінь захисту від пилу): програвач Walkman з водонепроникними вкладками перевірено і він продовжує блокувати пил після
перемішування упродовж 8 годин у тестувальному пристрої, що містить частки пилу діаметром до 75 мкм.

(*3)

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-WS623/WS625

Заміна вкладишів на водонепроникні

Використовуйте Водонепроникні вкладиші, коли ви плаваєте.

Виберіть відповідні водонепроникні вкладиші.

На момент придбання у Walkman встановлені стандартні вкладиші.

Вкладки стандартного типу мають відкритий отвір ( ).
Отвори в Водонепроникних вкладишах покриті тонкою плівкою ( ). Це запобігає потрапляння води
всередину.

1

Виберіть Водонепроникні вкладиші відповідного розміру.

Постачаються 4 різні розміри (S/M/L/LL).
Виберіть такий розмір вкладишів, щоб вони розміщувалися у вусі трохи тугіше, ніж стандартний тип
вкладишів.
Виберіть відповідний розмір для кожного вуха.

2

Прикріпіть вкладиші для плавання до навушників.

Щільно втисніть вкладиші у навушники. Вирівняйте краї вкладишів ( ) з  на навушниках.

Щоб запобігти від’єднання або застрягання вкладишів у вухах, вкладайте вкладиші правильно.

3
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Підказка
Якщо вкладиші забруднилися, від’єднайте їх від навушників. Потім вручну вимийте вкладиші нейтральним миючим
засобом. Після миття видаліть воду та встановіть вкладиші на місце.

Пов’язані розділи
Характеристики водо- та пилозахищеності Walkman
Відмінності між стандартним типом вкладишів і Водонепроникними вкладишами

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-WS623/WS625

Чому звук стає приглушений коли ви у воді?

Звук стає приглушений в таких ситуаціях.

У проміжок між вухами і навушниками потрапила вода ( ). Вкладиші вставлено у вуха ненадійно. Виберіть
вкладиші відповідного розміру для кожного вуха.

Води потрапила і накопичується всередині навушників ( ). Якщо ви використовуєте стандартний тип
вкладишів, замініть їх на Водонепроникні вкладиші.

Як видалити воду, якщо стає приглушений звук

Якщо звук стає приглушений, видаліть воду наступним чином.

Видаліть воду з вух.

Видаліть воду з навушників. 
Від’єднайте вкладиші від навушників. Потім постукайте навушниками злегка 5-10 разів по сухій тканині.
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Пов’язані розділи
Від’єднання Walkman
Заміна вкладишів на водонепроникні
Догляд

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Цифровий музичний плеєр
NW-WS623/WS625

Примітки щодо плавання у басейні або океані

Не використовуйте Walkman у людних місцях або за обставин, коли неможливість чути навколишні звуки буде
небезпечною.
Використовуючи Walkman в державних або приватних басейнах, дотримуйтесь правил таких закладів.
Вкладки герметично закривають вушний канал. Через те існує ризик пошкодження слуху або барабанних
перетинок у випадку сильного тиску на вкладки або якщо вкладки рвучко вийняти з вух. Зважаючи на цей
ризик, не робіть енергійні вправи, не пірнайте у басейн тощо під час використання програвача Walkman.
Не лийте гарячу воду безпосередньо на Walkman і не спрямовуйте потік гарячого повітря з фена тощо
безпосередньо на програвач Walkman. Не використовуйте програвач Walkman у місцях із високою
температурою навколишнього середовища, наприклад у сауні або поблизу плити.
Не використовуйте та не залишайте програвач Walkman у таких місцях:

у місцях із високою температурою, що перевищує 45 °C  , як-от на сонці, в автомобілі, у теплій воді або в
інших місцях із високою температурою і вологістю
у холодних місцях із температурою нижче –5 °C 

Якщо вам треба користуватися програвачем Walkman під прямим сонячним промінням, накрийте Walkman
рушником тощо.
За використання водонепроникних вкладок звук буде слабкішим, аніж з вкладками стандартного типу.
Збільшить гучність, як потрібно.
Якщо замінити водонепроникні вкладки на вкладки стандартного типу, звук буде голоснішим. Налаштуйте звук
так, щоб не пошкодити барабанні перетинки.
Під час енергійних вправ тощо програвач Walkman може не втриматися і впасти.
Якщо програвач Walkman впаде у воду, він потоне.
Радіохвилі не передаються через воду. Не можна виконувати такі операції через з’єднання Bluetooth під
водою.

Прослуховування музики на смартфоні.
Відповіді на виклик.
Використання пульта дистанційного керування (тільки NW-WS625).

Примітки щодо режиму оточуючого звуку
Коли встановлено водонепроникні вкладки оточуючі звуки чутно не так добре, як під час використання
стандартних вкладок.
Після використання програвача Walkman у басейні або океані оточуючі звуки чутно гірше. Приблизно 30 разів
злегка постукайте об суху тканину ті частини Walkman, що знаходяться навколо кнопок. Після цього покладіть
Walkman на суху тканину за кімнатної температури на 2-3 години, щоб він повністю висохнув перед наступним
використанням.
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Пов’язані розділи
Характеристики водо- та пилозахищеності Walkman
Відмінності між стандартним типом вкладишів і Водонепроникними вкладишами

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Цифровий музичний плеєр
NW-WS623/WS625

Примітки щодо заряджання акумулятора після плавання

Перш ніж заряджати акумулятор, перевірте, чи Walkman не мокрий.
Якщо Walkman мокрий, витріть повністю Walkman та висушіть при кімнатній температурі. Перш ніж ви
заряджати батарею, переконайтеся, що немає вологи у Walkman.
Док-станція USB (постачається) не є водонепроникною.

Не торкайтеся док-станції USB мокрими руками.
Не використовуйте док-станцію USB, коли Walkman мокрий.

Пов’язані розділи
Характеристики водо- та пилозахищеності Walkman
Відмінності між стандартним типом вкладишів і Водонепроникними вкладишами
Догляд
Примітки щодо заряджання акумулятора

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Цифровий музичний плеєр
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Налаштування гучності

Підказка
Якщо голосові підказки занадто гучні під час прослуховування музики в режимі навушників, спробуйте наступне.

Знизьте гучність на Walkman та додайте гучність на смартфоні.

Пов’язані розділи
Гучність згідно з європейською та корейською директивами

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Натисніть кнопку ( ), щоб налаштувати гучність.

Є 31 рівнів гучності, від 0 до 30 (за замовчуванням: 10).

1

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Цифровий музичний плеєр
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Гучність згідно з європейською та корейською директивами

Для європейських клієнтів
Для корейських клієнтів

Голосові підказки «Check the volume level» має на меті захистити вуха. Цю підказку буде чутно спочатку після
ввімкнення гучність на шкідливий рівень. Натисніть будь-яку кнопку, щоб скасувати сигнал та попередження.

Примітка
Скасувавши попереджувальний сигнал і повідомлення, можна встановити потрібний рівень гучності.

Після першого попередження сигнал і повідомлення знову з’являтимуться кожні 20 сумарних годин роботи з рівнем
гучності вище рівня, після якого прослуховування є шкідливим для слуху. У такому разі для рівня гучності автоматично
відновляться початкові значення.

Якщо ви вимикаєте Walkman після того, як ви вибрали високу гучність, яка може пошкодити ваші барабанні перетинки,
рівень гучності автоматично буде зменшено під час увімкнення Walkman наступного разу.

Сигнал не звучить під час роботи Walkman в режимі навушників.

Пов’язані розділи
Налаштування гучності

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Цифровий музичний плеєр
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Підготовка музичного вмісту

Перед перенесенням музичного вмісту на Walkman ви повинні підготувати вміст.
Цей розділ містить інструкції щодо зазначених нижче дій.

Імпорт вмісту з аудіо-CD уMusic Center for PC.
Імпорт вмісту, який зберігаються на комп’ютері, в Music Center for PC.
Імпорт вмісту, який зберігаються на зовнішньому носії, до комп’ютера.
Придбання вмісту з музичних інтернет-служб.

Інструкції нижче стосуються операцій з використанням Music Center for PC. Music Center for PC є рекомендованою
програмою для Walkman. Встановіть Music Center for PC заздалегідь.

Примітка
Імпортований вміст можна використовувати лише для особистих потреб. Для використання вмісту в інших цілях потрібно
отримати дозвіл власників авторських прав.

Якщо ви використовуєте Mac, використовуйте Content Transfer.

Імпорт вмісту з аудіо-CD у Music Center for PC

Додаткові відомості про порядок, див. розділ [How to use] на Music Center for PC веб-сайт підтримки.
(http://www.sony.net/smc4pc/)

Підказка
Ви також можете використовувати iTunes замість Music Center for PC для імпортування аудіо-CD.

Імпорт вмісту, який зберігається на комп’ютері, у Music Center for PC

Використовуйте комп’ютер, на якому Music Center for PC встановлено.1.

Запустіть Music Center for PC.2.

Вставте аудіо-CD у дисковод компакт-дисків на комп’ютері.
Вміст аудіо-CD буде відображатися на екрані Music Center for PC.
Можна змінити параметра формат для імпорту компакт-дисків, якщо це необхідно.

Для більш високої якості звуку: FLAC
Для нормальної якості звуку: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)

3.

Імпортуйте музичний вміст з аудіо компакт-диску на Music Center for PC.4.

Використовуйте комп’ютер, на якому Music Center for PC встановлено.1.

Запустіть Music Center for PC.2.

У області ліворуч на екрані Music Center for PC виберіть меню для імпорту вмісту з комп'ютера.
Можна вказати теку для вмісту, який потрібно імпортувати.

3.

Почати імпорт вмісту.4.
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Додаткові відомості про порядок, див. розділ [How to use] на Music Center for PC веб-сайт підтримки.
(http://www.sony.net/smc4pc/)

Імпорт вмісту, який зберігаються на зовнішньому носії, до комп’ютера

Використовуйте зовнішній носій із музичним вмістом.
Наведені нижче інструкції призначені для Провідника Windows. Якщо ви використовуєте Mac, використовуйте
Finder.

Придбання вмісту з музичних інтернет-служб.

Ви можете придбати музику з онлайнових музичних служб.
Див. інформацію про послуги, які надає ваш постачальник послуг. Кожний постачальник має різні процедури
завантаження, сумісні формати та способи оплати. Зверніть увагу, що оператор може призупинити або припинити
дію цієї послуги без попереднього повідомлення.

Пов’язані розділи
Установлення програми Music Center for PC (Windows)
Установлення програми Content Transfer (Mac)
Передавання вмісту з Windows комп’ютера за допомогою Music Center for PC
Передавання вмісту за допомогою Провідника Windows
Передавання вмісту з Mac комп’ютера за допомогою Content Transfer
Передавання вмісту за допомогою програми Mac Finder
Відтворення музики

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Підключіть зовнішній носій до комп’ютера.1.

Відкрийте зовнішній носій у Провіднику Windows.2.

Відкрийте папку [Музика] комп’ютера в Провіднику Windows.3.

Перетягніть папки або файли із зовнішнього носія до папки [Музика] на комп’ютері.4.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-WS623/WS625

Передавання вмісту з Windows комп’ютера за допомогою Music Center for PC

Можна передавати вміст, який зберігається на Windows комп’ютері, до Walkman за допомогою Music Center for PC.

Додаткові відомості про порядок, див. розділ [How to use] на Music Center for PC веб-сайт підтримки.
(http://www.sony.net/smc4pc/)

Примітка
Не від’єднуйте USB кабель під час передачі даних. Інакше дані можуть бути пошкоджені.

Переданий вміст можна використовувати лише для особистих потреб. Для використання вмісту в інших цілях потрібно
отримати дозвіл власників авторських прав.

Пов’язані розділи

Використовуйте комп’ютер, на якому Music Center for PC встановлено.1

Запустіть Music Center for PC.2

Підключіть Walkman до комп’ютера за допомогою USB-кабелю.3

Натисніть кнопку  у нижній лівій частині Music Center for PC, щоб відкрити список вмісту на
Walkman.

4

Виберіть [Music Library] Щоб відкрити список вмісту на Music Center for PC.5

Виберіть альбоми і композиції, які потрібно передати.6

Натисніть кнопку  для передавання.7

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

43

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


Установлення програми Music Center for PC (Windows)
Підготовка музичного вмісту
Передавання вмісту за допомогою Провідника Windows
Відтворення музики

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-WS623/WS625

Передавання вмісту за допомогою Провідника Windows

Ви можете передавати зміст напряму, перетягуючи його з Провідника Windows.

Примітка
Дотримуйтесь наступних запобіжних заходів. У разі недотримання цих вимог Walkman може не відтворювати файли.

Не змінюйте імена кореневих папок (наприклад, [MUSIC]).
Не переносьте файли до папок, крім [MUSIC].
Не від’єднуйте кабель USB під час передачі даних.
Не форматуйте пам’ять Walkman на комп’ютері.

Переданий вміст можна використовувати лише для особистих потреб. Для використання вмісту в інших цілях потрібно
отримати дозвіл власників авторських прав.

Під’єднайте Walkman до комп’ютера за допомогою USB-кабелю.1

Відкрийте папку [WALKMAN] наступним чином.

Windows 10: 
Відкрийте [Файловий провідник] з меню [Почати]. Виберіть [WALKMAN] з панелі ліворуч.
Windows 8,1: 
Відкрийте [Файловий провідник] з [Робочий стіл]. Виберіть [WALKMAN] зі списку у розділі [Цей ПК].

2

Відкрийте [MUSIC] папку у [WALKMAN].3

Перетягніть файли або папки на комп’ютері в папку [MUSIC].

Підтвердьте, що передавання завершено. Від’єднайте Walkman від комп’ютера.

4
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Не від’єднуйте Walkman, доки блимає OPR-індикатор. Інакше дані, які передаються або зберігаються на Walkman, може
бути пошкоджено. Якщо від’єднати Walkman під час передавання файлів, на ньому можуть залишитись непотрібні файли.
У такому разі передайте файли, які можна використовувати, назад на комп’ютер і відформатуйте Walkman.

Пов’язані розділи
Підготовка музичного вмісту
Передавання вмісту з Windows комп’ютера за допомогою Music Center for PC
Відтворення музики

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-WS623/WS625

Імпорт вмісту з Walkman на Music Center for PC

Додаткові відомості про порядок, див. розділ [How to use] на Music Center for PC веб-сайт підтримки.
(http://www.sony.net/smc4pc/)

Примітка
Не від’єднуйте USB кабель під час передачі даних. Інакше дані можуть бути пошкоджені.

Імпортований вміст можна використовувати лише для особистих потреб. Для використання вмісту в інших цілях потрібно
отримати дозвіл власників авторських прав.

Пов’язані розділи
Установлення програми Music Center for PC (Windows)
Відтворення музики
Підтримувані формати

Використовуйте комп’ютер, на якому Music Center for PC встановлено.1

Запустіть Music Center for PC.2

Підключіть Walkman до комп’ютера за допомогою USB-кабелю.3

Натисніть кнопку  у нижній лівій частині Music Center for PC, щоб відкрити список вмісту на
Walkman.

4

У списку вміст на Walkman виберіть вміст, який ви хочете імпортувати до Music Center for PC.5

Натисніть кнопку  у програмі Music Center for PC.6

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-WS623/WS625

Передавання вмісту з Mac комп’ютера за допомогою Content Transfer

Ви можете використовувати Content Transfer. Вміст, захищений авторським правом, передавати не можна.

Примітка
Виконання операції не гарантовано в залежності від версії iTunes.

Використовуйте комп’ютер, на якому Content Transfer встановлено.1

Запустіть Content Transfer.2

Підключіть Walkman до комп’ютера за допомогою USB-кабелю.3

Відкрийте Finder або iTunes. Потім виберіть вміст.4

Перетягніть вміст до Content Transfer.

Підтвердьте, що передавання завершено. Від’єднайте Walkman від комп’ютера.

5
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Не від’єднуйте USB кабель під час передачі даних. Інакше дані можуть бути пошкоджені.

Імпортований вміст можна використовувати лише для особистих потреб. Для використання вмісту в інших цілях потрібно
отримати дозвіл власників авторських прав.

Пов’язані розділи
Установлення програми Content Transfer (Mac)
Підготовка музичного вмісту
Відтворення музики

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-WS623/WS625

Передавання вмісту за допомогою програми Mac Finder

Ви можете передавати зміст напряму, перетягуючи його з Finder.

Примітка
Дотримуйтесь наступних запобіжних заходів. В іншому випадку, Walkman може не відтворювати файли.

Не змінюйте імена кореневих папок (наприклад, [MUSIC]).
Не переносьте файли до інших папок, крім [MUSIC].
Не від’єднуйте USB кабель під час передачі даних.
Не форматуйте пам’ять Walkman на комп’ютері.

Імпортований вміст можна використовувати лише для особистих потреб. Для використання вмісту в інших цілях потрібно
отримати дозвіл власників авторських прав.

Не від’єднуйте Walkman, доки блимає OPR-індикатор. Інакше дані, які передаються або зберігаються на Walkman, може
бути пошкоджено. Якщо від’єднати Walkman під час передавання файлів, на ньому можуть залишитись непотрібні файли.
У такому разі передайте файли, які можна використовувати, назад на комп’ютер і відформатуйте Walkman.

Під’єднайте програвач Walkman до увімкненого комп’ютера за допомогою кабелю USB.1

Виберіть пункт [WALKMAN] на бічній панелі програми Finder.2

Відкрийте папку [MUSIC] у [WALKMAN].3

Перетягніть файли або папки ( ) до папки [MUSIC] ( ) на [WALKMAN].

Підтвердьте, що передавання завершено. Від’єднайте Walkman від комп’ютера.

4
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Пов’язані розділи
Установлення програми Content Transfer (Mac)
Підготовка музичного вмісту
Відтворення музики

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-WS623/WS625

Створення списку відтворення на комп’ютері

Неможливо створити список відтворення за допомогою Walkman. Створіть список відтворення на комп’ютері і
передайте його на Walkman.

Windows:
Створіть список відтворення за допомогою Music Center for PCі передайте його на Walkman.
Створіть список відтворення за допомогою iTunes. Імпортуйте список відтворення і перенесіть його на
Walkman, використовуючи Music Center for PC.

Mac:
Створіть список відтворення за допомогою iTunes і перенесіть його на Walkman, використовуючи Content
Transfer.

Підказка
За докладними інструкціями зверніться до онлайн-довідки для програмного забезпечення.

Пов’язані розділи
Передавання вмісту з Windows комп’ютера за допомогою Music Center for PC
Передавання вмісту з Mac комп’ютера за допомогою Content Transfer
Перехід до попередньої або наступної папки, списку відтворення чи альбому
Зміна діапазону відтворення (папка/список відтворення/альбом)

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-WS623/WS625

Примітки щодо передавання вмісту з комп’ютера

Перетягуйте вміст, як-от музику або папки, у правильну папку, як показано на наведених нижче малюнках.
Walkman може грати вміст, що зберігається на рівнях від першого до сьомого в кожній папці.

Примітка
Не змінюйте імена таких папок за замовчуванням. В іншому випадку, Walkman не розпізнає папки.

MUSIC

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Відтворення музики

Необхідно передати музичний вміст із комп’ютера на Walkman заздалегідь.

На комп’ютері Windows
Для передавання композицій на Walkman з компакт-диска або комп’ютера використовуйте програму Music
Center for PC.
Перетягніть вміст з Провідника Windows.

На Mac комп’ютері
Використовуйте Content Transfer для перенесення вмісту з iTunes.
Перетягніть вміст із Finder.

Підказка
Walkman автоматично вимикається, якщо ви не використовуєте Walkman протягом 30 хвилин (тільки коли відтворення
призупинено). Утримуйте кнопку ( ) протягом 3 секунд, щоб ввімкнути Walkman.

Після того як Walkman відтворює останній трек, Walkman автоматично починає відтворення з першого треку в
послідовному порядку.

Натисніть кнопку ( ), щоб почати відтворення.

Натисніть кнопку ( ) знову, щоб призупинити відтворення.

1

Кнопка
дії Функція

 ( ) Натисніть кнопку, щоб почати або призупинити відтворення.

 ( )

Натисніть кнопку, щоб перейти до початку поточної композиції або попередньої композиції.
Утримуйте натиснутою кнопку для прискореного перемотування композиції назад під час
відтворення.

 ( )

Натисніть кнопку, щоб перейти до початку наступної композиції.
Утримуйте натиснутою кнопку для прискореного перемотування композиції вперед під час
відтворення.
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Примітка
Залежно від того, як ви передали треки на Walkman, Walkman може грати треків в порядку, відмінному від порядку треків
на комп’ютері. Щоб вказати порядок треків, створіть список відтворення з Music Center for PC або iTunes і передайте його
на Walkman.

Пов’язані розділи
Створення списку відтворення на комп’ютері
Увімкнення й вимкнення Walkman.
Установлення програми Music Center for PC (Windows)
Підготовка музичного вмісту
Передавання вмісту з Windows комп’ютера за допомогою Music Center for PC
Передавання вмісту за допомогою Провідника Windows
Передавання вмісту з Mac комп’ютера за допомогою Content Transfer
Передавання вмісту за допомогою програми Mac Finder
Налаштування гучності
Зміна режиму відтворення (Повторення/У довільному порядку)

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Перехід до попередньої або наступної папки, списку відтворення чи альбому

Підказка
Щоб грати треки у списку відтворення, вам потрібно передати список відтворення на Walkman заздалегідь. Створюйте та
передавайте списки відтворення Walkman з програмним забезпеченням на кшталт Music Center for PC.

Примітка
До попереднього або наступного блока не можна перейти під час відтворення у режимі навушників

Пов’язані розділи
Відтворення музики
Зміна діапазону відтворення (папка/список відтворення/альбом)
Створення списку відтворення на комп’ютері

Двічі клацніть на кнопці (  або ).

Двічі клацніть кнопку ( ), щоб перейти до початку наступної папки, списку відтворення чи альбому.
Ви почуєте голосові підказки (Next Folder, Next Playlist, Next Album).

Двічі клацніть кнопку ( ), щоб повернутись до першої композиції у поточній папці, списку відтворення чи
альбомі.
Ви почуєте голосові підказки (Previous Folder, Previous Playlist, Previous Album).

Знову двічі клацніть кнопку ( ), щоб повернутись до початку попередньої папки, списку відтворення чи
альбому.
Ви почуєте голосові підказки (Previous Folder, Previous Playlist, Previous Album).

1

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-WS623/WS625

Зміна режиму відтворення (Повторення/У довільному порядку)

Можна вибрати один режим відтворення з наступних. За промовчанням Walkman відтворює треки в нормальному
режимі.
Не можна змінити режим відтворення під час відтворення у режимі навушників.

Звичайне відтворення
Повторне відтворення
Відтворення в довільному порядку
Відтворення всіх у довільному порядку
Циклічне відтворення одного треку

Повторне відтворення

Walkman відтворює всі треки циклічно. Ви можете змінити діапазон відтворення.

Підказка
Щоб відтворити поточну композицію неодноразово, двічі клацніть кнопку ( ) під час програвання.

Діапазон відтворення має значення [Folder Mode] за промовчанням. Для циклічного відтворення альбому встановіть
значення для діапазону відтворення [Album Mode]. Якщо ви хочете грати всі треки циклічно, встановіть діапазон
відтворення [Folder Mode] і виберіть [Normal Play] як режим відтворення.

Відтворення в довільному порядку

Walkman відтворює треки з одиниці відтворення у випадковому порядку. Ви можете змінити діапазон відтворення.

Підказка

Натисніть кнопку ( ) кілька разів, поки не почуєте [Repeat Play].
Кожного разу, коли ви натискаєте кнопку ( ), ви почуєте голосові підказки, а режим відтворення буде
змінюватися в такому порядку.  
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...  
Щоб перейти в наступний режим відтворення, зачекайте завершення голосового повідомлення.

1.

Натисніть кнопку ( ) кілька разів, поки не почуєте [Shuffle Play].
Кожного разу, коли ви натискаєте кнопку ( ), ви чуєте голосові підказки, і режим відтворення буде
змінюватися в такому порядку.  
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...  
Щоб перейти в наступний режим відтворення, зачекайте завершення голосового повідомлення.

1.
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Діапазон відтворення встановлено як [Folder Mode] за промовчанням. Для відтворення альбому у випадковому порядку,
встановіть діапазон відтворення [Album Mode]. Якщо ви хочете грати всі треки в довільному порядку, встановіть режим
відтворення [Shuffle All].

Відтворення всіх у довільному порядку

Walkman відтворює всі треки в довільному порядку.

Примітка
Ви не можете змінювати діапазон відтворення під час відтворення.

Під час відтворення не можна перейти до попередньої або наступної папки/альбому.

Циклічне відтворення одного треку

Walkman відтворює поточну композицію циклічно.

Примітка
Під час відтворення одного треку ви не можете змінювати діапазон відтворення.

Пов’язані розділи
Відтворення музики
Зміна діапазону відтворення (папка/список відтворення/альбом)

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Натисніть кнопку ( ) кілька разів, поки не почуєте [Shuffle All ].
Кожного разу, коли ви натискаєте кнопку ( ), ви почуєте голосові підказки, а режим відтворення буде
змінюватися в такому порядку.  
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...  
Щоб перейти в наступний режим відтворення, зачекайте завершення голосового повідомлення.

1.

Двічі клацніть на кнопці ( ) під час програвання.
Щоб скасувати режим повторення однієї композиції, знову двічі клацніть кнопку ( ) під час відтворення.

1.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-WS623/WS625

Зміна діапазону відтворення (папка/список відтворення/альбом)

Ви можете змінити діапазон відтворення. Walkman відтворює треки по папках за промовчанням.

Примітка
Ви не можете змінювати діапазон відтворення під час відтворення у режимі навушників.

Пов’язані розділи
Відтворення музики

Натисніть та утримуйте кнопку ( ) протягом 3 секунд для вибору потрібного діапазону.

Кожного разу, коли ви утримуєте кнопку ( ) протягом 3 секунд, ви почуєте голосові підказки, а діапазон
відтворення зміниться в такому порядку. 
[Folder Mode] – [Playlist Mode] – [Album Mode] – [Folder Mode]...
Щоб перейти в наступний режим відтворення, зачекайте завершення голосового повідомлення.

Folder Mode
Walkman відтворює треки згідно з папкою. Папки — це групи композицій, які можна переглянути у
Провіднику Windows або Mac Finder.

Playlist Mode
Walkman відтворює треки згідно зі списком відтворення. Створюйте списки відтворення за допомогою
програмного забезпечення (Music Center for PC або iTunes), щоб грати в потрібному порядку ваші треки.
Якщо ви не передали будь-які списки відтворення, неможливо вибрати цей діапазон.

Album Mode
Walkman відтворює треки згідно з альбомом. Альбоми – це групи композицій, упорядковані на основі
відомостей про альбом.

1

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Створення списку відтворення на комп’ютері
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Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-WS623/WS625

Видалення треків з Walkman

Треки з використанням Walkman видалити не можна.
Щоб видалити треки з Walkman, використовуйте програмне забезпечення на комп’ютері.
Windows: За допомогою Провідника Windows.
Mac: За допомогою Mac Finder.

Підказка
У Walkman заздалегідь розміщено зразки композицій. Використовувати програмне забезпечення на комп’ютері, щоб
видалити зразок музики.

Примітка
Під час видалення композицій на комп’ютері не видаляйте та не перейменовуйте кореневу папку (наприклад, [MUSIC]). В
іншому випадку Walkman не буде розпізнавати вміст.

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-WS623/WS625

Що ви можете зробити з функцією Bluetooth

Walkman використовує бездротову технологію Bluetooth.
З бездротовою технологією Bluetooth можна виконати такі дії:

Слухайте музику на пристрої Bluetooth бездротового підключення.
Відповідайте і скасовуйте телефонний дзвінок зі смартфону без дротів.

Прослуховування музики

Ви можете отримувати аудіосигнали від пристроїв Bluetooth (* 1), щоб користуватися музикою без дротів.

Відповідайте на телефонний виклик

Ви можете відповісти на виклик і скасувати його через Bluetooth-під’єднання.

Пов’язані розділи
Увімкнення та вимкнення функції Bluetooth
Примітки щодо функції Bluetooth

Смартфони, мобільні телефони, музичні програвачі тощо* 1

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-WS623/WS625

З’єднання одним дотиком зі смартфоном (NFC)

Коли ви торкаєтеся Walkman смартфона, Walkman вмикається і сполучається зі смартфоном автоматично.  
Ви можете встановити з’єднання Bluetooth за допомогою простої операції.

Сумісні смартфонів
NFC-сумісні смартфони з Android4.1 або пізнішої версії

NFC
Технологія NFC (Near Field Communication) дозволяє встановлювати бездротовий зв’язок близької дії між різними
пристроями (наприклад, смартфонами і мітками ІС). З технологією NFC передача даних (* 1) може бути легко
реалізована простим торканням пристроїв, сумісних з NFC (наприклад, на N-символі або в місці, наведеному
безпосередньо на пристрої).

Сполучення Bluetooth тощо* 1

Розблокуйте екран смартфона.1

Увімкніть функцію NFC на смартфоні.

Для детальної інформації зверніться до керівництва з експлуатації для смартфона.

2

Торкніться N-мітки на смартфоні ( ) N-міткою на Walkman ( ).

Утримуйте Walkman і смартфон разом поки смартфон не зреагує.
Якщо ви не можете знайти N-мітку на смартфоні, зверніться до керівництва з експлуатації для
смартфона.

3

Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб завершити сполучення і підключення.

Коли Walkman підключається до смартфона, лампа ( ) засвічується.

4
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Щоб відключити Walkman від смартфона
Торкніться Walkman смартфона знову.
Після відключення Walkman від смартфона шляхом торкання пристроїв, Walkman переключається в режим
Walkman.

Підказка
Якщо не вдалося підключити Walkman до смартфона, спробуйте наступне:

Якщо екран смартфона заблоковано, розблокуйте екран.
Проведіть смартфоном повільно над N-міткою на Walkman ( ).
Якщо на смартфоні чохол, зніміть його.

Примітка
Якщо ви торкнулися смартфоном до N-мітки Walkman ( ) під час використання Пульта дистанційного керування (NW-
WS625тільки), Пульт дистанційного керування може вимкнутися У цьому випадку увімкніть Пульт дистанційного керування
знову.

Пов’язані розділи
Увімкнення й вимкнення Walkman.
Увімкнення та вимкнення функції Bluetooth
Примітки щодо функції Bluetooth
Підтвердження стану за допомогою індикатора OPR
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За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-WS623/WS625

Підключення Walkman до несполученого Android пристрою в перший раз

Якщо Walkman підключити до Androidсмартфон, ви можете слухати музику на смартфоні. Перш ніж
використовувати Walkman із Android пристроєм, сполучіть Walkman та пристрій. Після сполучення Walkman і
пристрою ви можете легко встановлювати зв’язок між пристроями в майбутньому.

Переконайтеся, що Walkman увімкнено та вимкнуто функцію Bluetooth.

Якщо увімкнено функцію Bluetooth, утримуйте кнопку ( ) протягом 2 секунд. Колір лампа ( ) зміниться.

1

Утримуйте кнопку ( ) протягом 7 секунд.

Лампа ( ) буде швидко блимати і сполучення почнеться.

2

Увімкніть функцію Bluetooth на смартфоні.3
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Підказка
Якщо смартфон має функцію NFC, можна сполучити та підключити пристрої, торкаючись їх разом.

Примітка
Якщо створення пари успішно завершено, надалі для підключення пристроїв між ними не потрібно створювати пару.

Ця процедура є прикладом. Для детальної інформації зверніться до інструкції з експлуатації для у Androidсмартфона.

Якщо ви сполучили Walkman і смартфон в той час, як ви використовуєте Пульт дистанційного керування (NW-
WS625тільки), Пульт дистанційного керування може вимкнутися. У цьому випадку увімкніть Пульт дистанційного
керування знову.

Торкніться назви моделі Walkman. ([NW-WS623] чи [NW-WS625])

Залежно від використовуваного смартфона пошук може початися автоматично.
Якщо потрібно ввести ключ доступу, введіть «0000». Ключ доступу також може називатися «пароль» або
«PIN-код».
Переконайтеся, що Walkman і смартфон сполучено між собою. Коли зв’язок встановлений, лампа ( )
засвітиться.

4
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Пов’язані розділи
Увімкнення та вимкнення функції Bluetooth
Підключення Walkman до сполученого смартфона
З’єднання одним дотиком зі смартфоном (NFC)
Примітки щодо функції Bluetooth
Підтвердження стану за допомогою індикатора OPR
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За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-WS623/WS625

Підключення Walkman до несполученого iPhone в перший раз

Якщо Walkman підключити до iPhone, ви можете слухати музику на iPhone. Перш ніж використовувати Walkman з
iPhone, сполучіть Walkman і iPhone. Після сполучення iPhone і Walkman ви можете легко встановлювати зв’язок
між пристроями в майбутньому.

Переконайтеся, що Walkman увімкнено та вимкнуто функцію Bluetooth.

Якщо увімкнено функцію Bluetooth, утримуйте кнопку ( ) протягом 2 секунд. Колір лампа ( ) зміниться.

1

Утримуйте кнопку ( ) протягом 7 секунд.

Лампа ( ) буде швидко блимати і сполучення почнеться.

2

Увімкніть функцію Bluetooth на iPhone.3
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Примітка
Якщо створення пари успішно завершено, надалі для підключення пристроїв між ними не потрібно створювати пару.

Ця процедура є прикладом. Для детальної інформації зверніться до інструкції з експлуатації для iPhone.

Якщо ви сполучили Walkman і iPhone в той час, як ви використовуєте Пульт дистанційного керування (NW-WS625тільки),
Пульт дистанційного керування може вимкнутися. У цьому випадку увімкніть Пульт дистанційного керування знову.

Пов’язані розділи
Увімкнення та вимкнення функції Bluetooth

Торкніться назви моделі Walkman. ([NW-WS623] чи [NW-WS625])

Якщо потрібно ввести ключ доступу, введіть «0000». Ключ доступу можна назвати «код доступу» «PIN-код»,
«номер PIN» або «Пароль».
Переконайтеся, що Walkman і iPhone сполучені один з одним. Коли зв’язок встановлений, лампа ( )
засвітиться.

4

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Підключення Walkman до сполученого смартфона
Примітки щодо функції Bluetooth
Підтвердження стану за допомогою індикатора OPR
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Цифровий музичний плеєр
NW-WS623/WS625

Підключення Walkman до сполученого смартфона

Якщо сполучити Walkman і смартфон наперед, Walkman зареєстровано зі смартфоном. Ви можете підключити
Walkman до смартфон легко.

Підказка
Коли Walkman підключається до смартфона, назва моделі Walkman з’являється на екрані смартфона. Якщо Walkman не
підключено, натисніть на назву моделі.

Для прослуховування музики, що зберігаються на Walkman, у той час як Walkman підключено до смартфона, утримуйте
кнопку ( ) протягом 2 секунд, щоб перейти до режиму Walkman.

Якщо підключитися не вдається, спробуйте наступне.
Вимкніть функцію Bluetooth на Walkman а потім увімкніть її знову.
Вимкніть функцію Bluetooth на смартфоні, а потім увімкніть її знову.

Увімкніть функцію Bluetooth на останній підключений смартфон.1

Переконайтеся, що живлення Walkman увімкнуто.2

Утримуйте кнопку ( ) протягом 2 секунд, щоб увімкнути функцію Bluetooth.

Якщо ви вимикаєте Walkman, коли активовано функцію Bluetooth, функцію Bluetooth включається
автоматично під час наступного ввімкнення Walkman.
Walkman буде підключатися до останнього підключеного смартфона. Ви почуєте голосові підказки і лампа (

) засвітиться.

3
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Пов’язані розділи
Підключення Walkman до несполученого Android пристрою в перший раз
Підключення Walkman до несполученого iPhone в перший раз
З’єднання одним дотиком зі смартфоном (NFC)
Примітки щодо функції Bluetooth
Підтвердження стану за допомогою індикатора OPR
Вибравши Walkman або смартфон як джерела звуку
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За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Увімкнення та вимкнення функції Bluetooth

Щоб вимкнути функцію Bluetooth
Натисніть та утримуйте кнопку ( ) протягом 2 секунд. Колір лампа ( ) зміниться.

Підказка
Час роботи акумулятора стає значно коротшим, коли Bluetooth функцію активовано.

При підключенні до Walkman до пристрою Bluetooth Walkman перейде в режим навушники автоматично. Щоб
переключитися до режиму Walkman, утримуйте кнопку ( ) протягом 2 секунд. Коли Walkman перейде в режим Walkman,
відтворення музики на пристрої Bluetooth зупиняється автоматично.

Утримуйте кнопку ( ) протягом 3 секунд, щоб ввімкнути Walkman.1

Утримуйте кнопку ( ) протягом 2 секунд, щоб увімкнути функцію Bluetooth.

Лампа ( ) буде блимати. Walkman буде підключатися до останнього підключеного пристрою Bluetooth
автоматично, а потім лампа засвітиться.

2
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Якщо ви вимикаєте Walkman, коли активовано функцію Bluetooth, функцію Bluetooth включається автоматично під час
наступного ввімкнення Walkman.

Пов’язані розділи
З’єднання одним дотиком зі смартфоном (NFC)
Підключення Walkman до несполученого Android пристрою в перший раз
Підключення Walkman до несполученого iPhone в перший раз
Підключення Walkman до сполученого смартфона
Примітки щодо функції Bluetooth
Відтворення музики на смартфоні
Підтвердження стану за допомогою індикатора OPR
Вибравши Walkman або смартфон як джерела звуку
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За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Відтворення музики на смартфоні

Ви можете грати музику, яка зберігається на смартфоні, через Bluetooth з’єднання.

Підказка
Для прослуховування музики, що зберігаються на Walkman, у той час як Walkman підключено до смартфона, утримуйте
кнопку ( ) протягом 2 секунд, щоб перейти до режиму Walkman.

Можна виконувати операції відтворення (наприклад, починати або призупинювати відтворення), використовуючи Пульт
дистанційного керування (NW-WS625тільки).

Якщо ви вимикаєте Walkman, коли активовано функцію Bluetooth, функцію Bluetooth включається автоматично під час
наступного ввімкнення Walkman.

Якщо голосові підказки є дуже гучними для відтворення музики, спробуйте наступне.
Знизьте гучність на Walkman та додайте гучність на смартфоні.

Примітка

Утримуйте кнопку ( ) протягом 3 секунд, щоб ввімкнути Walkman.1

Утримуйте кнопку ( ) протягом 2 секунд, щоб увімкнути функцію Bluetooth.

Лампа ( ) буде блимати. Walkman буде підключатися до останнього підключеного смартфона автоматично,
а потім лампа засвітиться

2

Натисніть кнопку ( ), щоб почати відтворення.

Почнеться відтворення музики на смартфоні. Щоб призупинити відтворення, натисніть кнопку ( ).

3
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Залежно від смартфона, який ви використовуєте, ви не можете не бути здатні відтворювати музику з Walkman. У цьому
випадку відтворюйте музику зі смартфона.

Коли Walkman в режимі навушників, не можна виконувати такі операції.
Перехід до попередньої або наступної папки, списку відтворення чи альбому
Зміна режиму відтворення (Повторення/У довільному порядку)
Зміна діапазону відтворення (папка/список відтворення/альбом)

Пов’язані розділи
З’єднання одним дотиком зі смартфоном (NFC)
Підключення Walkman до несполученого Android пристрою в перший раз
Підключення Walkman до несполученого iPhone в перший раз
Підключення Walkman до сполученого смартфона
Вибір якості бездротового відтворення
Примітки щодо функції Bluetooth
Підтвердження стану за допомогою індикатора OPR
Вибравши Walkman або смартфон як джерела звуку
Використання пульта дистанційного керування
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За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Вибравши Walkman або смартфон як джерела звуку

Коли Walkman підключено до смартфона, можна вибрати одне з наведених нижче джерел звуку.

Walkman режим

Ви можете слухати музику на Walkman.
Під час прослуховування музики на Walkman ви можете відповісти на виклик зі смартфона.

Режим навушників

Ви можете слухати музику на смартфоні з Walkman.
Ви можете відповісти або завершити виклик зі смартфона.

Підказка
При підключенні до Walkman до пристрою Bluetooth Walkman перейде в режим навушники автоматично. Коли ви змінюєте
джерела звуку зі смартфон на Walkman, відтворення на смартфон зупиняється автоматично.

Якщо ви вимикаєте Walkman, коли активовано функцію Bluetooth, функцію Bluetooth включається автоматично під час
наступного ввімкнення Walkman.

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Натисніть та утримуйте клавішу ( ) протягом 2 секунд, у той час як функцію Bluetooth увімкнуто.

Кожного разу, коли ви утримуєте кнопку ( ), перемикається режим.

1

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Вибір якості бездротового відтворення

Ви можете вибрати, чи надавати пріоритет якості звуку або стабільності підключення.

Опис 3 параметрів

Утримуйте кнопку ( ) протягом 3 секунд, щоб вимкнути Walkman.1

Утримуйте кнопку ( ) протягом 3 секунд, утримуючи натиснутою кнопку (  або ).

Walkman буде ввімкнуто. Потім, лампа ( ) буде блимати та якість відтворення через бездротову мережу
зміниться.
Коли налаштування якості відтворення бездротовою мережею зміниться, лампа ( ) по-різному
спалахуватиме відповідно до поточних параметрів. Детальну інформацію див. у таблиці нижче.

Якщо ви утримуєте кнопку ( ), параметри будуть змінюватися в такому порядку.
Пріоритет з’єднання - звичайний - пріоритет якості звуку.
Цей параметр не змінюватиметься, якщо пріоритет якості звуку вже вибрано.

Якщо ви утримуєте кнопку ( ), параметри будуть змінюватися в такому порядку.
пріоритет якості звуку - звичайний - пріоритет з’єднання.
Цей параметр не змінюватиметься, якщо пріоритет з’єднання вже вибрано.

2

Повторюйте ці кроки, поки необхідний параметр Walkman не буде встановлений.3

Налаштування Опис
Спосіб

блимання
лампи ( )
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Підказка
Для відтворення композицій із використанням кодека AAC виберіть пріоритет якості звуку.

Примітка
Змінення якості бездротового відтворення може не мати жодного ефекту, залежно від налаштувань смартфона.

Пов’язані розділи
Увімкнення та вимкнення функції Bluetooth
Відтворення музики на смартфоні
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Налаштування Опис
Спосіб

блимання
лампи ( )

Пріоритетність
зв’язку (за
замовчуванням)

Цей параметр стабілізує бездротове з’єднання. Однак, якість звуку може бути
менше, ніж з іншими параметрами. Використовуйте цей параметр, якщо
з’єднання є нестійким. (SBC)

Лампа
блимне
один раз.

Стандартна Цей параметр стабілізує якість звуку і підключення. (SBC)
Лампа
блимне
двічі.

Пріоритет якості
звуку

Цей параметр передає звук у високій якості. Однак, підключення може бути
нестабільним. (AAC/SBC)

Лампа
блимне
тричі.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Примітки щодо функції Bluetooth

Для оптимізації Bluetooth-зв’язку, зверніть увагу на таке.

Розмістіть Walkman і пристрій Bluetooth якнайближче. Стандарт Bluetooth підтримує відстані до 10 метрів  .
Поверніть вбудовану антену Bluetooth у напрямку підключеного Bluetooth-пристрою. 
Не блокуйте антену  металевим об’єктом.
Не загороджуйте антену  частинами тіла, наприклад руками.
Не блокуйте антена  шляхом розміщення Walkman або Пульта дистанційного керування (NW-WS625тільки)
в рюкзаку або сумочці.
Не блокуйте антену  , використовуючи Walkman або Пульт дистанційного керування (NW-WS625тільки) у
людному місці.
Уникайте ділянок, де є мікрохвильове випромінювання. Наприклад, біля мікрохвильових печей, мобільних
телефонів, мобільних ігрових пристроїв або бездротової локальної мережі.

Через особливості бездротової технології Bluetooth звук може бути затримуватися.
Bluetooth-випромінювання може впливати на роботу медичних електроприладів. Вимикайте Walkman або
Пульт дистанційного керування (NW-WS625 тільки) та інші пристрої Bluetooth в таких місцях.

у лікарнях
поблизу пільгових місць у потягах
на літаках
у місцях, де є горючі гази (АЗС тощо)
поблизу автоматичних дверей
біля пожежної сигналізації

Walkman підтримує функції безпеки, які відповідають стандарту Bluetooth. Компанія Sony не несе ніякої
відповідальності за витік інформації, спричинений використанням технології Bluetooth.
Навіть якщо Bluetooth-пристрій відповідає стандарту, встановлення зв’язку та належну роботу не гарантовано
завжди.
В залежності від Bluetooth-пристрою, може зайняти деякий час, щоб встановити Bluetooth-з’єднання.

Пов’язані розділи
Деталі й елементи керування

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Примітки щодо відтворення музики зі смартфона

Через характеристики технології Bluetooth радіохвилі можуть бути заблоковані вашим тілом Таким чином, звук
зі смартфон може бути перерваний.

Є вбудована антена Bluetooth на правій стороні Walkman. Якщо звук переривається, спробуйте наступне:

Розташуйте смартфон на правій стороні або лицьовій стороні вашого тіла.
Розверніть смартфон.

Примітка
Докладні відомості про те, як носити смартфон на тілі, наведено в іннструкції з експлуатації для смартфонів.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Відповідь на виклик і його завершення

Ви можете відповісти на дзвінок для вашого смартфона. Ви повинні встановити Bluetooth-з’єднання між Walkman і
смартфон заздалегідь.

Підказка
Ви можете відповісти або завершити виклик, натиснувши на / /  кнопки на Пульті дистанційного керування (NW-
WS625тільки).

Під час розмови по телефону Режим оточуючого звуку вимкнуто. Коли ви завершили виклик, Режим оточуючого звуку буде
автоматично ввімкнено.

Примітка
Не прикривайте мікрофон ( ) руками або іншими предметами під час розмови з використанням Walkman.

Пов’язані розділи
Підключення Walkman до несполученого Android пристрою в перший раз
Підключення Walkman до несполученого iPhone в перший раз
Підключення Walkman до сполученого смартфона
З’єднання одним дотиком зі смартфоном (NFC)
Примітки щодо гучності для дзвінків на смартфонах
Відхилення дзвінка

Натисніть кнопку ( ), щоб відповісти на виклик.1

Натисніть кнопку ( ) щоб завершити виклик.2

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Відхилення дзвінка

Коли Walkman підключено до смартфон, можна відхиляти виклик, використовуючи Walkman.

Підказка
Ви можете відхилити виклик, утримуючи / /  кнопки на Пульті дистанційного керування (NW-WS625тільки) протягом
2 секунд.

Пов’язані розділи
Відповідь на виклик і його завершення

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

Утримуйте кнопку ( ) протягом 2 секунд, коли ви отримуєте виклик.1

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Примітки щодо гучності для дзвінків на смартфонах

Гучність музики і гучність дзвінків не залежать одна від одної. Ви можете регулювати гучність дзвінків під час
розмови по телефону. Коли ви завершити виклик, гучність повертається на рівень музики.
Якщо функція AVLS є активною, Walkman буде тримати гучність для дзвінків на помірному рівні.

Пов’язані розділи
Відповідь на виклик і його завершення
Обмеження гучності
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За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Що таке режим оточуючого звуку?

Режим оточуючого звуку застосовує мікрофони, вбудовані з лівої та правої сторони програвача Walkman, щоб
дозволити вам чути оточуючі звуки навіть під час використання навушників. Будьте уважні до звуків навколо вас,
щоб насолоджуватися музикою у безпеці.

Примітка
Режим оточуючого звуку дозволяє чути оточуючі звуки навіть під час використання навушників. Проте майте на увазі, що
цей режим не дозволяє чути усі звуки навколо вас. Оточуючі звуки може бути погано чути залежно від навколишнього
середовища, типу музики, що грає на програвачі Walkman, або рівня гучності. Будьте особливо обережні під час
використання програвача Walkman у місцях, де неможливість чути оточуючі звуки може становити небезпеку (як-от на
дорозі, по якій рухаються автомобілі або велосипеди).

Режим оточуючого звуку може працювати неналежним чином у разі використання Walkman із вкладками, що не підходять
до ваших вух. Використовуйте вкладки відповідного розміру, щоб вони комфортно та зручно розташовувалися у вухах.

Пов’язані розділи
Використовуючи Режим оточуючого звуку
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За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Цифровий музичний плеєр
NW-WS623/WS625

Використовуючи Режим оточуючого звуку

Щоб вимкнути Режим оточуючого звуку

Вибір іншого режиму оточуючого звуку

Натисніть кнопку ( ) щоб увімкнути Режим оточуючого звуку.

Ви почуєте звуковий сигнал. Лампа ( ) блимне двічі. Увімкнеться Режим оточуючого звуку.

1

Натисніть кнопку ( ).
Ви почуєте звуковий сигнал. Лампа ( ) блимне двічі.

1.

Натисніть кнопку ( ) щоб увімкнути Режим оточуючого звуку.1.

Двічі клацніть на кнопці ( ) кілька разів, щоб вибрати відповідний режим.
Гучність звуків оточення зміниться. Кожного разу, коли ви двічі клацнете на кнопці ( ), ви почуєте голосові
підказки і Режим оточуючого звуку буде змінюватися в такому порядку.

2.
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Примітка
Навіть якщо ви вимикаєте Walkman, вибраний режим буде збережено.

Коли ви говорите на смартфоні, Режим оточуючого звуку не працює.

Ви також можете не почути навколишні звуки під час використання Водонепроникних вкладишів. У цьому випадку
використовуйте стандартний тип вкладишів.

Після використання Walkman у басейні або океані оточуючі звуки чутно гірше. Приблизно 30 разів злегка постукайте об
суху тканину ті частини , що знаходяться навколо кнопок. Потім залиште Walkman на сухій тканині при кімнатній
температурі на 2-3 години. Переконайтеся, що Walkman повністю сухий, перш ніж використовувати його.

Пов’язані розділи
Що таке режим оточуючого звуку?
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[Mode A] (тихо) – [Mode B] (стандарт) – [Mode C] (гучно) – [Mode A] (тихо)...
Щоб перейти в наступний режим, зачекайте завершення голосового повідомлення.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Деталі й елементи керування (Пульт дистанційного керування)

(Лише для моделей, що постачається з Пультом дистанційного керування)

Кнопки +/– (гучність)
Натисніть кнопки для регулювання гучності музики або виклику.

1.

Кнопки / / (* 1)

Утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб увімкнути Пульт дистанційного керування.
Натисніть кнопку, щоб почати або призупинити відтворення.
Натисніть кнопку, щоб відповісти або завершити виклик, якщо Walkman підключено до смартфона.
Утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб відхилити дзвінок.
Утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб перемкнути джерела звуку (Walkman або смартфон).

2.

Індикатор (синій або червоний)

Лампа має кілька кольорів і може блимати різними режимами. Лампа показує наступне.

Пульт дистанційного керування ввімкнуто.
Заряд батареї Пульта дистанційного керування низький.
Пульт дистанційного керування підключено до Walkman.
Пульт дистанційного керування спаровано з Walkman.

Якщо натиснути будь-яку кнопку, індикатор засвітиться. Якщо лампа не спалахує, можливі такі причини.

Пульт дистанційного керування вимкнуто.
Пульт дистанційного керування не підключено до Walkman.
Заряд батареї вичерпано.

3.

Кнопка  (попередній)

Натисніть кнопку для переходу до попередньої доріжки або перемотування поточної композиції назад.
Утримуйте кнопку для перемотування назад.
Двічі натисніть кнопку, щоб повернутися до першого треку поточної папки або альбому.
Знову двічі клацніть кнопку, щоб перейти до першого треку попередньої папки чи альбому.

4.

Кнопка  (наступний)

Натисніть кнопку, щоб перейти до наступної композиції.
Утримуйте кнопку для перемотування вперед.
Двічі клацніть цю кнопку, щоб перейти першої композиції наступної папки чи альбому.

5.

Вбудована  антена
Не закривайте антену, якщо Пульт дистанційного керування та Walkman спаровано. Інакше з’єднання може
бути перервано.

6.
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Дужка7.

Петля дужки8.

Наявна тактильна точка. Тактильні точки можуть допомогти вам керувати кнопками, не дивлячись на них.(*1)

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Використання пульта дистанційного керування

(Лише для моделей, що постачається з Пультом дистанційного керування)
Пульт дистанційного керування дає змогу здійснювати керування Walkman за допомогою бездротового зв’язку.
Пульт дистанційного керування і Walkman вже сполучено за промовчанням. Таким чином, можна використовувати
Walkman і Пульт дистанційного керування відразу ж після їх ввімкнення.

Підказка
Навіть якщо вимкнуто функцію Bluetooth на Walkman, можна використовувати Пульт дистанційного керування.

Ви можете використовувати Пульт дистанційного керування, якщо є активне з’єднання Bluetooth між Walkman і
смартфоном.

Якщо ви вимикаєте Walkman, Пульт дистанційного керування вимикається.

Якщо ви не використовували Пульт дистанційного керування протягом 2 годин, Пульт дистанційного керування буде
автоматично вимикатися.

Прикріпіть пульт дистанційного керування на палець.

Налаштуйте ремінець відповідно до розміру вашого пальця.

1

Переконайтеся, що живлення Walkman увімкнуто.2

Утримуйте кнопку ( ) протягом 2 секунд.

Пульт дистанційного керування ввімкнуто. Лампа ( ) почне блимати.
Пульт дистанційного керування буде підключатися до Walkman автоматично. Потім лампа ( ) вимкнеться
Натисніть будь-яку кнопку на Пульті дистанційного керування для перевірки підключення. Лампа ( )
загориться, якщо Walkman і Пульт дистанційного керування сполучено.

3

Натисніть потрібну кнопку, щоб почати використовувати Walkman.4
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Якщо залишковий заряд акумулятора низький, колір індикатора ( ) змінюється на червоний.

Щоб видалити інформацію про сполучення, утримуйте натиснутими кнопки (  і ) протягом 10 секунд.

Примітка
Walkman неможливо ввімкнути або вимкнути за допомогою пульта дистанційного керування.

Якщо Пульт дистанційного керування не має інформації про сполучення, він ввійде в режим сполучення автоматично
після ввімкнення.

Не можна використовувати пульт дистанційного керування в басейні.

Якщо ви замінили акумулятор Пульта дистанційного керування, інформацію про сполучення буде видалено. У цьому
випадку виконайте сполучення Walkman і Пульта дистанційного керування знову.

Пов’язані розділи
Деталі й елементи керування (Пульт дистанційного керування)
Примітки щодо використання пульта дистанційного керування
Сполучення Walkman з Пультом дистанційного керування
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За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Сполучення Walkman з Пультом дистанційного керування

(Лише для моделей, що постачається з Пультом дистанційного керування)
Ви можете підключити несполучений Пульт дистанційного керування до Walkman, використовуючи функцію
Bluetooth.  
Сполучення необхідне в таких випадках:

Ви скинули налаштування Walkman до заводських і інформацію просполучення видалено з Walkman.
Ви скинули Пульт дистанційного керування.  
Коли ви утримуєте обидві кнопки  і  разом протягом 10 секунд, Пульт дистанційного керування
скидається.
Замінено акумулятор пульта дистанційного керування.

Після сполучення Пульта дистанційного керування і Walkman ви можете легко підключити їх в майбутньому.

Увімкніть несполучений пульт дистанційного керування.

Індикатор пульта дистанційного керування блиматиме червоним і синім світлом по черзі.

1

На Walkman переконайтеся, що функцію Bluetooth вимкнено.

Якщо увімкнено функцію Bluetooth, утримуйте кнопку ( ) протягом 2 секунд.

2

Утримуйте кнопку ( ) протягом 7 секунд.

Лампа ( ) буде швидко блимати і сполучення почнеться.

Коли зв’язок встановлений, на Пульті дистанційного керування лампи не будуть блимати.

3
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Підказка
Щоб видалити інформацію про сполучення для Пульта дистанційного керування, виконайте скидання Walkman.

Примітка
Якщо процедуру сполучення не вдається завершити, виконайте процедуру знову.

Пов’язані розділи
Увімкнення та вимкнення функції Bluetooth
Використання пульта дистанційного керування
Заміна акумулятора пульта дистанційного керування
Скидання Walkman до заводських налаштувань
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За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Заміна акумулятора пульта дистанційного керування

(Лише для моделей, що постачається з Пультом дистанційного керування)
Замініть акумулятор пульта дистанційного керування, якщо колір індикатора зміниться на червоний.
Використовуйте лише плоский круглий літієвий акумулятор CR1620.
Якщо зняти кришку акумуляторного відсіку, характеристики водозахищеності можуть погіршитися через пил тощо.
Щоб зберегти характеристики водозахищеності, зверніться до найближчого представника Sony або до Sony
Service Center для заміни акуумулятора (за додаткову плату).

Переконайтеся, що пульт дистанційного керування вимкнуто. Вийміть ремінець ( ) з петлі ( ).1

Викрутіть 4 гвинти ( ) за допомогою хрестової часової викрутки №0.2

Відкрийте кришку ( ) та вийміть батарею. Потім вставте нову CR1620батареї з правильної
полярності.

3

Переконайтеся, що скоба ( ) на місці й на ній немає бруду.4

Установіть кришку ( ) на місце й закрутіть гвинти ( ) до кінця.

Не затягуйте гвинти ( ) надто сильно.

5

Всуньте ремінець ( ) назад у петлю ( ).6

Утримуйте кнопку ( ) протягом 2 секунд.7
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Примітка
Не загубіть кришку ( ), гвинти ( ) та упаковку ( ).

Час роботи від акумулятора, який постачається на момент придбання, може бути коротшим, адже він встановлюється
виробником для перевірки роботи пристрою.

Пов’язані розділи
Увімкнення й вимкнення Walkman.
Увімкнення та вимкнення функції Bluetooth
Сполучення Walkman з Пультом дистанційного керування
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Лампа ( ) буде блимати. Пульт дистанційного керування ввімкнуто.

Утримуйте кнопку ( ) протягом 3 секунд, щоб ввімкнути Walkman.8

Утримуйте кнопку ( ) протягом 2 секунд, щоб вимкнути функцію Bluetooth.9

На Walkman утримуйте кнопку ( ) протягом 7 секунд.

Лампа ( ) буде швидко блимати і сполучення почнеться.

Коли зв’язок встановлений, на Пульті дистанційного керування лампи не будуть блимати.

10

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

100



Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-WS623/WS625

Примітки щодо використання пульта дистанційного керування

(Лише для моделей, що постачається з Пультом дистанційного керування)

Характеристики водозахищеності Пульта дистанційного керування відповідають нормам стандарту IEC 60529
«Ступінь захисту від проникнення води (IP-код)» IPX5(*1), а характеристики пилозахищеності Пульта
дистанційного керування відповідають нормам стандарту IEC 60529 «Ступінь захисту від твердих сторонніх
предметів»IP6X(*2).
Радіохвилі не передаються через воду. Не можна використовувати пульт дистанційного керування в басейні.
Не можна використовувати пульт дистанційного керування, якщо він мокрий.
Ефірну антену вбудовано в пульт дистанційного керування. 
Пульт дистанційного керування може вийти з ладу під час використання його в наступних умовах.

В областях з бездротовою локальною мережею.
Поблизу пристроїв (мікрохвильові печі, мобільні телефони, мобільні ігрові пристрої тощо) з функцією
активного зв’язку.
На ділянках, де є мікрохвильове випромінювання
У ситуаціях, де люди можуть блокувати вбудовану антену  на Пульті дистанційного керування (наприклад, у
переповненому поїзді).
Коли ви закриваєте вбудовану антену  рукою.

Вимийте Пульт дистанційного керування теплою водою, якщо на нього потрапив сонцезахисний крем або
масло для засмаги. Ці речовини можуть завдати шкоди Пульту дистанційного керування, наприклад
спричинити знебарвлення або тріщини.
Не затягуйте надмірно ремінець Пульта дистанційного керування. Це може спричинити подразнення шкіри
через надмірне потовиділення за відсутності вентиляції.
Ремінець Пульта дистанційного керування може зіпсуватися через тривале застосування або зберігання.
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IPX5 (ступені захисту проти струменів води): Пульт дистанційного керування було випробувано зі збереженням його працездатності в
наступних тестових умовах: під прямим струменем води потужністю приблизно 12,5 л/хв з будь-якого напрямку протягом більш ніж 3
хвилин з відстані приблизно 3 м за допомогою форсунки з внутрішнім діаметром від 6,3 мм.

* 1

IP6X (ступені захисту від пилу) Пульт дистанційного керування було випробувано зі збереженням його здатності блокувати пил після
перемішування протягом 8 годин в тестовому пристрої, який містить частинки пилу до 75 мкм в діаметрі.

* 2

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Обмеження гучності

Функція AVLS (Automatic Volume Limiter System) зменшує ризик пошкодження слуху через високу гучність. Функція
AVLSобмежує максимальну гучність. AVLS має такі особливості.

AVLS обмежує гучність до певного рівня.
AVLS запобігає виникненню ситуацій, коли висока гучність заважає людям навколо.
AVLS дозволяє вам слухати музику на більш комфортній гучності.

Для вимкнення функції AVLS
Утримуючи натиснутою кнопку ( ), утримуйте кнопку ( ) 5 секунд.
Лампа ( ) блимне двічі.

Призупинити відтворення.1

Утримуючи натиснутою кнопку ( ), утримуйте кнопку ( ) 5 секунд.

Лампа ( ) блимне двічі, і функція AVLS увімкнеться. Walkman тепер буде тримати гучність на помірному
рівні.

2
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Примітка
Коли Walkman в режимі навушниіви, не можна ввімкнути функцію AVLS.

Пов’язані розділи
Налаштування гучності
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За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Вирівнювання рівня гучності композицій

Гучність різних композицій можна вирівняти за допомогою динамічного нормалізатора, щоб мінімізувати
відмінності в рівні гучності (Динамічний нормалізатор).

Щоб вимкнути функцію динамічного нормалізатора
Утримуючи натиснутою кнопку ( ), утримуйте кнопку ( ) 5 секунд.
Лампа ( ) блимне двічі.

Примітка
Коли Walkman в режимі навушників, не можна ввімкнути функцію динамічного нормалізатора.

Призупинити відтворення.1

Утримуючи натиснутою кнопку ( ), утримуйте кнопку ( ) 5 секунд.

Лампа ( ) блимне двічі і буде увімкнуто функції динамічного нормалізатора.

2
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За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Перезавантаження Walkman

Перезавантажте Walkman у разі нестабільної роботи, або якщо Walkman не реагує на команди.
Перезавантаження не буде видаляти будь-які дані та інформацію стосовно створення пари.Тим не менш,
виконуйте такі дії перед перезавантаженням Walkman.
Інакше дані на Walkman можуть бути пошкоджені.

Від’єднайте Walkman від комп’ютера.
Зупиніть відтворення.

Пов’язані розділи
Скидання Walkman до заводських налаштувань
Форматування пам’яті Walkman
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Натисніть та утримуйте кнопку ( ) протягом 10 секунд, поки Walkman не перезавантажиться.1

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Скидання Walkman до заводських налаштувань

Ця операція скине всі параметри до налаштувань за замовчуванням.
Якщо ви скинете налаштування Walkman, інформацію про сполучення для Пульта дистанційного керування (NW-
WS625тільки) та інших пристроїв Bluetooth буде видалено.

Примітка
Коли з’єднання Bluetooth активовано, не можна скинути Walkman.

Призупинити відтворення.1

Переконайтеся, що функцію Bluetooth вимкнуто.2

Утримуючи натиснутою кнопку ( ), утримуйте кнопку ( ) 15 секунд.

Лампа ( ) блимне двічі. Скидання завершено.

3

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

107



Пов’язані розділи
Перезавантаження Walkman
Форматування пам’яті Walkman
Сполучення Walkman з Пультом дистанційного керування

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Форматування пам’яті Walkman

Ця операція видалить всі дані (включаючи дані-зразки та пакет установлення програмного забезпечення), який
зберігається на Walkman. Перш ніж ви відформатуєте внутрішню пам’ять на Walkman, збережіть резервну копію
важливих даних.

Призупинити відтворення.1

Переконайтеся, що функцію Bluetooth вимкнуто.2

Утримуйте кнопку ( ) протягом 15 секунд.

Лампа ( ) буде швидко блимати.

3

Відпустіть кнопку ( ).

Лампа ( ) засвітиться.

4

Натисніть кнопку (  або ) протягом 30 секунд після того, як лампа ( ) засвічується червоним.5
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Примітка
Коли з’єднання Bluetooth активовано, не можна форматувати пам’ять Walkman.

Sony не гарантує належну роботу пристрою, якщо ви відформатували пам’ять Walkman на комп’ютері.

Навіть якщо ви форматуєте пам’ять, відомості про сполучення будуть збережені.

Пов’язані розділи
Перезавантаження Walkman
Скидання Walkman до заводських налаштувань
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Колір лампи ( ) зміниться на зелений.  
Якщо ви не натиснете кнопку протягом 30 секунд, форматування буде скасовано.

Натисніть кнопку ( ), коли індикатор ( ) почне світитися.

Лампа ( ) буде швидко блимати і форматування почнеться. Коли форматування завершено, лампа ( )
вимкнеться

6

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Перевірка інформації про Walkman

Коли Walkman підключено до комп’ютера, ви можете перевірити версію програмного забезпечення Walkman.
Відкрийте файл «Information.txt» у папці [WALKMAN] на комп’ютері. Ви можете перевірити такі відомості.
01: Назва моделі
02: Версія системного програмного забезпечення

Пов’язані розділи
Оновлення системного програмного забезпечення Walkman
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За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Оновлення системного програмного забезпечення Walkman

Програмне забезпечення Walkman можна оновлювати.
Ви будете отримувати повідомлення про оновлення в такі способи.

З Music Center for PC (ви будете отримувати повідомлення про оновлення автоматично.)
Через веб-сайт підтримки клієнтів (завітайте до сайту, щоб отримувати повідомлення про оновлення.)

Завітайте до веб-сайту підтримки клієнтів для отримання найактуальнішої інформації.
Нижче описано, як оновити програмне забезпечення з веб-сайту підтримки клієнтів.
Додаткові відомості про те, як встановити програму, можна знайти на веб-сайті підтримки клієнтів.

Підказка
Щоб перевірити інформацію про версію Walkman, підключіть Walkman до комп’ютера. Потім відкрийте файл Information.txt
у папці [WALKMAN] на комп’ютері. Ви можете перевірити такі відомості.

01: Назва моделі
02: Версія системного програмного забезпечення

Пов’язані розділи
Веб-сайт підтримки клієнтів
Перезавантаження Walkman
Скидання Walkman до заводських налаштувань
Форматування пам’яті Walkman
Перевірка інформації про Walkman
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Завантажте програму оновлення на комп’ютер із веб-сайту.1

Підключіть Walkman до комп’ютера.2

Запустіть програму оновлення.3

Дотримуйтесь інструкцій на екрані.4

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Примітки щодо використання Walkman

Прочитайте примітки нижче і дотримуйтесь інструкцій для безпечного використання Walkman.

Зверніться до лікаря, якщо ви зазнали травми або опіку від використання продукту.
Зверніться до найближчого дилера Sony або Sony Service Center, якщо Walkman не працює належним чином.
Дотримуйтесь наступних запобіжних заходів. В іншому випадку можуть статися вибух, пожежа, опіки,
ураження електричним струмом або травми.

Не піддавайте програвач Walkman впливу вогню.
Не дозволяйте металевим предметам потрапити всередину Walkman.
Не замикайте контакти Walkman металевими предметами.
Не розбирайте та не модернізуйте програвач Walkman.
Не використовуйте Walkman коли ви бачите блискавку або чуєте грім.
Не використовуйте Walkman, якщо це призводить до появи подразнення на вашій шкірі.

Дотримуйтесь наступних запобіжних заходів. В іншому випадку ви можете пошкодити корпус або призвести до
несправності Walkman.

Не кладіть Walkman під прямими сонячними променями.
Не залишайте Walkman в місцях, де температура є надзвичайно високою.
Не залишайте Walkman під прямими сонячними променями. Не залишайте Walkman в автомобілі, де всі
вікна закрито, особливо влітку.  

Не кладіть Walkman в місцях, де він піддається дії вібрації.
Не кидайте Walkman з висоти.
Не застосовуйте надмірних зусиль або струсу до Walkman.
Не кладіть Walkman в місцях, де є намагніченості. Наприклад, не кладіть Walkman поблизу магнітів,
колонок або телевізора.
Не включайте Walkman відразу після того, як перемістили його з холодного навколишнього середовища в
тепле.
Не використовуйте Walkman у вологих місцях з високою температурою, де температура перевищує 45 ° C  
(наприклад, у сауні).
Не залишайте Walkman на нестійкій поверхні або в похилому положенні.
Не сідайте, коли Walkman перебуває у вашій кишені. 

Не використовуйте Walkman у місцях із надмірною запиленістю.
Вимийте Walkman теплою водою, якщо на нього потрапив сонцезахисний крем або масло для засмаги. Ці
речовини може привести до пошкодження Walkman, наприклад знебарвлення або тріщин.
Вкладиші або обід можуть зіпсуватися через тривале застосування або зберігання.
Гідроізоляціїя не є ефективною проти певних рідин (мильної води, води, що містить миючі засоби або
добавки для ванни, шампунь, води з гарячих джерел води тощо).

Дотримуйтеся оголошень щодо використання електронних пристроїв, коли ви знаходитесь в літаку.
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Walkman може нагріватися в таких ситуаціях, але це не є несправністю. Однак, будьте обережні через те, що
існує ризик опіку низькою температурою.

Під час заряджання акумулятора.
Коли Walkman відтворює композиції протягом тривалого періоду часу.

Вміст, який ви записуєте, призначений лише для особистого використання. Згідно з законом про авторське
право вміст не можна використовувати без дозволу власника авторських прав.

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Примітки щодо навушників

Безпека дорожнього руху
Не використовуйте навушники в таких ситуаціях.

Коли ви за кермом автомобіля або їдете на мотоцикл або велосипеді.
У місцях, де обмежений слух становить небезпеку. Наприклад, на залізничних платформах, на ділянках, де є
рух транспортних засобів, або поблизу будівельних майданчиків.

Профілактика ушкодження слуху
Дотримуйтесь наступних дій, щоб захистити ваш слух.

Підтримуйте гучність на помірному рівні. Не прослуховуйте аудіовміст на великій гучності протягом тривалого
періоду часу.
Не збільшуйте гучність раптово.

Про навушники внутрішнього типу
Коли ви використовуєте вкладні навушники з високим ступенем зчеплення, візьміть до уваги. В іншому
випадку ви можете пошкодити ваші вуха або барабанні перетинки.

Не докладайте надмірних зусиль, коли вставляєте вкладиші до вух.
Не виймайте вкладиші з вух різким рухом. Коли ви знімаєте навушники, трохи похитайте вкладиші вгору і
вниз.

Не спіть у навушниках.

Турбота про інших
Намагайтеся не використовувати Walkman у ситуаціях, коли звук буде заважати людям навколо.

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Примітки щодо вбудований акумулятор

Не торкайтеся акумуляторної батареї голими руками, якщо потік акумулятор. Рідина акумулятора може
спричинити опіки або сліпоту. Якщо рідина контактує з тілом або одягом, змийте рідину відразу ж з чистою водою.
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За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Примітки щодо програмного забезпечення

Закони про захист авторське право забороняють такі дії без дозволу власника авторських прав.

Відтворення програмне забезпечення або цього посібника, повністю або в частині.
Передача програмного забезпечення в позику

У жодному випадку компанія Sony не може нести відповідальність за будь-які такі випадки, які можуть
виникнути за використання програмного забезпечення.

Фінансові збитки
Втрачений прибуток
Претензії, пред’явлені третіми особами

Програмне забезпечення не можна використовувати з пристроями, для яких воно не призначене.
Зверніть увагу, що характеристики програмного забезпечення можуть бути змінені без попередження для
підвищення якості.
Пояснення, наведені в цьому посібнику, припускають, що ви вже знайомі з основами користування
комп’ютером.
Для додаткові відомості про використання комп’ютерів і операційних систем зверніться до їхніх відповідних
посібників.
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За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Нотатки стосовно зразків даних

На Walkman для тестового прослуховування встановлено зразки музики.
Після видалення зразка з Walkman його неможливо відновити. Ми не будемо надавати нові зразки.
У деяких країнах або регіонах зразки даних відсутні.

4-688-894-42(3) Copyright 2017 Sony Corporation
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Примітки щодо плавання у басейні або океані

Не використовуйте Walkman у людних місцях або за обставин, коли неможливість чути навколишні звуки буде
небезпечною.
Використовуючи Walkman в державних або приватних басейнах, дотримуйтесь правил таких закладів.
Вкладки герметично закривають вушний канал. Через те існує ризик пошкодження слуху або барабанних
перетинок у випадку сильного тиску на вкладки або якщо вкладки рвучко вийняти з вух. Зважаючи на цей
ризик, не робіть енергійні вправи, не пірнайте у басейн тощо під час використання програвача Walkman.
Не лийте гарячу воду безпосередньо на Walkman і не спрямовуйте потік гарячого повітря з фена тощо
безпосередньо на програвач Walkman. Не використовуйте програвач Walkman у місцях із високою
температурою навколишнього середовища, наприклад у сауні або поблизу плити.
Не використовуйте та не залишайте програвач Walkman у таких місцях:

у місцях із високою температурою, що перевищує 45 °C  , як-от на сонці, в автомобілі, у теплій воді або в
інших місцях із високою температурою і вологістю
у холодних місцях із температурою нижче –5 °C 

Якщо вам треба користуватися програвачем Walkman під прямим сонячним промінням, накрийте Walkman
рушником тощо.
За використання водонепроникних вкладок звук буде слабкішим, аніж з вкладками стандартного типу.
Збільшить гучність, як потрібно.
Якщо замінити водонепроникні вкладки на вкладки стандартного типу, звук буде голоснішим. Налаштуйте звук
так, щоб не пошкодити барабанні перетинки.
Під час енергійних вправ тощо програвач Walkman може не втриматися і впасти.
Якщо програвач Walkman впаде у воду, він потоне.
Радіохвилі не передаються через воду. Не можна виконувати такі операції через з’єднання Bluetooth під
водою.

Прослуховування музики на смартфоні.
Відповіді на виклик.
Використання пульта дистанційного керування (тільки NW-WS625).

Примітки щодо режиму оточуючого звуку
Коли встановлено водонепроникні вкладки оточуючі звуки чутно не так добре, як під час використання
стандартних вкладок.
Після використання програвача Walkman у басейні або океані оточуючі звуки чутно гірше. Приблизно 30 разів
злегка постукайте об суху тканину ті частини Walkman, що знаходяться навколо кнопок. Після цього покладіть
Walkman на суху тканину за кімнатної температури на 2-3 години, щоб він повністю висохнув перед наступним
використанням.
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Пов’язані розділи
Характеристики водо- та пилозахищеності Walkman
Відмінності між стандартним типом вкладишів і Водонепроникними вкладишами
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За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Примітки щодо заряджання акумулятора після плавання

Перш ніж заряджати акумулятор, перевірте, чи Walkman не мокрий.
Якщо Walkman мокрий, витріть повністю Walkman та висушіть при кімнатній температурі. Перш ніж ви
заряджати батарею, переконайтеся, що немає вологи у Walkman.
Док-станція USB (постачається) не є водонепроникною.

Не торкайтеся док-станції USB мокрими руками.
Не використовуйте док-станцію USB, коли Walkman мокрий.

Пов’язані розділи
Характеристики водо- та пилозахищеності Walkman
Відмінності між стандартним типом вкладишів і Водонепроникними вкладишами
Догляд
Примітки щодо заряджання акумулятора
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За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.

121



Довідка

Цифровий музичний плеєр
NW-WS623/WS625

Загальна інформація

Тривалість заряджання акумулятора і роботи залежить від наступних умов.

Кількості циклів заряджання акумулятора
Робоча температура

Коли акумулятор заряджено достатньо, але ресурс батареї впав до близько половини його нормального
значення, акумулятор може бути виснаженим.
У програвач Walkman вбудовано літій-іонний акумулятор. Коли ви зберігаєте Walkman протягом тривалого
часу, перевірте такі пункти, щоб запобігти зносу вбудованого акумулятора.

Зберігайте Walkman при температурі від ‒5 ° C до + 45 ° C  .
Для запобігання зносу акумулятора заряджайте батареї принаймні один раз кожні 6 місяців. 

Ви можете відчувати легке поколювання на ваших вух, особливо в умовах сухого повітря.  
Це є результатом статичної електрики, що накопичується в тілі.  
Цей ефект можна мінімізувати, якщо носити одяг із натуральних тканин.
Sony не несе відповідальність за дані користувача, навіть якщо такі проблеми виникають через дефекти
Walkman або комп’ютера.

Запис або завантаження даних є неповним
Дані (наприклад, музика) пошкоджено або видалено.
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За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
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Догляд

Чистьте Walkman м’якою тканиною, наприклад серветкою для чищення окулярів.
Для чищення Walkman, що дуже брудний, використовуйте тканину, злегка змочену в слабкоконцентрованому
розчині миючого засобу.
Не чистьте розчинниками, такими як алкоголь, керосин або розчинник для фарб. Ці розчинники можуть
пошкодити поверхню Walkman.

Догляд та чищення після плавання у басейні або океані

Чистіть вкладиші та Walkman після кожного використання наступним чином.

Якщо на Walkman залишилися сіль або пісок, металеві контакти можуть заіржавіти або на них може
утворитися наліт зі сторонніх речовин. Як результат, Walkman може не заряджатися належним чином або
комп’ютер не зможе розпізнавати Walkman.
Вимийте Walkman теплою водою, якщо на нього потрапив сонцезахисний крем або масло для засмаги. Ці
речовини може привести до пошкодження Walkman, наприклад знебарвлення або тріщин.
Будьте обережні, щоб уникнути потрапляння сторонніх речовин (вушної сірки тощо) на навушники. Ці речовини
може викликати втрату чи погіршення якості звуку.

Видаліть сіль і пісок з Walkman відразу після того, як ви використовуєте його в океані. Вимийте Walkman з
прісною водою, наприклад водопровідною.

1.

Наповніть таз або відро прісною водою. Акуратно струсніть Walkman приблизно 20 разів. Потім зануріть
Walkman у воду приблизно на 30 хвилин.

2.

Від’єднайте вкладиші від Walkman. Потім вручну вимийте вкладиші нейтральним миючим засобом. Після того
як ви вимиєте вкладиш, добре висушіть вкладиш.

3.

Промийте контакти ( ) і сіточку ( ) Walkman під слабким струменем проточної води.
Якщо контакти і сітки навушників забруднені, очистіть їх м’якою щіткою (наприклад, зубною).

4.
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Примітка
Не застосовуйте надмірних зусиль до сіточки. Це може призвести до її пошкодження.

Не розтирайте сторонні речовини по сіточці. Інакше ці речовини можуть потрапити всередину навушників.
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Видаліть будь-які залишки вологи з контактів і поверхні Walkman м’якою сухою тканиною.5.

Злегка постукайте навушники об суху тканину. Повторіть постукування приблизно 20 разів.6.

Злегка постукайте об суху тканину ті частини , що знаходяться навколо кнопок Walkman. Повторіть
постукування приблизно 30 разів.

7.

Помістіть Walkman на суху тканину. Потім залиште Walkman при кімнатній температурі на2-3 години.8.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Веб-сайт підтримки клієнтів

Відвідуйте веб-сайт підтримки клієнтів у вашій країні або регіоні в таких ситуаціях.

Коли у вас є питання з приводу Walkman.
Якщо у вас є проблеми з Walkman.
Коли ви хочете отримати інформацію про сумісні компоненти.

Для користувачів у США, Канаді та Латинській Америці:

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

Для користувачів у Європі:

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

Для клієнтів в Китаї:

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

Для користувачів у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, Океанії, на Близькому Сході та в
Африці:

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

Для користувачів, які придбали закордонні моделі:

https://www.sony.co.jp/overseas/support/
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За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Технічні характеристики

Інтерфейс

Bluetooth

Bluetooth специфікації

Мікрофон

Стерео

Вихід (навушники)

Налаштування звуку

Динамічний нормалізатор (ввімк/вимк)

Загальне

USB Високошвидкісне USB (сумісні з USB 2.0)

Система зв’язку: Специфікація Bluetooth версії 4.0

Діапазон частот: 2,4 ГГц (2,4000 ГГц–2,4835 ГГц)

Метод модуляції: FHSS, інше

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

Підтримуваний кодек (*2): SBC (*3), AAC

Bluetooth профілі стандартизовані відповідно до призначення Bluetooth пристрою.*1
Кодек вказує формат стиснення та перетворення аудіосигналу.*2
SBC означає Subband Codec.*3

Частота
Частотна характеристика
від 20 Гц до 20000 Гц
(у разі відтворення файлу з даними, вимірювання одинарного сигналу)

Джерело живлення Вбудований літій-іонний акумулятор
Живлення USB (від комп’ютера через док-станцію USB)

Тривалість заряджання Заряджання через USB
прибл. 1,5 год.
Швидке заряджання
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Ємність

Пульт дистанційного керування (поставляється для лише NW-WS625)

Bluetooth
Bluetooth специфікації

Загальне
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Прибл. 3 хв. заряджання забезпечує відтворення протягом прибл. 60 хв.

Робоча температура -5 °C до +45 °C 

Маса Прибл. 32 г 

Водозахищеність та пилозахищеність
IP65/IP68 (IEC 60529) або еквівалент*

(з приєднаними водонепроникними вкладишами)*

NW-WS623 4 ГБ

NW-WS625 16 ГБ

Система зв’язку: Специфікація Bluetooth версії 4.0

Діапазон частот: 2,4 ГГц (2,4000 ГГц–2,4835 ГГц)

Метод модуляції: Інше

Джерело живлення Плоский круглий літієвий акумулятор CR1620 (*1)

Робоча температура -5 °C до +45 °C 

Маса Прибл. 11г 

Водозахищеність та пилозахищеність IP65 (IEC 60529) або еквівалент

Час роботи від акумулятора, який постачається на момент придбання, може бути коротшим, адже він встановлюється виробником для
перевірки роботи пристрою.

*1

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Час роботи від акумулятора

Подані нижче значення є приблизним часом роботи від акумулятора за умови безперервного відтворення вмісту з
використанням налаштувань за замовчуванням.

Термін служби батареї Walkman

Режим Walkman (Прибл.)

Режим навушники (Прибл.)

Примітка
Навіть якщо програвач вимкнуто протягом тривалого часу, він усе одно витрачає невелику кількість заряду акумулятора.

Час роботи від акумулятора може відрізнятися залежно від настройок гучності, умов використання та температури
довкілля.

Термін служби батареї може скоротитися на 20%, якщо активний параметр «Динамічні нормалізатор».

Термін служби батареї для безперервного відтворення через з’єднання Bluetooth може скоротитися на значення від 40%
до 70% залежно від формату вмісту або параметрів підключеного пристрою.

Термін служби батареї може скоротитися на 20%, якщо Walkman сполучено з Пультом дистанційного керування. (Це
налаштування за замовчуванням для на NW-WS625.) Виконайте скидання налаштувань Walkman, щоб подовжити термін
служби батареї, як описано в цьому розділі. Коли ви використовуєте Пульт дистанційного керування, вам потрібно буде
знову сполучити Walkman і Пульт дистанційного керування. Зверніться до документа [Довідка] для деталей.

Термін служби Пульта дистанційного керування (поставляється тільки для NW-WS625)

Прибл. 18 міс. (2 год. щоденного використання) (*1)

MP3 128 кбіт/с
Режим оточуючого звуку ВВІМК 8 годин

Режим оточуючого звуку ВИМК 12 годин

Linear PCM 1411 kbps
Режим оточуючого звуку ВВІМК 7 годин

Режим оточуючого звуку ВИМК 10 годин

Режим оточуючого звуку ВВІМК 3,5 години

Режим оточуючого звуку ВИМК 4 години

Час може бути дещо іншим залежно від температури навколишнього середовища і стану використання програвача. Ці значення
наведено лише для довідки.

*1

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Максимальна кількість записуваних композицій

Приблизний час указано для випадку передавання або записування пісень тривалістю лише 4 хвилини.

Кількість (прибл.)
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 NW-WS623 NW-WS625

MP3 128 кбіт/с 880 композицій 3850 композицій

Linear PCM 1411 кбіт/с 75 композицій 350 композицій

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Підтримувані формати

Музика (*1, *2, *3)

Формати аудіо
MP3
Формат мультимедійного файлу: MP3 (MPEG-1 Layer3)
Розширення файлу: .mp3
Швидкість передачі даних: від 32 кбіт/с до 320 кбіт/с (підтримується змінна швидкість передачі даних (VBR))
Частота вибірки: 32, 44,1, 48 кГц

WMA
Формат мультимедійного файлу: формат файлу ASF
Розширення файлу: .wma
Швидкість передачі даних: від 32 кбіт/с до 192 кбіт/с (підтримується змінна швидкість передачі даних (VBR))
Частота вибірки: 44,1 кГц

FLAC
Формат мультимедійного файлу: FLAC
Розширення файлу: .flac
Бітова глибина: 16 біт
Частота вибірки: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 кГц

Linear PCM
Формат мультимедійного файлу: формат файлу Wave-Riff
Розширення файлу: .wav
Швидкість передачі даних: 1411 кбіт/с
Частота вибірки: 44,1 кГц

AAC
Формат мультимедійного файлу: формат файлу MP4
Розширення файлу: .mp4, .m4a, .3gp
Швидкість передачі даних: від 16 кбіт/с до 320 кбіт/с (підтримується змінна швидкість передачі даних (VBR))
Частота вибірки: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 кГц
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Частота дискретизації може не відповідати всім кодувальникам.*1
Файли, захищені авторськими правами, не можна відтворювати.*2
Файли з нестандартною або не гарантованою специфікацією швидкістю передачі включено в залежності від частоти дискретизації.*3

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Вимоги до системи

Інтернет
Підключення до Інтернету
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За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Walkman не працює. Не можна ввімкнути Walkman.

Якщо до комп’ютера підключено Walkman, відключіть Walkman з комп’ютера.
Перезапустіть Walkman.
Якщо ця проблема повторюється, заряд батареї протягом 30 хвилин або довше за допомогою док-станції USB
(постачається).
Примітка: 
Якщо лампа горить операції під час зарядки, ви можете використовувати Walkman. Навіть якщо Walkman
підключено до комп’ютера, лампа операції може не світитися, коли низький рівень батареї.
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За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Ви не можете зарядити батарею.

Якщо контакти Walkman брудні, можуть виникнути такі проблеми:

Акумулятор не заряджається.
Комп’ютер не може розпізнати Walkman.

Підключіть та відключіть Walkman до док-станції USB кілька разів. Якщо проблема не зникне, виконайте такі
дії.

Очистіть контакти Walkman за допомогою вологої м’якої зубної щітки тощо.
Після того як ви очистили Walkman, видаліть будь-які залишки вологи з контактів Walkman сухою м’якою
тканиною. Висушіть Walkman повністю перед використанням.

Якщо залишок заряду батареї занадто низький, лампа операції може не горіти навіть якщо Walkman
підключено до комп’ютера. У такому випадку підключіть Walkman до комп’ютера на 30 хвилин або довше, доки
лампа операції не загориться.
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За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Заряд вбудованого акумулятора швидко вичерпується навіть після того, як
Walkman було повністю заряджено.

Якщо тривалість роботи від акумулятора стає вполовину меншою, ніж звичайно, можливо
варто замінити акумулятор.
Ресурс акумулятора залежить від умов використання, налаштувань і температури навколишнього середовища.
Крім того, такі дії буде виснажувати батарею швидше, ніж тривале використання Walkman.

Часте увімкнення та вимкнення Walkman.
Часті зміни Walkman налаштувань.
Постійне заряджання та розряджання акумулятора.  
Це буде поступово знижувати ємність акумулятора. Як наслідок, акумулятор може бути вичерпано швидше,
навіть після того, як він повністю заряджений.

Щоб замінити акумулятор, зверніться до найближчого дилера Sony або Sony Service Center.
Акумулятор можна заряджати приблизно 500 разів в середньому.
Тим не менш, термін служби акумулятора залежить від температури і середовища, у якому він використовується.
Коли час роботи повністю зарядженого акумулятора стає вполовину коротшим за нормальний, можливо варто
замінити акумулятор.
Щоб замінити акумулятор, зверніться до найближчого дилера Sony або Sony Service Center.
Не замінюйте акумулятор самостійно. Акумулятор вбудований у Walkman. Заміна акумулятора потребує
професійних знань і навичок.
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За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Комп’ютер не може розпізнати підключений Walkman.

Спробуйте наступне:

Переконайтеся в наявності з’єднання між Walkman і USB-кабелем (док-станція USB).
Переконайтеся, що Walkman і комп’ютер підключено правильно за допомогою кабелю USB (док-станція USB)
(постачається).
Якщо контакти Walkman брудні, ви не зможете зарядити акумулятор або комп’ютер не може розпізнати у
Walkman.
Підключіть та відключіть Walkman до док-станції USB кілька разів. Якщо ця проблема повторюється, видаліть
бруд із контактів Walkman за допомогою вологої м’якої зубної щітки тощо.
Також, не забудьте використати USB-кабель (док-станція USB) (постачається)для підключення Walkman до
комп’ютера.

1.

Перезавантажте комп’ютер.
Відключіть Walkman від комп’ютера й перезавантажте комп’ютер.

2.

Перезапустіть Walkman.
Натисніть та утримуйте кнопку ( ) протягом 10 секунд, поки Walkman не перезавантажиться.

3.

Підключіть Walkman до іншого USB-порту на комп’ютері.
Підключіть Walkman до іншого порту USB, якщо комп’ютер має кілька USB-портів. Потім перевірте, чи зараз
комп’ютер розпізнає Walkman.
Якщо до комп’ютера через USB підключено не лише Walkman, від’єднайте інші пристрої.
Підключіть до комп’ютера лише Walkman і перевірте, чи Walkman і комп’ютер працюють правильно.
Якщо ви використовуєте один із наступних пристроїв, від’єднайте його від комп’ютера. Потім підключіть
Walkman безпосередньо до порту USB на комп’ютері.

USB-концентратор без адаптера змінного струму
Карта USB-інтерфейсу

4.

Переустановіть драйвер пристрою.
Якщо драйвер пристрою на комп’ютері не працює коректно, комп’ютер може не розпізнати Walkman.

5.

Деактивуйте фонові програми а потім підключіть до комп’ютера Walkman.
Якщо активні фонові програми на комп’ютері (наприклад, антивірусне програмне забезпечення), комп’ютер
може не розпізнати Walkman.
Вимкніть фоновими програмами, перш ніж Walkman підключити до комп’ютера.
Відомості про спосіб припинити фонові програми можна знайти наступним чином.

Зверніться до довідки кожної програми.
Зверніться до виробника програми.
Зверніться до виробника комп’ютера.

6.
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За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Звук стає приглушений (низька гучність). Відсутній звук.

Якщо сторонні речовини (наприклад, вушна сірка) потрапили в навушники, можуть виникнути такі проблеми.

Звук нечіткий.
Низька гучність.

Очистіть сітку за допомогою зубної щітки тощо.

Підказка
Якщо гучність є низькою тільки тоді, коли ви використовуєте Пульт дистанційного керування (NW-WS625 тільки),
переконайтеся, що Пульт дистанційного керування сухий.

Якщо Пульт дистанційного керування мокрий, протріть його ретельно сухою тканиною перед використанням.

Видаліть вкладиші.1.

Промийте контакти і сіточку Walkman під слабким струменем проточної води.
Видаліть будь-які речовини на сітці з боків за допомогою м’якої зубної щітки.
Не застосовуйте надмірних зусиль до сіточки. Це може призвести до її пошкодження.

: Контакти
: Сітка

2.

Після видалення сторонньої речовини видаліть залишки вологи з поверхні Walkman сухою м’якою
тканиною.

3.

Злегка постукайте навушники об суху тканину. Повторіть постукування приблизно 20 разів.
Помістіть Walkman на суху тканину.Потім залиште Walkman при кімнатній температурі на 2-3 години.

4.

Надійно під’єднайте вкладиші.
Перевірте, що звук є нормальним.

5.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Walkman не грає треки в потрібному порядку.

Якщо ви передаєте треки з комп’ютера на Walkman шляхом перетягування, порядок може відтворення може
відрізнятися від порядку в альбомі.
У цьому випадку спробуйте такі дії:

Підказка
Після того як Walkman розпізнає імена папок і файлів, Walkman відтворює треки в такому порядку.

Однобайтові цифри
Алфавітні однобайтові символи
Двобайтові хірагана
Двобайтові катакана
Китайські символи (канджі)
Двобайтові цифри
Двобайтові алфавітні символи.
Однобайтові катакана
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Підключіть Walkman до комп’ютера.1.

На комп’ютері відкрийте [Комп'ютер]-[WALKMAN].
На Mac відкрийте [WALKMAN] з робочого столу.

2.

Відкрийте [MUSIC] у [WALKMAN].3.

Додайте номер до початку імені папки або імені файлу (назва пісні).
Наприклад: [001_назва альбому] або [002_назва пісні] тощо

4.

Від’єднайте Walkman від комп’ютера.
Walkman буде грати треки у числовому порядку.

5.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Поточна композиція відтворюється циклічно. Композиції відтворюються в
довільному порядку.

Змініть на режим відтворення Звичайний.

Кожного разу, коли ви натискаєте кнопку ( ), ви почуєте голосові підказки, а режим відтворення буде
змінюватися в такому порядку.
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...
Щоб перейти в наступний режим відтворення, зачекайте завершення голосового повідомлення.
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За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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Які дії з догляду та очищення потрібні для Walkman після занять спортом
(плавання, біг тощо)

Якщо на Walkman потрапляє піт, басейнова води, пісок або бруд, виконайте такі дії:

Промийте контакти Walkman і навушники під слабким струменем водопровідної води.
Висушіть Walkman ретельно.

Якщо контакти брудні, вони можуть не проводити електричний струм. Також, якщо сторонні речовини (наприклад,
вушна сірка) потрапляє в навушники, звук може бути нечітким або гучність може бути низькою.
Промийте Walkman водою, злийте воду з Walkman і висушіть Walkman наступним чином:

Видаліть сіль і пісок з Walkman відразу після того, як його використовували. Вимийте Walkman з
прісною водою, наприклад водопровідною.

1.

Наповніть таз або відро прісною водою. Акуратно струсніть Walkman приблизно 20 разів.Потім
зануріть Walkman у воду приблизно на 30 хвилин.

2.

Видаліть вкладиші з Walkman. Потім вручну вимийте вкладиші нейтральним миючим засобом. Після
того як ви вимиєте вкладиш, добре висушіть вкладиш.

3.

Промийте контакти і сіточку Walkman під слабким струменем проточної води.
Якщо контакти ( ) і сітки навушників ( ) забруднені, очистіть їх м’якою щіткою (наприклад, зубною).

4.

Видаліть будь-які залишки вологи з контактів і поверхні Walkman м’якою сухою тканиною.5.

Злегка постукайте навушники об суху тканину. Повторіть постукування приблизно 20 разів.6.
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Примітка
Не застосовуйте надмірних зусиль до сіточки. Це може призвести до її пошкодження.

Не розтирайте сторонні речовини по сіточці. Інакше ці речовини можуть потрапити всередину навушників.
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Злегка постукайте об суху тканину ті частини Walkman, що знаходяться навколо кнопок Walkman.
Повторіть постукування приблизно 30 разів.

7.

Помістіть Walkman на суху тканину.Потім залиште Walkman при кімнатній температурі на 2-3 години.8.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.
Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.
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