
Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Izmantojiet šo rokasgrāmatu, ja rodas kļūmes vai vēlaties uzzināt, kā lietot WALKMAN®.

Dažās valstīs un reģionos nopērkamā Walkman atskaņotāja krāsa var atšķirties no iepriekš attēlotajām.

Tagad ir jauna ieteicamā lietojumprogramma Windows datoram: “Music Center for PC”.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Darba sākšana

Klientu reģistrācijas tīmekļa vietnes

Pirms pirmās lietošanas reizes

Walkman rokasgrāmatas un vispārīga informācija

Komplektācijas saturs
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Izmantojot komplektā iekļauto piederumus

Atšķirības starp standarta tipa uzgaļiem un austiņu uzgaļiem peldēšanai

Uzgaļu mainīšana

Programmatūras Music Center for PC (Windows) instalēšana

Programmatūras Content Transfer (Mac) instalēšana

Barošana/uzlāde

Walkman ieslēgšana vai izslēgšana

Akumulatora uzlāde

Akumulatora darbības laika paildzināšana

Piezīmes par akumulatora uzlādi

Pamatdarbības

Daļas un vadības pogas

Walkman lietošana

Walkman atskaņotāja novietošana uz ausīm

Austiņu pielāgošana

Walkman noņemšana

OPR (darbības) indikators

Pārliecināšanās par statusu, izmantojot OPR indikatoru

Walkman izmantošana ūdenī

Šī Walkman atskaņotāja ūdensizturība un izturība pret putekļiem

Austiņu uzgaļu nomaiņa pret austiņu uzgaļiem peldēšanai

Kāpēc peldēšanas laikā skaņa tiek apslāpēta?

Piezīmes par peldēm baseinā vai okeānā

Piezīmes par akumulatora uzlādi pēc peldēšanas

Skaļuma regulēšana

Skaļuma regulēšana saskaņā ar Eiropas un Korejas direktīvām

Mūzikas pārsūtīšana

Mūzikas satura sagatavošana

Izmantojot datoru ar sistēmu Windows

Satura pārsūtīšana no Windows datora, izmantojot Music Center for PC
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Satura pārsūtīšana, izmantojot programmu Windows Explorer

Satura importēšana no Walkman uz Music Center for PC

Izmantojot Mac datoru

Satura pārsūtīšana no Mac datora, izmantojot Content Transfer

Satura pārsūtīšana, izmantojot Mac Finder

Atskaņošanas saraksta izveide datorā

Piezīmes par satura pārsūtīšana no datora

Mūzikas atskaņošana/kārtošana/dzēšana

Mūzikas atskaņošana

Pāriešana uz iepriekšējo vai nākamo vienumu (mapi/atskaņošanas sarakstu/albumu)

Atskaņošanas režīma maiņa (atkārtot/jaukta secība)

Atskaņošanas diapazona mainīšana (mapi/atskaņošanas saraksta/albums)

Walkman ierakstu dzēšana

Atskaņošana un zvani viedtālrunī

Bluetooth

Ko jūs varat darīt ar Bluetooth funkciju

Walkman savienošana ar viedtālruni

Savienojuma izveide ar viedtālruni (NFC) ar vienu pieskārienu

Walkman savienošana ar pārī nesavienotu Android viedtālruni pirmo reizi

Walkman savienojuma izveide ar pārī nesavienotu iPhone ierīci pirmo reizi

Walkman savienošana ar pārī savienotu viedtālruni

Mūzikas atskaņošana viedtālrunī

Funkcijas Bluetooth ieslēgšana/izslēgšana

Viedtālrunī glabātās mūzikas atskaņošana

Walkman vai viedtālruņa atlasīšana kā skaņas avotu

Bezvadu atskaņošanas kvalitātes atlasīšana

Piezīmes par funkciju Bluetooth.

Piezīmes par viedtālruņa mūzikas atskaņošanu

Tālruņa zvani

Atbildēšana uz zvanu/zvana beigšana
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Zvana atteikšana

Piezīmes par skaļuma iestatījumu viedtālruņa zvaniem

Dažādas funkcijas

Apkārtnes skaņu režīms

Kas ir apkārtnes skaņu režīms?

Apkārtnes skaņu režīma lietošana

Universālās tālvadības pults (tikai NW-WS625) lietošana

Komponenti un vadības pogas (universālā tālvadības pults)

Universālās tālvadības pults izmantošana

Walkman savienošana pārī ar universālo tālvadības pulti

Universālās tālvadības pults baterijas maiņa

Piezīmes par universālās tālvadības pults izmantošanu

Skaņas iestatījumu pielāgošana

Skaļuma ierobežošana

Ierakstu skaļuma līmeņa atšķirību ierobežošana

Restartēšana / inicializēšana

Walkman restartēšana

Walkman rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana

Walkman atmiņas formatēšana

Versijas informācija/sistēmas atjauninājumi

Walkman informācijas pārbaude

Walkman sistēmas programmatūras atjaunināšana

Paziņojums

Piezīmes par Walkman lietošanu

Piezīmes par austiņām

Piezīmes par iebūvētu akumulatoru

Piezīmes par programmatūru

Piezīmes par datu paraugu

Piezīmes par peldēm baseinā vai okeānā

Piezīmes par akumulatora uzlādi pēc peldēšanas
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4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Vispārīga informācija

Apkope

Klientu atbalsta vietne

Specifikācijas

Specifikācijas

Akumulatora darbības laiks

Maksimālais ierakstāmo dziesmu skaits

Atbalstītie formāti

Sistēmas prasības

Problēmu novēršana

Barošana/uzlāde

Walkman nedarbojas. Nevar ieslēgt Walkman.

Nevar uzlādēt akumulatoru.

Iebūvētais atkārtoti uzlādējamais akumulators ātri izlādējas pat tad, kad Walkman ir pilnībā uzlādēts.

Dators

Dators neatpazīst pievienoto Walkman.

Mūzikas atskaņošana

Skaņas kļūst apslāpēti (klusāka). Nav skaņas.

Walkman neatskaņo ierakstus vēlamajā secībā.

Viens un tas pats ieraksts vai albums tiek atskaņots atkārtoti. Dziesmas tiek atskaņotas jauktā secībā.

Citi

Kā jāapkopj un jātīra Walkman pēc sporta (peldēšana vai skriešana utt.)
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Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Klientu reģistrācijas tīmekļa vietnes

Ieteicams reģistrēt Walkman, lai iegūt labāku klientu atbalstu.

Klientiem ASV:

http://www.sony.com/walkmanreg/

Klientiem Kanādā:

angļu valodā
http://www.Sony.ca/Registration

franču valodā
http://www.Sony.ca/Enregistrement

Klientiem Latīņamerikā:

http://www.sony-latin.com/registration

Klientiem Eiropā:

www.sony.eu/mysony

Klientiem Āzijā/Okeānijā/Tuvajos Austrumos/Āfrikā:

angļu/korejiešu/tradicionālajā ķīniešu valodā
http://www.sony-asia.com/dmpwalkman/register/

vienkāršotajā ķīniešu valodā
https://www.sonystyle.com.cn/b2c_sony/b2c/productRegister.do

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Pirms pirmās lietošanas reizes

Pateicamies par šī Walkman iegādi.

Informāciju par likumdošanu, noteikumiem un tiesībām uz preču zīmēm skatiet sadaļā “Svarīga informācija”, kas ir
pieejama komplektācijā ietvertajā programmatūrā. Lai lasītu šo informāciju, datorā instalējiet komplektācijā ietverto
programmatūru.

Pirms sākat lietot Walkman, izlasiet sadaļā [Saistītās tēmas] pieejamās tēmas.

Citas preču zīmes un reģistrētās preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Šajā
rokasgrāmatā nav norādītas TM un ® zīmes.

Pirms sākat lietot Walkman, pārbaudiet tālāk norādīto informāciju.

Modeļu nosaukumi

Šajā rokasgrāmatā Palīdzības ceļvedis ir minēti vairāki modeļu nosaukumi. Daži modeļi nav pieejami — tas atkarīgs no
valsts vai reģiona, kurā iegādājāties Walkman.

Datora sistēmas prasības

Pievienojot Walkman datoram, pārbaudiet datora sistēmas prasības.

Akumulatora uzlāde

Pirmajā Walkman lietošanas reizē akumulatora uzlādes līmenis, iespējams, būs zems. Pirms lietošanas uzlādējiet
akumulatoru.

Ilustrācijas

Ilustrācijas, kas norādītas šajā rokasgrāmatā, ir tikai atsaucei.
Tās var atšķirties no faktiskā produkta.

Konstrukcija un specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

Saistītās tēmas
Walkman rokasgrāmatas un vispārīga informācija

Sistēmas prasības

Akumulatora uzlāde
Piezīmes par Walkman lietošanu

Piezīmes par austiņām

Piezīmes par iebūvētu akumulatoru

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Piezīmes par programmatūru

Piezīmes par datu paraugu

Piezīmes par peldēm baseinā vai okeānā
Piezīmes par akumulatora uzlādi pēc peldēšanas

Vispārīga informācija

Apkope

Klientu atbalsta vietne

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Walkman rokasgrāmatas un vispārīga informācija

Sony nodrošina tālāk norādītās rokasgrāmatas un informāciju par Walkman.
Pieejamajās rokasgrāmatās ir skaidrotas tālāk norādītās darbības un funkcijas.

Pamatdarbības
Unikālas funkcijas, par kurām nepieciešams skaidrojums.
Sarežģītas darbības, kurām nepieciešami norādījumi.

Palīdzības ceļvedis

Šis Palīdzības ceļvedis nodrošina tikai standarta darbības aprakstu.
Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
Mašīntulkojums var neatbilst kontekstam, un avota teksta nozīme, iespējams, nav ietverta tulkojumā.
Tāpēc tulkojums dažkārt neatveido avota teksta saturu pilnīgi precīzi.

Kā pārsūtīt saturu uz Walkman.
Kā izmantot dažādas funkcijas.
Piezīmes par Walkman izmantošanu.

 Lietošanas sākšanas ceļvedis (drukāts)

Pamatdarbības, lai sāktu klausīties mūziku pēc Walkman iegādes.

Instruction Manual (drukāts)

Piezīmes par Walkman izmantošanu
Atbilstības informācija
Kā piekļūt [Svarīga informācija]

Read Before Using your Walkman in a Pool or the Ocean

Kā pievienot austiņu uzgaļus peldēšanai
Piezīmes par Walkman lietošanu baseinā vai okeānā
Apkopes informācijai

Svarīga informācija (Walkman atmiņas komplektācijā)

Informācija par autortiesībām, likumiem un noteikumiem 
Lai lasītu failu, instalējiet datorā komplektā iekļauto programmatūru.

Klientu atbalsta vietne (tiešsaistē)

Skatiet sadaļu [Klientu atbalsta vietne] šajā rokasgrāmatā [Palīdzības ceļvedis].

Jaunākā informācija par Walkman
BUJ: bieži uzdotie jautājumi
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Saistītās tēmas
Klientu atbalsta vietne

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Komplektācijas saturs

NW-WS623/WS625 (standarta)
Walkman (1)
Austiņu uzgaļi (1 komplekts)
Austiņu uzgaļi peldēšanai (1 komplekts)
USB ligzda (1)
USB kabeli (1)
Pielāgošanas lente (1)
Lietošanas sākšanas ceļvedis
Instruction Manual
Read Before Using your Walkman in a Pool or the Ocean

NW-WS625
universālā tālvadības pults (1)

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Atšķirības starp standarta tipa uzgaļiem un austiņu uzgaļiem peldēšanai

Walkman komplektācijā ir iekļauti divu dažādu veidu uzgaļi. Izmantojiet Austiņu uzgaļi peldēšanai, kad jūs peldat.

Standarta tipa uzgaļi
Varat izmantot standarta tipa uzgaļus dažādās situācijas.

Austiņu uzgaļi peldēšanai
Austiņu uzgaļi peldēšanai novērš ūdens iekļūšanu austiņu iekšpusē. Austiņu uzgaļi peldēšanai var izmantot, lai ērti
klausītos mūziku, kad jūs peldat.

Piezīme
Peldēšanai paredzētie austiņu uzgaļi nodrošina mazāku skaņas skaļumu nekā standarta austiņu uzgaļi. Iestatiet lielāku skaļumu,
ja nepieciešams.

Nomainot peldēšanai paredzētos austiņu uzgaļus pret standarta austiņu uzgaļiem, skaņa kļūst skaļāka. Regulējiet skaļumu, lai
aizsargātu jūsu ausis.

Saistītās tēmas
Komplektācijas saturs

Uzgaļu mainīšana

Austiņu uzgaļu nomaiņa pret austiņu uzgaļiem peldēšanai

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Uzgaļu mainīšana

Lai izbaudītu labāku skaņas kvalitāti, atlasiet uzgaļus ar katrai ausij atbilstošo izmēru.

Padoms

Austiņu uzgaļu nolietošanās gadījumā iegādājieties jaunus austiņu uzgaļus.

Ja uzgaļi kļūst netīri, noņemiet tos no austiņām. Pēc tam mazgājiet uzgaļus ar rokām, izmantojot neitrālu mazgāšanas līdzekli.
Pēc mazgāšanas izžāvējiet uzgaļus un piestipriniet.

Noņemiet uzgaļus no austiņām.

Turiet austiņas, un pēc tam pagrieziet un noņemiet uzgaļus.
Ja uzgaļi ir slideni, ietiniet tos mīkstā, sausā drānā.

1

Piestipriniet austiņām jaunus austiņu uzgaļus.

Uzbīdiet uzgaļus stingri uz austiņām. Savietojiet uzgaļa malas ( ) ar  austiņām.

Lai novērstu uzgaļu atvienošanos vai iestrēgšanu ausīs, pārliecinieties, ka uzgaļi ir pareizi pievienoti.

2
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Saistītās tēmas
Komplektācijas saturs
Atšķirības starp standarta tipa uzgaļiem un austiņu uzgaļiem peldēšanai

Austiņu uzgaļu nomaiņa pret austiņu uzgaļiem peldēšanai

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Programmatūras Music Center for PC (Windows) instalēšana

Music Center for PC ir programma Windowsdatoriem. Lietojiet jaunāko Music Center for PC versiju.
Music Center for PC var izmantot, lai veiktu tālāk norādītās darbības.

Satura (piemēram, mūzikas) importēšana no kompaktdiskiem datorā.

Satura organizēšana un pārvaldīšana.
Piemēram, varat izveidot atskaņošanas sarakstus.

Satura pārsūtīšana no datora uz Walkman.

Apstipriniet sistēmas prasības, pirms instalējat Music Center for PC.

Saistītās tēmas
Mūzikas satura sagatavošana
Satura pārsūtīšana no Windows datora, izmantojot Music Center for PC

Sistēmas prasības

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Dodieties uz Music Center for PC lejupielādes vietni.

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

1

Instalējiet Music Center for PC.

Detalizētu informāciju par instalēšanu skatiet [Download]-[Installation procedure] Music Center for PCatbalsta
vietnē. (http://www.sony.net/smc4pc/)

2

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Programmatūras Content Transfer (Mac) instalēšana

Content Transfer ir programmatūra Mac datoriem. Lietojiet jaunāko Content Transfer versiju. Varat pārsūtīt savu
lietojumprogrammā iTunes vai Finder pārvaldīto saturu. Varat vienkārši vilkt un nomest ierakstus vai albumus, lai
pārsūtītu tos uz Walkman.
Apstipriniet sistēmas prasības, pirms instalējat Content Transfer.

Piezīme
Restartējiet datoru, ja tas tiek prasīts. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Saistītās tēmas
Mūzikas satura sagatavošana

Satura pārsūtīšana no Mac datora, izmantojot Content Transfer

Sistēmas prasības

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Piekļūstiet Content Transfer instalētājam.

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

1

Atveriet lejupielādēto failu.

[ContentTransfer.dmg] tiks automātiski saglabāts lejupielāžu mapē. Mape var atvērties automātiski.

2

Instalējiet Content Transfer.

Palaidiet [ContentTransfer.pkg]. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Kad esat beidzis instalēšanu, tiks parādīts 
.

3

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Walkman ieslēgšana vai izslēgšana

Walkman izslēgšana
Turiet nospiestu pogu ( ) uz 3 sekundēm.
Jūs dzirdēsiet izslēgšanās skaņu. Pēc tam Walkman un indikators ( ) izslēgsies.

Padoms
Walkman automātiski izslēgsies, ja nelietosiet Walkman 30 minūtes (tikai, ja atskaņošana ir apturēta). Lai ieslēgtu Walkman,
turiet nospiestu pogu ( ) 3 sekundes.

Kad izslēdzat Walkman, Universālā tālvadības pults (NW-WS625tikai) izslēdzas.

Saistītās tēmas
Pārliecināšanās par statusu, izmantojot OPR indikatoru
Universālās tālvadības pults izmantošana

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Turiet nospiestu pogu ( ) uz 3 sekundēm.

Atskanēs ieslēgšanās skaņa.
Kad Walkman atskaņotājs ieslēdzas, indikators ( ) iedegas.

1

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Akumulatora uzlāde

Padoms
Sīkāku informāciju, cik ilgs laiks vajadzīgs, lai pilnībā uzlādētu akumulatoru, skatiet [Specifikācijas].

Piezīme

Dators, iespējams, neatpazīs Walkman ierīci šādās situācijās.

Ja pievienojat Walkman datoram pirmo reizi.
Ja Walkman ierīce nav lietota ilgu laiku.  
Uzlādējiet Walkman apmēram 10 minūtes. Walkman var sākt normālu darbību.

Savienojiet USB kabeli (komplektā) ar USB ligzdu (komplektā). Pēc tam pievienojiet Walkman USB ligzdai.

Savienojiet kontakttapiņas (  un ).

1

Izmantojot USB savienojumu, pievienojiet Walkman ieslēgtam datoram.

Uzlādes statusu var pārbaudīt, apskatot indikatoru ( ).
Kamēr notiek akumulatora uzlāde: oranžs.
Kad uzlāde ir pabeigta: zaļš.

2

Atvienojiet Walkman no datora.3
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Ja Walkman kontakttapiņas ir slapjas, nožāvējiet tās.

Ja Walkman kontakttapiņas ir netīras, notīriet kontakttapiņas ar mīkstu, sausu drāniņu.

Walkman nevar lietot šādās situācijās.

Kamēr Walkman ir savienots ar datoru.
Kamēr notiek akumulatora uzlāde.

Saistītās tēmas
Akumulatora darbības laika paildzināšana

Piezīmes par akumulatora uzlādi

Piezīmes par akumulatora uzlādi pēc peldēšanas

Specifikācijas

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Akumulatora darbības laika paildzināšana

Akumulatora enerģijas patēriņu var samazināt, Walkman lietojot tālāk norādītajā veidā.
Akumulatora darbības laiks ir atkarīgs no lietošanas apstākļiem. Lai iegūtu detalizētu informāciju par akumulatora
darbības laiku, skatiet [Akumulatora darbības laiks].

Izslēdziet barošanu manuāli, ja nelietojat Walkman.
Iestatiet visus skaņas kvalitātes iestatījumus stāvoklī Off (Izslēgts).
Izslēdziet Bluetooth funkciju, ja nelietojat to.

Saistītās tēmas
Akumulatora uzlāde
Walkman ieslēgšana vai izslēgšana

Skaļuma ierobežošana

Ierakstu skaļuma līmeņa atšķirību ierobežošana

Funkcijas Bluetooth ieslēgšana/izslēgšana

Savienojuma izveide ar viedtālruni (NFC) ar vienu pieskārienu
Piezīmes par iebūvētu akumulatoru

Walkman savienošana ar pārī savienotu viedtālruni

Akumulatora darbības laiks

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Piezīmes par akumulatora uzlādi

Uzlādes laiks var atšķirties atkarībā no akumulatora lietošanas apstākļiem.
Ja akumulators ir pietiekami uzlādēts, bet akumulatora darbības laiks ir samazinājies līdz aptuveni pusei tā parastā
darbības laika, akumulators var būt nolietots. Sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju vai Sony Service Center.
Dators, iespējams, neatpazīs Walkman ierīci šādās situācijās.

Ja pievienojat Walkman datoram pirmo reizi.
Ja Walkman ierīce nav lietota ilgu laiku.  
Lādējiet Walkman aptuveni 10 minūtes. Walkman var atsākt normālu darbību.

Ja apkārtējās vides temperatūra pārsniedz ieteicamo diapazonu, uzlāde tiek piespiedu kārtā pārtraukta.Uzlādējot
akumulatoru, apkārtējās vides temperatūrai jābūt robežās no 5 °C līdz 35 °C .
Akumulatoru var uzlādēt apmēram 500 reizes, kad tas ir bijis pilnīgi izlādējies. Uzlādes Reižu skaits var atšķirties
atkarībā no lietošanas apstākļiem.
Lai novērstu akumulatora darbības pasliktināšanos, uzlādējiet akumulatoru vismaz ik pēc 6 mēnešiem.
Uzlāde var nenotikt, ja izmantojat pašrocīgi saliktu vai modificēt datoru.
Uzlāde, izmantojot USB centrmezglu, var notikt tikai tad, ja izmantojat autonomas barošanas USB centrmezglu, uz
kura ir redzams autorizēts logotips.
Nepievienojiet Walkman ierīci datoram uz ilgu laiku, ja dators nav pievienots maiņstrāvas barošanas avotam. Pretējā
gadījumā datora akumulators var izlādēties.
Kad Walkman ierīce ir pievienota datoram, ievērojiet šādus piesardzības pasākumus. Pretējā gadījumā Walkman var
nedarboties pareizi.

Neieslēdziet datoru.
Nerestartējiet datoru.
Neaktivizējiet datoru, kad tas ir miega režīmā.
Neizslēdziet datoru.

Akumulatora uzlādes laikā Walkman var sakarst. Tas neliecina par kļūmi.
Kad Walkman ierīces uzlāde notiek, izmantojot datoru, datu pārsūtīšanas laikā neatvienojiet USBkabeli. Ja jūs
atvienosiet USB kabeli, dati Walkman ierīcē var tikt zaudēti.

Saistītās tēmas
Akumulatora uzlāde

Akumulatora darbības laika paildzināšana

Piezīmes par akumulatora uzlādi pēc peldēšanas
Piezīmes par iebūvētu akumulatoru

Akumulatora darbības laiks

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
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Daļas un vadības pogas

Austiņu uzgalis
Varat nomainīt uzgaļus (standarta tipa uzgaļus vai austiņu uzgaļi peldēšanai) atbilstoši lietošanas nosacījumiem. Lai
izbaudītu labāku skaņas kvalitāti, atlasiet uzgaļus ar katrai ausij atbilstošo izmēru.

1.

Atzīme N
Pieskarieties ar Bluetooth ierīcei šai zīmei, lai izveidotu Bluetooth savienojumu. (Bluetooth ierīcei ir jāatbalsta NFC
funkcija.)

2.

Poga MODE

Nospiediet pogu, lai mainītu atskaņošanas režīmu (Normal Play/ Repeat Play/ Shuffle Play/ Shuffle All).
Turiet nospiestu pogu 3 sekundes, lai mainītu atskaņošanas diapazonu (Folder Mode/ Playlist Mode/ Album
Mode).
Veiciet dubultklikšķi uz pogas, lai atskaņotu pašreizējo ierakstu atkārtoti (One Track Repeat).

3.

AMB/  (Apkārtnes skaņu režīms/Bluetooth) poga

Nospiediet pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu apkārtnes skaņu režīmu. Apkārtnes skaņu var dzirdēt, pat tad, ja ir
uzliktas austiņas.
Veiciet dubultklikšķi uz pogas, lai atlasītu citu Apkārtnes skaņu režīmu. Kad Apkārtnes skaņu režīms ir ieslēgts,
varat atlasīt Apkārtnes skaņu režīms, pamatojoties uz savu apkārtējo vidi (Mode A/Mode B/Mode C).
Nospiediet un turiet 2 sekundes, lai ieslēgtu vai izslēgtu Bluetooth funkciju.
Turiet nospiestu pogu 7 sekundes, lai savienotu pārī Walkman ar Bluetooth ierīci.

4.

+ (* 1)/– (skaļuma) pogas
Nospiediet pogas, lai regulētu mūzikas atskaņošanas vai zvana skaļumu.

5.

Iebūvēts Bluetooth antena
Antenu ļauj Walkman izveidot savienojumu ar Bluetooth ierīcēm. Neaizsedziet antenu, ja Bluetooth savienojums ir
aktīvs. Pretējā gadījumā savienojums var tikt pārtraukts.

6.

Poga  (Barošana)

Turiet nospiestu pogu 3 sekundes, lai ieslēgtu vai izslēgtu Walkman ierīci.
Ja tā darbībā rodas traucējumi, turiet nospiestu pogu 10 sekundes, lai restartētu Walkman ierīci.

7.

Indikators OPR (Darbība)8.
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Indikators norāda dažādus Walkman statusus. (Piem., barošanas ieslēgšana vai izslēgšana, utt.)

Poga  (atskaņot/pauze) (*1)

Nospiediet pogu , lai sāktu vai apturētu atskaņošanu.
Nospiediet pogu, lai atbildētu vai beigtu zvanu, kamēr Walkman ir savienots ar viedtālruni.
Turiet nospiestu pogu 2 sekundes, lai atteiktu zvanu.
Turiet nospiestu pogu 2 sekundes, lai mainītu skaņas avotu (Walkman vai viedtālrunis).
Nospiediet un turiet 15 sekundes, lai ieslēgtu formatēšanas režīmu.

9.

 (Iepriekšējais) poga

Nospiediet pogu, lai pašreizējā ierakstā pārietu atpakaļ vai lai pārietu uz iepriekšējo ierakstu.
Turiet nospiestu šo pogu, lai ātri attītu atskaņojamo ierakstu.
Veiciet dubultklikšķi uz pogas, lai atgrieztos pie pirmā ieraksta pašreizējā mapē vai albumā.
Vēlreiz veiciet dubultklikšķi uz pogas, lai pārietu atpakaļ uz iepriekšējās mapes vai albuma pirmo ierakstu.

10.

 (nākamais) poga

Nospiediet šo pogu, lai izlaistu nākamo ierakstu.
Turiet nospiestu pogu, lai ātri patītu uz priekšu atskaņojamo ierakstu.
Veiciet dubultklikšķi uz šīs pogas, lai izlaistu nākamās mapes vai albuma pirmo ierakstu.

11.

Spailes
Kad jāuzlādē akumulators, savienojiet kontakttapiņas ar USB ligzdas (komplektā) kontakttapiņām.

12.

Uz pogas  un skaļuma pogas + ir izvirzījuma punkti. Izvirzījuma punkti var palīdzēt lietot pogas, neskatoties uz tām.* 1

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
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Walkman atskaņotāja novietošana uz ausīm

Atlasiet uzgaļus ar atbilstošo lielumu katrai ausij. Ja uzgaļi neturas ausīs, mēģiniet izmantot citu izmēru.

Padoms

Ja Walkman lietošana ir neērta, nomainiet austiņu uzgaļus.

Lai Walkman izmantotu peldēšanas laikā, nomainiet austiņu uzgaļus pret peldēšanai paredzētajiem austiņu uzgaļiem.

Piezīme

Ievietojiet Walkman austiņas ausīs, kamēr austiņu uzgaļi un ausis vēl ir sausas.

Ievietojiet uzgaļus stingri ausīs. Ja starp jūsu ausīm un austiņām būs palikusi brīva vieta, ūdens iekļūs ausīs.

Nelokiet un deformējiet kakla stīpu. Ja atkārtoti saliecat vienu un to pašu kakla stīpas daļu, tā var tikt bojāta vai salauzta. Ja kakla
stīpa ir bojāta, iekšējais vadu var atbrīvoties un savainot jūs. Šādā gadījumā pārtrauciet Walkman lietošanu.

Saistītās tēmas

Pārbaudiet Walkman kreiso un labo pusi.

: kreisā
: labā

1

Turiet nospiestu pogu ( ) 3 sekundes, lai ieslēgtu Walkman ierīci.2

Uzlieciet kakla stīpu pār ausīm aiz galvas.3

Ievietojiet austiņu daļas savās ausīs.4

Pielāgojiet Walkman tā, lai jūs justos ērti.5

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Austiņu pielāgošana

Atšķirības starp standarta tipa uzgaļiem un austiņu uzgaļiem peldēšanai

Uzgaļu mainīšana
Austiņu uzgaļu nomaiņa pret austiņu uzgaļiem peldēšanai

Walkman noņemšana

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Austiņu pielāgošana

Lai Walkman labāk pielāgotu savām ausīm, izmēģiniet tālāk norādītās darbības.

Walkman piestiprināšana, izmantojot pielāgošanas lenti (komplektā)

Piestipriniet pielāgošanas lenti kakla lentei Tādējādi uzgaļi labāk pieguļ ausīm.

Walkman piestiprināšana pie peldēšanas brillēm

Piestipriniet attēlā līdzās bultiņai redzamo daļu pie peldēšanas briļļu lentes. Tādējādi Walkman neatvienosies ūdens
spiediena dēļ.

Piezīme

Nelokiet un deformējiet kakla stīpu. Ja atkārtoti saliecat vienu un to pašu kakla stīpas daļu, tā var tikt bojāta vai salauzta. Ja kakla
stīpa ir bojāta, iekšējais vads var atbrīvoties un savainot jūs. Šādā gadījumā pārtrauciet Walkman lietošanu.

Saistītās tēmas
Walkman atskaņotāja novietošana uz ausīm
Walkman ieslēgšana vai izslēgšana

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
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Walkman noņemšana

Noņemot Walkman no ausīm, ņemiet vērā tālāk norādītās instrukcijas un piezīmes.

Piezīme

Neatraujiet Walkman strauji, kad uzgaļi ir stingri ievietoti ausīs. Pretējā gadījumā var rasties šādas problēmas.
Jūsu ausis vai bungādiņas var tikt bojātas.
Uzgaļi var palikt ausīs.

Saistītās tēmas
Apkope

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Uzmanīgi pakustiniet Walkman uz augšu un uz leju. Pēc tam noņemiet Walkman no jūsu ausīm.1

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Pārliecināšanās par statusu, izmantojot OPR indikatoru

Ja Bluetooth funkcija ir izslēgta

Indikators ( ) norāda akumulatora un pašreizējo iestatījumu stāvokli. Indikatoram ir dažādas krāsas un mirgošanas
veidi.

Kad ieslēdzat Walkman
Ieslēgšana

Ieslēdzot Walkman, indikators iedegas zaļā krāsā. Walkman ir gatavs lietošanai.

Radās kļūda

Ja radusies kļūda, indikators iedegas sarkanā krāsā uz 10 sekundēm. Šajā gadījumā, restartējiet Walkman. Ja problēma
netiek novērsta, formatējiet Walkman atmiņu.

Atskaņošanas vai pauzes laikā
Akumulators ir pietiekami uzlādēts.

Atskaņošana ir apturēta.

Walkman atskaņo mūziku.

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems.

Atskaņošana ir apturēta.

Walkman atskaņo mūziku.

Akumulators ir izlādējies.

Walkman nevar lietot. Uzlādējiet akumulatoru.

Kad Walkman nevar atskaņot mūziku, jo radās kļūda, indikators nomirgo sarkanā krāsā divas reizes.

Kad Walkman ir savienots ar datoru

Pašlaik notiek akumulatora uzlāde.

Akumulators ir pilnībā uzlādēts.
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Datus pašlaik tiek pārsūtīts starp Walkman un datoru. Neatvienojiet Walkman no datora.

Kad akumulators tiek uzlādēts, apkārtējās vides temperatūrai neatbilstot diapazonam no 5 °C līdz 35 °C , indikators
atkārtoti nomirgo divreiz sarkanā krāsā.

Ja ir aktivizēta Bluetooth funkcija

Indikators ( ) norāda Bluetooth savienojuma statusu. Indikators iedegas zilā un vai citā krāsu kombinācijā Arī
mirgošanas veidi var atšķirties.

Notiek savienošana pārī

Walkman veido pāra savienojumu ar Bluetooth ierīci.

Walkman gaida savienojumu.

Walkman gaida Bluetooth savienojumu.

Atskaņošanas vai pauzēšanas (pēc tam, kad izveidots savienojums) laikā
Akumulators ir pietiekami uzlādēts.

Atskaņošana ir apturēta.

Walkman atskaņo mūziku.

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems.

Atskaņošana ir apturēta.

Walkman atskaņo mūziku.

Kad jūs atbildat uz zvanu vai runājat pa tālruni

Viedtālrunis saņem zvanu.

Viedtālrunī ir aktīvs zvans vai tiek ievadīts numurs.

Saistītās tēmas
Walkman restartēšana

Walkman atmiņas formatēšana

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Šī Walkman atskaņotāja ūdensizturība un izturība pret putekļiem

Šķidrumi, uz kuriem attiecas ūdensizturības specifikācijas

Walkman atskaņotāja ūdensizturības specifikācijas attiecas uz tālāk norādītajiem šķidrumiem.

Attiecas uz: 
saldūdeni, krāna ūdeni, sviedriem, baseina ūdeni, sālsūdeni

Neattiecas uz: 
šķidrumiem, kuri nav minēti iepriekš (piemēram, ziepjūdeni, ūdeni, kam pievienoti mazgāšanas līdzekļi, vannas piedevas
vai šampūns, karsto avotu ūdeni, utt.)

Walkman atskaņotāja ūdensizturība ir noteikta, pamatojoties uz mūsu veiktajiem mērījumiem šajā sadaļā aprakstītajos
apstākļos. Ņemiet vērā, ka ierobežotā garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies, ja iemērkšana ūdenī notikusi
nepareizas atskaņotāja lietošanas dēļ.

Šī Walkman atskaņotāja ūdensizturība un izturība pret putekļiem

Šī Walkman atskaņotāja ūdensizturības īpašības(*1) ir ekvivalentas ar pakāpi IEC 60529 “Aizsardzības pakāpes pret
ūdens iekļuvi (IP kods)” IPX5/8(*2), un Walkman atskaņotāja īpašības aizsardzībai pret putekļiem ir ekvivalentas ar
pakāpi IEC 60529 “Aizsardzības pakāpe pret cietiem svešķermeņiem” IP6X(*3). Ja Walkman atskaņotāju lietojat
peldbaseinā, nedrīkstat ienirt dziļāk par 2 m , kamēr to valkājat.  
Pirms lietošanas noteikti pilnībā izlasiet un izprotiet ūdensizturīguma specifikācijas/specifikācijas izturībai pret putekļiem.

Saistītās tēmas
Austiņu uzgaļu nomaiņa pret austiņu uzgaļiem peldēšanai

Kāpēc peldēšanas laikā skaņa tiek apslāpēta?

Piezīmes par peldēm baseinā vai okeānā

Piezīmes par akumulatora uzlādi pēc peldēšanas

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Austiņu daļas nav pilnīgi hermētiski noslēgtas.(*1)
IPX5 (Aizsardzības pakāpe pret ūdens strūklu): jūsu Walkman atskaņotājs, kad ir piestiprināti peldēšanai paredzētie austiņu uzgaļi, ir testēts
un tā darbspēja saglabājas šādos testēšanas apstākļos: kad atskaņotājs ir pakļauts tiešai ūdens strūklai jebkurā virzienā, kur aptuveni 12,5 l/min
ūdens pieplūst vairāk nekā 3 minūtes no aptuveni 3 m attāluma, izmantojot izsmidzinātāju, kura iekšējais diametrs ir 6,3 mm. Taču tas neattiecas
uz austiņu daļām. 
IPX8 (Aizsardzības pakāpe pret nepārtrauktu iegremdēšanu ūdenī): jūsu Walkman atskaņotājs, kad ir piestiprināti peldēšanai paredzētie
austiņu uzgaļi, ir testēts un tā darbspēja saglabājas, kad atskaņotājs 30 minūtes ir iemērkts ūdenī līdz 2 m dziļumā.

(*2)

IP6X (Aizsardzības pakāpe pret putekļiem): jūsu Walkman atskaņotājs, kad ir piestiprināti peldēšanai paredzētie austiņu uzgaļi, ir testēts un
tas turpina bloķēt putekļus arī pēc tam, kad atskaņotājs 8 stundas ir maisīts testēšanas ierīcē, kur atrodas putekļu daļiņas, kuru diametrs
nepārsniedz 75 μm.

(*3)

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Austiņu uzgaļu nomaiņa pret austiņu uzgaļiem peldēšanai

Izmantojiet Austiņu uzgaļi peldēšanai, kad jūs peldat.

Izvēlieties atbilstošus austiņu uzgaļus peldēšanai.

Iegādājoties Walkman, tam ir pievienoti standarta austiņu uzgaļi.

Standarta austiņu uzgaļiem ir nenosegts atvērums ( ).
Austiņu uzgaļi peldēšanai caurumi ir pārklāti ar plānu plēvi ( ). Tā neļauj ūdenim iekļūt iekšā.

1

Atlasiet Austiņu uzgaļi peldēšanai ar atbilstošu izmēru.

Komplektā ir 4 dažāda lielumi (S/M/L/LL)
Atlasiet izmēru, kas pieguļ ciešāk nekā standarta tipa uzgaļi.
Atlasiet atbilstošo lielumu katrai ausij.

2

Piestipriniet austiņām austiņu uzgaļus peldēšanai.

Uzbīdiet uzgaļus stingri uz austiņām. Savietojiet uzgaļu malas ( ) ar  austiņām.

Lai novērstu uzgaļu atvienošanos vai iestrēgšanu ausīs, pārliecinieties, ka uzgaļi ir pareizi pievienoti.

3
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Padoms

Ja uzgaļi kļūst netīri, noņemiet tos no austiņām. Pēc tam mazgājiet uzgaļus ar rokām, izmantojot neitrālu mazgāšanas līdzekli.
Pēc mazgāšanas izžāvējiet un atkārtoti piestipriniet uzgaļus.

Saistītās tēmas
Šī Walkman atskaņotāja ūdensizturība un izturība pret putekļiem

Atšķirības starp standarta tipa uzgaļiem un austiņu uzgaļiem peldēšanai

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Kāpēc peldēšanas laikā skaņa tiek apslāpēta?

Skaņu var kļūt slāpēts šādās situācijās.

Zonā starp jūsu ausīm un austiņām ir iekļuvis ūdens ( ). Uzgaļi var cieši nepiegulēt jūsu ausīm. Atlasiet uzgaļus ar
atbilstošo lielumu katrai ausij.

Austiņu iekšpusē ir iekļuvis un uzkrājies ūdens ( ). Ja jūs izmantojat standarta tipa uzgaļus, jāpārslēdzas uz
Austiņu uzgaļi peldēšanai.

Kā atbrīvoties no ūdens, ja skaņa kļūst apslāpēti

Ja skaņa kļūst apslāpēti, atbrīvojieties no ūdens šādi.

Atbrīvojieties no ausīs iekļuvušā ūdens.

Izslaukiet ūdeni no austiņām. 
Noņemiet uzgaļus no austiņām. Pēc tam pasitiet austiņas viegli 5 līdz 10 reizes pret sausu drāniņu.

34



Saistītās tēmas
Walkman noņemšana

Austiņu uzgaļu nomaiņa pret austiņu uzgaļiem peldēšanai

Apkope

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Piezīmes par peldēm baseinā vai okeānā

Walkman atskaņotāju nedrīkst lietot vietās, kur ir daudz ļaužu, vai apstākļos, kur apkārtnes skaņu nedzirdēšana var
būt bīstama.
Ja lietojat Walkman atskaņotāju publiskā vai privātā peldvietā, ievērojiet peldvietas noteikumus.
Austiņu uzgaļi veido izolāciju jūsu auss kanālā. Tādēļ gadījumā, ja uz austiņu uzgaļiem tiek izdarīts liels spiediens vai
ja austiņu uzgaļi tiek strauji izņemti no ausīm, pastāv risks traumēt ausis vai bungādiņu. Šī riska dēļ neveiciet īpaši
enerģiskus vingrojumus, nenirstiet peldbaseinā un neveiciet tamlīdzīgas aktivitātes, kamēr valkājat Walkman
atskaņotāju.
Nelejiet karstu ūdeni tieši uz Walkman atskaņotāja, kā arī nepūtiet karstu gaisu no matu fēna un citām ierīcēm tieši
virsū Walkman atskaņotājam. Nekad neizmantojiet Walkman atskaņotāju vietās ar paaugstinātu temperatūru,
piemēram, saunās vai krāsns tuvumā.
Walkman atskaņotāju nedrīkst lietot vai atstāt vidē, kur pastāv šādi apstākļi:

vietās, kur temperatūra pārsniedz 45 °C , piemēram, spilgtos saules staros, automašīnā, siltā ūdenī vai citur, kur
ir augsta temperatūra un liels mitrums;
vietās, kur temperatūra ir zemāka par –5 °C .

Ja nevar izvairīties no Walkman atskaņotāja atstāšanas vietā, kur tas ir pakļauts tiešiem saules stariem, nosedziet
Walkman atskaņotāju ar dvieli vai kaut ko citu.
Peldēšanai paredzētie austiņu uzgaļi nodrošina mazāku skaņas skaļumu nekā standarta austiņu uzgaļi. Pēc
nepieciešamības palieliniet skaļumu.
Nomainot peldēšanai paredzētos austiņu uzgaļus pret standarta austiņu uzgaļiem, skaņa kļūst spēcīgāka. Regulējiet
skaļumu tā, lai netiktu traumēta auss bungādiņa.
Aktīvu vingrinājumu un citu kustību laikā Walkman atskaņotājs var atvienoties un nokrist.
Ja Walkman atskaņotājs iekrīt ūdenī, tas grimst.
Radio viļņi nepārraida pa ūdeni. Zem ūdens jūs nevarat veikt šādas operācijas, izmantojot Bluetooth savienojumu.

Klausīties mūziku viedtālrunī.
Atbildēt uz zvanu.
Lietot universālās tālvadības pulti (tikai NW-WS625).

Piezīmes par apkārtnes skaņu režīmu
Kad ir piestiprināti peldēšanai paredzētie austiņu uzgaļi, apkārtnes skaņas nevar dzirdēt tik labi kā laikā, kad ir
piestiprināti standarta austiņu uzgaļi.
Apkārtnes skaņas nevar labi dzirdēt pēc tam, kad Walkman atskaņotājs ir lietots peldbaseinā vai okeānā. Pret sausu
drānu vairākkārt, aptuveni 30 reizes uzmanīgi pasitiet uz zonām ap Walkman atskaņotāja pogām. Pēc tam Walkman
novietojiet uz sausas drānas istabas temperatūrā uz 2 līdz 3 stundām, lai nodrošinātu, ka pirms nākamās lietošanas
reizes tas izžūst pilnībā.
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Saistītās tēmas
Šī Walkman atskaņotāja ūdensizturība un izturība pret putekļiem
Atšķirības starp standarta tipa uzgaļiem un austiņu uzgaļiem peldēšanai

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Piezīmes par akumulatora uzlādi pēc peldēšanas

Pirms akumulatora uzlādes pārliecinieties, ka Walkman ir sauss.
Ja Walkman ir mitrs, pilnībā noslaukiet mitrumu un ļaujiet Walkman nožūt istabas temperatūrā. Pirms jūs uzlādējiet
akumulatoru, pārliecinieties, vai nav mitruma uz Walkman.
USB ligzda (komplektā) nav ūdensizturīga.

Nepieskarieties USB ligzdai ar mitrām rokām.
Neizmantojiet USB ligzdu, ja Walkman ir mitrs.

Saistītās tēmas
Šī Walkman atskaņotāja ūdensizturība un izturība pret putekļiem

Atšķirības starp standarta tipa uzgaļiem un austiņu uzgaļiem peldēšanai

Apkope

Piezīmes par akumulatora uzlādi

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Skaļuma regulēšana

Padoms
Ja, klausoties mūziku austiņu režīmā, balss norādījumi ir pārāk skaļi, rīkojieties šādi.

Samaziniet skaļumu Walkman un tad palieliniet skaļumu viedtālrunī.

Saistītās tēmas
Skaļuma regulēšana saskaņā ar Eiropas un Korejas direktīvām

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Nospiediet pogu ( ), lai regulētu skaļumu.

Ir 31 skaļuma līmeņi, no 0 līdz 30 (noklusējuma skaļums: 10).

1

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Skaļuma regulēšana saskaņā ar Eiropas un Korejas direktīvām

Eiropas klientiem
Korejas klientiem

Balss norādījums "Check the volume level" ir paredzēts, lai aizsargātu jūsu ausis. Jūs dzirdēsiet šo balss norādījumu
sākumā pēc skaļuma palielināšanas līdz kaitīgam līmenim. Nospiediet jebkuru pogu, lai atceltu trauksmes un
brīdinājuma signālus.

Piezīme
Pēc trauksmes signāla un brīdinājuma atcelšanas varat palielināt skaļuma iestatījumu.

Pēc sākotnējā brīdinājuma signāls un brīdinājums tiek atkārtoti ikreiz, kad kopējais laiks, cik ilgi skaļums ir bijis iestatīts uz dzirdei
kaitīgu līmeni, sasniedz 20 stundas. Tādā gadījumā skaļums automātiski tiks samazināts.

Ja izslēdzat Walkman pēc tam, kad ir iestatīts liels skaļums, kas var bojāt jūsu bungādiņas, skaļuma līmeni automātiski tiks
samazināts, ieslēdzot Walkman nākamajā reizē.

Signāls netiek atskaņots, kad Walkman ir austiņu režīmā.

Saistītās tēmas
Skaļuma regulēšana

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Mūzikas satura sagatavošana

Pirms mūzikas satura pārsūtīšanas uz Walkman, jums ir nepieciešams sagatavot saturu.
Šī tēma ietver norādījumus tālāk norādītajām darbībām.

Satura importēšana no audio kompaktdiska programmatūrā Music Center for PC.
Datorā glabāta satura importēšana programmatūrā Music Center for PC.
Ārējas multivides ierīces satura importēšana datorā.
Satura iegādāšanās tiešsaistes mūzikas pakalpojumos.

Tālāk redzamie norādījumi attiecas uz Music Center for PC izmantošanu. Music Center for PC ir ieteicamā
lietojumprogramma Walkman ierīcēm. Instalējiet Music Center for PC iepriekš.

Piezīme
Importētais saturs ir paredzēts tikai privātai lietošanai. Lai saturu izmantotu citiem nolūkiem, nepieciešama autortiesību īpašnieku
atļauja.

Ja lietojat Mac datoru, izmantojiet Content Transfer.

Satura importēšana no audio kompaktdiska programmatūrā Music Center for PC

Detalizētu informāciju par šo procedūru skatiet [How to use] Music Center for PCatbalsta vietnē.
(http://www.sony.net/smc4pc/)

Padoms

Audio kompaktdisku importēšanai var izmantot arī iTunes, ne tikai Music Center for PC.

Datorā glabāta satura importēšana programmatūrā Music Center for PC

Izmantojiet datoru, kurā ir instalēta Music Center for PC.1.

Palaidiet Music Center for PC.2.

Datora diskdzinī ievietojiet audio kompaktdisku.
Audio kompaktdiska saturs parādīsies Music Center for PC ekrānā.
Formāta iestatījumu kompaktdisku importēšanai var mainīt, ja nepieciešams.

Lai iegūtu augstāku skaņas kvalitāti: FLAC
Parastā kvalitātē: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)

3.

Importējiet audio kompaktdiskā esošo mūzikas saturu lietojumprogrammā Music Center for PC.4.

Izmantojiet datoru, kurā ir instalēta Music Center for PC.1.

Palaidiet Music Center for PC.2.

No kreisās rūts Music Center for PCekrānā, atlasiet izvēlni lai veiktu satura importēšanu no datora.
Varat norādīt mapi, kuru vēlaties saturu importēt.

3.

Sākt satura importēšana.4.
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Detalizētu informāciju par šo procedūru skatiet [How to use] Music Center for PCatbalsta vietnē.
(http://www.sony.net/smc4pc/)

Ārējas multivides ierīces satura importēšana datorā.

Izmantojiet ārējo multivides ierīci, kurā ir mūzikas saturs.
Šie norādījumi izmantošanai programmā Windows Explorer. Ja lietojat Mac datoru, izmantojiet Finder.

Satura iegādāšanās tiešsaistes mūzikas pakalpojumos

Mūzikas saturu varat iegādāties tiešsaistes mūzikas pakalpojumos.
Pārbaudiet sava pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu rokasgrāmatu. Katram pakalpojumu sniedzējam ir atšķirīgas
lejupielādes procedūras, saderīgi faila formāti un maksājumu metodes. Ņemiet vērā, ka pakalpojumu sniedzējs var
izvēlēties pārtraukt vai izbeigt pakalpojumu bez iepriekšēja brīdinājuma.

Saistītās tēmas
Programmatūras Music Center for PC (Windows) instalēšana

Programmatūras Content Transfer (Mac) instalēšana

Satura pārsūtīšana no Windows datora, izmantojot Music Center for PC

Satura pārsūtīšana, izmantojot programmu Windows Explorer
Satura pārsūtīšana no Mac datora, izmantojot Content Transfer

Satura pārsūtīšana, izmantojot Mac Finder

Mūzikas atskaņošana

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Pievienojiet ārējo multivides ierīci datoram.1.

Atveriet ārējo multivides ierīci programmā Windows Explorer.2.

Atveriet [Music] mapi datorā, izmantojot Windows Explorer.3.

Velciet un nometiet mapes vai failus no ārējās multivides ierīces [Music] mapē datorā.4.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Satura pārsūtīšana no Windows datora, izmantojot Music Center for PC

Varat pārsūtīt saturu, kas tiek glabāts Windows datorā, uz Walkman, izmantojot Music Center for PC.

Detalizētu informāciju par šo procedūru skatiet [How to use] Music Center for PCatbalsta vietnē.
(http://www.sony.net/smc4pc/)

Piezīme
Neatvienojiet USB kabeli datu pārsūtīšanas laikā. Pretējā gadījumā dati var tikt bojāti.

Pārsūtītais saturs ir paredzēts tikai privātai lietošanai. Lai saturu izmantotu citiem nolūkiem, nepieciešama autortiesību īpašnieku
atļauja.

Saistītās tēmas

Izmantojiet datoru, kurā ir instalēta Music Center for PC.1

Palaidiet Music Center for PC.2

Savienojiet Walkman ar datoru, izmantojot USB.3

Noklikšķiniet uz  programmatūrā Music Center for PC kreisajā apakšējā stūrī, lai atvērtu Walkman
satura sarakstu.

4

Atlasiet [Music Library], lai atvērtu satura sarakstu Music Center for PC.5

Atlasiet albumu vai ierakstus, kurus vēlaties pārsūtīt.6

Noklikšķiniet uz , lai pārsūtītu.7

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Programmatūras Music Center for PC (Windows) instalēšana

Mūzikas satura sagatavošana

Satura pārsūtīšana, izmantojot programmu Windows Explorer
Mūzikas atskaņošana

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Satura pārsūtīšana, izmantojot programmu Windows Explorer

Varat pārsūtīt saturu tieši, velkot un nometot to no Windows Explorer.

Piezīme

Ievērojiet tālāk norādītos piesardzības pasākumus. Pretējā gadījumā, iespējams, Walkman nevarēs atskaņot failus.

Nemainiet saknes mapju nosaukumus (piemēram, [MUSIC]).
Pārsūtiet failus tikai uz mapi [MUSIC].
Datu pārsūtīšanas laikā neatvienojiet USB kabeli.
Neformatējiet Walkman atmiņu datorā.

Pārsūtītais saturs ir paredzēts tikai privātai lietošanai. Lai saturu izmantotu citiem nolūkiem, nepieciešama autortiesību īpašnieku
atļauja.

Savienojiet Walkman ar datoru, izmantojot USB.1

Atveriet [WALKMAN] mapi, kā minēts tālāk.

Windows 10:  
Atveriet [Failu pārlūks] izvēlnē [Sākums]. Atlasiet [WALKMAN] no kreisās rūts.
Windows 8.1: 
Atveriet [Failu pārlūks] no [Darbvirsma]. Atlasiet [WALKMAN] no saraksta sadaļā [Šis dators].
Windows 7: 
Atlasiet [Sākt], [Dators] un pēc tam [WALKMAN].

2

Atveriet [WALKMAN] mapi [MUSIC].3

Velciet un nometiet failus vai mapes, kas atrodas datorā, mapē [MUSIC].

Pārliecinieties, ka pārsūtīšana ir pabeigta. Atvienojiet Walkman no datora.

4
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Neatvienojiet Walkman, kad mirgo OPR indikators. Pretējā gadījumā pārsūtītie vai Walkman glabātie dati var tikt bojāti. Ja
Walkman failu pārsūtīšanas laikā tiek atvienots, Walkman var tikt saglabāti nevajadzīgi faili. Ja tā notiek, pārsūtiet lietojamos
failus atpakaļ uz datoru un formatējiet Walkman.

Saistītās tēmas
Mūzikas satura sagatavošana

Satura pārsūtīšana no Windows datora, izmantojot Music Center for PC

Mūzikas atskaņošana

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Satura importēšana no Walkman uz Music Center for PC

Detalizētu informāciju par šo procedūru skatiet [How to use] Music Center for PCatbalsta vietnē.
(http://www.sony.net/smc4pc/)

Piezīme

Neatvienojiet USB kabeli datu pārsūtīšanas laikā. Pretējā gadījumā dati var tikt bojāti.

Importētais saturs ir paredzēts tikai privātai lietošanai. Lai saturu izmantotu citiem nolūkiem, nepieciešama autortiesību īpašnieku
atļauja.

Saistītās tēmas
Programmatūras Music Center for PC (Windows) instalēšana

Mūzikas atskaņošana

Atbalstītie formāti

Izmantojiet datoru, kurā ir instalēta Music Center for PC.1

Palaidiet Music Center for PC.2

Savienojiet Walkman ar datoru, izmantojot USB.3

Noklikšķiniet uz  apakšējā kreisajā stūrī Music Center for PC, lai atvērtu Walkman satura sarakstu.4

Walkman satura sarakstā, izvēlieties saturu, kuru vēlaties importēt uz Music Center for PC.5

Noklikšķiniet uz  programmatūrā Music Center for PC.6

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Satura pārsūtīšana no Mac datora, izmantojot Content Transfer

Varat izmantot Content Transfer. Nevar pārsūtīt saturu, kuru aizsargā autortiesības.

Piezīme
Darbība netiek garantēta; tas atkarīgs no iTunes versijas.

Izmantojiet datoru, kurā ir instalēta Content Transfer.1

Palaidiet Content Transfer.2

Savienojiet Walkman ar datoru, izmantojot USB.3

Atveriet Finder vai iTunes. Pēc tam atlasiet saturu.4

Velciet un nometiet saturu programmā Content Transfer.

Apstipriniet, ka pārsūtīšana ir pabeigta. Atvienojiet Walkman no datora.

5
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Neatvienojiet USB kabeli datu pārsūtīšanas laikā. Pretējā gadījumā dati var tikt bojāti.

Pārsūtītais saturs ir paredzēts tikai privātai lietošanai. Lai saturu izmantotu citiem nolūkiem, nepieciešama autortiesību īpašnieku
atļauja.

Saistītās tēmas
Programmatūras Content Transfer (Mac) instalēšana

Mūzikas satura sagatavošana

Mūzikas atskaņošana

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Satura pārsūtīšana, izmantojot Mac Finder

Varat pārsūtīt saturu tieši, velkot to no Finder un nometot.

Piezīme
Ievērojiet tālāk norādītos piesardzības pasākumus. Pretējā gadījumā Walkman, iespējams, nevarēs atskaņot failus.

Nemainiet saknes mapju nosaukumus (piemēram, [MUSIC]).
Pārsūtiet failus tikai uz mapi [MUSIC].
Neatvienojiet USB kabeli datu pārsūtīšanas laikā.
Neformatējiet Walkman atmiņu datorā.

Pārsūtītais saturs ir paredzēts tikai privātai lietošanai. Lai saturu izmantotu citiem nolūkiem, nepieciešama autortiesību īpašnieku
atļauja.

Neatvienojiet Walkman, kad mirgo OPR indikators. Pretējā gadījumā pārsūtītie vai Walkman glabātie dati var tikt bojāti. Ja
Walkman failu pārsūtīšanas laikā tiek atvienots, Walkman var tikt saglabāti nevajadzīgi faili. Ja tā notiek, pārsūtiet lietojamos
failus atpakaļ uz datoru un formatējiet Walkman.

Savienojiet Walkman ar ieslēgtu datoru, izmantojot USB.1

Programmas Finder sānu joslā atlasiet [WALKMAN].2

Atveriet [MUSIC] mapi [WALKMAN] ierīcē.3

Velciet vēlamos failus vai mapes ( ) un nometiet tās [WALKMAN] mapē [MUSIC] ( ).

Apstipriniet, ka pārsūtīšana ir pabeigta. Atvienojiet Walkman no datora.

4
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Saistītās tēmas
Programmatūras Content Transfer (Mac) instalēšana

Mūzikas satura sagatavošana

Mūzikas atskaņošana

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Atskaņošanas saraksta izveide datorā

Nevar izveidot atskaņošanas sarakstu, izmantojot Walkman. Izveidojiet atskaņošanas sarakstu datorā un pārsūtiet to uz
Walkman.

Windows:
Izveidojiet atskaņošanas sarakstu, izmantojot Music Center for PC, un pārsūtiet to uz Walkman.
Izveidojiet atskaņošanas sarakstu, izmantojot iTunes. Importējiet atskaņošanas sarakstu un pārsūtiet to uz Walkman,
izmantojot Music Center for PC.

Mac:
Izveidojiet atskaņošanas sarakstu, izmantojot iTunes, un pārsūtiet to uz Walkman, izmantojot Content Transfer.

Padoms

Detalizētas instrukcijas skatiet programmatūras tiešsaistes palīdzības informācijā.

Saistītās tēmas
Satura pārsūtīšana no Windows datora, izmantojot Music Center for PC
Satura pārsūtīšana no Mac datora, izmantojot Content Transfer

Pāriešana uz iepriekšējo vai nākamo vienumu (mapi/atskaņošanas sarakstu/albumu)

Atskaņošanas diapazona mainīšana (mapi/atskaņošanas saraksta/albums)

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

53



Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Piezīmes par satura pārsūtīšana no datora

Velciet un nometiet saturu pareizā mapē, kā parādīts turpmākajos attēlos. Walkman var atskaņot saturu, kas ir saglabāts
no pirmā līdz septītajam katras mapes līmenim.

Piezīme
Nepārdēvējiet šādas noklusējuma mapes. Pretējā gadījumā Walkman neatpazīs mapes.

MUSIC

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Mūzikas atskaņošana

Jums ir nepieciešams pārsūtīt mūzikas saturu no datora uz Walkman iepriekš.

Izmantojot datoru ar sistēmu Windows
Lietojiet Music Center for PC, lai pārsūtītu saturu no kompaktdiska vai datora uz Walkman.
Velciet un nometiet saturu no Windows Explorer.

Mac datorā
Izmantojiet Content Transfer, lai pārsūtītu saturu no iTunes.
Velciet un nometiet saturu no Finder.

Padoms

Walkman automātiski izslēgsies, ja nelietosiet Walkman 30 minūtes (tikai, ja atskaņošana ir apturēta). Turiet nospiestu pogu ( )
3 sekundes, lai ieslēgtu Walkman ierīci.

Pēc tam, kad Walkman atskaņo pēdējo dziesmu, Walkman automātiski atsāk atskaņošanu no pirmā ieraksta secīgā kārtībā.

Piezīme

Nospiediet pogu ( ), lai sāktu atskaņošanu.

Vēlreiz nospiediet pogu ( ), lai apturētu atskaņošanu.

1

Darbību poga Funkcija

 ( ) Nospiediet pogu, lai sāktu vai apturētu atskaņošanu.

 ( )
Nospiediet pogu, lai pārietu uz pašreizējā ieraksta sākumu vai iepriekšējo ierakstu.
Turiet nospiestu pogu, lai ātri attītu ierakstu atskaņošanas laikā.

 ( )
Nospiediet pogu, lai pārietu uz nākamā ieraksta sākumu.
Turiet nospiestu pogu, lai ierakstu ātri patītu uz priekšu atskaņošanas laikā.
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Atkarībā no tā, kādā veidā ieraksti tika pārsūtīti uz Walkman, Walkman var atskaņot ierakstus tādā secībā, kas atšķiras no
ierakstu secības datorā. Lai norādītu ierakstu secību, izveidojiet atskaņošanas sarakstu, izmantojot Music Center for PC vai
iTunes, un pārsūtiet to uz Walkman.

Saistītās tēmas
Atskaņošanas saraksta izveide datorā

Walkman ieslēgšana vai izslēgšana
Programmatūras Music Center for PC (Windows) instalēšana

Mūzikas satura sagatavošana

Satura pārsūtīšana no Windows datora, izmantojot Music Center for PC

Satura pārsūtīšana, izmantojot programmu Windows Explorer

Satura pārsūtīšana no Mac datora, izmantojot Content Transfer
Satura pārsūtīšana, izmantojot Mac Finder

Skaļuma regulēšana

Atskaņošanas režīma maiņa (atkārtot/jaukta secība)

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Pāriešana uz iepriekšējo vai nākamo vienumu (mapi/atskaņošanas sarakstu/albumu)

Padoms

Lai atskaņotu ierakstus atskaņošanas sarakstā, jums iepriekš jāpārsūta atskaņošanas sarakstu uz Walkman. Izveidojiet un
pārsūtiet atskaņošanas sarakstus uz Walkman, izmantojot programmatūru, piem., Music Center for PC.

Piezīme
Nevar pāriet uz iepriekšējo vai nākamo vienumu austiņu atskaņošanas režīmā.

Saistītās tēmas
Mūzikas atskaņošana

Atskaņošanas diapazona mainīšana (mapi/atskaņošanas saraksta/albums)

Atskaņošanas saraksta izveide datorā

Veiciet dubultklikšķi uz pogas (  vai ).

Veiciet dubultklikšķi uz pogas ( ), lai pārietu uz nākamā vienuma (mapes/atskaņošanas saraksta/albuma)
sākumu.
Jūs dzirdēsiet balss norādījumus (Next Folder, Next Playlist, Next Album).

Veiciet dubultklikšķi uz pogas ( ), lai atgrieztos pie pirmā ieraksta pašreizējā vienumā (mapē/atskaņošanas
sarakstā/albumā).
Jūs dzirdēsiet balss norādījumus (Previous Folder, Previous Playlist, Previous Album).

Vēlreiz veiciet dubultklikšķi uz pogas ( ), lai pārietu atpakaļ uz iepriekšējā vienuma (mapes/atskaņošanas
saraksta/albuma) sākumu.
Jūs dzirdēsiet balss norādījumus (Previous Folder, Previous Playlist, Previous Album).

1

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Atskaņošanas režīma maiņa (atkārtot/jaukta secība)

Atskaņošanas režīmam var atlasīt kādu no šādām iespējām. Walkman atskaņo ierakstus parastā atskaņošanas režīmā,
pēc noklusējuma.
Atskaņošanas režīmu nevar mainīt, kad atskaņošana notiek austiņu režīmā.

Parasta atskaņošana
Atkārtota atskaņošana
Atskaņošana jauktā secībā
Visu ierakstu atskaņošana jauktā secībā
Viena ieraksta atkārtota atskaņošana

Atkārtota atskaņošana

Walkman atkārtoti atskaņo ierakstus. Varat mainīt atskaņošanas diapazonu.

Padoms

Lai atkārtoti atskaņotu pašreizējo ierakstu, veiciet dubultklikšķi uz pogas ( ) atskaņošanas laikā.

Atskaņošanas diapazonam ir iestatīts [Folder Mode] kā noklusējums. Lai atkārtoti atskaņotu ierakstus no albuma, iestatiet
atskaņošanas diapazonam [Album Mode]. Ja vēlaties atskaņot visus ierakstus atkārtoti, iestatiet atskaņošanas diapazonam
[Folder Mode] un izvēlieties [Normal Play] kā atskaņošanas režīmu.

Atskaņošana jauktā secībā

Walkman atskaņo ierakstus atlasītajā atskaņošanas vienumā jauktā secībā. Varat mainīt atskaņošanas diapazonu.

Padoms

Nospiediet pogu ( ) vairākas reizes, līdz atskan [Repeat Play].
Ikreiz, kad nospiežat pogu ( ), jūs dzirdēsit balss norādījumus un atskaņošanas režīms tiks mainīts tālāk norādītajā
secībā.  
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...  
Lai pārslēgtu uz nākamo atskaņošanas režīmu, pagaidiet, līdz beidzas balss vadība.

1.

Nospiediet pogu ( ) vairākas reizes, līdz atskan [Shuffle Play].
Ikreiz, kad nospiežat pogu ( ), jūs dzirdēsit balss norādījumus un atskaņošanas režīmā mainās šādā secībā.  
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...  
Lai pārslēgtu uz nākamo atskaņošanas režīmu, pagaidiet, līdz beidzas balss vadība.

1.
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Atskaņošanas diapazonam ir iestatīts [Folder Mode] kā noklusējums. Lai atskaņotu dziesmas no albuma jauktā secībā, iestatiet
atskaņošanas diapazonam [Album Mode]. Ja jūs vēlaties atskaņot visus ierakstus jauktā secībā, iestatiet atskaņošanas režīmam
[Shuffle All].

Visu ierakstu atskaņošana jauktā secībā

Walkman atskaņo visus ierakstus jauktā secībā.

Piezīme
Atskaņošanas diapazonu nevar mainīt atskaņošanas laikā.

Iepriekšējo vai nākamo mapi/albumu nevar izlaist atskaņošanas laikā.

Viena ieraksta atkārtota atskaņošana

Walkman atkārtoti atskaņo pašreizējo ierakstu.

Piezīme
Vienu dziesmas atkārtotas atskaņošanas laikā nevar mainīt atskaņošanas diapazonu.

Saistītās tēmas
Mūzikas atskaņošana

Atskaņošanas diapazona mainīšana (mapi/atskaņošanas saraksta/albums)

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Nospiediet pogu ( ) vairākas reizes, līdz atskan [Shuffle All ].
Ikreiz, kad nospiežat pogu ( ), jūs dzirdēsit balss norādījumus un atskaņošanas režīms tiks mainīts tālāk norādītajā
secībā.  
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...  
Lai pārslēgtu uz nākamo atskaņošanas režīmu, pagaidiet, līdz beidzas balss vadība.

1.

Veiciet dubultklikšķi uz pogas ( ) atskaņošanas laikā.
Lai atceltu viena ieraksta atkārtotas atskaņošanas režīmu, vēlreiz veiciet dubultklikšķi uz pogas ( ).

1.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

60



Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Atskaņošanas diapazona mainīšana (mapi/atskaņošanas saraksta/albums)

Varat mainīt atskaņošanas diapazonu. Walkman pēc noklusējuma atskaņo ierakstus pēc mapēm.

Piezīme
Atskaņošanas diapazonu nevar mainīt austiņu atskaņošanas režīmā.

Saistītās tēmas
Mūzikas atskaņošana

Turiet nospiestu pogu ( ) 3 sekundes, lai atlasītu vēlamo diapazonu.

Katru reizi, kad jūs turiet nospiestu pogu ( ) 3 sekundes, jūs dzirdēsit balss norādījumus un atskaņošanas
diapazons mainīsies šādā secībā.  
[Folder Mode] – [Playlist Mode] – [Album Mode] – [Folder Mode]...
Lai pārslēgtu uz nākamo atskaņošanas diapazonu, pagaidiet, līdz beidzas balss norādījumi.

Folder Mode
Walkman atskaņo ierakstus pēc mapes. Mapes ir ierakstu grupas, ko var skatīt programmā Windows Explorer
vai MacFinder.

Playlist Mode
Walkman atskaņo ierakstus pēc atskaņošanas saraksta. Izveidojiet atskaņošanas sarakstus, izmantojot
programmatūru (piemēram, Music Center for PC vai iTunes), lai ierakstus atskaņotu jūsu izvēlētajā secībā. Ja
neviens atskaņošanas saraksts nav pārsūtīts, šo diapazonu nevar atlasīt.

Album Mode
Walkman atskaņo ierakstus pēc albumiem. Albumi ir ierakstu grupas, kas sakārtotas, pamatojoties uz albuma
informāciju.

1

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Atskaņošanas saraksta izveide datorā

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Walkman ierakstu dzēšana

Jūs nevarat dzēst ierakstus, izmantojot Walkman.
Lai izdzēstu ierakstu no Walkman, lietojiet programmatūru datorā.
Windows: izmantojiet Windows Explorer.
Mac: izmantojiet Mac Finder.

Padoms
Walkman ierīcē ir iepriekš instalēts mūzikas paraugs. Lietojiet programmatūru datorā, lai dzēstu parauga mūziku.

Piezīme

Dzēšot ierakstus, izmantojot datoru, nedzēsiet vai nepārdēvējiet saknes mapi (piemēram, [MUSIC]). Pretējā gadījumā Walkman
neatpazīs saturu.

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Ko jūs varat darīt ar Bluetooth funkciju

Walkman izmanto Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.
Ar Bluetooth bezvadu tehnoloģiju, jūs varat veikt šādas darbības.

Klausīties mūziku Bluetooth ierīcē, izmantojot bezvadu savienojumu.
Atbildēt un beigt tālruņa zvanu viedtālrunī, izmantojot bezvadu savienojumu.

Mūzikas klausīšanās

Jūs varat saņemt audio signālus no Bluetooth ierīcēm (* 1), lai baudītu mūziku, izmantojot bezvadu savienojumu.

Atbildēšana uz tālruņa zvanu

Var atbildēt un beigt tālruņa sarunu, izmantojot aktīvu Bluetooth savienojumu.

Saistītās tēmas
Funkcijas Bluetooth ieslēgšana/izslēgšana

Piezīmes par funkciju Bluetooth.

viedtālruņi, mobilie tālruņi, vai mūzikas atskaņotāji, u.c.* 1

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Savienojuma izveide ar viedtālruni (NFC) ar vienu pieskārienu

Pieskaroties ar Walkman viedtālrunim, Walkman ieslēdzas un automātiski veido pāra savienojumu ar viedtālruni.  
Var izveidot Bluetooth savienojumu ar vienkāršu darbību.

Saderīgie viedtālruņi
NFC saderīgi viedtālruņi ar operētājsistēmu Android4.1 vai jaunāku

NFC
NFC (Near Field Communication) tehnoloģija nodrošina neliela darbības rādiusa bezvadu saziņu starp dažādām ierīcēm
(piem., viedtālruņiem un ierīcēm ar mikroshēmām). Izmantojot NFC tehnoloģiju, datu apmaiņu (* 1) var viegli realizēt,
vienkārši saliekot NFC saderīgas ierīces kopā (piem., ar N-zīmes simbolu vai vietā, kas norādīta uz katras ierīces).

Bluetooth savienojums pārī, u.c*1

Atbloķējiet viedtālruņa ekrāns.1

Viedtālrunī ieslēdziet NFC funkciju.

Plašāku informāciju skatiet viedtālruņa lietošanas pamācībā.

2

Pielieciet viedtālruņa N atzīmi ( ) pie Walkman ierīces N atzīmes ( ).

Turiet Walkman un viedtālrunis kopā, līdz brīdim kad viedtālrunis reaģē.
Ja jūs nevarat atrast viedtālruņa N atzīmi, skatiet viedtālruņa lietošanas pamācību.

3

Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pabeigtu savienošanu pārī.

Kad Walkman izveido savienojumu ar viedtālruni, indikators ( ) iedegas.

4
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Walkman un viedtālruņa savienojuma pārtraukšana
Vēlreiz pieskarieties ar Walkman viedtālrunim.
Atvienojot Walkman no viedtālruņa, saliekot ierīces kopā, Walkman pārslēdzas uz Walkman režīmu.

Padoms

Ja nevar pievienot Walkman viedtālrunim, mēģiniet veikt šādas darbības:
Ja viedtālruņa ekrāns ir bloķēts, atbloķējiet ekrānu.
Lēnām virziet viedtālruni virs Walkman N zīmes ( ).
Ja jūsu viedtālrunis ir futrālī, izņemiet to no futrāļa.

Piezīme
Ja ar tālruni pieskaras Walkman N atzīmei ( ), kad tiek izmantota Universālā tālvadības pults (tikai NW-WS625), Universālā
tālvadības pults var izslēgties. Šajā gadījumā atkārtoti ieslēdziet universālo tālvadības pulti.

Saistītās tēmas
Walkman ieslēgšana vai izslēgšana

Funkcijas Bluetooth ieslēgšana/izslēgšana

Piezīmes par funkciju Bluetooth.

Pārliecināšanās par statusu, izmantojot OPR indikatoru

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Walkman savienošana ar pārī nesavienotu Android viedtālruni pirmo reizi

Savienojot Walkman ar Android viedtālruni, varat klausīties mūziku viedtālrunī. Pirms izmantojat Walkman ar Android
viedtālruni, savienojiet pārī Walkman un viedtālruni. Tiklīdz Walkman un viedtālrunis ir savienoti pārī, jūs varat viegli
savienot Walkman un viedtālruni arī turpmāk.

Pārliecinieties, ka Walkman ir ieslēgts un ka Bluetooth funkcija ir izslēgta.

Ja Bluetooth funkcija ir ieslēgta, turiet nospiestu pogu ( ) 2 sekundes. Indikatora krāsa ( ) mainīsies.

1

Turiet nospiestu pogu ( ) uz 7 sekundēm.

Indikators ( ) ātri mirgos un sāksies savienošana pārī.

2

Viedtālrunī ieslēdziet Bluetooth funkciju.3
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Padoms

Ja viedtālrunim ir NFC funkcija, ierīces var savienot pārī un izveidot savienojumu, saliekot tās kopā.

Piezīme
Kad savienošana pārī ir veiksmīgi pabeigta, lai turpmāk izveidotu savienojumu starp ierīcēm, tās nav atkārtoti jāsavieno pārī.

Iepriekš minētā procedūra ir piemērs. Detalizētu informāciju skatiet Androidviedtālruņa lietošanas pamācībā.

Ja Walkman un viedtālrunis savienojat pārī, izmantojot Universālā tālvadības pults (tikai NW-WS625), Universālā tālvadības pults
var izslēgties. Šajā gadījumā atkārtoti ieslēdziet universālo tālvadības pulti.

Pieskarieties Walkman modeļa nosaukumam. ([NW-WS623] vai [NW-WS625])

Atkarībā no izmantotā viedtālruņa meklēšana var tikt sākta automātiski.
Ja nepieciešams ievadīt piekļuves atslēgu, ievadiet “0000”. “Piekļuves atslēga” var tikt nosaukta arī par “Piekļuves
kodu”, “PIN kodu”, “PIN skaitli” vai “Paroli”.
Pārliecinieties, ka Walkman un viedtālrunis ir savienoti pārī. Kad savienojums ir izveidots, iedegsies indikators ( ).

4

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Saistītās tēmas
Funkcijas Bluetooth ieslēgšana/izslēgšana

Walkman savienošana ar pārī savienotu viedtālruni

Savienojuma izveide ar viedtālruni (NFC) ar vienu pieskārienu

Piezīmes par funkciju Bluetooth.

Pārliecināšanās par statusu, izmantojot OPR indikatoru

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Walkman savienojuma izveide ar pārī nesavienotu iPhone ierīci pirmo reizi

Izveidojot savienojumu starp Walkman un iPhone, varat klausīties mūziku iPhone. Pirms izmantojat Walkman ar iPhone,
savienojiet Walkman un iPhone pārī. Tiklīdz iPhone un Walkman ir savienoti pārī, jūs varat viegli izveidot savienojumu
starp Walkman un iPhone arī turpmāk.

Pārliecinieties, ka Walkman ir ieslēgts un ka Bluetooth funkcija ir izslēgta.

Ja Bluetooth funkcija ir ieslēgta, turiet nospiestu pogu ( ) 2 sekundes. Indikatora krāsa ( ) mainīsies.

1

Turiet nospiestu pogu ( ) uz 7 sekundēm.

Indikators ( ) ātri mirgos un sāksies savienošana pārī.

2

iPhone tālrunī ieslēdziet Bluetooth funkciju.3
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Piezīme

Kad savienošana pārī ir veiksmīgi pabeigta, lai turpmāk izveidotu savienojumu starp ierīcēm, tās nav atkārtoti jāsavieno pārī.

Iepriekš minētā procedūra ir piemērs. Detalizētu informāciju skatiet iPhone lietošanas pamācībā.

Ja Walkman un iPhone tiek savienoti pārī, izmantojot universālo tālvadības pulti (tikai NW-WS625), Universālā tālvadības pults
var izslēgties. Šādā gadījumā atkārtoti ieslēdziet universālo tālvadības pulti.

Saistītās tēmas
Funkcijas Bluetooth ieslēgšana/izslēgšana

Walkman savienošana ar pārī savienotu viedtālruni

Pieskarieties sava Walkman modeļa nosaukumam. ([NW-WS623] vai [NW-WS625])

Ja nepieciešams ievadīt piekļuves atslēgu, ievadiet “0000”. Piekļuves atslēga var tikt dēvēta arī par piekļuves kodu,
PIN kodu, PIN skaitli vai paroli.
Pārliecinieties, ka Walkman un iPhone ir savienoti pārī. Kad savienojums ir izveidots, iedegsies indikators ( ).

4

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Piezīmes par funkciju Bluetooth.

Pārliecināšanās par statusu, izmantojot OPR indikatoru

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Walkman savienošana ar pārī savienotu viedtālruni

Ja esat savienojis pārī Walkman un viedtālrunis pirms Walkman ir reģistrēts viedtālrunī. Walkman varat viegli savienot ar
viedtālruni.

Padoms
Kad Walkman izveido savienojumu ar viedtālruni, viedtālruņa ekrānā tiek parādīts Walkman modeļa nosaukums. Ja nav šis
Walkman nav pievienots, pieskarieties modeļa nosaukumam.

Lai klausītos mūziku, kas saglabāta Walkman, kamēr Walkman ir savienots ar viedtālruni, turiet nospiestu pogu ( ) uz
2 sekundēm, lai pārslēgtos uz Walkman režīmu.

Ja savienojuma izveide neizdodas, mēģiniet veikt šādas darbības.
Izslēdziet Bluetooth funkciju Walkman ierīcē, un atkal to ieslēdziet.
Izslēdziet Bluetooth funkciju viedtālrunī, un atkal to ieslēdziet.

Ieslēdziet Bluetooth funkciju pēdējā pievienotajā viedtālrunī.1

Pārliecinieties, ka Walkman atskaņotājs ir ieslēgts.2

Turiet nospiestu pogu ( ) 2 sekundes, lai ieslēgtu Bluetooth funkciju.

Ja izslēdzat Walkman, kamēr Bluetooth funkcija ir aktīva, Bluetooth funkcija ieslēgsies automātiski nākamreiz, kad
ieslēgsit Walkman.
Walkman izveidos savienojumu ar pēdējo pievienoto viedtālruni. Būs dzirdami balss norādījumi un iedegsies
indikators ( ).

3
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Saistītās tēmas
Walkman savienošana ar pārī nesavienotu Android viedtālruni pirmo reizi

Walkman savienojuma izveide ar pārī nesavienotu iPhone ierīci pirmo reizi

Savienojuma izveide ar viedtālruni (NFC) ar vienu pieskārienu

Piezīmes par funkciju Bluetooth.

Pārliecināšanās par statusu, izmantojot OPR indikatoru
Walkman vai viedtālruņa atlasīšana kā skaņas avotu

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
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Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Funkcijas Bluetooth ieslēgšana/izslēgšana

Bluetooth funkcijas izslēgšana
Atkārtoti turiet nospiestu pogu ( ) 2 sekundes. Indikatora krāsa ( ) mainīsies.

Padoms
Akumulatora darbības laiks kļūst ievērojami īsāks, kad Bluetooth funkcija ir aktīva.

Kad Walkman savienojat ar Bluetooth ierīci, Walkman automātiski aktivizē austiņa režīmu. Lai pārslēgtos uz Walkman režīmu,
turiet nospiestu pogu ( ) 2 sekundes. Kad Walkman aktivizē Walkman režīmu, Bluetooth ierīces mūzikas atskaņošana tiek
pārtraukta automātiski.

Turiet nospiestu pogu ( ) 3 sekundes, lai ieslēgtu Walkman ierīci.1

Turiet nospiestu pogu ( ) 2 sekundes, lai ieslēgtu Bluetooth funkciju.

Indikators ( ) sāks mirgot. Walkman automātiski izveidos savienojumu ar pēdējo pievienoto Bluetooth ierīci, un
pēc tam iedegsies indikators.

2
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Ja izslēdzat Walkman, kamēr Bluetooth funkcija ir aktīva, Bluetooth funkcija ieslēgsies automātiski nākamreiz, kad ieslēgsit
Walkman.

Saistītās tēmas
Savienojuma izveide ar viedtālruni (NFC) ar vienu pieskārienu

Walkman savienošana ar pārī nesavienotu Android viedtālruni pirmo reizi

Walkman savienojuma izveide ar pārī nesavienotu iPhone ierīci pirmo reizi
Walkman savienošana ar pārī savienotu viedtālruni

Piezīmes par funkciju Bluetooth.

Viedtālrunī glabātās mūzikas atskaņošana

Pārliecināšanās par statusu, izmantojot OPR indikatoru

Walkman vai viedtālruņa atlasīšana kā skaņas avotu

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
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Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Viedtālrunī glabātās mūzikas atskaņošana

Izmantojot Bluetooth savienojumu, var atskaņot mūziku, kas saglabāta par viedtālrunī.

Padoms
Lai klausītos mūziku, kas saglabāta Walkman, kad Walkman ir savienots ar viedtālruni, turiet nospiestu pogu ( ) uz
2 sekundēm, lai pārslēgtos uz Walkman režīmu.

Var veikt atskaņošanas darbības (piem., sākt vai pauzēt atskaņošanu), izmantojot Universālā tālvadības pults (tikai NW-WS625).

Ja izslēdzat Walkman, kamēr Bluetooth funkcija ir aktīva, Bluetooth funkcija ieslēgsies automātiski nākamreiz, kad ieslēgsit
Walkman.

Ja balss norādījumi ir pārāk skaļi, lai atskaņotu mūziku, mēģiniet veikt šādas darbības.
Samaziniet skaļumu Walkman un tad palieliniet skaļumu viedtālrunī.

Piezīme

Turiet nospiestu pogu ( ) 3 sekundes, lai ieslēgtu Walkman ierīci.1

Turiet nospiestu pogu ( ) 2 sekundes, lai ieslēgtu Bluetooth funkciju.

Indikators ( ) sāks mirgot. Walkman automātiski izveidos savienojumu ar pēdējo pievienoto viedtālruni, un pēc
tam iedegsies indikators.

2

Nospiediet pogu ( ), lai sāktu atskaņošanu.

Tiks sākta viedtālrunī pieejamās mūzikas atskaņošana. Lai apturētu atskaņošanu, nospiediet pogu ( ).

3
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Atkarībā no viedtālruņa, kuru izmantojat, iespējams, nevarēs atskaņot mūziku, izmantojot Walkman. Šajā gadījumā atskaņojiet
mūziku, izmantojot viedtālruni.

Kad Walkman ir austiņu režīmā, nevar veikt šādas darbības.

Pāriešana uz iepriekšējo vai nākamo vienumu (mapi/atskaņošanas sarakstu/albumu).
Atskaņošanas režīma maiņa (atkārtot/jaukta secība).
Atskaņošanas diapazona maiņa (mapi/atskaņošanas saraksta/albums).

Saistītās tēmas
Savienojuma izveide ar viedtālruni (NFC) ar vienu pieskārienu

Walkman savienošana ar pārī nesavienotu Android viedtālruni pirmo reizi

Walkman savienojuma izveide ar pārī nesavienotu iPhone ierīci pirmo reizi

Walkman savienošana ar pārī savienotu viedtālruni

Bezvadu atskaņošanas kvalitātes atlasīšana
Piezīmes par funkciju Bluetooth.

Pārliecināšanās par statusu, izmantojot OPR indikatoru

Walkman vai viedtālruņa atlasīšana kā skaņas avotu

Universālās tālvadības pults izmantošana

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
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Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Walkman vai viedtālruņa atlasīšana kā skaņas avotu

Ja Walkman ir savienots ar viedtālruni, vienu no tiem var atlasīt kā skaņas avotu.

Walkman režīms

Jūs varat klausīties mūziku Walkman ierīcē.
Kamēr jūs klausāties mūziku uz Walkman, varat arī atbildēt uz zvanu viedtālrunī.

Austiņu režīms

Izmantojot Walkman, jūs varat klausīties viedtālruņa mūziku.
Varat atbildēt uz zvaniem viedtālrunī vai beigt zvanu.

Padoms
Kad Walkman savienojat ar Bluetooth ierīci, Walkman automātiski aktivizē austiņa režīmu. Mainot skaņas avotu no viedtālrunis
uz Walkman, atskaņošana viedtālrunī apstājas automātiski.

Ja izslēdzat Walkman, kamēr Bluetooth funkcija ir aktīva, Bluetooth funkcija ieslēgsies automātiski nākamreiz, kad ieslēgsit
Walkman.

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Turiet nospiestu pogu ( ) 2 sekundes, kad ir aktivizēta Bluetooth funkcija.

Katru reizi, kad jūs turat nospiestu pogu ( ), režīms pārslēdzas.

1

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Bezvadu atskaņošanas kvalitātes atlasīšana

Varat iestatīt, vai piešķirt prioritāti skaņas kvalitātei vai savienojuma stabilitātei.

3 iestatījumu apraksts

Turiet nospiestu pogu ( ) 3 sekundes, lai izslēgtu Walkman.1

Turiet nospiestu pogu ( ) 3 sekundes, kamēr turat nospiestu pogu (  vai ).

Walkman ieslēgsies. Pēc tam indikators ( ) mirgos un bezvadu atskaņošanas kvalitāte mainīsies.
Kad mainās bezvadu atskaņošanas kvalitātes iestatījumi, indikators ( ) mirgo atšķirīgi atkarībā no pašreizējā
iestatījuma. Sīkāku informāciju skatiet tālāk aprakstītajā tabulā.

Turot nospiestu pogu ( ), iestatījums tiks mainīts šādā secībā.
Savienojuma prioritāte – Standarta – Skaņas kvalitātes prioritāte
Ja opcija Skaņas kvalitātes prioritāte jau ir atlasīta, iestatījums netiek mainīts.

Turot nospiestu pogu ( ), iestatījums tiks mainīts šādā secībā.
Skaņas kvalitātes prioritāte – Standarta – Savienojuma prioritāte.
Ja opcija Savienojuma prioritāte jau ir atlasīta, iestatījums netiek mainīts.

2

Atkārtojiet iepriekš minētās darbības, līdz Walkman ir iestatīts uz nepieciešamo iestatījumu.3

Iestatījums Apraksts
Indikatora

mirgošanas
veids ( )
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Padoms

Atlasiet opciju Skaņas kvalitātes prioritāte, lai atskaņotu ierakstus, izmantojot AAC kodeku.

Piezīme
Mainot bezvadu atskaņošanas kvalitātes iestatījumu, var nenotikt nekādas izmaiņas — tas atkarīgs no viedtālruņa iestatījumiem.

Saistītās tēmas
Funkcijas Bluetooth ieslēgšana/izslēgšana

Viedtālrunī glabātās mūzikas atskaņošana

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Iestatījums Apraksts
Indikatora

mirgošanas
veids ( )

Savienojuma
prioritāte
(noklusējuma
iestatījums)

Šis iestatījums stabilizē bezvadu savienojumu. Tomēr skaņas kvalitāte var būt
zemāka nekā ar citiem iestatījumiem. Izmantojiet šo iestatījumu, ja
savienojums ir nestabila. (SBC)

Lampa
nomirgo vienu
reizi.

Standarta Šis iestatījums stabilizē savienojumu un skaņas kvalitāti. (SBC)
Lampa
nomirgo
divreiz.

Skaņas kvalitātes
prioritāte

Šis iestatījums pārraida skaņu augstā kvalitātē. Tomēr, savienojums var kļūt
nestabils. (AAC/SBC)

Lampa
nomirgo 3
reizes.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Piezīmes par funkciju Bluetooth.

Lai optimizētu Bluetooth sakarus, jāievēro tālāk norādītais.

Novietojiet Walkman atskaņotāju un Bluetooth ierīci pēc iespējas tuvāk vienu otrai. Bluetooth standarts nodrošina
darbību līdz pat 10 metru attālumam .
Pagrieziet iebūvēto Bluetooth antenu pievienotās Bluetooth ierīces virzienā.
Nebloķējiet antenu ar metāla objektu.
Nebloķējiet antenu ar kādu ķermeņa daļu, piemēram, roku.
Nebloķējiet antenu , ievietojot Walkman vai universālo tālvadības pulti (tikai NW-WS625) mugursomā vai pleca
somā.
Nebloķējiet antenu , izmantojot Walkman vai universālo tālvadības pulti (tikai NW-WS625) pārpildītā vietā.
Izvairieties no vietām, kur tiek izstaroti elektromagnētiskie viļņi. Piemēram, tuvu mikroviļņu krāsnīm, mobilajiem
tālruņiem, mobilajām spēļu ierīcēm vai bezvadu LAN tīkla vidē.

Bluetooth bezvadu tehnoloģijas īpatnību dēļ, skaņa var nedaudz kavēties.
Bluetooth starojums var ietekmēt elektronisku medicīnisko ierīču darbību. Izslēdziet Walkman vai universālo
tālvadības pulti (tikai NW-WS625) un citas Bluetooth ierīces tālāk norādītajās vietās.

Slimnīcās
Prioritātes sēdvietu tuvumā vilcienos
Lidmašīnās
Vietās, kur atrodas viegli uzliesmojošas gāzes (degvielas uzpildes stacijas utt.)
Automātisko durvju tuvumā
Ugunsgrēka signalizāciju tuvumā

Walkman atbalsta drošības funkcijas, kas atbilst Bluetooth standartam. Sony neuzņemas nekāda veida atbildību par
informācijas noplūdēm, kas rodas Bluetooth savienojuma lietošanas dēļ.
Pat tad, ja Bluetooth ierīce atbilst standartam, visi savienojumi un pareiza darbība netiek garantētas.
Atkarībā no Bluetooth ierīces Bluetooth savienojuma izveide var aizņemt noteiktu laiku.

Saistītās tēmas
Daļas un vadības pogas

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
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Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Piezīmes par viedtālruņa mūzikas atskaņošanu

Bluetooth tehnoloģijas īpatnību dēļ, jūsu ķermenis var bloķēt radio viļņu izplatīšanos. Tādēļ var tikt pārtraukta skaņa
no viedtālruņa.

Walkman labajā pusē ir iebūvēta Bluetooth antena. Ja skaņa tiek pārtraukta, mēģiniet rīkoties šādi:

Pārlieciet viedtālruni sev labajā pusē vai priekšpusē.
Pagriezt viedtālruni.

Piezīme
Lai uzzinātu, kā sev piestiprināt viedtālruni, skatiet viedtālruņa ekspluatācijas rokasgrāmatu.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Atbildēšana uz zvanu/zvana beigšana

Varat atbildēt arī uz zvanu jūsu viedtālrunī. Jums nepieciešams izveidot Bluetooth savienojumu starp Walkman un
viedtālrunis jau iepriekš.

Padoms

Atbildēt uz zvanu vai pārtraukt zvanu var, nospiežot / /  pogu uz Universālā tālvadības pults (tikai NW-WS625).

Kamēr jūs runājat pa tālruni, Apkārtnes skaņu režīms ir izslēgts. Kad zvans tiek pārtraukts, apkārtnes skaņu režīms tiks
automātiski ieslēgts

Piezīme

Kad sarunai izmantojat Walkman, neaizsedziet mikrofonu ( ), ar rokām vai citu objektu.

Saistītās tēmas
Walkman savienošana ar pārī nesavienotu Android viedtālruni pirmo reizi

Walkman savienojuma izveide ar pārī nesavienotu iPhone ierīci pirmo reizi
Walkman savienošana ar pārī savienotu viedtālruni

Savienojuma izveide ar viedtālruni (NFC) ar vienu pieskārienu

Piezīmes par skaļuma iestatījumu viedtālruņa zvaniem

Zvana atteikšana

Nospiediet pogu ( ), lai atbildētu uz zvanu1

Nospiediet pogu ( ) lai pārtrauktu zvanu.2

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Zvana atteikšana

Kad Walkman ir pievienots viedtālrunim, var noraidīt zvanu, izmantojot Walkman.

Padoms

Zvanu var atteikt, turot nospiestu / /  pogu uz Universālā tālvadības pults (tikai NW-WS625) 2 sekundes.

Saistītās tēmas
Atbildēšana uz zvanu/zvana beigšana

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Turiet nospiestu pogu ( ) 2 sekundes, kad saņemat zvanu.1

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Piezīmes par skaļuma iestatījumu viedtālruņa zvaniem

Mūzikas skaļuma un zvanu skaļuma iestatījumi ir neatkarīgi viens no otra. Skaļuma iestatījumu zvaniem var pielāgot,
kamēr jūs runājat pa tālruni. Beidzot zvanu, skaļums atgriežas mūzikas klausīšanās līmenī.
Ja AVLS funkcija ir aktīva, Walkman turpinās zvanu skaļumu vidējā līmenī.

Saistītās tēmas
Atbildēšana uz zvanu/zvana beigšana
Skaļuma ierobežošana

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Kas ir apkārtnes skaņu režīms?

Apkārtnes skaņu režīms izmanto Walkman atskaņotāja kreisajā un labajā pusē iebūvētos mikrofonus, lai jums ļautu
dzirdēt apkārtējās skaņas pat austiņu lietošanas laikā. Pievērsiet uzmanību apkārtējām skaņām, lai mūzikas klausīšanos
varētu baudīt droši.

Piezīme
Apkārtnes skaņu režīms jums ļauj dzirdēt apkārtējās skaņas pat austiņu lietošanas laikā. Tomēr ņemiet vērā, ka šis režīms jums
neļauj dzirdēt visas apkārtējās skaņas. Apkārtnes skaņas var nebūt dzirdama labi, ņemot vērā apkārtējo vidi, Walkman
atskaņotās mūzikas tipu vai skaļuma līmeni. Ir ļoti jāuzmanās, kad Walkman atskaņotāju lietojat vietās, kur nespēja sadzirdēt
apkārtējās skaņas varētu būt bīstama (piemēram, uz ceļiem, kur notiek automašīnu vai velosipēdu satiksme).

Apkārtnes skaņu režīms var nedarboties pareizi, ja Walkman atskaņotāju lietojat ar austiņu uzgaļiem, kas nav piemēroti jūsu
ausīm. Izmantojiet atbilstoša lieluma austiņu uzgaļus, kas jūsu ausīm pieguļ ērti un cieši.

Saistītās tēmas
Apkārtnes skaņu režīma lietošana

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Palīdzības ceļvedis
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Apkārtnes skaņu režīma lietošana

Apkārtnes skaņu režīma izslēgšana

Cita apkārtnes skaņu režīma atlasīšana

Nospiediet pogu ( ), lai ieslēgtu apkārtnes skaņu režīmu.

Jūs dzirdēsiet pīkstošu skaņu. Indikators ( ) nomirgo divreiz. Apkārtnes skaņu režīms ieslēgsies.

1

Nospiediet pogu ( ).
Jūs dzirdēsiet pīkstošu skaņu. Indikators ( ) nomirgo divreiz.

1.

Nospiediet pogu ( ), lai ieslēgtu apkārtnes skaņu režīmu.1.

Veiciet dubultklikšķi uz pogas ( ) vairākas reizes, lai izvēlētos atbilstošu režīmu.
Attiecīgi tiks izmainīts apkārtnes skaņu skaļums. Katru reizi, kad veiksiet dubultklikšķi uz pogas ( ), jūs dzirdēsiet
balss norādījumus un Apkārtnes skaņu režīms mainīsies šādā secībā.

2.
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Piezīme
Pat izslēdzot Walkman, atlasītais režīms tiks saglabāts.

Kad jūs runājat pa viedtālruni, Apkārtnes skaņu režīms nedarbojas.

Apkārtnes skaņu dzirdamība var būt pasliktināta, kad izmantojat peldēšanai paredzētos uzgaļus. Šajā gadījumā izmantojiet
standarta uzgaļus.

Apkārtnes skaņas nevar labi dzirdēt pēc tam, kad Walkman ir lietots peldbaseinā vai okeānā. Pret sausu drānu vairākkārt,
aptuveni 30 reizes uzmanīgi pasitiet uz zonām ap pogām. Pēc tam atstājiet Walkman žūt uz sausu drāniņu istabas temperatūrā 2
līdz 3 stundas. Pārliecinieties, ka Walkman ir pilnīgi sauss pirms nākamās lietošanas reizes.

Saistītās tēmas
Kas ir apkārtnes skaņu režīms?

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

[Mode A] (klusi) – [Mode B] (standarta) – [Mode C] (skaļi) – [Mode A] (klusi)...
Lai pārslēgtu uz nākamo režīmu, pagaidiet, līdz beidzas balss norādījumi.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Komponenti un vadības pogas (universālā tālvadības pults)

(Tikai modeļiem, kuru komplektācijā ietilpst universālā tālvadības pults)

+ /– (skaļums) pogas
Nospiediet pogas, lai regulētu mūzikas atskaņošanas vai zvana skaļumu.

1.

/ /  poga (*1)

Turiet nospiestu pogu uz 2 sekundēm, lai ieslēgtu universālo tālvadības pulti.
Nospiediet pogu , lai sāktu vai apturētu atskaņošanu.
Nospiediet pogu, lai atbildētu vai beigtu zvanu, kamēr Walkman ir savienots ar viedtālruni.
Turiet nospiestu pogu uz 2 sekundēm, lai atteiktu zvanu.
Turiet nospiestu pogu uz 2 sekundēm, lai mainītu skaņas avotu (Walkman vai viedtālrunis).

2.

Indikators (sarkans/zils)

Indikatoram ir dažādas krāsas un mirgošanas veidi. Indikators norāda tālāk aprakstīto informāciju.

Universālā tālvadības pults ir ieslēgta.
Universālās tālvadības pults akumulatora uzlādes līmenis ir zems.
Universālā tālvadības pults ir pievienota Walkman.
Notiek universālā tālvadības pults savienošana pārī ar Walkman.

Nospiežot jebkuru pogu, iedegas indikators. Ja indikators neiedegas, šādi cēloņi ir iespējami.

Universālā tālvadības pults ir izslēgta.
Universālā tālvadības pults nav pievienota Walkman.
Akumulators ir izlādējies.

3.

 (Iepriekšējais) poga

Nospiediet pogu, lai pašreizējā ierakstā pārietu atpakaļ vai lai pārietu uz iepriekšējo ierakstu.
Turiet nospiestu šo pogu, lai ātri attītu atskaņojamo ierakstu.
Veiciet dubultklikšķi uz pogas, lai atgrieztos pie pirmā ieraksta pašreizējā mapē vai albumā.
Vēlreiz veiciet dubultklikšķi uz pogas, lai pārietu atpakaļ uz iepriekšējās mapes vai albuma pirmo ierakstu.

4.

 (nākamais) poga

Nospiediet pogu, lai izlaistu nākamo ierakstu.
Turiet nospiestu pogu, lai ātri patītu uz priekšu atskaņojamo ierakstu.
Veiciet dubultklikšķi uz šīs pogas, lai izlaistu nākamās mapes vai albuma pirmo ierakstu.

5.

Iebūvētā antena
Neaizsedziet antenu, kamēr universālā tālvadības pults ir savienota ar Walkman. Pretējā gadījumā savienojums var
tikt pārtraukts.

6.
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Stīpa7.

Stīpas cilpa8.

Šeit atrodas izvirzījuma punkts. Izvirzījuma punkti var palīdzēt lietot pogas, neskatoties uz tām.*1

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Universālās tālvadības pults izmantošana

(Tikai modeļiem, kuru komplektācijā ietilpst universālā tālvadības pults)
Universālā tālvadības pults dod iespēju vadīt Walkman, izmantojot bezvadu savienojumu. Universālā tālvadības pults un
Walkman jau pēc noklusējuma ir savienoti pārī. Tādējādi varat izmantot Walkman un Universālā tālvadības pults tūlīt pēc
tam, kad tos ieslēdzat.

Padoms

Universālā tālvadības pulti var izmantot, pat ja Walkman Bluetooth funkcija ir izslēgta.

Universālo tālvadības pulti var izmantot, kamēr ir aktīvs Bluetooth savienojums starp Walkman un viedtālruni.

Izslēdzot Walkman, Universālā tālvadības pults tiek izslēgta.

Ja Universālā tālvadības pults 2 stundas netiek izmantota, Universālā tālvadības pults tiks izslēgta automātiski.

Ja atlikušais akumulatora enerģijas līmenis ir zems, indikatora ( ) krāsa mainās uz sarkanu.

Uzlieciet universālo tālvadības pulti uz pirksta.

Pielāgojiet lenti pirksta lielumam.

1

Pārliecinieties, ka Walkman atskaņotājs ir ieslēgts.2

Turiet nospiestu pogu ( ) uz 2 sekundēm.

Universālā tālvadības pults ieslēgsies. Indikators ( ) sāks mirgot.
Universālā tālvadības pults izveidos savienojumu ar Walkman automātiski. Pēc tam indikators ( ) izslēgsies.
Nospiediet jebkuru pogu uz Universālā tālvadības pults, lai pārbaudītu savienojumu. Indikators ( ) iedegsies, ja
Walkman un Universālā tālvadības pults ir savienoti.

3

Nospiediet vajadzīgo pogu, lai izmantotu Walkman funkcijas.4
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Lai dzēstu pārī savienošanas informāciju, turiet pogas (  un ) 10 sekundes.

Piezīme

Walkman nevar ieslēgt vai izslēgt, izmantojot universālo tālvadības pulti.

Ja Universālā tālvadības pults nav informācijas par savienojumiem pārī, tā automātiski aktivizēs pārī savienošanas režīmu, kad
jūs to ieslēgsiet.

Universālo tālvadības pulti nevar izmantot peldbaseinā.

Ja jūs nomainīsiet Universālā tālvadības pults akumulatoru, pāra savienojuma informācija tiks izdzēsta. Šādā gadījumā vēlreiz
jāsavieno pārī Walkman un Universālā tālvadības pults.

Saistītās tēmas
Komponenti un vadības pogas (universālā tālvadības pults)
Piezīmes par universālās tālvadības pults izmantošanu

Walkman savienošana pārī ar universālo tālvadības pulti

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Walkman savienošana pārī ar universālo tālvadības pulti

(Tikai modeļiem, kuru komplektācijā ietilpst universālā tālvadības pults)
Pārī nesavienotu universālo tālvadības pulti var savienot ar Walkman, izmantojot Bluetooth funkciju.  
Savienošana pārī ir nepieciešams šādos gadījumos.

Esat atiestatījis Walkman rūpnīcas iestatījumus un pāra savienojuma informācija tika dzēsta no Walkman.
Esat atiestatījis universālo tālvadības pulti.  
Nospiežot un turot gan  pogu, gan  pogu 10 sekundes, universālā tālvadības pults tiek atiestatīta.
Ir nomainīta universālās tālvadības pults baterija.

Kad esat savienojis pārī Universālā tālvadības pults un Walkman, jūs varat viegli tos savienot nākotnē.

Padoms

Ieslēdziet universālo tālvadības pulti.

Universālās tālvadības pults indikators pārmaiņus mirgos sarkanā un zilā krāsā.

1

Walkman ierīcē pārliecinieties, ka Bluetooth funkcija ir izslēgta.

Ja Bluetooth funkcija ir ieslēgta, turiet nospiestu pogu ( ) 2 sekundes.

2

Turiet nospiestu pogu ( ) uz 7 sekundēm.

Indikators ( ) ātri mirgos un sāksies savienošana pārī.

Kad ir izveidots savienojums, Universālās tālvadības pults indikators beidz mirgot.

3
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Lai dzēstu Universālās tālvadības pults pārī savienošanas informāciju, atiestatiet Walkman.

Piezīme

Ja pārī savienošanas laikā iestājas noildze, vēlreiz veiciet procedūru.

Saistītās tēmas
Funkcijas Bluetooth ieslēgšana/izslēgšana
Universālās tālvadības pults izmantošana

Universālās tālvadības pults baterijas maiņa

Walkman rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Universālās tālvadības pults baterijas maiņa

(Tikai modeļiem, kuru komplektācijā ietilpst universālā tālvadības pults)
Kad indikators iedegas sarkanā krāsā, nomainiet universālās tālvadības pults bateriju. Izmantojiet tikai CR1620 litija
podziņelementu.
Atverot baterijas vāciņu, putekļu un citu līdzīgu iemeslu dēļ var samazināties ūdensizturība. Lai izvairītos no
ūdensizturības mazināšanās, par baterijas nomaiņu konsultējieties ar tuvāko Sony izplatītāju vai Sony Service Center
(maksas pakalpojums).

Pārliecinieties, ka universālā tālvadības pults ir izslēgta. Izņemiet siksniņu ( ) no cilpas ( ).1

Noņemiet 4 skrūves ( ), izmantojot 0. izmēra krustveida skrūvgriezi.2

Atveriet vāciņu ( ) un izņemiet bateriju. Pēc tam ievietojiet jaunu CR1620 bateriju ar pareizu polaritāti.3

Pārbaudiet, vai blīvējums ( ) atrodas tam paredzētajā vietā un ir tīrs.4

Uzlieciet atpakaļ vāciņu ( ) tam paredzētajā vietā un kārtīgi līdz galam ieskrūvējiet skrūves ( ).

Nepievelciet skrūves ( ) pārāk cieši.

5

Atkārtoti piestipriniet siksniņu ( ) pie cilpas ( ).6

Turiet nospiestu pogu ( ) uz 2 sekundēm.

Indikators ( ) sāks mirgot. Universālā tālvadības pults ieslēgsies.

7
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Piezīme
Nepazaudējiet vāciņu ( ), skrūves ( ) un blīvējumu ( ).

Iegādes brīdī komplektā iekļautās baterijas darbības laiks var būt īsāks, jo tā ir uzstādīta rūpnīcā ar mērķi pārbaudīt darbību.

Saistītās tēmas
Walkman ieslēgšana vai izslēgšana

Funkcijas Bluetooth ieslēgšana/izslēgšana

Walkman savienošana pārī ar universālo tālvadības pulti

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Turiet nospiestu pogu ( ) 3 sekundes, lai ieslēgtu Walkman ierīci.8

Turiet nospiestu pogu ( ) 2 sekundes, lai izslēgtu funkciju Bluetooth.9

Turiet nospiestu Walkman pogu ( ) 7 sekundes.

Indikators ( ) ātri mirgos un sāksies savienošana pārī.

Kad ir izveidots savienojums, Universālās tālvadības pults indikators beidz mirgot.

10

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Piezīmes par universālās tālvadības pults izmantošanu

(Tikai modeļiem, kuru komplektācijā ietilpst universālā tālvadības pults)

Šīs universālās tālvadības pults ūdensizturības īpašības atbilst standartam IEC 60529 “Aizsardzības pakāpes pret
ūdens iekļuvi (IP kods)” IPX5(*1), un universālās tālvadības pults specifikācijas aizsardzībai pret putekļiem atbilst
standartam IEC 60529 “Aizsardzības pakāpe pret cietiem svešķermeņiem” IP6X(*2).
Radio viļņi nepārraida pa ūdeni. Universālo tālvadības pulti nevar izmantot peldbaseinā.
Universālo tālvadības pulti nevar izmantot, kad tā ir mitra.
Antena ir iebūvēta universālajā tālvadības pultī.
Universālā tālvadības pults var kļūt nelietojama, ja jūs to izmantosiet tālāk norādītajos apstākļos.

Vietās ar bezvadu LAN.
Netālu no ierīcēm (mikroviļņu krāsnis, mobilie tālruņi, mobilās spēļu ierīces u. tml.) ar aktīvo saziņas funkciju.
Vietās, kur tiek izstaroti elektromagnētiskie viļņi.
Situācijās, kur cilvēki var bloķēt universālās tālvadības pults iebūvēto antenu (piemēram, pārpildītā vilcienā).
Ja aizsedzat iebūvēto antenu ar savu roku.

Mazgājiet Universālo tālvadības pulti remdenā ūdenī, ja uz universālās tālvadības pults nokļūst sauļošanās eļļa vai
sauļošanās krēms. Šīs vielas var izraisīt universālās tālvadības pults bojājumus, piem., krāsas maiņu un plaisas.
Nesavelciet universālās tālvadības pults siksnu pārāk cieši. Pretējā gadījumā no traucētas gaisa piekļuves uz pirksta
var rasties svīšanas radīti izsitumi.
Universālā tālvadības pults siksnas kvalitāte pēc ilgstošas lietošanas vai uzglabāšanas var pasliktināties.

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

IPX5 (aizsardzība pret ūdens strūklām): Universālā tālvadības pults ir testēta un tās darbspēja saglabājas šādos testēšanas apstākļos: kad
ierīce ir pakļauta tiešai ūdens strūklai no jebkura virziena, kad aptuveni 12,5 l/min ūdens pieplūst vairāk nekā 3 minūtes no aptuveni 3 m
attāluma, izmantojot smidzinātājsprauslu, kuras iekšējais diametrs ir 6,3 mm.

*1

IP6X (aizsardzība pret putekļiem): Universālā tālvadības pults ir testēta un tās darbspēja attiecībā uz aizsardzību pret putekļiem saglabājas pēc
8 stundu griešanās testēšanas ierīcē, kurā ir putekļu daļiņu diametrs ir līdz 75 μm.

*2

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Skaļuma ierobežošana

AVLS (Automatic Volume Limiter System) funkcija samazina bojājumu risku ausīm, ko rada liels skaļums. AVLS funkcija
ierobežo maksimālo skaļumu. AVLS ir pieejamas šādas funkcijas.

AVLS ierobežo skaļumu līdz noteiktam līmenim.
AVLS novērš traucējumus citiem, ko izraisa liels skaļums.
AVLS ļauj klausīties patīkamā skaļumā.

Funkcijas AVLS izslēgšana
Turot nospiestu pogu ( ), turiet nospiestu pogu ( ) 5 sekundes.
Indikators ( ) nomirgo divreiz.

Apturiet atskaņošanu.1

Turot nospiestu pogu ( ), turiet nospiestu pogu ( ) 5 sekundes.

Indikators ( ) iemirgosies divas reizes un AVLS funkcija ieslēgsies. Walkman skaļumam patstāvīgi tiks iestatīts
vidējais līmenis.

2
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Piezīme

Kad Walkman ir austiņu režīmā, nevar ieslēgt AVLS funkciju.

Saistītās tēmas
Skaļuma regulēšana

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Ierakstu skaļuma līmeņa atšķirību ierobežošana

Varat ierobežot ierakstu skaļuma atšķirības, lai samazinātu skaļuma līmeņa atšķirības (Dinamiskā normalizētāja
funkcija).

Dinamiskā normalizētāja funkcijas ieslēgšana
Turot nospiestu pogu ( ), turiet nospiestu pogu ( ) 5 sekundes.
Indikators ( ) nomirgo divreiz.

Piezīme

Kad Walkman ir austiņu režīmā, nevar ieslēgt dinamiskā normalizētāja funkciju.

Apturiet atskaņošanu.1

Turot nospiestu pogu ( ), turiet nospiestu pogu ( ) 5 sekundes.

Indikators ( ) sāks mirgot divas reizes un ieslēgsies dinamiskā normalizētāja funkcija.

2
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4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

105



Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Walkman restartēšana

Restartējiet Walkman, ja tā darbība kļūst nestabila vai ja Walkman sastingst. Restartējot netiek izdzēsti esošie dati un
pāra savienojuma informācija.Tomēr, veiciet tālāk norādītās darbības, pirms restartējat Walkman.
Pretējā gadījumā dati Walkman ierīcē var tikt bojāti.

Atvienojiet Walkman no datora.
Pārtrauciet atskaņošanu.

Saistītās tēmas
Walkman rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana

Walkman atmiņas formatēšana

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Turiet nospiestu pogu ( ) 10 sekundes, līdz Walkman restartējas.1

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Walkman rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana

Šī darbība atiestata visu iestatījuma parametrus uz noklusējuma iestatījumiem.
Ja atiestatāt Walkman, informācija par savienojumiem pārī ar Universālo tālvadības pulti (NW-WS625tikai) un citām
Bluetooth ierīcēm tiks dzēsta.

Piezīme
Kad Bluetooth savienojums ir aktīvs, Walkman nevar atiestatīt.

Apturiet atskaņošanu.1

Pārliecinieties, ka Bluetooth funkcija ir izslēgta.2

Turot nospiestu pogu ( ), turiet nospiestu pogu ( ) 15 sekundes.

Indikators ( ) nomirgo divreiz. Atiestatīšana tagad ir pabeigta.

3

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Saistītās tēmas
Walkman restartēšana

Walkman atmiņas formatēšana

Walkman savienošana pārī ar universālo tālvadības pulti

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Walkman atmiņas formatēšana

Šī darbība dzēš visus datus (tostarp datu paraugu un komplektācijā iekļauto programmatūras instalētāju), kas glabājas
Walkman. Pirms jūs formatējat Walkman iekšējo atmiņu, saglabājiet svarīgu datu dublējumkopiju.

Apturiet atskaņošanu.1

Pārliecinieties, ka Bluetooth funkcija ir izslēgta.2

Turiet nospiestu pogu ( ) uz 15 sekundēm.

Indikators ( ) ātri mirgos.

3

Atlaidiet pogu ( ).

Indikators ( ) iedegsies.

4

Nospiediet pogu (  vai ) 30 sekunžu laikā pēc indikatora ( ) iedegšanās sarkanā krāsā.5
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Piezīme

Ja ir aktīvs Bluetooth savienojums, nevar formatēt Walkman atmiņu.

Sony negarantē veiktspēju, ja jūs pārformatējat Walkman atmiņu, izmantojot datoru.

Informāciju par savienojumiem pārī paliek nemainīga pat tad, ja jūs formatētu atmiņu.

Saistītās tēmas
Walkman restartēšana

Walkman rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Indikatora krāsa ( ) mainīsies uz zaļu.  
Ja poga netiks nospiesta 30 sekunžu laikā, formatēšana tiek atceltas.

Kamēr indikators ( ) deg, nospiediet pogu ( ).

Indikators ( ) sāks ātri mirgot un formatēšana tiks sākta. Kad formatēšana ir pabeigta, indikators ( ) izslēgsies.

6

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

110



Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Walkman informācijas pārbaude

Kad Walkman ir pievienots datoram, jūs varat pārbaudīt Walkman sistēmas programmatūras versiju. Atveriet
“Information.txt” mapē [WALKMAN] datorā. Jūs varat pārbaudīt šādu informāciju.
01: modeļa nosaukums
02: sistēmas programmatūras versija

Saistītās tēmas
Walkman sistēmas programmatūras atjaunināšana

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Walkman sistēmas programmatūras atjaunināšana

Varat atjaunināt Walkman programmatūru.
Jūs saņemsiet atjauninājumu paziņojumus tālāk norādītajos veidos.

No Music Center for PC(atjauninājumu paziņojumi tiks parādīti automātiski.)
No klientu atbalsta vietnes (apmeklējiet vietni manuāli, lai saņemtu atjauninājumu paziņojumus.)

Apmeklējiet klientu atbalsta vietni, lai iegūtu jaunāko informāciju.
Tālāk norādītā procedūra apraksta, kā atjaunināt programmatūru no klientu atbalsta vietnes.
Lai iegūtu plašāku informāciju par to, kā instalēt programmu, skatiet klientu atbalsta vietni.

Padoms
Lai pārbaudītu Walkman versijas informāciju, pievienojiet Walkman datoram. Pēc tam atveriet “Information.txt” mapē [WALKMAN]
datorā. Jūs varat pārbaudīt šādu informāciju.

01: modeļa nosaukums
02: sistēmas programmatūras versija

Saistītās tēmas
Klientu atbalsta vietne

Walkman restartēšana

Walkman rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana

Walkman atmiņas formatēšana
Walkman informācijas pārbaude

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Lejupielādējiet datorā atjaunināšanas programmu no tīmekļa vietnes.1

Savienojiet Walkman ar datoru.2

Palaidiet atjaunināšanas programmu.3

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.4

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Piezīmes par Walkman lietošanu

Lasiet tālāk norādītās piezīmes un izpildiet norādījumus, lai lietotu Walkman drošā veidā.

Konsultējieties ar ārstu, ja gūstat ievainojumus vai apdegumus, lietojot šo produktu.
Sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju vai Sony Service Center, ja Walkman nedarbojas pareizi.
Ievērojiet tālāk norādītos piesardzības pasākumus. Pretējā gadījumā var tikt izraisīts sprādziens, ugunsgrēks vai gūts
elektriskās strāvas trieciens, apdegumi vai ievainojumi.

Nenovietojiet Walkman uguns tuvumā
Nepieļaujiet, ka Walkman ierīcē iekļūst metāliski priekšmeti.
Uzmanieties, lai neizraisītu īssavienojumu, metāliskiem priekšmetiem saskaroties ar Walkman atskaņotāja
kontakttapiņām.
Neizjauciet un nepārveidojiet Walkman.
Nelietojiet Walkman, kad redzat zibeni vai dzirdat pērkonu.
Neizmantojiet Walkman, ja tas rada nepatīkamu ādas kairinājumu.

Ievērojiet tālāk norādītos piesardzības pasākumus. Pretējā gadījumā var sabojāt korpusu vai izraisīt Walkman
darbības traucējumus.

Nenovietojiet Walkman tiešā saules gaismā.
Nenovietojiet Walkman vietās, kur temperatūra ir ļoti augsta.
Neatstājiet Walkman tiešā saules gaismā. Neatstājiet Walkman automašīnā, kurā visi logi ir aizvērti, it īpaši
vasaras laikā.  

Nenovietojiet Walkman vietās, kur ierīce ir pakļauta vibrācijām.
Nemetiet Walkman no augstuma.
Nepakļaujiet Walkman pārmērīgam spēkam vai triecieniem.
Nenovietojiet Walkman vietās, kur ir magnetizācija. Piemēram, nenovietojiet Walkman tuvu magnētam,
skaļruņiem vai televizoram.
Neieslēdziet Walkman uzreiz pēc tam, kad pārvietojat to no aukstas apkārtējās vides siltā vidē.
Neizmantojiet Walkman mitrās un karstās vietās, kur gaisa temperatūra pārsniedz 45 °C (piemēram, pirts).
Neatstājiet Walkman uz nestabilas virsmas vai slīpā pozīcijā.
Nesēdiet ar kabatā ievietotu Walkman. 

Neizmantojiet Walkman vietās, kur ir daudz putekļu.
Mazgāt Walkman remdenā ūdenī, ja uz Walkman ierīces nokļūst sauļošanās eļļa vai krēms. Šīs vielas var izraisīt
Walkman ierīces bojājumus, piemēram, krāsas maiņu un plaisas.
Uzgaļi vai pielāgošanas lentes pēc ilgas lietošanas vai glabāšanas var nolietoties.
Hidroizolācija nav efektīva pret noteiktiem šķidrumiem (ziepjūdenī, ūdeni, kas satur mazgāšanas līdzekli vai
vannas piedevas, šampūns, karstā avota ūdens utt.).

Rīkojieties atbilstīgi paziņojumiem attiecībā uz elektronisko ierīču lietošanu, kad esat lidmašīnā.
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Walkman var sakarst tālāk norādītajās situācijās, bet tas neliecina par kļūmi. Tomēr esiet uzmanīgs, jo pastāv risks
gūt zemas temperatūras apdegumus.

Kamēr notiek akumulatora uzlāde.
Kad Walkman tiek atskaņots ilgu laika periodu.

Ierakstītais saturs paredzēts tikai personiskai lietošanai. Saskaņā ar autortiesību likumu saturu nevar izmantot bez
autortiesību īpašnieka atļaujas.

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

114



Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Piezīmes par austiņām

Drošība uz ceļa
Nelietojiet austiņas šādās situācijās.

Kad braucat ar automašīnu, motociklu vai divriteni.
Vietās, kur traucējumi dzirdei ir bīstami. Piemēram, uz dzelzceļa platformām, vietās, kur ir transportlīdzekļu satiksme,
vai būvniecības vietu tuvumā.

Dzirdes bojājumu novēršana
Veiciet tālāk norādītās darbības, lai aizsargātu dzirdi.

Saglabājiet skaļumu vidējā līmenī. Neklausieties audio saturu lielā skaļumā ilgu laika periodu.
Nepalieliniet skaļumu strauji.

Par ausīs ievietojamām austiņām
Ja lietojat ieaušus ar augstu adhēziju, ņemiet vērā tālāko norādīto. Pretējā gadījumā varat ievainot ausis vai
bungādiņas.

Neievietojiet uzgaļus ausīs ar spēku.
Neizņemiet uzgaļus no ausīm strauji. Noņemot austiņas, viegli pavirziet uzgaļus uz augšu un uz leju.

Neguliet, atstājot austiņas ausīs.

Līdzcilvēku vērā ņemšana
Izvairieties no Walkman lietošanas vidē, kur skaņa traucēs citiem.

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Piezīmes par iebūvētu akumulatoru

Nepieskarieties uzlādējamam akumulatoram ar kailām rokām, ja akumulatoram ir noplūde. Akumulatora šķidrums var
radīt apdegumus vai redzes zaudējumu. Ja šķidrums nokļūst uz ķermeņa vai apģērba, nekavējoties nomazgājiet
šķidrumu ar tīru ūdeni.

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Piezīmes par programmatūru

Autortiesību likumi aizliedz šādas darbības bez autortiesību īpašnieka atļaujas.

Programmatūras vai rokasgrāmatas pilnīga vai daļēja atveidošana
Programmatūras aizdošana

Nekādā gadījumā Sony nav atbildīgs par jebkuru no šādiem negadījumiem, kas var rasties, izmantojot komplektā
iekļauto programmatūru.

Finansiāls zaudējums
Peļņas zaudēšana
Trešo pušu prasības

Komplektā iekļauto programmatūru nevar izmantot ierīcēm, kurām tā nav paredzēta.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka programmatūras specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma kvalitātes
uzlabojumiem.
Šajā rokasgrāmatā sniegtie skaidrojumi tiek izmantoti, pieņemot, ka pārzināt datora pamatdarbības.
Detalizētu informāciju par datoru un operētājsistēmu lietošanu skatiet to atbilstošajās rokasgrāmatās.

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Piezīmes par datu paraugu

Parauga mūzika ir instalēta Walkman iepriekš, lai varētu izmēģināt klausīšanos.
Pēc tam, kad esat izdzēsis datu paraugus no Walkman, tos nevar atjaunot. Mēs nesniegsim jaunus parauga datus.
Dažās valstīs/reģionos pieejamajos atskaņotājos datu paraugs netiek instalēts.

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Piezīmes par peldēm baseinā vai okeānā

Walkman atskaņotāju nedrīkst lietot vietās, kur ir daudz ļaužu, vai apstākļos, kur apkārtnes skaņu nedzirdēšana var
būt bīstama.
Ja lietojat Walkman atskaņotāju publiskā vai privātā peldvietā, ievērojiet peldvietas noteikumus.
Austiņu uzgaļi veido izolāciju jūsu auss kanālā. Tādēļ gadījumā, ja uz austiņu uzgaļiem tiek izdarīts liels spiediens vai
ja austiņu uzgaļi tiek strauji izņemti no ausīm, pastāv risks traumēt ausis vai bungādiņu. Šī riska dēļ neveiciet īpaši
enerģiskus vingrojumus, nenirstiet peldbaseinā un neveiciet tamlīdzīgas aktivitātes, kamēr valkājat Walkman
atskaņotāju.
Nelejiet karstu ūdeni tieši uz Walkman atskaņotāja, kā arī nepūtiet karstu gaisu no matu fēna un citām ierīcēm tieši
virsū Walkman atskaņotājam. Nekad neizmantojiet Walkman atskaņotāju vietās ar paaugstinātu temperatūru,
piemēram, saunās vai krāsns tuvumā.
Walkman atskaņotāju nedrīkst lietot vai atstāt vidē, kur pastāv šādi apstākļi:

vietās, kur temperatūra pārsniedz 45 °C , piemēram, spilgtos saules staros, automašīnā, siltā ūdenī vai citur, kur
ir augsta temperatūra un liels mitrums;
vietās, kur temperatūra ir zemāka par –5 °C .

Ja nevar izvairīties no Walkman atskaņotāja atstāšanas vietā, kur tas ir pakļauts tiešiem saules stariem, nosedziet
Walkman atskaņotāju ar dvieli vai kaut ko citu.
Peldēšanai paredzētie austiņu uzgaļi nodrošina mazāku skaņas skaļumu nekā standarta austiņu uzgaļi. Pēc
nepieciešamības palieliniet skaļumu.
Nomainot peldēšanai paredzētos austiņu uzgaļus pret standarta austiņu uzgaļiem, skaņa kļūst spēcīgāka. Regulējiet
skaļumu tā, lai netiktu traumēta auss bungādiņa.
Aktīvu vingrinājumu un citu kustību laikā Walkman atskaņotājs var atvienoties un nokrist.
Ja Walkman atskaņotājs iekrīt ūdenī, tas grimst.
Radio viļņi nepārraida pa ūdeni. Zem ūdens jūs nevarat veikt šādas operācijas, izmantojot Bluetooth savienojumu.

Klausīties mūziku viedtālrunī.
Atbildēt uz zvanu.
Lietot universālās tālvadības pulti (tikai NW-WS625).

Piezīmes par apkārtnes skaņu režīmu
Kad ir piestiprināti peldēšanai paredzētie austiņu uzgaļi, apkārtnes skaņas nevar dzirdēt tik labi kā laikā, kad ir
piestiprināti standarta austiņu uzgaļi.
Apkārtnes skaņas nevar labi dzirdēt pēc tam, kad Walkman atskaņotājs ir lietots peldbaseinā vai okeānā. Pret sausu
drānu vairākkārt, aptuveni 30 reizes uzmanīgi pasitiet uz zonām ap Walkman atskaņotāja pogām. Pēc tam Walkman
novietojiet uz sausas drānas istabas temperatūrā uz 2 līdz 3 stundām, lai nodrošinātu, ka pirms nākamās lietošanas
reizes tas izžūst pilnībā.
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Saistītās tēmas
Šī Walkman atskaņotāja ūdensizturība un izturība pret putekļiem
Atšķirības starp standarta tipa uzgaļiem un austiņu uzgaļiem peldēšanai

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Piezīmes par akumulatora uzlādi pēc peldēšanas

Pirms akumulatora uzlādes pārliecinieties, ka Walkman ir sauss.
Ja Walkman ir mitrs, pilnībā noslaukiet mitrumu un ļaujiet Walkman nožūt istabas temperatūrā. Pirms jūs uzlādējiet
akumulatoru, pārliecinieties, vai nav mitruma uz Walkman.
USB ligzda (komplektā) nav ūdensizturīga.

Nepieskarieties USB ligzdai ar mitrām rokām.
Neizmantojiet USB ligzdu, ja Walkman ir mitrs.

Saistītās tēmas
Šī Walkman atskaņotāja ūdensizturība un izturība pret putekļiem

Atšķirības starp standarta tipa uzgaļiem un austiņu uzgaļiem peldēšanai

Apkope

Piezīmes par akumulatora uzlādi

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Vispārīga informācija

Uzlādes laiks un atskaņošanas laiks ir atkarīgs no šādiem nosacījumiem.

Cik reižu ir uzlādēts akumulators
Darba temperatūra

Ja akumulators ir pietiekami uzlādēts, bet akumulatora darbības laiks ir samazinājies līdz aptuveni pusei tā parastā
darbības laika, akumulators var būt nolietots.
Jūsu Walkman atskaņotājā ir iebūvēts litija-jonu uzlādējams akumulators. Kad noglabājat Walkman uz ilgu laiku,
ņemiet vērā tālāk norādīto, lai nepieļautu iebūvētā akumulators nolietošanos.

Uzglabājiet Walkman temperatūrā no ‒5 °C līdz +45 °C .
Lai novērstu akumulatora darbības pasliktināšanos, uzlādējiet akumulatoru vismaz ik pēc 6 mēnešiem.  

Pie ausīm varat just nelielu kņudoņu, īpaši sausā gaisā.  
Tas notiek ķermenī uzkrātās statiskās elektrības dēļ.  
Šo efektu var samazināt, valkājot apģērbu no dabiskiem materiāliem.
Sony neuzņemas atbildību par lietotāja datiem pat tad, ja tālāk norādītās problēmas rodas Walkman vai datora
defektu dēļ.

Ierakstīšana vai datu lejupielāde ir nepilnīga.
Dati (piem., mūzikas) tiek bojāti vai izdzēsti.

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Apkope

Notīriet Walkman ar mīkstu drānu, piemēram, ar briļļu tīrīšanas drānu.
Lai notīrītu Walkman, kas ir kļuvis ļoti netīrs, lietojiet nedaudz ar saudzīgu tīrīšanas līdzekli samitrinātu drānu.
Neizmantojiet tīrīšanai šķīdinātājus, piemēram, spirtu, metanolu vai krāsas noņēmēju. Šādi šķīdinātāji var sabojāt
Walkman virsmu.

Apkope un tīrīšana pēc peldes baseinā vai okeānā

Notīriet austiņu uzgaļus un Walkman pēc katras lietošanas reizes, kā minēts tālāk.

Ja uz Walkman nokļūst sāls un smiltis, metāla daļas var sākt rūsēt vai uz ierīces uzkrāsies svešķermeņi. Tā rezultātā
Walkman, iespējams, pienācīgi neuzlādēsies vai dators, iespējams, nevar atpazīt Walkman.
Mazgājiet Walkman remdenā ūdenī, ja uz Walkman nokļūst sauļošanās eļļa vai krēms. Šīs vielas var izraisīt
Walkman ierīces bojājumus, piemēram, krāsas maiņu un plaisas.
Nepieļaujiet, lai uz austiņām nokļūst svešas vielas (piem., ausu vasks). Šīs vielas var radīt skaņas zudumu un
skaņas kvalitātes pasliktināšanos.

Pēc Walkman lietošanas okeānā nekavējoties notīriet sāli un smiltis. Noskalojiet Walkman ar saldūdeni, piemēram,
krāna ūdeni.

1.

Iepildiet traukā vai spainī saldūdeni. Maigi sakratiet Walkman aptuveni 20 reizes. Pēc tam atstājiet Walkman
mērcēties apmēram 30 minūtes.

2.

Noņemiet uzgaļus no Walkman. Pēc tam mazgājiet uzgaļus ar rokām, izmantojot saudzīgu mazgāšanas līdzekli. Pēc
uzgaļu mazgāšanas tie ir pienācīgi jānožāvē.

3.

Noskalojiet Walkman kontakttapiņas ( ) un sietiņu ( ) lēni tekošā krāna ūdenī.
Ja kontakttapiņas un sietiņš nav tīri, notīriet tos ar mīkstu birsti (piem., zobu suku).

4.
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Piezīme

Tīrot sietiņu, nelietojiet pārmērīgu spēku. Pretējā gadījumā sietiņš var tikt bojāts.

Neberzējiet svešķermeņus pret sietiņu. Tādā veidā svešķermeņi var iekļūt austiņās.

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Noslaukiet mitrumu no Walkman kontakttapiņām un virsmas ar mīkstu, sausu drāniņu.5.

Viegli pasitiet austiņas pret mīkstu, sausu drānu. Atkārtojiet šo darbību apmēram 20 reizes.6.

Pret sausu drānu uzmanīgi pasitiet uz zonām ap Walkman pogām. Atkārtojiet šo darbību apmēram 30 reizes.7.

Novietojiet Walkman uz sausas drāniņas. Atstājiet Walkman istabas temperatūrā 2 līdz 3 stundas.8.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
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Klientu atbalsta vietne

Apmeklējiet savas valsts vai reģiona klientu atbalsta vietni šādās situācijās.

Ja jums ir kādi jautājumi par Walkman.
Ja jums ir problēma ar Walkman.
Ja vēlaties iegūt informāciju par saderīgiem piederumiem.

Klientiem ASV:

http://www.sony.com/walkmansupport

Klientiem Kanādā:

angļu valodā
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/

franču valodā
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/

Klientiem Latīņamerikā:

http://www.sony-latin.com/index.crp

Klientiem Eiropā:

http://www.sony.eu/dna/wm/

Klientiem Āzijā/Okeānijā/Tuvajos Austrumos/Āfrikā:

angļu valodā
http://www.sony-asia.com/support

korejiešu valodā
https://scs.sony.co.kr/scs/handler/ProductSupport

vienkāršotajā ķīniešu valodā
https://service.sony.com.cn

tradicionālajā ķīniešu valodā
http://service.sony.com.tw/

Klientiem, kas iegādājušies citiem reģioniem paredzētus modeļus:

http://www.sony.co.jp/overseas/support/
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Specifikācijas

Interfeiss

Bluetooth

Bluetooth specifikācijas

Mikrofons

Stereo

Izeja (austiņas)

Skaņas iestatījumi

Dinamiskais normalizētājs (ieslēgt/izslēgt)

Vispārīgi

USB Ātrdarbīgs USB (saderīgs ar USB 2.0)

Sakaru sistēma Bluetooth specifikācijas versija 4.0

Frekvenču josla 2,4 GHz josla (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Modulācijas metode FHSS, citas

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

Atbalstītais kodeks (*2) SBC (*3), AAC

Bluetooth profili ir standartizētas atbilstoši Bluetooth ierīces mērķim.* 1
kodeks norāda skaņas signāla saspiešanas un pārvēršanas formātu.* 2
SBC apzīmē Subband Codec.* 3

Frekvence
Frekvenču raksturlīkne
20Hz–20 000 Hz
(atskaņojot datu failu, atsevišķs signāla mērījums)

Barošanas avots Iebūvēts uzlādējams litija jonu akumulators
USB barošana (no datora, izmantojot atskaņotāja USB ligzdu)

Uzlādes laiks Uzlāde, izmantojot USB pieslēgvietu
Apm. 1,5 stundas
Ātra uzlāde
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Ietilpība

Universālā tālvadības pults (tikai NW-WS625 komplektācijā)

Bluetooth
Bluetooth specifikācijas

Vispārīgi

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Aptuveni 3 minūšu uzlādēšana sniedz līdz 60 minūšu atskaņošanas laiku.

Darba temperatūra No -5 °C līdz +45 °C

Masa Aptuveni 32 g

Ūdensizturība/izturība pret putekļiem
IP65/IP68 (IEC 60529) vai līdzvērtīgs *

ja ir piestiprināti austiņu uzgaļi peldēšanai*

NW-WS623 4 GB

NW-WS625 16 GB

Sakaru sistēma Bluetooth specifikācijas versija 4.0

Frekvenču josla 2,4 GHz josla (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Modulācijas metode Cits

Barošanas avots CR1620 litija podziņelements (*1)

Darba temperatūra No -5 °C līdz +45 °C

Masa Aptuveni 11 g

Ūdensizturība/izturība pret putekļiem IP65 (IEC 60529) vai līdzvērtīgs

Iegādes brīdī komplektā iekļautā akumulatora darbības laiks var būt īsāks, jo tā ir uzstādīta rūpnīcā ar mērķi pārbaudīt darbību.*1

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Akumulatora darbības laiks

Tālāk minētās vērtības ir aptuvens akumulatora darbības laiks, nepārtraukti atskaņojot saturu.

Walkman akumulatora darbības laiks

Walkman režīms (apm.)

Austiņu režīmā (apm.)

Piezīme
Pat ja atskaņotājs ir izslēgts ilgu laika periodu, joprojām tiek patērēts neliels akumulatora enerģijas daudzums.

Akumulatora darbības laiks var atšķirties atkarībā no skaļuma iestatījuma, lietošanas apstākļiem un apkārtējās temperatūras.

Akumulatora darbības laiku var kļūt 20 % īsāks, ja "Dinamiskā normalizētāja" iestatījums ir aktīvs.

Akumulatora darbības laiks nepārtrauktas atskaņošanas laikā, izmantojot Bluetooth savienojumu, var būt par 40 % līdz 70 %
īsāks atkarībā no satura formāta vai pievienotās ierīces iestatījumiem.

Akumulatora darbības laiku var kļūt aptuveni 20 % īsāks, kad Walkman ir savienots pārī ar Universālā tālvadības pults. (Šis ir
NW-WS625 noklusējuma iestatījums.) Lai pagarinātu akumulatora darbības laiku, atiestatiet Walkman rūpnīcas iestatījumus, kā
aprakstīts šajā tēmā. Ja izmantojat Universālā tālvadības pults, jums vēlreiz jāsavieno pārī Walkman un Universālā tālvadības
pults. Skatiet rokasgrāmatā [Palīdzības ceļvedis] Sīkāku informāciju.

Universālās tālvadības pults akumulatora darbības laiks (tikai NW-WS625 komplektācijā)

Apm. 18 mēneši (katru dienu lietojot 2 stundas) (*1)

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

MP3 128 Kb/s
Apkārtnes skaņu režīms IESLĒGTS 8 stundas

Apkārtnes skaņu režīms IZSLĒGTS 12 stundas

Linear PCM 1411 kbps
Apkārtnes skaņu režīms IESLĒGTS 7 stundas

Apkārtnes skaņu režīms IZSLĒGTS 10 stundas

Apkārtnes skaņu režīms IESLĒGTS 3,5 stundas

Apkārtnes skaņu režīms IZSLĒGTS 4 stundas

Tālāk norādītais akumulatora darbības laiks var atšķirties atkarībā no apkārtējās temperatūras vai lietošanas statusa. Norādītajai vērtībai ir tikai
informatīva nozīme.

*1

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
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Maksimālais ierakstāmo dziesmu skaits

Aptuvenais ilgums tiek aprēķināts, pieņemot, ka pārsūtāt vai ierakstāt tikai 4 minūtes ilgas dziesmas.

Skaits (aptuveni)

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

 NW-WS623 NW-WS625

MP3 128 Kb/s 880 dziesmas 3850 dziesmas

Lineārā impulsu kodu modulācija (PCM) 1411 Kb/s 75 dziesmas 350 dziesmas

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
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Atbalstītie formāti

Mūzika (* 1 * 2 * 3)

Audio formāti
MP3
Multivides failu formāts: MP3 (MPEG-1 Layer3) failu formāts
Failu paplašinājums: .mp3
Bitu pārraides ātrums: no 32 kb/s līdz 320 kb/s (atbalsta mainīgu bitu pārraides ātrumu (VBR))
Iztveršanas frekvence: 32, 44,1, 48 kHz

WMA
Multivides failu formāts: ASF failu formāts
Failu paplašinājums: .wma
Bitu pārraides ātrums: no 32 kb/s līdz 192 kb/s (atbalsta mainīgu bitu pārraides ātrumu (VBR))
Iztveršanas frekvence: 44,1 kHz

FLAC
Multivides failu formāts: FLAC failu formāts
Failu paplašinājums: .flac
Bitu dziļums: 16 biti
Iztveršanas frekvence: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

Lineārā impulsu kodu modulācija (PCM)
Multivides failu formāts: Wave-Riff failu formāts
Failu paplašinājums: .wav
Bitu pārraides ātrums: 1411 kb/s
Iztveršanas frekvence: 44,1 kHz

AAC
Multivides failu formāts: MP4 failu formāts
Failu paplašinājums: .mp4, .m4a, .3gp
Bitu pārraides ātrums: no 16 kb/s līdz 320 kb/s (atbalsta mainīgu bitu pārraides ātrumu (VBR))
Iztveršanas frekvence: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

iztveršanas frekvence var neatbilst visiem kodētājiem.* 1
failus, kurus aizsargā autortiesības, nevar atskaņot.* 2
nestandarta bitu pārraides ātrumi vai negarantēti bitu pārraides ātrumi ir iekļauti atkarībā no iztveršanas frekvences.* 3

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
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Sistēmas prasības

Dators
Windows® 10
Windows® 8.1
Windows® 7
macOSTM v10.8–10.12

Internets
Interneta savienojums

Mēs negarantējam darbību visos datoros.
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Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

132



Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Walkman nedarbojas. Nevar ieslēgt Walkman.

Ja Walkman ir savienots ar datoru, atvienojiet Walkman no datora.
Restartējiet Walkman.
Ja problēma netiek novērsta, uzlādējiet akumulatoru 30 minūtes vai ilgāk, izmantojot USB ligzdu (komplektā).
Piezīme: 
Kad uzlādes laikā iedegas operāciju indikators, varat izmantot Walkman. Pat ja Walkman ir savienots ar datoru,
operāciju indikators var neiedegties, ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems.

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Nevar uzlādēt akumulatoru.

Ja Walkman kontakttapiņas ir netīras, var rasties šādas problēmas:

Nevar uzlādēt akumulatoru.
Datoru nevar atpazīt Walkman.

Pievienojiet un atvienojiet Walkman no USB ligzdas vairākas reizes. Ja problēma joprojām pastāv, rīkojieties šādi:

Notīriet Walkman kontakttapiņas ar mitru un mīkstu zobu suka vai tml.
Kad Walkman notīrīts, noslaukiet mitrumu no Walkman kontakttapiņām ar mīkstu, sausu drāniņu. Nožāvējiet
Walkman pilnīgi pirms lietošanas.

Ja atlikušais akumulatora uzlādes līmenis ir pārāk zems, operāciju indikators var nav iedegties pat tad, ja Walkman
pievieno datoram. Šādā gadījumā pievienojiet Walkman datoru uz 30 minūtēm vai ilgāk, līdz operācijas indikators
iedegas.

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation
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Iebūvētais atkārtoti uzlādējamais akumulators ātri izlādējas pat tad, kad Walkman ir
pilnībā uzlādēts.

Ja akumulatora darbības laiks kļūst uz pusi īsāks nekā parasti, apsveriet akumulatora nomaiņu.
Akumulatora darbības laiks ir atkarīgs no lietošanas apstākļiem, iestatījumiem un apkārtējās temperatūras.
Tālāk norādītās darbības samazina akumulatora darbības laiku daudz vairāk nekā ilgstoša Walkman lietošana.

Bieža Walkman ieslēgšana vai izslēgšana.
Bieža Walkman iestatījumu maiņa.
Bieža atkārtota akumulatora uzlāde un izlādēšana.  
Tas pakāpeniski samazina akumulatora darbības laiku. Tā rezultātā akumulators var ātri izlādēties arī pēc tam, kad
tas ir pilnībā uzlādēts.

Lai nomainītu akumulatoru, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju vai Sony Service Center.
Akumulatoru var uzlādēt vidēji 500 reizes.
Tomēr baterijas kalpošanas ilgums ir atkarīgs no temperatūras un lietošanas vides.
Ja pilnībā uzlādēta akumulatora darbības laiks kļūst uz pusi īsāks nekā parasti, apsveriet akumulatora nomaiņu.
Lai nomainītu akumulatoru, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju vai Sony Service Center.
Nemainiet akumulatoru pats. Akumulators ir iebūvēts Walkman ierīcē Akumulatora nomaiņai ir nepieciešamas
profesionālās zināšanas un prasmes.
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Dators neatpazīst pievienoto Walkman.

Mēģiniet veikt šādas darbības.

Pārbaudiet savienojumu starp Walkman un USB kabeli (USB ligzdā).
Pārliecinieties, vai Walkman un dators ir savienoti pareizi ar USB kabeli (USB ligzdā) (komplektā).
Ja Walkman kontakttapiņas ir netīras, iespējams, nevarēsit uzlādēt akumulatoru vai dators neatpazīs Walkman.
Pievienojiet un atvienojiet Walkman un USB ligzdu vairākas reizes. Ja problēma joprojām pastāv, notīriet netīrumus
no Walkman, izmantojot mitru un mīkstu zobu suku vai taml.
Tāpat Walkman savienošanai ar datoru izmantojiet USB kabeli (USB ligzdu) (komplektā).

1.

Restartējiet datoru.
Atvienojiet Walkman no datora un restartējiet datoru.

2.

Restartējiet Walkman.
Turiet nospiestu pogu ( ) 10 sekundes, līdz Walkman restartējas.

3.

Pievienojiet Walkman citai datora USB pieslēgvietai.
Pievienojiet Walkman citai USB pieslēgvietai, ja datoram ir vairākas USB pieslēgvietas. Pēc tam pārbaudiet, vai
dators tagad atpazīst Walkman.
Ja bez Walkman datoram ir pievienotas citas ierīces, izmantojot USB pieslēgvietu, atvienojiet šīs ierīces.
Pievienojiet datoram tikai Walkman un pārbaudiet, vai Walkman un dators darbojas pareizi.
Ja jūs izmantojat kādu no tālāk norādītajām ierīcēm, noņemiet ierīci no datora. Pēc tam pievienojiet Walkman tieši
datora USB pieslēgvietai.

USB centrmezglu bez maiņstrāvas adaptera
USB saskarnes karte

4.

Atkārtoti instalējiet ierīces draiveri.
Ja ierīces draiveri datorā nedarbojas pareizi, dators var neatpazīt Walkman.

5.

Deaktivizējiet fona programmas un pēc tam pievienojiet Walkman datoram.
Ja datorā darbojas fona programmas (piemēram, pretvīrusu programmatūra), dators var neatpazīt Walkman.
Pārtrauciet fona programmu darbību pirms pievienojat Walkman datoram.
Sīkāku informāciju par to, kā pārtraukt fona programmu darbību, veicot tālāk norādītās darbības.

Pārbaudīt katras programmas palīdzības informāciju.
Sazinieties ar programmas ražotāju.
Sazinieties ar datora ražotāju.

6.
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Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Digital Music Player
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Skaņas kļūst apslāpēti (klusāka). Nav skaņas.

Ja austiņās iekļūst svešķermeņi (piem., ausu vasks), var rasties šādas problēmas.

Skaņas nav skaidrs.
Skaņa ir klusa.

Notīriet sietiņu, izmantojot zobu suka, utt.

Padoms

Ja skaņa ir klusa tikai tad, kad lietojat universālo tālvadības pulti (NW-WS625tikai), pārliecinieties, ka Universālā tālvadības pults
ir sausa.

Ja Universālā tālvadības pults ir mitra, noslaukiet Universālā tālvadības pults rūpīgi ar sausu drāniņu pirms lietošanas.

Noņemiet uzgaļus.1.

Noskalojiet Walkman kontakttapiņas un sietiņu lēni tekošā krāna ūdenī.
Iztīriet no sietiņa svešķermeņus, pagriežot austiņu uz sāniem un izmantojot mīkstu zobu suku.
Tīrot sietiņu, nelietojiet pārmērīgu spēku. Pretējā gadījumā sietiņš var tikt bojāts.

: kontakttapiņas
: sietiņš

2.

Pēc tam, kad noņemat svešķermeņus, noslaukiet no virsmas Walkman mitrumu ar mīkstu, sausu drāniņu.3.

Viegli pasitiet austiņas pret sausu drānu. Atkārtojiet šo darbību apmēram 20 reizes.
Novietojiet Walkman uz sausas drāniņas. Atstājiet Walkman istabas temperatūrā 2 līdz 3 stundas.

4.

Droši pievienojiet uzgaļus.
Pārbaudiet, vai skaņas ir normāli.

5.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player
NW-WS623/WS625

Walkman neatskaņo ierakstus vēlamajā secībā.

Ja pārsūtāt ierakstus no datora uz Walkman, velkot un nometot ierakstus, ierakstu secība var atšķirties no albuma
secības.
Šādā gadījumā mēģiniet veikt tālāk norādītās darbības.

Padoms
Pēc tam, kad Walkman atpazīst nosaukumus failiem un mapēm, Walkman atskaņo ierakstus šādā secībā.

Vienbaita skaitļus
Vienbaita alfabēta rakstzīmes
Divu baitu hiragana
Divu baitu katakana
Ķīniešu rakstzīmes (kandži)
Divu baitu skaitļus
Divu baitu alfabēta rakstzīmes
Viena baita katakana

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Pievienojiet Walkman datoram.1.

Datorā atveriet [Dators] – [WALKMAN].
Mac datora darbvirsmā atveriet [WALKMAN.

2.

Atveriet mapi [MUSIC] [WALKMAN] ierīcē.3.

Pievienojiet numura mapes nosaukuma vai faila nosaukuma (ieraksta nosaukumu) sākumā.
Piemēram: [001_albuma nosaukums] vai [002_dziesmas nosaukums], utt.

4.

Atvienojiet Walkman no datora.
Walkman ierakstus atskaņos skaitliskā secībā.

5.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Viens un tas pats ieraksts vai albums tiek atskaņots atkārtoti. Dziesmas tiek
atskaņotas jauktā secībā.

Mainiet atskaņošanas režīmu uz Normāls.

Ikreiz, kad nospiežat pogu ( ), jūs dzirdēsit balss norādījumus un atskaņošanas režīms tiks mainīts tālāk norādītajā
secībā.
[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...
Lai pārslēgtu uz nākamo atskaņošanas režīmu, pagaidiet, līdz beidzas balss vadība.

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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Kā jāapkopj un jātīra Walkman pēc sporta (peldēšana vai skriešana utt.)

Ja uz Walkman nokļūst sviedri, baseina ūdens, smiltis vai dubļi, veiciet tālāk norādītās darbības.

Noskalojiet Walkman kontakttapiņas un austiņas lēni tekošā krāna ūdenī.
Rūpīgi nožāvējiet Walkman.

Ja kontakttapiņas ir netīras, elektrības kontaktdakšas, iespējams, nedarbosies. Arī, ja svešas vielas (piem., ausu vasks)
iekļūst austiņās, skaņa var nebūt skaidra vai skaņa var būt klusa.
Noskalojiet Walkman ar ūdeni, noslaukiet ūdeni no Walkman un nožāvējiet Walkman, kā norādīts tālāk.

Notīriet sāli un smiltis no Walkman tūlīt pēc lietošanas. Noskalojiet Walkman ar saldūdeni, piemēram, krāna
ūdeni.

1.

Iepildiet traukā vai spainī saldūdeni.Maigi sakratiet Walkman aptuveni 20 reizes. Pēc tam atstājiet Walkman
mērcēties apmēram 30 minūtes.

2.

Noņemiet uzgaļus no Walkman. Pēc tam mazgājiet uzgaļus ar rokām, izmantojot saudzīgu mazgāšanas
līdzekli. Pēc uzgaļu mazgāšanas tie ir pienācīgi jānožāvē.

3.

Noskalojiet Walkman kontakttapiņas un sietiņu lēni tekošā krāna ūdenī.
Ja kontakttapiņas ( ) un sietiņš ( ) nav tīri, iztīriet tos, izmantojot mīkstu birsti (piem., zobu suku).

4.

Noslaukiet mitrumu no Walkman kontakttapiņām un virsmas ar mīkstu, sausu drāniņu.5.

Viegli pasitiet austiņas pret sausu drānu. Atkārtojiet šo darbību apmēram 20 reizes.6.

142



Piezīme
Tīrot sietiņu, nelietojiet pārmērīgu spēku. Pretējā gadījumā sietiņš var tikt bojāts.

Neberzējiet svešķermeņus pret sietiņu. Tādā veidā svešķermeņi var iekļūt austiņās.
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Pret sausu drānu uzmanīgi pasitiet uz zonām ap Walkman pogām. Atkārtojiet šo darbību apmēram 30 reizes.7.

Novietojiet Walkman uz sausas drāniņas. Atstājiet Walkman istabas temperatūrā 2 līdz 3 stundas.8.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.
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