Брз водич
Како да го инсталирате испорачаниот софтвер
Како да го користите Вашиот “WALKMAN”

NWZ-WH505/WH303

Пристапете кон онлајн Help Guide (Комплетна
верија).
За PC или Паметни телефон
Пребарувањето е бесплатно, но може да се наплати
комуникација во зависност од претходен договор
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzwh300_500/en/

Содржина
Проверете ги деловите во пакетот.

□ “WALKMAN” (1)

□ USB кабел (1)
□ Кабел за слушалки (1)
□ Брз водич (ова упатство)

За Оперативниот систем
Проверете дали ОС е Windows XP* 1 (Service Pack 3 или понов),
Windows Vista*2 (Service Pack 2 или понов), Windows 7*2 (Service Pack 1
или понов) или Windows 8.
*1 Со исклучок на 64-bit OS верзијата.
*2 [Compatibility mode] за Windows XP не е поддржан.
За Mac компјутер, проверете дали ОС е Mac OS X v10.6 или понов.
Освен горенаведениот не е поддржан од OS.
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Прикачување на “WALKMAN” со компјутер и
полнење на батеријата

USB кабел (испорачан)

OPR индикатор

1

Connect your Walkman to a running
computer using the USB cable (supplied).
Charging starts. The OPR (operation) lamp lights up.

Notes on charging by using the computer
 Полнете ја батеријата кога OPR индикаторот наизменично трепка зелено и
портокалово. Кога батеријата е речиси при крај, OPR индикаторот наизменично
трешка црвено и портокалово.
 Додека батеријата се полни, индикаторот го покажува статусот на полнење на
Walkman.
Светнува портокалово: Се полни
Исклучено: Полнењето е завршено или не е почнато со полнење
 Времето на полнење е приближ. 2 часа.
Кога Walkman целосно ќе се наполни, откачете го од компјутер.
За Mac компјутер, допрете [WALKMAN] иконата за исфрлање на страничната
лента од Finder за откачување на Walkman.
 Ако компјутерот се префрли во режим за заштеда како на пр. Sleep или
Hibernation додека Walkman е поврзан преку USB кабел (испорачан),
Walkman може да продолжи со напојување од батеријата, да ја испразни.
 Кога Walkman го користите за прв пат, или не сте го користеле подолго време,
потребно е некое време компјутерот да го препознае, дури и ако полнењето веќе
почнува (OPR индикаторот светнува портокалово). Откако ќе го поврзете со
компјутерот, за околу 10 минути, проверете дали компјутерот го препознава
Walkman.
 Додека се полни Walkman не можете да ракувате со него.
 Да спречите оштетување на батеријата, полнете ја на секои шест месеци
или година дена.
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Како да го инсталирате испорачаниот софтвер
Инсталирање на WALKMAN Guide и Media Go (за
Windows)

1

Поврзете го Walkman со вклучен компјутер
преку USB кабел (испорачан).

2

Изберете го следниот редослед
преку компјутер.
-Windows
-

3

7 или постар: Select [Start] – [Computer] или [My Computer]
– [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].
Windows 8: Допрете [Desktop] од [Start screen] да отворите [File
Explorer]. Во [Computer] листата, допрете [WALKMAN] – [Storage
Media] – [FOR_WINDOWS].

Двоен клик на [Setup.exe].
Се прикажува прозор за инсталирање.

 Кога ќе направите [Setup.exe], [Setup.exe] фајлот зачуван во

[FOR_WINDOWS] папката на Walkman се копира на компјутер
за резерва и WALKMAN Guide и Media Go се инсталираат на
компјутерот.
 Ако [Setup.exe] не се активира, ископирајте го фајлот
[Setup.exe] на десктоп и потоа со двоен клик на него.

4

Следете ги инструкциите на екранот.

Откако инсталирањето ќе заврши, на десктопот на
компјутерот се прикажуваат икони за WALKMAN Guide и
Media Go. Help Guide е вклучено во WALKMAN Guide.

Инсталирање на Help Guide и Content Transfer
софтвер (за Mac)

1
2
3
4
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Поврзете го Walkman со вклучен компјутер
преку USB кабел (испорачан).
На компјутерот, допрете [WALKMAN] во
страничната лента на Finder, потоа отворете ја
[FOR_MAC] папката.
Двоен клик на иконата за инсталирање на
софтверот:
Да инсталирате Help Guide:[Help_Guide_Installer_for_Mac]
Да инсталирате Content Transfer софтвер: [ContentTransfer.pkg]

Следете ги инструкциите на екранот.

Откако инсталирањето ќе заврши, на декстопот на компјутерот се
прикажува икона за инсталираниот софтвер (Help Guide или
Content Transfer софтверот).

Совет

 Пред да се обидете да го избришете софтверот од Walkman, ископирајте ја
[FOR_MAC] папката на Mac компјутер да направите резерва.

Делови и контроли

RESET копче
POWER прекинувач
OUTPUT прекинувач
(слушалки)
(вграден звучник)
Вграден звучник
Илуминација
OPR (работи) индикатор
Micro USB приклучок

SHUFFLE/PLAY LIST копче
VOLUME –/+*1 копче
Рачка за влечење (

/

/

)

Допрете
за старт/пауза на репродукција. Допрете и држете
подолго од
1 секунда при репродукција за
активирање на ZAPPIN репродукција.
Лизгајте до
или
да прескокнете
на следна или претходна песна. Лизгајте до
или
и држете подолго од 1
секунда да прескокнете на почеток на
претходна или следна папка.

HEADPHONES приклучок
SOUND/ILLUMINATIO
копче
*1 Има сензибилна точка. Користете ја како помош при прилагодување на јачината на тон.

За јачината на тон (Само за земји/реони кои ги применуваат
Европските Директиви)
Алармот (бип) и предупредувањето “Проверка на нивото на волуменот” имаат
намена за заштита на ушите кога нивото на тонот ќе го зголемите над
специфичното ниво*1.
Алармот и предупредувањето можете да го откажете со допирање на било кое
копче.
Забелешки
 Тонот можете да го зголемите над специфичното ниво *1 по откажување на алармот и
предупредувањето.
 По првичното предупредување, алармот и предупредувањето се повторуваат на секои 20
часа кога нивото е дотеран над специфичното ниво*1; кога ќе се случи ова, тонот
автоматски се менува до [7] ниво.
1
 Ако тонот е дотеран над специфичното ниво*
и го исклучите Walkman, тонот автоматски
1
се враќа на специфичното ниво*1.
*1 Специфично ниво = [17]
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Како да го вклучите напојувањето и
како да го носите Walkman на уши
1
2

Проверете ги левата (L) и десната (R) страна на
Walkman.
Лизгајте го POWER прекинувачот на левата (L)
страна во ON за да го вклучите Walkman.

Исто така, проверете дали OUTPUT прекинувачот на левата (L)
страна е дотеран во
(headphones).

3

Walkman носете го на уши.
Прилагодете го лизгачот за слушалките да одговараат на Вашите уши.

Носете го Walkman околу врат
Walkman носете го околу врат и слушате музика гласно преку
звучниците.

1

МК

6

Лизгајте го POWER прекинувачот во ON и OUTPUT
прекинувачот во (вградени звучници) на левата
(L) страна од Walkman.

2

Носете го Walkman околу врат со десната и левата
страна правилно поставени и со звучници (1)
свртени нагоре.

Прилагодете го лизгачот за звучнити да се постават на најдобра
позиција.

Репродукција на музика

Playing songs

Допрете го копчето

(рачка за влечење) на десната (R) страна.

Паузирање на репродукција
Допрете го копчето

(рачка за влечење) на десната (R) страна.

Прескокнување на претходна/следна песна
Лизгајте го копчето
или
(следна).

(рачка за влечење) во правец на

(претходна)

Прилагодување на тонот

Допрете на копчето VOLUME +/– на дената (R) страна.
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Слушање звук преку други плеери
Музика можете да слушате и од паметен телефон или друг плеер
со поврзување на Вашиот Walkman преку кабел за слушалки
(испорачан).
Забелешки
 Кога ги користите на ваков начин, Walkman работи само како слушалки, па така
не можете да ракувате со функциите на плеерот на Walkman. Со функцијата
за репродукција ракувајте преку леерот.
 Звукот нема да се емитува преку звучниците на Walkman кога слушате
музика од друг плеер поврзан со Walkman.

1
2
3
4

Лизгајте го POWER прекинувачот на левата (L)
страна од Walkman кон OFF/HEADPHONES.
Поврзете го кабелот за слушалки (испорачан) во
HEADPHONES приклучокот на левата (L) страна.
Другиот крај од кабелот поврзете го со плеерот.
Носете го Walkman на уши.

Кабел за слушалки
(испорачан)

5
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Почнете со репродукција на плеерот.

Проблеми и можни решенија
Ако Walkman не работи како што треба, обидете се со следниве чекори
да го решите проблемот.

1

Најдете го симптомот на проблемот во “Проблеми и
можни решенија” во Help Guide (HTML документ) и
пробајте едно од наведените решенија.
За детали за проблемот, видете ја табелата од десно.

2

Поврзете го Walkman со компјутер за да ја
наполните батеријата.

Со полнење на батеријата може да решите некој проблем.

3

Допрете го RESET копчето со пенкало или спајалица
Кога ќе го ресетирате Walkman, внимавајте
на следното.
 Вашиот Walkman не е поврзан со компјутер.
 ВашиотWalkman не репродуцира музика.

RESET
копче

4

Проверете ја информацијата за
проблемот во Help за секој софтвер.

5

Побарајте информација за проблемот на една од веб
страните за поддршка на потрошувачите.
За веб страни за поддршка на потрошувачите, видете “За
новни информации”.

6

Ако не успеете проблемот да го решите со горенаведените
решенија, консултирајте се со најблискиот Sony
продавач.
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Симптом
Вашиот Walkman не ја
полни батеријата.

Компјутерот не го
препознава
Вашиот Walkman.

Причина/Поправка
 USB кабелот не е поврзан правилно во USB
конекторот на компјутерот.
→ Откачете го USB кабелот и повторно
поврзете го.
→ Користете го испорачаниот USB кабел.
 Батеријата се полни на температура во опсег од 5 °C
(41 °F) до 35 °C (95 °F).
→ Батеријата полнете ја на температура од
5 °C (41 °F) до 35 °C (95 °F).
 Компјутерот не е вклучен.
→ Вклучете го компјутерот.
 Компјутерот се префрлил во Sleep или
Hibernation режим.
→ Вратете го компјутерот од Sleep или
Hibernation режим.
 USB хабе се користи.
→ Со поврзување на Walkman преку USB хаб
може да не работи. Walkman директно
поврзете го со компјутерот преку USB кабел
(испорачан).
 Оперативниот систем кој е инсталиран на компјутерот
не е поддржан од Walkman.
→ Да го наполните Walkman, поврзете го со
компјутер со оперативен систем кој
Walkman го поддржува.
 Вашиот Walkman не е поврзан правилно со компјутер
преку USB кабел (испорачан).
 Откачете го USB кабелот и повторно прикачете го правилно и цврсто и во Walkman
и во компјутерот.
 Преостанатата бетера не е доволна.
→ Наполнете ја батерија. Кога Walkman го
користите за првпат или не сте го користеле подолго
време, може да му е потребно неколку минути за да
биде препознат од компјутерот, дури и ако
полнењето веќе е почнато (OPR
индикаторот се пали портокалово). Откако
ќе го поврзете со компјутер за околу 10
минути проверете дали Walkman е препознат
од компјутерот.
 На компјутерот активиран е друг софтвер
различен од тој што треба за префрлање.
→ Откачете го USB кабелот (испорачан), почекајте неколку минути и повторно прикачете го. Ако проблемот се уште постои, откачете го USB кабелот (испорачан), ресетирајте
го компјутерот и потоа повторно приклучете го USB кабелот (испорачано).

При репродукција на  Walkman може да врши ZAPPIN репродукција.
песна, следната песна
За детали, видете во Help Guide.
неочекувано почнува.
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Мерки на претпазливост
Информација за законите и заштитните знаци
За информација за законите, релгулативите и правата за заштитни знаци, видете во
“Важни информации” кои ги има во испорачаниот софтвер. За да ги
прочитајте, инсталирајте го испорачаниот софтвер на компјутер.
За слушалките
 Избегнувајте репродуцирање на уредот со многу јак тон подолго време,
бидејќи може да Ви се оштети слуххот.
 На многу јак тон надворешните звуци нема да се слушаат. Избегнувајте
слушање на уредот при ситуации кога возите автомобил или точак.
 Бидејќи испорачаните слушалки се од отворен тип, звукот излегува надвор од
слушалките. Внимавајте да не ги вознемирувате луѓето околу вас.
За отворен тип на слушалки
Јастучињата одговараат на ушите. Затоа, запомнете дека има ризик од
оштетување на ушите или ушното тапанче ако има преголем притисок или
јастучето ненадејно се извади од ушето. По употреба, нежно извадете ги
јастучињата од ушите.
За јастучињата
Јастучиња за замена може да нарачате од најблискиот Sony
продавач. За постапката за заменување видете во Help Guide.

За најнови информации

Ако имате прашања или проблеми со овој производ, или сакате информации
за комаптибилност на делови со овој производ, посете ја следната веб страна.
За потрошувачите во САД:
http://www.sony.com/walkmansupport
За потрочувачите во Канада:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/ For customers in Latin
Америка:
http://www.sony-latin.com/index.crp
За потрошувачите во Европа:
http://support.sony-europe.com/dna/wm/ For customers in Asia,
Океанија и Африка:
Англиски: http://www.sony-asia.com/support
Корејски: http://scs.sony.co.kr/walkman/
Поедноставен Кинески: http://service.sony.com.cn/KB/
Традиционален Кинески: http://service.sony.com.tw/
За потрошувачи кои моделите ги купиле во странство:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
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За ова упатство
Овој Брз Водич ги објаснува само основните инструкции за работа и како да
го инсталирате испорачаниот софтвер.
За подетални информации и работни инструкции видете во
Help Guide (HTML документ) вклучен во испорачаниот софтвер
откако ќе го инсталирате.
Овој производ е тип-слушалки “WALKMAN.”
Во прилог за префрлање музика директно на Вашиот Walkman и да уживате во
музика, можете да го користите едноставно како слушалки со
вклучуваање на POWER прекинувачот во OFF и да го поврзете со друг
музички плеер. Овој тип на слушалки во ова упатство е наведен како
“Walkman”.
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