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Информация за ръководствата
Това упътване за бързо включване описва само
основните инструкции за работа и как да
инсталирате приложения софтуер.
За подробна информация и инструкции за
употреба, вижте Помощното упътване (HTML
формат), приложено в наличния софтуер, след
инсталацията.
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Съдържание
Моля, проверете наличието на следните артикули в
опаковката.
 WALKMAN (1)







 USB гнездо (1)

Накрайници за уши (1 комплект)
Накрайници за плуване (1 комплект)
Лента за врата (1)
Упътване за бързо включване (това ръководство)
Употреба на вашия WALKMAN, докато плувате
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Операционна система
Уверете се, че операционната система е Windows
XP*1 (Service Pack 3 или по-нова), Windows Vista*2
(Service Pack 2 или по-нова), Windows 7*2 (Service
Pack 1 или по-нова) или Windows 8.
*1 с изключение на 64-битови версии на операционни
системи.
*2 [Compatibility mode] за Windows XP не се поддържа.

За компютър Mac се уверете, че операционната
система е Mac OS X v10.6 или по-нова. Не се
поддържа от операционни системи, различни от
описаните по-горе.
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Свързване на Walkman с USB
гнездото (приложено в
комплекта) и зареждане на
батерията
За да свържете вашия Walkman с компютър, той
трябва да бъде правилно прикрепен към USB
гнездото.
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1
2

Подсушете терминалите на вашия
Walkman () с мека суха кърпа, ако е
необходимо.
Прикрепете вашия Walkman към USB
гнездото.
Уверете се, че терминалите на Walkman
() и USB гнездото () са в контакт
един с друг.
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Свържете вашия Walkman с работещ
компютър посредством USB
гнездото.
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Ако се появи екран с възможности за
избор, щракнете върху „Cancel“.
Зареждането започва.
Уверете се, че прозорецът за
индикатора OPR върху USB гнездото
свети в червено.

OPR lamp

Забележки относно зареждането с компютър
 Зареждайте батерията, когато индикаторът OPR
започне да примигва бързо в червено.
 Докато батерията се зарежда, индикаторът OPR
показва статуса на зареждането на вашия Walkman.
Можете да видите статуса на индикатора OPR в
прозореца му върху USB гнездото.
Свети в червено: зарежда се
Не свети: батерията е напълно заредена или не се
зарежда
 Времето за зареждане е приблизително 1.5 часа.
Когато вашият Walkman е напълно зареден,
изключете го от компютъра. За компютър MAC
щракнете върху иконката за изваждане на [WALKMAN]
в страничната лента на Finder, за да изключите
вашия Walkman.
 Плейърът няма да се зарежда, ако компютърът влезе
в режим на пестене на енергия като спящ режим или
режим на хибернация, и в този случай ще се разрежда.
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 Ако използвате вашия Walkman за първи път или не
сте го използвали дълго време, разпознаването му от
компютъра може да отнеме няколко минути дори ако
зареждането вече е започнало (индикаторът OPR
свети в червено). Проверете дали компютърът
разпознава вашия Walkman около 5 минути, след като
е бил свързан.

Как да инсталирате
приложения софтуер
Инсталиране на упътването за
WALKMAN и Media Go (за Windows)

1
2

Свържете вашия Walkman към
работещ компютър като използвате
USB гнездото (приложено).
Изберете следното на компютъра.
 Windows

7 или по-стара версия: Изберете
[Start] – [Computer] или [My Computer] –
[WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].
 Windows 8: Изберете [Desktop] от [Start screen],
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за да отворите [File Explorer]. В списъка
[Computer] изберете [WALKMAN] – [Storage
Media] – [FOR_WINDOWS].
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Щракнете два пъти върху [Setup.exe].
Извежда се прозорецът за инсталация.
Когато стартирате [Setup.exe], файлът
[Setup.exe], който се съдържа в папката
[FOR_WINDOWS] на вашия WALKMAN, се
копира на компютъра като резервен
файл и упътването за WALKMAN и
Media Go се инсталират на компютъра.
 Ако [Setup.exe] не стартира, копирайте
файла [Setup.exe] на десктопа на
компютъра и щракнете два пъти върху
него.
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Следвайте инструкциите на екрана.
След като инсталирането приключи, на
десктопа на компютъра се появяват
иконки-препратки за упътването за
WALKMAN и Media Go. Помощното
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упътване е включено в упътването за
WALKMAN.

Инсталиране на помощното упътване
и софтуер за прехвърляне на
съдържание (за Mac)

1
2
3

Свържете вашия Walkman към
работещ компютър, като използвате
USB гнездото (приложено).
На компютъра изберете [WALKMAN]
от страничната лента на Finder, след
това отворете папката [FOR_MAC].
Щракнете два пъти върху иконката за
инсталиране на желания софтуер:
За инсталиране на помощното упътване:
[Help_Guide_Installer_for_Mac]
За инсталиране на софтуер за
прехвърляне на съдържание:
[ContentTransfer.pkg]
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4

Следвайте инструкциите на екрана.
След като инсталирането приключи, на
десктопа на компютъра се появява
иконка-препратка за инсталирания
софтуер (помощното упътване или
софтуер за прехвърляне на съдържание).

 Съвет
 Преди да се опитате да изтриете софтуер от вашия
Walkman, копирайте папката [FOR_MAC] на вашия
компютър Mac като резервен файл, ако е необходимо.
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Части и контролни бутони

 Тактилна точка
 Лента за врата
 Накрайници за уши
 Зона за слушалките
 Бутон P.LIST(Плейлиста)/SHUF (Разбъркване)
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 Бутон VOL (Сила на звука)+*1/–
 Терминали
 Индикатор OPR (работен)
 Превключвател POWER LOCK
 Бутон  (Захранване)
 Бутон Предишна
 Бутон Следваща
 Бутон RESET(нулиране)
 Бутон *1
*1 Има тактилни точки. Използвайте ги, за да оперирате
по-лесно с бутоните.
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Операции със силата на звука (Само за
държави/региони, прилагащи
директивите на Европейския съюз)
Звукът от алармата и предупреждението „Check
the volume level“ са предназначени да предпазят
вашия слух, когато за първи път увеличите
настройката за сила на звука над определено ниво*1.
Можете да отмените алармата и
предупреждението, като натиснете произволен
бутон.
Забележка
 Може да усилите звука над определеното ниво*1 след
като отмените алармата и предупреждението.
 След първоначалното предупреждение, алармата и
предупреждението се появяват на всеки 20 часа, в
които силата на звука е била над определеното
ниво*1; когато това се случи, силата на звука
автоматично се връща на ниво [7].
 Ако силата на звука бъде зададена над определеното
ниво*1 и изключите плейъра, тя автоматично се
връща на определеното ниво*1.
*1 Определеното ниво е [18].
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Как да инсталирате накрайниците за уши
За да се насладите на по-добро качество на звука
или за по-добро пасване на ушите ви, променете
размера на накрайниците или ги регулирайте така,
че поотделно да пасват плътно в лявото и в
дясното ви ухо.
Опционална замяна на накрайниците може да се
поръча от най-близкия търговец на Sony.
 Поставете накрайниците върху слушалките така,
че върхът на вътрешната част на накрайниците
 да пасва на точка  върху изпъкналата част.
 Уверете се, че накрайниците пасват плътно, а не
под ъгъл, за да се предотврати откачването и
оставането им във вашите уши.

Върхът на вътрешната част
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Как да включвате вашия
Walkman и да го поставяте
на ушите си
1
2
3
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Проверете лявата () и дясната ()
страна на вашия Walkman.
Плъзнете превключвателя Power lock, за
да отключите бутона  (Захранване).
Натиснете и задръжте бутона
 (Захранване), намиращ се отдясно
(), за около 3 секунди, за да
включите вашия Walkman.

4
5
6

Закачете лентата за врата над ушите
и около главата си.
Поставете слушалките върху ушите
си.
Нагласете вашия Walkman така, че да
ви бъде удобно.

Забележка
 Ако изпитвате дискомфорт, заменете накрайниците.
Направете справка с раздел “Как да инсталирате
накрайниците за уши.”

Как да предотвратите внезапно
изскачане на вашия Walkman от ушите
Закрепете предоставената лента за врата, преди
да поставите вашия Walkman на ушите.
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Забележка
 След като вече носите вашия Walkman с прикрепена
лента за врата, регулирайте позицията на лентата
така, че да се чувствате комфортно.

 Съвет
 Ако вашият Walkman изскочи от ушите ви, докато
плувате, стабилизирайте лентата, като използвате
каишката на очилата за плуване.
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Сваляне на вашия Walkman
Внимателно раздвижете вашия Walkman нагоре и
надолу, за да го свалите от ушите си.
Забележка
 Внезапното изваждане на
плейъра, когато накрайниците
са плътно в ушите ви, може да
причини увреждане на слуха и
тъпанчетата ви или
накрайниците могат да останат
в ушите ви.
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Слушане на музика

Бутон  (Захранване)
Бутон Предишна
Бутон Следваща
Бутон 

Включване и изключване на вашия Walkman
Натиснете и задръжте бутона  (Захранване) за
около 3 секунди, за да включите или изключите вашия
Walkman. След като изключите захранването, не
забравяйте да плъзнете ключа на захранването, за да
заключите бутона  (Захранване).
Забележка
 Когато пренасяте вашия Walkman, не забравяйте да
плъзнете ключа на захранването, за да заключите
бутона  (Захранване) и да предотвратите случайно
включване на Walkman.
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Слушане на песни
Натиснете бутона .

Пауза във възпроизвеждането
Натиснете бутона .

Преминаване към предишната/следващата песен
Натиснете бутона Предишна или бутона Следваща.
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Отстраняване на проблеми
Ако вашият Walkman не работи както очаквате,
опитайте се да разрешите проблема чрез следните
стъпки.

1

Открийте наблюдаваните от вас
признаци на проблема в
“Отстраняване на проблеми” в
Помощното упътване (HTML
формат) и пробвайте описаните
стъпки за отстраняване на проблема.
За подробности относно отстраняване на
проблеми, вижте таблиците на следващите
страници.

2
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Натиснете бутона RESET с помощта
на химикалка, кламер или друг
подобен инструмент.
Преди да нулирате вашия
Walkman се уверете за
следното:
 Не е свързан с компютър
 Не възпроизвежда музика

Бутон
RESET

Признак
Компютърът не
разпознава
устройството.

Причина/Начин на отстраняване
 Вашият Walkman не е свързан с
компютъра правилно чрез USB
гнездото (приложено).
 Свържете вашия Walkman към
USB гнездото правилно и здраво.
Зареждането ще започне
(индикаторът OPR светва в
червено), дори ако връзката не е
осъществена правилно, като е
възможно компютърът да не е
разпознал плейъра. В такъв
случай, извадете устройството
от USB гнездото и след това
отново го поставете в него.
 Оставащият заряд в батерията е
недостатъчен.
 Заредете отново батерията.
Когато използвате вашия
Walkman за първи път или когато
не сте го използвали дълго време,
може да отнеме няколко минути
да бъде разпознат от
компютъра, дори ако
зареждането вече е започнало
(индикаторът OPR свети в
червено). Проверете дали
компютърът разпознава плейъра
около 5 минути след
свързването.
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Признак
Компютърът не
разпознава вашия
Walkman

Причина/Начин на отстраняване
 На компютъра работи софтуер
различен от този, използван за
прехвърлянето.
 Изключете USB гнездото,
изчакайте няколко минути и го
включете отново. Ако проблемът
продължава, изключете USB
гнездото, рестартирайте
компютъра и отново свържете
USB гнездото.

Когато щракнете  Инсталирайте приложения софтуер
два пъти върху
след инсталиране на Windows Media
[Setup.exe],
Player 11 или следваща версия на
за да инсталирате
компютъра с Windows. За повече
приложения
информация относно Windows Media
софтуер на
Player, вижте следния уеб сайт:
компютър с
http://support.microsoft.com/
операционна
система Windows,
[Setup.exe] не
изпълнява
командата и се
отваря прозорецът
Properties
(Свойства).
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Признак
По време на
възпроизвеждане
внезапно започва
следващата
песен.

Причина/Начин на отстраняване
 Вашият Walkman може да изпълнява
ZAPPIN възпроизвеждане. За
подробности вижте помощното
упътване.

Мерки за безопасност
Накрайници за уши
Тапите на накрайниците уплътняват ушите ви. Затова
имайте предвид, че съществува риск от увреждане на
слуха и тъпанчетата ви, ако се приложи силен натиск
върху накрайниците или ако те бъдат внезапно
извадени от ушите ви. Когато сваляте плейъра от
ушите си, задвижете го бавно нагоре надолу и после
внимателно извадете накрайниците от ушите си.

Слушалки
 Избягвайте възпроизвеждане с висока сила на звука,
тъй като продължителното слушане може да увреди
слуха ви.
 При възпроизвеждане с висока сила на звука е
възможно да не чувате страничните звуци.
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Избягвайте да използвате слушалките в ситуации,
при които слухът ви трябва да е изострен като
например при шофиране или каране на велосипед.
 Тъй като слушалките са с open-air дизайн, звукът се
чува извън слушалките. Моля, съобразявайте се с
хората в близост до вас.

Лиценз и уведомление за запазена марка
Обърнете се към Помощното упътване (HTML
формат).
Бележка на потребителя
Моделът и серийният номер се намират на гърба на
плейъра. Запишете ги в полето, предоставено по-долу.
Използвайте тези номера, когато се обаждате на
търговеца на Sony относно този продукт.
Модел № ________________________
Сериен №_________________________
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Най-нова информация
Ако имате въпроси или проблеми, засягащи този
продукт, или ако желаете да получите информация за
съвместими с продукта артикули, посетете следните
интернет страници:
За клиенти в САЩ:
http://www.sony.com/walkmansupport
За клиенти в Канада:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
За клиенти в Латинска Америка:
http://www.sony-latin.com/index.crp
За клиенти в Европа:
http://support.sony-europe.com/dna/wm/
За клиенти в Азия, Океания и Африка:
Английски: http://www.sony-asia.com/support
Корейски: http://scs.sony.co.kr/walkman/
Опростен китайски: http://service.sony.com.cn/KB/
Традиционен китайски: http://service.sony.com/tw/
За клиенти, закупили устройството в чужбина:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
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