Priložena oprema
IKK5

Kratka navodila za
hitro uporabo

Preverite, ali je priložena naslednja oprema.
øøPredvajalnik WALKMAN (1)

Namestitev predvajalnika
Walkman na USB priklopno
postajo (priložena) in
polnjenje baterije
Za priključitev predvajalnika Walkman na računalnik
morate predvajalnik pravilno namestiti na USB
priklopno postajo.

Namestitev priložene programske opreme
Uporaba predvajalnika WALKMAN
øøUSB priklopna postaja (1)

NWZ-W273S/W274S
SL

Dostop do pomožnega vodiča na spletu
(celotna različica).
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzw270s/
en/

Opomba o navodilih za uporabo
Ta kratka navodila opisujejo osnovno
delovanje predvajalnika in priložene
programske opreme.
Podrobnejše informacije o delovanju
predvajalnika lahko najdete v vodniku za
pomoč uporabnikom (HTML dokument), ki je
po namestitvi na voljo na priloženi programski
opremi.

øøUšesni čepki (1 komplet)
øøPlavalni ušesni čepki (1 komplet)
øøTrak (1)
øøKratka navodila za hitro uporabo (ta priročnik)
øøNavodila za uporabo predvajalnika Walkman
med plavanjem

Opomba o operacijskem
sistemu Windows
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2

Preverite, ali uporabljate operacijski sistem
Windows XP*1 (servisni paket 3 ali kasnejši),
Windows Vista*2 (servisni paket 2 ali kasnejši),
Windows 7*2 (servisni paket 1 ali kasnejši) ali
Windows 8.
*1 Razen 64-bitni operacijski sistem.
*2 Operacijski sistem Windows XP ne podpira
[Compatibility mode].

4-476-039-12(1)

1

Pri računalnikih Mac potrebujete operacijski sistem
OS X v10.6 ali kasnejši.
Predvajalnik podpira samo zgoraj navedene
operacijske sisteme.

Z mehko in suho krpo obrišite
priključke vašega
predvajalnika Walkman ().
Predvajalnik Walkman
namestite na USB priklopno
postajo.
Preverite, ali so povezani priključki
predvajalnika Walkman () in USB
stojala ().
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Predvajalnik Walkman preko
USB priklopne postaje
(priložena) priključite na
vklopljen računalnik.
●● Če se prikaže zaslon, izberite možnost

»Cancel«. Začne se polnjenje.
●● Preverite, ali se je okence lučke OPR na
USB priklopni postaji osvetlilo rdeče.

Namestitev priložene
programske opreme
lučka OPR

Opombe o polnjenju preko računalnika

●●Baterijo polnite, ko lučka OPR hitro utripa rdeče.
●●Med polnjenjem baterije lučka OPR nakazuje status
polnjenja vašega predvajalnika Walkman.
Status lučke OPR lahko vidite skozi okence lučke OPR
na USB priklopni postaji.
Rdeče osvetljena lučka: polnjenje
Izklopljena lučka: končano polnjenje ali pa se
polnjenje ne izvaja.
●●Čas polnjenja je okrog 1,5 ure.
Ko se vaš predvajalnik Walkman popolnoma napolni,
prekinite povezavo z računalnikom. Pri računalnikih
Mac za prekinitev povezave s predvajalnikom
Walkman kliknite na simbol za izmet ([WALKMAN]) v
orodju Finder.

●●Če se računalnik preklopi v način za varčevanje z
energijo, kot npr. način mirovanja ali hibernacije,
ko je nanj preko USB priklopne postaje (priložena)
priključen predvajalnik Walkman, se predvajalnik
napaja preko svoje baterije in baterija se prazni.
●●Pri prvi uporabi predvajalnika Walkman ali če
predvajalnika niste uporabljali dlje časa, se lahko
zgodi, da ga računalnik ne bo prepoznal
nemudoma, čeprav se je polnjenje baterije že
začelo (lučka OPR se osvetli rdeče). Preverite, ali
računalnik po okrog 5 minutah po priključitvi
prepozna vaš predvajalnik Walkman.

Namestitev vodnika za pomoč (za
računalnik Mac)
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Preko USB priklopne postaje
(priložena) predvajalnik
Walkman priključite na
vklopljen računalnik.

Namestitev programov WALKMAN
Guide in Media Go (za Windows)
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Predvajalnik Walkman preko
USB priklopne postaje
(priložena) priključite na
vklopljen računalnik.
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Na računalniku v orodju
Finder izberite [WALKMAN] in
odprite mapo [FOR_MAC].
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Na računalniku izberite
naslednje.
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Dvokliknite namestitveni
simbol želenega programa:

Windows 7 ali starejši: izberite [Start] –
[Computer] ali [My Computer] – [WALKMAN]
– [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].
― Windows 8: v [Start screen] izberite [Desktop]
in odprite [File Explorer]. Na seznamu
[Computer] izberite [WALKMAN] – [Storage
Media] – [FOR_WINDOWS].
―
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Dvokliknite [Setup.exe].
Prikaže se namestitveni čarovnik.
●● Ko dvokliknite [Setup.exe], se datoteka
[Setup.exe] ki je shranjena v mapi
[FOR_WINDOWS] vašega predvajalnika
Walkman, prekopira na računalnik in na
računalnik se namestita programa
WALKMAN Guide in Media Go.
●● Če se datoteka [Setup.exe] ne zažene,
datoteko [Setup.exe] kopirajte na
namizje vašega računalnika in jo
dvokliknete.
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Posamezni deli

Za namestitev programa Help Guide:
[Help_Guide_Installer_for_Mac].
Za namestitev programa Content
Transfer: [ContentTransfer.pkg].
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Sledite navodilom na zaslonu.
Po končani nastavitvi se na namizju
vašega računalnika prikaže bližnjica
nameščenega programa (Help Guide ali
Content Transfer).

 Nasvet
●●Pred izbrisom programske opreme iz predvajalnika
Walkman kopirajte datoteko [FOR_MAC] na vaš
računalnik Mac in si po potrebi ustvarite varnostno
kopijo.

 Otipljiva točka  Priključki
 Vratni pas
 Ušesni čepek
 Slušalke

 Stikalo za zaklenitev
delovanja

 Tipka P.LIST
 Tipka  (vklop/
(Playlist)/SHUF
izklop)
(Shuffle)

Tipka
za premik
 Tipka +*1/–
nazaj
 Tipka za premik
naprej

Sledite navodilom na zaslonu.
Ko namestitveni čarovnik dokonča
namestitev se na namizju vašega
računalnika prikažeta bližnjici programov
WALKMAN Guide in Media Go.
V programu WALKMAN Guide je na voljo
tudi Help Guide.

 Lučka OPR
(delovanje)

 Tipka RESET
 Tipka *1
* Tipka ima na voljo otipljivo točko. Uporabite jo za
pomoč pri upravljanju predvajalnika.
1
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Nastavitev glasnosti
Opozorilni signal in opozorilo »Check the volume
level« sta namenjena zaščiti vaših ušes, ko glasnost
prvič nastavite nad določen nivo*1.
Opozorilni signal in opozorilo lahko prekličete s
pritiskom katerekoli tipke.
Opombe
●●Po preklicu opozorilnega signala in opozorila lahko
glasnost nastavite nad določen nivo*1.
●●Po začetnem opozorilu se opozorilni zvok in
opozorilo ponovita vsakih 20 ur, ko je glasnost
nastavljena nad določenim nivojem*1. V tem primeru
se glasnost samodejno nastavi na nivo [7].
●●Če je glasnost nastavljena nad določenim nivojem*1
in če izklopite predvajalnik, se glasnost samodejno
ponastavi na določen nivo*1.
*1 Določen nivo = [18]

Vklop in namestitev
predvajalnika Walkman na
ušesa
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Preden predvajalnik Walkman obesite na ušesa in
namestite vratni pas in priloženi trak.
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Premaknite stikalo za zaklenitev
delovanja in odklenite tipko
 (vklop/izklop).

Tipka  (vklop/izklop)

Za vklop predvajalnika Walkman
pritisnite in okrog 3 sekunde držite
tipko  (vklop/izklop) na desnem
() delu predvajalnika.

Tipka 
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Tipka »prejšnji«
Tipka »naslednji«

Vklop in izklop predvajalanika Walkman
Opomba
●●Pri nošenju predvajalnika Walkman z nameščenim
trakom ustrezno prilagodite položaj traku, tako da bo
nošenje predvajalnika udobno.

 Nasvet
●●Če predvajalnik Walkman med plavanjem spremeni
položaj, ga stabilizirajte s priloženim trakom ali
plavalnimi očali.

4

Vratni pas obesite na zadnji del vaših
ušes.
Slušalke namestite v ušesa.
Prilagodite predvajalnik, tako da vam
bo udobno.

Odpravljanje težav
Če predvajalnik ne deluje pravilno, za rešitev težave
izvedite naslednje.

Zaščita predvajalnika Walkman na
ušesih

Preverite levi () in desni () del
vašega predvajalnika Walkman.
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Vrh notranjega dela čepka

Predvajanje glasbe
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Namestitev čepkov za ušesa
Za poslušanje boljše kakovosti zvoka spremenite
velikost vaših čepkov ali prilagodite položaj čepkov,
tako da se bodo udobno ločeno prilagajali levemu
in desnemu ušesu.
Nadomestne čepke lahko kupite pri vašem
najbližjem prodajalcu opreme Sony.
●●Ušesne čepke namestite na slušalke, tako da
notranji del ušesnih čepkov  ustreza položaju
 izstopajočega dela slušalke.
●●Ušesni čepek namestite naravnost na slušalko in
ne pod kotom ter tako zagotovite, da čepek
ostane nameščen na slušalki.

Opomba
●●Če predvajalnika Walkman niste namestili udobno
zamenjajte čepke za ušesa. Glejte poglavje
»Namestitev čepkov za ušesa«.

Odstranitev predvajalnika Walkman
Pazljivo odstrani predvajalnik Walkman iz ušes.
Note
●●Pri nenadni odstranitvi predvajalnika Walkman, ko so
ušesni čepki nameščeni v ušesa, lahko pride do
poškodb ušes ali bobničev ali pa lahko čepki ostanejo
v ušesih.

Za vklop ali izklop predvajalnika Walkman pritisnite
in okrog 3 sekunde držite tipko  (vklop/izklop).
Po izklopu predvajalnika s stikalom za zaklenitev
delovanja zaklenite tipko  (vklop/izklop).
Opomba
●●Pri nošenju predvajalnika Walkman s stikalom za
zaklepanje delovanja zaklenite tipko  (vklop/izklop)
in tako preprečite, da bi se predvajalnik Walkman po
naključju vklopil.

Predvajanje skladb
Pritisnite tipko .

Začasna zaustavitev predvajanja
Pritisnite tipko .

Preskok na predhodno/naslednjo skladbo
Za preskok nazaj pritisnite tipko za premik nazaj in
naprej.

Poiščite težavo v »Odpravljanju
težav« v vodniku za pomoč (HTLM
datoteka) in izvedite navedeno
rešitev.
Več informacij o priključitvi predvajalnika na
računalnik najdete v tabeli na desni strani.
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Z majhno konico pritisnite tipko
RESET.
Pri ponastavitvi predvajalnika Walkman
preverite naslednje:
― da predvajalnik ni povezan z računalnikom,
― da predvajalnik ne predvaja glasbe.

Tipka
RESET

Težava
Vzrok/rešitev
Računalnik ne ●●Predvajalnik Walkman ni
prepozna
priključen v USB priklopno
predvajalnika
postajo (priložena).
Walkman.
jjPredvajalnik pravilno
priključite v USB priklopno
postajo. Tudi v primeru
nepravilne priključitve se bo
začelo polnjenje (rdeče se bo
osvetlila lučka OPR), vendar
obstaja možnost, da
računalnik ne bo prepoznal
predvajalnika. V tem primeru
predvajalnik odstranite iz USB
priklopne postaje (priložena)
in ga potem ponovno
priključite v USB priklopno
postajo.
●●Preostala moč baterije je nizka
ali nezadovoljiva.

Težava

Vzrok/rešitev
jjNapolnite baterijo. Pri prvi
uporabi predvajalnika.
Walkman ali če predvajalnika
niste uporabljali dlje časa, se
lahko zgodi, da ga računalnik
ne bo prepoznal nemudoma,
čeprav se je polnjenje baterije
že začelo (lučka OPR se osvetli
rdeče). Preverite, ali računalnik
po okrog 5 minutah po
priključitvi prepozna vaš
predvajalnik Walkman.

Računalnik ne ●●Na računalniku deluje
prepozna
programska oprema, ki se ne
predvajalnika
uporablja za prenos podatkov.
Walkman.
jjOdstranite USB priklopno
postajo (priložena), počakajte
nekaj minut in jo potem
ponovno priključite. Če se
težava nadaljuje, odstranite
USB priklopno postajo
(priložena), ponovno zaženite
računalnik in ponovno
priključite USB priklopno
postajo.
Če se z
●●Priloženo programsko opremo
dvoklikom
namestite po namestitvi
datoteke
programa Windows Media
[Setup.exe] ne
Player 11 ali kasnejšega na
začne
računalnik z operacijskim
namestitev
sistemom Windows. Več
priložene
informacij o programu Windows
programske
Media Player lahko najdete na
opreme na
spletni strani:
računalnik z
http://support.microsoft.com/
operacijskim
sistemom
Windows in se
prikaže
okno
Properties.
Med
●●Mogoče predvajalnik izvaja
predvajanjem
predvajanje ZAPPIN. Več
skladbe se
informacij o tem najdete v
začne
vodniku za pomoč.
nenadoma
predvajati
naslednja
skladba.

Varnostna opozorila
Opomba o ušesnih čepkih

Ušesni čepi zaprejo vaša ušesa. V primeru močnega
pritiska na ušesa ali prehitre odstranitve ušesnega
čepka iz ušesa lahko pride do poškodb ušesa ali
bobniča. Po uporabi ušesne čepke pazljivo odstranite iz
ušes.

Opombe o slušalkah

●●Naprave ne predvajajte s tako glasnostjo, ki bi lahko
pri dolgotrajnem poslušanju povzročila poškodbe
sluha.
●●Pri visoki glasnosti ne boste slišali zvoka okolice.
Slušalk ne smete uporabljati med vožnjo z
avtomobilom ali kolesarjenjem
●●Priložene slušalke so slušalke odprtega tipa. Zvok se
posreduje skozi slušalke v okolico. Pri poslušanju s
slušalkami bodite pozorni, da ne motite ljudi okrog
sebe.

Opomba o licencah in blagovnih znamkah
Glejte vodnik za pomoč (HTML datoteka).
Zapis o lastništvu

Številka modela in serijska številka sta navedeni na
hrbtni strani predvajalnika. Zapišite serijsko številko na
črto. Navedite te številke, kadar potrebujete pomoč pri
pooblaščenem prodajalcu opreme Sony.
Št. modela: ________________________
Serijska št.: _________________________

Najnovejše informacije
Najnovejše informacije o tem izdelku lahko najdete
na naslednji spletni strani:
http://support.sony-europe.com/dna/wm/
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