Indhold
Kontroller, at følgende dele er inkluderet i pakken.
 Walkman (1)
 USB-kabel (1)
 Startvejledning (denne vejledning)
Hovedtelefoner og microSD-kort leveres ikke med Walkmanen.

Quick Start Guide
NWZ-A15/A17

Oplade batteriet
Batteriet til Walkmanen genoplades, mens Walkmanen er tilsluttet til en
tændt computer.

Sådan installeres og læses
Hjælp-vejledningen
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Fuldt opladet
Når Walkmanen er fuldt opladet, skal den afbrydes fra computeren.



http://rd1.sony.net/help/dmp/nwza10/h_ww/

Bemærk
 For at forebygge forringelse af batteriet, skal batteriet oplades mindst en
gang hvert halve eller hele år.

Det er gratis at gennemse webstedet, men der kan
blive opkrævet et kommunikationsgebyr alt efter
dit abonnement hos internetudbyderen.
Grundlæggende betjening, link til kundesupportwebsted og Vigtige
oplysninger kan findes i afsnittet "Sådan installeres og læses
Hjælp-vejledningen" i denne vejledning.
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HOLD-kontakt

Windows 7 eller tidligere: [Start] – [Computer]
– [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer
(.exe)].
Windows 8: [Startskærm] – [Skrivebord] – [Stifinder]
– [Computer] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_
Guide_Installer(.exe)].
Windows 8.1: [Skrivebord] – [Stifinder] – [Denne pc]
– [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer
(.exe)].
Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR_MAC] – [Help_Guide_
Installer_for_mac].

Følg instruktionerne på skærmen for at
fuldføre installationen.
For at læse Hjælp-vejledningen skal du
dobbeltklikke på genvejen eller
alias-ikonet, der genereres på computeren.

Startmenuen vises, når du trykker BACK/HOME-knappen og holder.
Startmenuen er udgangspunktet for at afspille lyd, søge efter sange,
ændre indstillinger osv.
Fra startmenuen kan du vælge det ønskede punkt på skærmen ved at
bruge 5-vejs-knappen.

 (afspil/pause/bekræft)
-knap

/// -knapper

Slå strømmen til og fra

Tryk på BACK/
HOME-knappen
og hold.
SensMe™
-kanaler

Slå strømmen til
Skyd HOLD-kontakten i modsat retning af pilen, og tryk på en vilkårlig
knap.

Afspilningslister
Videoer

Vælg skærmsproget, før du overfører indhold.
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Fra startmenuen skal du vælge

FM-radio

Musik

Valg af skærmsprog
Billeder

[Settings].

Vælge [Language Settings] - ønsket indstilling af
sprog.

Slå strømmen fra
Tryk på OPTION/PWR OFF-knappen og hold.

 Råd
 Hvis der ikke udføres nogen betjening, vil skærmen blive slukket. For at
tænde for skærmen skal du trykke på BACK/HOME-knappen.
 Hvis der ikke udføres nogen betjening i en længere periode, vil Walkmanen
blive slukket automatisk.
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Sådan bruges startmenuen

5-vejs-knap

Åbn følgende mapper og dobbeltklik på
den eksekverbare fil på Walkmanen.



Ca.
4 timer

OPTION/PWR OFF-knap

Tilslut Walkmanen til en tændt computer.



I Hjælp-vejledningen på internettet kan du finde nærmere
oplysninger om WALKMAN®.

BACK/HOME-knap

Installer "Hjælp-vejledningen" på din computer. Den indeholder
oplysninger om grundlæggende betjening af Walkmanen, link til
kundesupportwebsted, og hvordan indhold som f.eks. musik kan
overføres til Walkmanen.

Oplader

Om vejledningerne

Sådan bruger du Walkmanen

Podcasts
Bluetooth

Bogmærke

Indstillinger

Indstillinger for
SD-kort
Gå til
skærmbilledet for
afspilning af
sange

De viste skærmbilleder og illustrationer er kun til reference og kan afvige fra
det faktiske produkt eller skærmbillede.
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Dele og knapper
 Display
 VOL (lydstyrke) +*1/– knap
Tryk på VOL + knappen for at skrue op, og VOL - knappen for at skrue
ned for lydstyrken.

 OPTION/PWR OFF (Ekstraudstyr/Sluk) -knap
Tryk for at vise indstillingsmenuen.
Hvis du trykker på denne knap og holder, slukkes skærmen,
og Walkmanen går i standby.

 HOLD-kontakt
 Adgangsindikator
 microSD-kortåbning
Indsæt et microSD-kort, indtil det klikker på plads.

 BACK/HOME-knap
 5-vejs-knap*1
 (afspil/pause/bekræft) -knap
/ -knapper
/ -knapper

 Dæksel
 Hul til rem
 Indbygget Bluetooth-antenne
 N-mark
 RESET-knap
Brug en kuglepen, en papirclips el. lign.
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* Der er berøringsprikker. Brug dem som hjælp ved betjening med knapper.

Om betjening af lydstyrke (kun for lande/områder,
der opfylder de europæiske direktiver)
En alarm (bip) og en advarsel [Check the volume level] er beregnet til at
beskytte dine ører, når du for første gang skruer lydstyrken op til et
niveau, der er skadeligt for din hørelse. Du kan annullere alarmen og
advarslen ved at trykke på en vilkårlig knap.

Fejlfinding

Forsigtighedsregler

Hvis Walkmanen ikke fungerer som forventet, kan du prøve at gøre
følgende for at løse problemet.

Information om lovgivning og varemærker
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Tilslut Walkmanen til din computer for at oplade
batteriet.
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Tryk på RESET-knappen med en
kuglepen, en papirclips el. lign.

Bemærk
 Du kan skrue op for lydstyrken efter annullering af alarmen og advarslen.
 Efter den første advarsel gentages alarmen og advarslen for hver 20 timer i
alt, hvor lydstyrken er indstillet til et niveau, der er skadeligt for din hørelse.
Når det sker, bliver der automatisk skruet ned for lydstyrken.
 Hvis lydstyrken er indstillet til et niveau, der er skadelig for din hørelse, og
du slukker for Walkmanen, skrues lydstyrken automatisk ned til et niveau,
der er sikkert for din hørelse.

Find symptomerne på problemet i "Fejlfinding" i
Hjælp-vejledningen (HTML-dokument), og prøv den
afhjælpning, der er angivet.

RESET-knapp

For information om love, regler og varemærkerettigheder henvises til "Vigtige
oplysninger" i den medfølgende software. For at læse den skal du installere
den medfølgende software på din computer.

Om hovedtelefonerne
 Undgå at afspille ved høj lydstyrke i længere tid, da det kan påvirke din
hørelse.
 Ved høj lydstyrke kan udefrakommende lyde blive uhørlige. Undgå at lytte til
enheden i situationer, hvor hørelsen ikke må forringes, f.eks. under kørsel
eller cykling.
 Hovedtelefonerne er i åbent design, så der trænger lyd ud fra
hovedtelefonerne. Vær opmærksom på ikke at forstyrre personer i
nærheden.

Ejerregistrering
Model- og serienumrene står på bagsiden af afspilleren. Noter dem på
nedenstående plads. Henvis altid til disse numre, hvis du henvender dig til en
Sony-forhandler angående dette produkt.
Model nr. ________________________
Serienr. _________________________

Symptom og løsning
Walkmanen kan ikke oplade batteriet eller genkendes ikke på din
computer.
 USB-kablet (medfølger) er ikke forbundet med et USB-stik på
computeren. Afbryd USB-kablet, og tilslut det igen.
 Brug det medfølgende USB-kabel.
 Når du bruger Walkmanen for første gang, eller hvis du ikke har brugt
Walkmanen i lang tid, kan det tage et par minutter, før den
genkendes af computeren. Kontroller, at computeren genkender
Walkmanen, når den har været forbundet til computeren i ca.
10 minutter.

TRA
REGISTRERET nr.: ER34842/14
FORHANDLER nr.: DA0096946/12
Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Walkmanen fungerer ikke, eller strømmen slås ikke til.
 Du kan ikke betjene Walkmanen, mens den er tilsluttet til en
computer. Afbryd Walkmanen fra computeren.

 Hovedtelefonstik
 WM-PORT-stik
Tilslut USB-kablet (medfølger) eller perifere enheder (medfølger ikke).
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