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Относно ръководствата
1. Ръководство с инструкции (това ръководство)
2. 
(Ръководство за стартиране)
Ръководството за стартиране описва посоченото по-долу.
• Основни инструкции за работа с вашия WALKMAN®
• Как да намерите полезни уебсайтове за компютърни
приложения в интернет
3. Помощно ръководство (уеб документ за компютър/
смартфон) Помощното ръководство съдържа
по-подробни инструкции за експлоатация,
спецификации и URL адреси на уебсайтове
за поддръжка на клиенти и др.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwa40/h_ww/
Въпреки че преглеждането е безплатно, може да
ви бъдат наложени такси за комуникация според
договора с доставчика ви.
В зависимост от държавата/региона, където сте закупили
своя Walkman, някои модели може да не са налични.

Забележки за използването на Walkman
Забележка за батерията
• За да предотвратите влошаване на качеството на батерията,
зареждайте я най-малко веднъж на 6 месеца.

Форматиране на microSD карта
Прочетете инструкциите за microSD карта в помощното ръководство
в интернет, преди да съхранявате съдържание на microSD карта
(не е предоставена).

Управление на силата на звука в съответствие
с европейските и корейските директиви
• За клиенти от Европа
• За клиенти от Корея (моделите се доставят със слушалки)
Алармата (звуков сигнал) и предупреждението [Проверете
нивото на силата на звука.] са предназначени за защита на Вашия
слух. Те възникват, когато първоначално увеличите силата на
звука до вредно ниво. Можете да отмените алармения сигнал и
предупреждението, като докоснете [OK] в диалоговия прозорец
на алармения сигнал.
Забележка
• Можете да усилите звука, след като отмените алармата и предупреждението.
• След първоначалното предупреждение алармата и предупреждението
ще се повтарят на всеки 20 сборни часа, през които звукът е усилен над
ниво, което е вредно за ушите Ви. Когато се случи това, силата на звука
автоматично се намалява.
• Ако изключите Walkman, след като сте избрали висока сила на звука,
която може да увреди тъпанчетата Ви, силата на звука ще се намали
автоматично при следващото включване на Walkman.

Възможности за BLUETOOTH®
Можете да слушате музика, съхранена на вашия Walkman, от
Bluetooth аудио устройства, като слушалки или високоговорители.
Сдвояване (при първото използване на устройството)
Когато свържете Bluetooth аудио устройства безжично за първи
път, устройствата трябва да се регистрират едно към друго.
Регистрирането се нарича "сдвояване".
1. Поставете Bluetooth аудио устройството в режим на сдвояване.
(Вижте ръководството с инструкции на устройството.)
2. Докоснете
–[
Настройки] – [Свързване към/Добавяне
на аудио устройство] под [Bluetooth].
3. Докоснете превключвателя за Bluetooth, за да включите
Bluetooth функцията.
4. Докоснете [Добавяне на устройство (Сдвояване)], за да
стартирате сдвояването.
5. Изберете устройството от списъка със сдвоени устройства,
за да установите Bluetooth връзка.
След като бъде установена Bluetooth връзка, се показва
[Свързано].
Свързване (последваща употреба)
1. Включете сдвоеното Bluetooth аудио устройство и го поставете
в режим на готовност.
2. Докоснете
–[
Настройки] – [Свързване към/Добавяне
на аудио устройство] под [Bluetooth].
3. Докоснете превключвателя за Bluetooth, за да включите
Bluetooth функцията.
4. Изберете устройството от списъка със сдвоени устройства,
за да установите Bluetooth връзка.
Разкачване
1. Докоснете
–[
Настройки] – [Свързване към/Добавяне
на аудио устройство] под [Bluetooth].
2. Докоснете името на устройството, което свързвате, в списъка
със сдвоени устройства и [OK] в диалоговия прозорец за
прекъсване на връзката.
Забележка
• Информацията за сдвояване се изтрива при следните ситуации.
Сдвоете отново устройствата.
–– Едно или повече от устройствата са нулирани до фабрични настройки.
–– Информацията за сдвояване се изтрива от устройствата, като например,
когато устройствата са ремонтирани.

Отстраняване на неизправности
Вашият Walkman не може да зареди батерията или не
е разпознат от компютъра ви.
• USB кабелът (в комплекта) не е свързан правилно към USB конектор
на компютъра ви. Разкачете USB кабела, след което го свържете
отново.
• Индикаторът за зареждане на устройството Walkman светва
в червено, докато батерията се зарежда, и угасва, когато
зареждането приключи.
• Когато използвате своя Walkman за първи път или ако не сте го
използвали за дълго време, разпознаването му от компютъра
може да отнеме няколко минути. Проверете дали компютърът
разпознава устройството Walkman, след като сте ги свързали
за около 10 минути.
• Ако горепосочените методи не помогнат за решаването на
проблема, изключете напълно компютъра си и разкачете
устройството Walkman. След това разкачете захранващия кабел,
батерията и всичко, което е свързано към компютъра и го оставете
да се разреди за пет минути. След разреждането включете отново
компютъра и свържете отново устройството Walkman.

Съответствие и информация
Информация за закони и търговски марки
• За информация относно закони, наредби и права на търговски
марки вижте „Важна информация“ в предоставения софтуер.
За да я прочетете, инсталирайте предоставения софтуер на
компютъра си.
За да я инсталирате, отворете [WALKMAN] в системното хранилище
на вашия Walkman след свързване към компютъра ви.
Потребител на Windows: [FOR_WINDOWS] –
[Help_Guide_Installer(.exe)]
Потребител на Mac: [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_mac]
След инсталирането на софтуера щракнете двукратно върху прекия
път или иконата с псевдоним, генерирана на работния ви плот.
• Маркировката N е търговска марка или регистрирана търговска
марка на NFC Forum, Inc. в САЩ и други държави.

Относно слушалките за поставяне в ушите
• Когато използвате слушалки за поставяне в ушите с голяма степен
на прилепване, обърнете внимание на следното. В противен случай
може да увредите ушите или тъпанчетата си.
–– Не поставяйте вложките за уши със сила в ушите си.
–– Не изваждайте внезапно вложките за уши от ушите си. Когато
изваждате слушалките, разместете вложките за уши внимателно
нагоре и надолу.

Относно слушалките
• Избягвайте да слушате музика на устройството толкова силно,
че продължителното слушане да може да повреди слуха ви.
• При високо ниво на звука околните звуци може да спрат да се
чуват. Избягвайте слушането на устройството в ситуации, при
които слухът не трябва да бъде възпрепятстван, например при
шофиране или каране на велосипед.
• Тъй като слушалките са с отворен дизайн, звукът преминава
през тях. Не забравяйте да не притеснявате околните.

Съобщение за клиентите: следната информацията
е приложима само за оборудване, продавано
в държави, прилагащи директивите на ЕС
Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075, Япония
Съвместимост с продукти за ЕС: Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Белгия
За да предотвратите възможно увреждане на слуха,
не слушайте силен звук за дълго време.

Тази маркировка за съответствие е приложима само за NW-A45/A45HN.
С настоящото Sony Corporation декларира, че това оборудване
е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на
декларацията за съответствие на ЕС е наличен на следния
интернет адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Това известие за съответствие е приложимо само за NW-A45/A45HN.
Безжична функция
Работна честота
		 2400 – 2483,5 MHz
		13,56 MHz
Максимална изходна мощност
		 < 20,0 dBm [2400 – 2483,5 MHz]
		 < 42 dBμA/m при 10 m [13,56 MHz]
• Не разглобявайте, отваряйте и раздробявайте вторични клетки
или батерии.
• Не излагайте клетки или батерии на горещина или огън.
Избягвайте съхранение под пряка слънчева светлина.
• В случай на изтичане на клетка, не допускайте течността в
да влезе в контакт с кожата или очите. Ако е имало контакт,
измийте засегнатата зона с обилни количества вода и потърсете
медицинска консултация.
• Вторичните клетки и батериите трябва да бъдат заредени преди
употреба. Винаги проверявайте инструкциите на производителя
или ръководството на оборудването за инструкциите за правилно
зареждане.
• След дълги периоди на съхранение може да се наложи да
заредите и разредите клетките или батериите няколко пъти,
за да получите максимална ефективност.
• Изхвърляйте правилно.
Дизайнът и спецификациите са обект на промяна без предизвестие.

