Mbi rregullimin e zërit (Vetëm për vendet/rajonet që zbatojnë
Direktivat Evropiane dhe Koreane)
Alarmi dhe shenja "Kontrolloni nivelin e zërit" shërbejnë për të mbrojtur veshët tuaj gjatë
rritjes së nivelit të zërit mbi një nivel të caktuar për herën e parë.
Mund të anuloni alarmin dhe paralajmërimin duke shtypur ndonjë buton.

Udhëzime për përdorim

 Mund të rritni nivelin e zërit mi nivelin specifik*1 pas anulimit të
alarmit dhe paralajmërimit.
Pas paralajmërimit fillestar, alarmi dhe paralajmërimit përsëriten çdo
20 orë kumulative që niveli i zëri është vendosur mbi nivelin
specifik*1; kur kjo ndodh zëri ndryshohet ne nivelin [7]
automatikisht.
Nëse zëri është vendosur mbi nivelin specifik* dhe shkyçeni Walkman-in,
niveli i zëri kthehet në nivelin specifik* automatikisht.

Për të kyçur

Shtyp

Për të shkyçur

II butonin.

Shtyp dhe mbaj

II butonin.
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Shqip

Përdorimi i Walkman
Home menyja është pika e nisjes për çdo aplikacion.
Për të shfaqur [Music] në
Home menynë
Për të zgjedhur opsion

Shtyp dhe mbaj BACK/HOME butonin.

Për të kthyer në menynë paraprake

Shtyp BACK/HOME butonin.

Shtyp cilën do anë të
butonit për
të zgjedhur opsion dhe pastaj shtyp
II
butonin për të konfirmuar.

Përmbajtja
Home meny*1

WALKMAN (1)
Kufjet (1)
Manual i Shkurtë (ky manual)

Mbi sistemin operativ
[Music]
Siguroni që SO është Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (Service Pack
1 ose më i ri), Windows Vista (Service Pack 2 ose më i ri) dhe versioni i
instaluar i Windows Media Player në kompjuter të jetë 11 ose 12.

[FM Radio] *

Mac OS nuk përmbahet nga ky Walkman.

[Settings]

Lëshon muzikë të transferuar në Walkman.
1

Lëshon FM radio ose lëshon/fshin FM radio
programe të incizuar me Walkman.
Vendos funksionin për muzikë, FM*1 , ose rregullimet e
Walkman.

*1 Opsionet lidhur me [FM Radio] funksionin paraqiten vetëm në NWZ-B183F.

Si të instaloni softuerin e dhënë
(përfshirë edhe manualin)
1

Importimi dhe transferimi i muzikës
Mund të transferoni muzikë (WMA ose MP3 kodeks) në [MUSIC] dosjen në
Walkman duke kapur dhe lëshuar në Windows Explorer në kompjuterin
tuaj. Nëse duhet të nxirrni të dhëna nga CD, përdorni Windows Media
Player 11 ose 12. Për detaje mbi përdorimin, shikoni manualet e tyre.

Lidheni Walkman me kompjuter të kyçur.

Shënime
Mos e largoni Walkman-in tuaj gjatë transferimit të skedarëve. Nëse po, skedari që po
transferohet mund të dëmtohet.
Nuk mund të transferoni muzikë me mbrojtje kopjimi pasi që Walkman nuk e përmban
atë.

2

Zgjidhni renditjen vijuese me kompjuterin.
Windows 7 ose më i ri: Zgjidh [Start] - [Computer] ose [My Computer] -

[WALKMAN] - [FOR_WINDOWS].
Windows 8.1 ose Windows 8: Zgjidh [Desktop] nga [Start screen] për

të hapur [File Explorer]. Në [Computer] listën, zgjidh [WALKMAN] [FOR_WINDOWS].

3

Kliko dy herë [Help_Guide_Installer.exe].

Mënjanimi i problemeve
Nëse Walkman-i juaj nuk funksionon mirë, provoni hapat më poshtë për
të zgjedhur çështjen.

1

Paraqitet ndihma për instalim.

4

Ndiqni udhëzimet në ekran.

Gjeni simptomat e çështjes në "Mënjanimin e problemeve"
në Help Guide (HTML dokument) dhe provoni ndonjërën
prej veprimeve më poshtë.
Për detaje mbi lidhen me kompjuter, shikoni tabelën më poshtë.

Pasi të përfundojë instalimi, ikona e Manualit paraqitet në desktopin e
kompjuterit tuaj.

2 Lidheni Walkman me kompjuter për të karrikuar
baterinë.
Mund të zgjidhni shumë çështje duke karrikuar baterinë.

Karrikimi i baterisë

3

Rreth 70 minuta
Karrikim

Karrikuar

Shtypni RESET butonin me laps ose me kapëse për letra, etj.
Para rivendosjes së Walkman, largojeni Walkman nga kompjuteri dhe
kontrolloni që mos të jetë lëshuar ndonjë këngë. Pastaj, mund të

Bateria për Walkman karrikohet deri sa Walkman është lidhur me
kompjuter të kyçur.

rivendosni Walkmanin me siguri. Pas rivendosjes , shtyp
për të kyçur Walkman.

II butonin

4

Kontrolloni informacionet për probleme në manualin e çdo
softueri.

5

Kontrolloni informacione për probleme në ueb
faqet për mbështetje të konsumatorit.
Për ueb faqet për mbështetje të konsumatorit shikoni “Mbi
informacionet më të reja”.

6

Shënime
Nëse karrikoni Walkman-in tuaj që nuk ka qenë në përdorim për një kohë të gjatë
kompjuteri mund mos të e njeh ose mos të paraqitet asgjë në ekran. Karrikoni Walkmanin për 10 minuta dhe pas asaj duhet të fillojë të punojë normalisht.
Nëse ekrani i Walkman-it mbetet shkyçur për më gjatë se 10 minuta, largoni Walkman
dhe shtypni RESET butonin për të rifilluar Walkman.
Nëse
e kyçni kompjuterin tuaj, rifilloni kompjuterin ose fikni kompjuterin ose e zgjoni

kompjuterin nga Sleep ose Hibernate deri sa Walkman juaj është lidhur me kompjuterin,
Walkman-i mund të shkaktohet defekt. Në këtë rast, largoni Walkman-in dhe shtypni
butonin RESET në Walkman për të rifilluar. Largoni Walkman-in nga kompjuteri para se
të bëni gjithë këto hapa.
Për të penguar prishjen e baterisë, karrikoni baterinë së paku një herë në çdo gjysmë viti
ose çdo vit.

Pjesët dhe kontrollet
Përpara

Kufjet

Mbrapa

Kyçësja për kufje
RESET butoni
Shtypni RESET butonin me stilolaps
ose kapëse për letra, etj., për të rifilluar
Walkman-in. Kur Walkman-i juaj është
lidhur me kompjuter me anë të USB
dhe nuk mund të rifilloni atë.

VOL +*1/– butonat
BACK/HOME butoni
Shihni “Përdorimi i Walkman.”

Ekrani
II *1 butoni
Zgjedh opsionet e preferuar.
Lëshon/pauzon dëgjimin ose
pauzon/rifillon incizimin.

butoni
Shtyp për të zgjedhë opsion në meny,
shpejton para-mbrapa gjatë dëgjimit
ose memoroni FM stacione.

USB kapaku
Kur të lidhni me USB,
largoni USB kapakun.

USB konektori
Vrimat për qafore
HOLD kyçësja
Ndërpret funksionimin e butonave për
të shmangur shtypjen aksidentale gjatë
mbajtjes së Walkman.
*1 Ka një pikë prekëse për të
ndihmuar me përdorimin e
butonave.

Nëse lista e qasjeve më poshtë nuk e zgjedh problemin
tuaj, konsultoni distributorin më të afërt Sony.

Simptoma/
Nuk mund të
karrikoj baterinë

Për dëgjueset brenda veshit

Mbi informacionet më të reja

Nëse dëgjimi i muzikës pauzohet dhe nuk përdoret aparati për një kohë të caktuar,
Walkman-i shkyçet automatikisht përveç kur është aktivizuar FM radio.
Ekrani do të shkyçet nëse nuk bëni asnjë lëvizje për një kohë të caktuar. Në këtë rast,
shtyp BACK/HOME butonin për të kyçur ekranin.

Mbi manualet
Ky Manual i Shkurtë përshkruan vetëm udhëzimet për përdorim elementar dhe si
të instaloni softuerin e dhënë.
Për informacione më të detajuar dhe përdorime, shikoni Manualin (HTML
dokumentin) që vije me softuerin e dhënë pas instalimit.
Mund gjithashtu të shikoni edhe Manualin në internet (HTML dokument/Version i
plotë) me anë të pajisjeve të ndryshme nga URL ose QR kodi i faqes së parë.
Ndonëse kërkimi është falas, mund të ju paguhet ndonjë pagesë komunikimit nga
operatori juaj.

Mos lëshoni njësinë në zë të lartë sepse dëgjimi më afatgjatë me zë të lartë
mund të ndikojë mbi të dëgjuarit .
Në zë të lartë, zërat e jashtme mund mos të dëgjohen. Mos dëgjoni me
njësinë në situata ku dëgjimi nuk duhet të pengohet, për shembull gjatë
vozitjes ose drejtimit të biçikletës.
Meqë kufjet e dhëna janë të dizajnit të hapur, zëri kalon nëpër
kufjet. Mbani mend që mos të pengoni personave që janë afër
juve.

.
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Për informacione lidhur me lidhet dhe shenjat dalluese, shikoni “Informacione të rëndësishme” që
gjendet në softuerin e dhënë. Për të lexuar, instaloni softuerin përkatës në kompjuterin tuaj.

Mbulesat e kufjeve mbulojnë veshët tuaj. Andaj, keni kujdes që ka rrezik të dëmtimit të
veshëve ose tupanit të veshit nga shtypja e madhe nga mbulesat ose mbulesat mund të
largohen nga veshët. Pas përdorimit, kujdes që të largoni mbulesat me lehtësi dhe ngadalë.

Kyçja dhe shkyçja e Walkman-it tuaj
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzb180/h_ww/

Informacione mbi lidhet dhe shenjat dalluese
Për kufjet

Shënime

NWZ-B183/B183F

Paralajmërime

Zgjidhja
 Walkman nuk është lidhur me USB konektor në

kompjuterin në mënyrë të drejtë.
 Largojeni Walkman, dhe pastaj lidheni sërish.
 Bateria është karrikuar në temperaturë ambientale jashtë
diapazoni prej 5 °C (41 ºF) në 35 °C (95 ºF).
paraqitet.
 Nuk mund të karrikoni baterinë kur ikona
Karrikoni baterinë në temperaturë
ambientale të 5 °C (41 ºF) në 35 °C (95 ºF).
 Kompjuteri nuk është kyçur.
 Kyçeni kompjuterin.
 Kompjuteri juaj ka hyrë në Sleep ose Hibernation
status.
 Largojeni kompjuterin nga Sleep ose
Hibernation status.
[Connecting USB]  USB konektori nuk Walkman nuk është lidhur
me USB konektorin në kompjuterin tuaj në
nuk paraqitet kur
mënyrë të drejtë.
Walkman është
lidhur me
 Largojeni Walkman, dhe pastaj lidheni sërish.
kompjuterin.
 Jeni duke përdorur USB gllavinë.
 Lidhni Walkman-in tuaj drejte me USB
konektorin sepse lidhja me USB gllavinë mund
mos të punojë. Megjithatë, mund të përdoret
USB gllavinë që furnizon me energji.
 Një aplikacion tjetër po zhvillohet në kompjuter.
Largojeni Walkman-in, pritni disa minuta dhe
lidheni sërish. Nëse problemi vazhdon,
largoni Walkman, rifilloni kompjuterin dhe
sërish lidheni Walkman.
USB
konektori në kompjuter mund të ketë problem.

 Lidhni Walkman me USB konektor tjetër në
kompjuterin tuaj.
 Bateria e mbetur nuk mjafton.
 Nëse karrikoni Walkman kur nuk ka qenë përdorur
për një kohë të gjatë, kompjuteri juaj mund
mos të e njeh ose mund mos të paraqite asgjë
në ekranin tuaj. Karrikojeni pajisjen për rreth
10 minuta dhe pas asaj zakonisht duhet të
filloj me përdorimin normal.
Walkman-i bëhet i  Jeni duke përdorur USB gllavinë.
paqëndrueshëm
 Lidhni Walkman-in tuaj drejte me USB
kur është lidhur
konektorin sepse lidhja me USB gllavinë mund
mos të punojë. Megjithatë, mund të përdoret
me kompjuter.
USB gllavinë që furnizon me energji.

Nëse keni ndonjë pyetje ose problem me këtë produkt ose doni informacione mbi
opsionet e gatshme me produktin, vizitoni ueb faqet më poshtë.
Për konsumatorët në SHBA:
http://www.sony.com/walkmansupport
Për konsumatorët në Kanada:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/ Për
konsumatorët në Amerikën Latine:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Për konsumatorët në Evropë:
http://support.sony-europe.com/dna/wm/
Për konsumatorët në Azi, Oqeani, Lindje të Mesme dhe Afrikë: Anglisht:
http://www.sony-asia.com/support
Kore: http://scs.sony.co.kr/walkman/
Kinezishte e thjeshtë : http://service.sony.com.cn/KB/
Kinezishte tradicionale: http://service.sony.com.tw/
Për konsumatorët që kanë blerë modele jashtë:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/

