Osad ja juhtelemendid

Helitugevuse reguleerimine (ainult
riikides/piirkondades, kus järgitakse
Euroopa direktiive)
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Koputage nuppu , et alustada Walkmani
kasutamist.
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Seadistage Wi-Fi-ühendus, Google-i
konto ning kuupäev/kellaaeg jne, järgides
ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Häire (piiks)* ja hoiatus [Check the volume level] (Kontrollige helitaset)
aitavad kaitsta teie kuulmist, kui suurendate heliseadistust esimest
korda üle teatud taseme. Võite häire ja hoiatuse tühistada, koputades
hoiatusdialoogis nuppu [OK].
* Häire (piiks) ei kõla Bluetoothi heliseadme ühendamise korral.

Kiirkäivitusjuhend

Märkus
 Saate pärast häire ja hoiatuse tühistamist helitugevuse üle teatud taseme
suurendada.
 Pärast esialgset hoiatust korduvad häire ja hoiatus iga 20 tunni järel,
kui helitugevus on seadistatud üle teatud taseme. Sel juhul muudetakse
helitugevus automaatselt esialgsele seadistusele.
 Kui helitugevus on seadistatud üle teatud taseme ja lülitate Walkmani välja,
naaseb helitugevus automaatselt teatud tasemele.

NW-ZX2

 Ekraan (puutetundlik ekraan)
Puudutage (koputage) Walkmani kasutamiseks ekraanil olevaid ikoone,
üksusi jne.

 Sisseehitatud mikrofon
 Kõrvaklapipistik

Algseadistused
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Lükake kõrvaklapipistik lõpuni sisse. Kui kõrvaklapid on valesti
ühendatud, halveneb kõrvaklappidest kostuv heli. Kui Bluetoothi
ühendus on aktiivne, ei kostu kõrvaklapipistikusse ühendatud
kõrvaklappidest heli. Lõpetage Bluetoothi ühendus.

Teave juhendite kohta
WALKMAN®-i kohta üksikasjaliku teabe nägemiseks
vaadake Internetis spikrit.

Kuigi sirvimine on tasuta, võivad teenusepakkuja lepingu kohaselt kaasneda
andmesidetasud.

Põhitoimingute, klienditoe veebisaidi URL-i ja olulise teabe kohta lugege
selle juhendi jaotisest „Spikri installimine ja lugemine”.

 Juurdepääsulamp
Juurdepääsulamp asub microSD-kaardi pesa katte all.

 MicroSD-kaardi pesa
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 MicroSD-kaardi pesa kate
 Sisseehitatud antenn

Sisu
Vaadake pakendis olevaid esemeid.
 Walkman (1)
 USB-kaabel (1)
 Nahast kandekott (1)
 Seib (1)
 Kiirjuhend (see juhend)

Teave ehtsast nahast kandekoti kohta
 See toode on valmistatud ehtsast nahast. Erinevalt kunstnahast võib ehtsa
naha pinnal esineda kriimustusi, kortse või veresoonte jälgi. Iga kott on
ainulaadse välimuse ja värviga.
 Kui kerite hoiustamise aja kõrvaklapijuhtme ümber nahast kandekoti, võib
see jätta jälje, kuna nahk on pehme.
 Puhastusvahendi kasutamisel lugege hoolikalt juhiseid ja proovige vahendit
esmalt koti silmatorkamatul osal.
 Ärge kasutage puhastamiseks lahusteid, näiteks alkoholi või vedeldit.
Need võivad põhjustada värvi tuhmumise, deformatsiooni või lagunemise
ja kahjustada nahast kandekotti.
 Niiskus, nagu vihm või higi, võivad põhjustada toote värvimuutusi või anda
riietele värvi jne.
 Ärge kasutage ega hoidke nahast kandekotti otsese päikesevalguse käes
(nt autos) ega väga kõrge/madala temperatuuriga, väga niiskes või
tolmuses keskkonnas.
 Olge ettevaatlik, et Walkman ei puutuks kokku nahast kandekoti
kinnitusnupuga, kui Walkmani kotti panete või selle välja võtate.
Muidu võibWalkman kriimustada saada.
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Valige soovitud keel lõppkasutaja
litsentsilepingu kuvamiseks.
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Veenduge, et mõistate litsentsilepingu
tingimusi ja koputage siis nuppu [Agree]
(Nõustun).

 Helitugevuse nupud + ja –

5

Koputage nuppu .

 Vihje
 Kui kuvatakse teade [USB connected] (USB ühendatud), koputage valikut
[Turn on USB storage] (USB-mälu kasutusel).

Liikuge järgmise lauluni, video peatükini või 5 minutit hilisema stseenini.
Kui vajutate nuppu ja hoiate seda all, keritakse laule või videoid edasi.
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 Nupp  (esitamine/peatamine)

Avage järgmised kaustad ja topeltklõpsake
Walkmanis täitmisfaili.

Taasesitage või peatage laule või videoid.
Nupul on reljeefne punkt. See on abiks nuppude kasutamisel.

 Windows 7 või varasem versioon: [Start] – [Computer] –

 Nupp  (eelmine)

 Windows 8: [Start screen] – [Desktop] – [File Explorer] – [Computer] –

Liikuge eelmise (või praeguse) lauluni, video eelmise peatükini või
5 minuti eest esitatud stseenini. Kui vajutate nuppu ja hoiate seda all,
keritakse laule või videoid tagasi.

 Windows 8.1: [Desktop] – [File Explorer] – [This PC] – [WALKMAN] –

[WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
[WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
[FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
 Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_

 Rihmaava

Ekraanid ja illustratsioonid
on mõeldud ainult viiteks
ja võivad tegelikust tootest
või ekraanist erineda.

Seda kasutatakse rihma kinnitamiseks (pole komplektis).

 N-märk
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4-545-608-11(1) (EE)

Veenduge, et ekraanil oleks kuvatud teade
[USB storage in use] (USB-mälu kasutusel).

Kuvatakse algseadistuse ekraan.

Puudutage seda märki NFC-funktsiooniga Bluetoothi heliseadmega.

©2015 Sony Corporation

Ühendage Walkman töötava arvutiga.

* Olenevalt Walkmani ostukohast ei pruugita keelevaliku ekraani
kuvada.

Vajutage seda toite sisselülitamiseks. Toite väljalülitamiseks
vajutage nuppu ja hoidke seda all. Vajutage nuppu ekraani sisse-/
väljalülitamiseks. Walkman lähtestatakse, kui vajutate nuppu  ja hoiate
seda ligikaudu 8 sekundit all.

 Nupp  (järgmine)

1
2

Kui kuvatakse ühendatud USB-ekraan,
koputage ekraani sulgemiseks nuppu
ja jätkake seejärel algseadistustega.

 Nupp  (toide)/ekraanilukk

Vajutage helitugevuse suurendamiseks nuppu + ja vähendamiseks
nuppu –.
Nupu + kõrval on reljeefne punkt. See on abiks nuppude kasutamisel.

Installige spikker arvutisse. See sisaldab teavet Walkmani põhitoimingute
kohta, klienditoe veebisaidi URL-i ja juhiseid sisu (nt muusika) Walkmani
ülekandmiseks.

Kuvatakse keelevaliku ekraan*.

Wi-Fi, Bluetoothi ja GPS-i antennid on sisseehitatud.

Kõrvaklapid ja microSD-kaart ei ole Walkmaniga kaasas.

 Wi-Fi-ühendust ja Google’i kontot saab seadistada ka hiljem.

Spikri installimine ja lugemine

Märkus
 Kui Walkmani laadimise ajal kuvatakse
suur aku sümbol, on aku Walkmani
kasutamiseks endiselt liiga tühi. Walkman
käivitub automaatselt pärast ligikaudu
10-minutilist laadimist.
 Aku täislaadimine võtab ligikaudu
4,5 tundi.
 Laadige akut vähemalt kord kuue kuu või aasta jooksul, et aku kauem
vastu peaks.

Ühendage USB-kaabel (komplektis) või muud tarvikud, mis toetavad
WM-PORTI (pole komplektis).

MicroSD-kaardi pesa asub microSD-kaardi pesa katte all. Avage kate
enne, kui sisestate microSD-kaardi (pole komplektis). Walkmani vaba
mälu suurendamiseks sisestage microSD-kaarti, kuni see klõpsab
oma kohale.

 Vihje

Walkman lülitub sisse.

 WM-PORTI pistik

http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzx2/h_ww/

Kasutage komplektis olevat USB-kaablit,
et ühendada Walkman töötava arvutiga
ja seda laadida.

Valige soovitud keel.

for_mac].
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Järgige installi lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid
juhiseid.
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Spikri lugemiseks topeltklõpsake otseteed või arvutis
loodud ikooni.

Walkmani sisse-/väljalülitamine

Puutetundliku ekraani kasutamine

Spikri kasutamine Walkmanis

Tehnilised andmed

Kui te Walkmani pikemat aega ei kasuta, lülitage selle toide välja.

Walkmani ekraan on puutetundlik. Saate Walkmani kasutada žestide abil,
näiteks ekraanil koputades, vajutades ja nipsates. Üksikasjad leiate
spikrist.

Internetiga ühenduse loomisel saate Walkmanist veebis spikri
täisversiooni vaadata.

Käivitusaeg tühjenenud aku korral
Ligikaudu 10 minutit
Aku kasutustemperatuur
5–35 °C

Koputage

Vajutage ja hoidke all

1

Koputage avakuval valikut ja seejärel
valikut [Help Guide] (Spikker).

Ettevaatusabinõud
Tõrkeotsing

1
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Vajutage nuppu , et Walkman sisse
lülitada.
Walkmani väljalülitamiseks vajutage ja
hoidke all nuppu .

Kui Walkman ei tööta ootuspäraselt, püüdke probleemi lahendada
järgmiste sammudega.

Nipsake

Lohistage

Walkmani välja lülitades koputage nuppe
[ Power off] – [OK].

Ekraani sisse-/väljalülitamine
Suruge kokku/lahku
Kui teatud aja jooksul pole ühtki toimingut tehtud, lülitub ekraan välja.

1

1

Otsige probleemi sümptomeid spikri (HTMLdokument) jaotisest „Tõrkeotsing” ja proovige
loetletud parandustoiminguid.
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Ühendage Walkman aku laadimiseks arvutiga.
Vajutage ja hoidke nuppu  ligikaudu 8 sekundit all.

Probleem

Põhjus/lahendus

Arvuti ei suuda
Walkmani tuvastada.

 Kui järelejäänud akutoide on otsakorral,

laadige akut.

 Kui kasutate Walkmani esimest korda või te

Vajutage nuppu .
Kuvatakse lukustusekraan.
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Tõmmake ikoon
ringist välja.




Avakuva
Avakuva kuvatakse siis, kui koputate valikut



.

Walkman avatakse seejärel
lukust ja kuvatakse avakuva.
Vajutage ekraani
väljalülitamiseks uuesti
nuppu .



 Olekuriba
Kuvab Walkmani ja märguannete oleku.

 Vidin [Music player]
Taasesitage muusikat.

 Rakenduse otsetee
Käivitab rakenduse individuaalselt.

 Otsetee [Music player]
Taasesitage rakendusega Media Go üle kantud muusikafaile
või pukseerige neid.

 Otsetee [Sound adjustment]
Käivitab heli kohandamise rakenduse.

 Rakendused
Kuvab kõik teie rakendused ja vidinad.

 Otsetee [Video player]
Käivitab videomängija.

 Otsetee [DLNA]
Käivitab DLNA-rakenduse.

pole Walkmani pikemat aega kasutanud, võib
kuluda paar minutit, enne kui arvuti selle ära
tunneb. Kui Walkman on arvutiga ligikaudu
10 minutit ühendatud olnud, kontrollige,
kas arvuti tunneb Walkmani ära.
Veenduge, et USB-kaabel oleks arvutiga
õigesti ja kindlalt ühendatud.
Kasutage komplektis olevat USB-kaablit.
Walkmani ühendamine USB-jaoturi kaudu
ei pruugi õnnestuda. Ühendage Walkman
otse arvuti USB-jaoturiga.
Veenduge, et USB-ühendus ei oleks välja
lülitatud. Lohistage olekuriba ja koputage
seejärel märguandepaneelil nuppe
[Turn on USB storage] (Lülita USB-mälu sisse),
[Turn on USB storage] ja [OK].
Kui eespool toodud nõuanded probleemi ei
lahenda, vajutage ja hoidke nuppu  ligikaudu
8 sekundit all, et Walkman lähtestada, ja
proovige seejärel uuesti USB-ühendust luua.

Walkman muutub
ebastabiilseks, kui
see on arvutiga
ühendatud.

 Walkman võib olla ebastabiilne, kui kasutate

Walkman läheb
soojaks.

 Olenevalt Walkmani kasutusviisist võib

USB-jaoturit või USB-pikenduskaablit.
Ühendage Walkman otse arvuti USB-pordiga.

Walkman soojaks minna, kui akut laaditakse
või kui Walkman töötleb intensiivselt andmeid.
See ei viita seadme talitlushäirele.

Kui kasutate Walkmani esimest korda, peate nõustuma lõppkasutaja
litsentsilepingu tingimustega. Selleks et neid hiljem uuesti lugeda,
nipsake olekuriba alla ja koputage valikuid
[SETTINGS] –
–
[ About device] – [Legal information] – [Sony EULA].
Seaduste ja kaubamärkide teave
 Seaduste, eeskirjade ja kaubamärkide teavet vaadake kaasasolevale
tarkvarale lisatud osast „Oluline teave”. Selle lugemiseks installige
kaasasolev tarkvara oma arvutisse.
 Google, Android ja muud tootemargid on ettevõtte Google Inc.
kaubamärgid.
 Androidi robot luuakse või seda muudetakse Google'i loodud ja
jagatud töö põhjal ning kasutatakse Creative Commons 3.0 omistamise
litsentsis kirjeldatud tingimuste kohaselt.
Teave kõrvaklappide kohta
 Ärge kasutage nii suurt helitugevust, mis võiks pikaajalisel kuulamisel teie
kuulmist kahjustada.
 Suurel helitugevusel võivad välised helid olla kuuldamatud. Vältige seadme
kuulamist olukordades, kui kuulmine ei tohi olla häiritud, näiteks autot
juhtides või rattaga sõites.
 Kuna kõrvaklappide kujundus on õhuvoolu tagamiseks avatud, kostuvad
helid läbi kõrvaklappide välja. Ärge häirige teid ümbritsevaid inimesi.

Omaniku kirjed
Mudeli- ja seerianumbrid asuvad mängija tagaküljel. Kirjutage need
allolevasse lahtrisse. Kasutage neid lahtritesse kirjutatud numbreid alati,
kui helistate selle tootega seoses Sony edasimüüjale.
Mudelinumber ________________________
Seerianumber ______________

Ärge kasutage 5 GHz Wi-Fi-funktsiooni välitingimustes.
Selle funktsiooni kasutamine on mõnes riigis/piirkonnas
seadusega keelatud.
Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

