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Notas sobre a utilização do Walkman
Nota sobre a bateria
• Para impedir a deterioração da bateria, carregue-a totalmente pelo menos
a intervalos semestrais ou anuais.

Manual de Instruções

PT

Acerca do funcionamento do volume (apenas aplicável
a países ou áreas em conformidade com as Diretivas
Europeias e Coreanas)
O aviso de voz "Verifique o nível do volume" destina-se a proteger
os seus ouvidos quando aumenta o volume para um nível prejudicial
para os ouvidos pela primeira vez. Pode cancelar o alarme e o aviso
premindo qualquer botão.
Nota
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Acerca dos manuais
1. Manual de Instruções (este manual)
2. 
(Guia de Início)
O Guia de Início descreve o seguinte:
• As instruções básicas de funcionamento do seu Walkman®
• Como aceder ao "Guia de Ajuda", que contém todas as instruções
de funcionamento e explicações sobre os websites de assistência ao
cliente, etc.
• Como aceder aos websites de aplicações para PC úteis, disponíveis
na Internet
Embora a navegação seja gratuita, poderá ser-lhe cobrada uma taxa de
comunicação de acordo com o contrato da sua operadora.
Consoante o país ou a região na qual adquiriu o Walkman, alguns
modelos poderão não estar disponíveis.

• Pode aumentar o volume depois de cancelar o alarme e o aviso.
• Depois do aviso inicial, o alarme e o aviso serão repetidos a cada 20 horas
acumuladas que o volume estiver regulado para um nível prejudicial para os
ouvidos. Quando isto acontece, o volume é reduzido automaticamente.
• Se o volume for regulado para um nível prejudicial para os ouvidos e desligar
o Walkman, o volume será automaticamente reduzido para um nível que
é seguro para os ouvidos.

Acerca do modo de som ambiente
O modo de som ambiente permite ouvir som ambiente mesmo quando
usa auscultadores. No entanto, note que este modo não permite ouvir
todos os sons circundantes. O som ambiente poderá não ser ouvido
adequadamente dependendo do ambiente circundante, do tipo de
música reproduzida no Walkman ou do nível de volume. Tenha cuidado
quando utilizar o Walkman em locais em que a impossibilidade de
ouvir os sons circundantes possa ser perigosa (por exemplo, vias em
que exista circulação de automóveis ou bicicletas).

Observações a ter em conta relativamente ao uso
numa piscina ou no mar
Consulte "Leia antes de utilizar o Walkman numa piscina ou no mar".

Acerca da temperatura de funcionamento do Walkman
A temperatura de funcionamento do Walkman é entre –5 °C e 45 °C.

(Continuação no verso)
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Sintoma e solução
O Walkman não consegue carregar a bateria ou não é reconhecido
pelo computador.
• Coloque corretamente o Walkman no suporte USB (fornecido).
O carregamento é iniciado (o indicador OPR fica laranja) mesmo que
a ligação não seja feita corretamente, mas o computador poderá não
reconhecer o Walkman. Neste caso, retire o Walkman do suporte USB
e volte a colocá-lo no suporte USB.
• Quando utilizar o Walkman pela primeira vez ou, se não o tiver
utilizado durante muito tempo, podem ser necessários alguns
minutos até o Walkman ser reconhecido pelo computador. Verifique
se o computador reconhece o Walkman depois de o ter ligado ao
computador durante 10 minutos.
• Se as soluções descritas acima não resolverem o problema, desligue
totalmente o computador e o Walkman. Em seguida, retire o cabo de
alimentação, a bateria e tudo o que esteja ligado ao computador e
deixe descarregar durante cinco minutos. Concluída a descarga, ligue
novamente o computador e volte a ligar o Walkman.

Conformidade e informações
Informações sobre leis e marcas comerciais
Para obter informações sobre leis, regulamentos e direitos de marcas
comerciais, consulte a secção "Important Information" incluída no
software fornecido. Para ler a secção, instale o software fornecido no
computador.
Para instalar o software, abra [WALKMAN] no armazenamento do
sistema do Walkman depois de ligar ao computador.
Utilizador do Windows: [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer(.exe)]
Utilizador do Mac: [FOR_MAC] - [Help_Guide_Installer_for_mac]
Depois de instalar o software, faça duplo clique no atalho ou no ícone
do pseudónimo gerado no ambiente de trabalho.

Acerca dos auscultadores para uso dentro das orelhas
Os auriculares vedam os ouvidos. Como tal, tenha em atenção que
existe um risco de danos para os seus ouvidos ou tímpanos, se
for exercida pressão forte sobre os auriculares ou se estes forem
subitamente removidos dos ouvidos. Depois da utilização, não se
esqueça de retirar os auriculares dos ouvidos com cuidado.

Acerca dos auscultadores
• Evite ouvir na unidade a um volume tão alto que a reprodução
prolongada possa afetar a sua audição.
• A um volume elevado os sons exteriores tornam-se inaudíveis.
Evite ouvir na unidade em situações em que a audição não deve
ser obstruída, por exemplo, ao conduzir ou ao andar de bicicleta.
• Como os auscultadores têm um design aberto, libertam som para
o exterior. Não se esqueça de não perturbar as pessoas próximas de si.

Aviso aos clientes: as informações seguintes aplicamse apenas a equipamento comercializado em países
onde sejam aplicadas as diretivas da UE.
Fabricante: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108‑0075 Japan
Para questões relacionadas com a conformidade do produto na UE:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany
Para evitar eventuais danos à audição, não escute a níveis de
volume elevados durante períodos prolongados.
O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso
prévio.

