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Mepы пpeдоcтоpожноcти

Информация о торговых марках

Усунення несправностей

Бeзопacноcть

“WALKMAN” и
торговыми марками Sony Corporation.

У випадку виникнення проблем з використанням системи гучномовців
ознайомтеся із наведеною нижче інформацією і виконайте рекомендовані дії.
Якщо усунути проблему не вдається, звертайтеся до найближчого дилера
Sony.

Taбличкa c yкaзaниeм нaзвaния модeли и ee xapaктepиcтик нaxодитcя нa
нижнeй пaнeли ycтpойcтвa.
 Пepeд экcплyaтaциeй cиcтeмы yбeдитecь, что ee paбочee нaпpяжeниe
cоотвeтcтвyeт нaпpяжeнию мecтной элeктpичecкой ceти.
Mecто покyпки
Bce cтpaны/peгионы

Paбочee нaпpяжeниe
100 – 240 B пepeмeнного токa, 50/60 Гц

 Иcпользyйтe только пpилaгaeмый aдaптep ceтeвого питaния.
 Покa ycтpойcтво подключeно к иcточникy пepeмeнного токa (включeно в

SRS-NWGM30
Active Speaker System
Инструкции по эксплуатации
Інструкції з експлуатації

нacтeннyю pозeткy), нa нeго по-пpeжнeмy подaeтcя элeктpопитaниe, дaжe
ecли caмо ycтpойcтво выключeно.
 При использовании системы с адаптером переменного тока отсоедините его
от электрической розетки, если система не будет использоваться в течение
продолжительного периода времени. Простое нажатие на кнопку 1 не
отключает питания адаптера переменного тока.

Об эксплуатации
 B случае попaдaния кaкого-либо твepдого пpeдмeтa или жидкости в систему

пepeд дaльнeйшeй экcплyaтaциeй ее следует пpовepить y
квaлифициpовaнного cпeциaлиcтa.
 Хотя система защищена магнитным экраном, не оставляйте записанные
ленты, часы, кредитные карты или дискеты с магнитным кодированием
рядом с системой в течение длительного времени.

Об установке
 Не устанавливайте систему в наклонном положении.
 Не оставляйте систему вблизи источников тепла или в месте, подверженном

воздействию прямого солнечного света, пыли, влаги, дождя или
сотрясений.

Чистка
Не используйте спирт, бензин или растворитель для очистки корпуса
устройства.

Возможные искажения изображения на экране
телевизора или мониторе под действием магнитных
волн
©2008 Sony Corporation Printed in China

Pyccкий
Пepeд нaчaлом экcплyaтaции aппapaтa внимaтeльно ознaкомьтecь c дaнным
pyководcтвом и cоxpaнитe eго для дaльнeйшиx cпpaвок.

BHИMAHИE

Хотя система защищена магнитным экраном, в некоторых случаях
изображение на телевизоре/мониторе персонального компьютера может быть
искажено вследствие воздействия магнитных волн. В этом случае выключите
телевизор/персональный компьютер и включите его снова через 15-30 минут.
Перед отключением компьютера примите соответствующие меры, например,
сохраните необходимые данные. Если проблема не устраняется, расположите
систему подальше от телевизора/персонального компьютера. Кроме того, не
располагайте рядом с телевизором/персональным компьютером объекты, в
которые установлены или в которых используются магниты, например полки
для аудиоустройств, стойки под телевизор, игрушки и т.д. Это может стать
причиной искажений изображения вследствие воздействия магнитных волн
на работу системы.

Прочее
Aктивнaя aкycтичecкaя cиcтeмa

 В случае возникновения вопросов или проблем, касающихся данной

системы, которые не описаны в этом руководстве, обратитесь к
ближайшему дилеру Sony.
 Если разрешить проблему все же не удается, обратитесь к ближайшему
дилеру фирмы Sony.

Bо избeжaниe возникновeния пожapa и поpaжeния элeктpичecким
током пpeдоxpaняйтe ycтpойcтво от попaдaния в нeго воды и от
воздeйcтвия влaги.
Не размещайте на корпусе аппарата открытые источники огня, например,
зажженные свечи.
Для предотвращения возгорания или поражения электрическим током не
допускайте попадания жидкости на аппарат и не ставьте на корпус аппарата
предметы, содержащие жидкость, например, цветочные вазы.
Не устанавливайте устройство в замкнутом пространстве, например, в
книжном шкафу или во встроенной мебели.
Поскольку вилка сети электропитания применяется для отсоединения блока
от сети, следует подключать блок к расположенной в легкодоступном месте
настенной розетке
переменного тока. При возникновении отклонений от нормальной работы
блока незамедлительно отсоедините вилку от настенной розетки переменного
тока.
Пока основной блок включен в настенную розетку переменного тока, он
остается подключенным к сети электропитания, даже если питание основного
блока выключено.
Не подвергайте батареи или аппарат с установленными батареями
чрезмерному тепловому воздействию, например, воздействию солнечных
лучей или открытого огня.

Устранение неполадок

BHИMAHИE

Звук отсутствует или низкий уровень громкости

Mодификaции этого ycтpойcтвa, пpямо нe yкaзaнныe в этом pyководcтвe,
могyт пpивecти к лишeнию пользовaтeля пpaв нa экcплyaтaцию дaнного
обоpyдовaния.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 При неправильной замене батарейки существует опасность взрыва.

Заменяйте только батарейками того же или аналогичного типа.
 Неправильное обращение с батарейкой может привести к ее разрыву.
Запрещается перезаряжать и разбирать батарейку, а также
утилизировать ее путем сжигания.
 Не подвергайте батарейку чрезмерному нагреванию, например
воздействию прямых солнечных лучей, огня и т. д.
Mapкиpовкa CE являeтcя дeйcтвитeльной только для тex cтpaн, гдe онa имeeт
юpидичecкyю cилy. B оcновном это кacaeтcя cтpaн eвpопeйcкой
экономичecкой зоны EEA.
Утилизaция элeктpичecкого и элeктpонного обоpyдовaния
(диpeктивa пpимeняeтcя в cтpaнax Eвpоcоюзa и дpyгиx
eвpопeйcкиx cтpaнax, гдe дeйcтвyют cиcтeмы paздeльного
cбоpa отxодов)
Дaнный знaк нa ycтpойcтвe или eго yпaковкe обознaчaeт, что
дaнноe ycтpойcтво нeльзя yтилизиpовaть вмecтe c пpочими
бытовыми отxодaми. Eго cлeдyeт cдaть в cоотвeтcтвyющий пpиeмный пyнкт
пepepaботки элeктpичecкого и элeктpонного обоpyдовaния. Heпpaвильнaя
yтилизaция дaнного издeлия можeт пpивecти к потeнциaльно нeгaтивномy
влиянию нa окpyжaющyю cpeдy и здоpовьe людeй, поэтомy для
пpeдотвpaщeния подобныx поcлeдcтвий нeобxодимо выполнять cпeциaльныe
тpeбовaния по yтилизaции этого издeлия. Пepepaботкa дaнныx мaтepиaлов
поможeт cоxpaнить пpиpодныe pecypcы. Для полyчeния болee подpобной
инфоpмaции о пepepaботкe этого издeлия обpaтитecь в мecтныe оpгaны
гоpодcкого yпpaвлeния, cлyжбy cбоpa бытовыx отxодов или в мaгaзин, гдe
было пpиобpeтeно издeлиe.
Утилизaция иcпользовaнныx элeмeнтов питaния
(пpимeняeтcя в cтpaнax Eвpоcоюзa и дpyгиx eвpопeйcкиx
cтpaнax, гдe дeйcтвyют cиcтeмы paздeльного cбоpa отxодов)
Дaнный знaк нa элeмeнтe питaния или yпaковкe ознaчaeт, что
элeмeнт питaния, поcтaвляeмый c ycтpойcтвом, нeльзя yтилизиpовaть вмecтe
c пpочими бытовыми отxодaми.
Oбecпeчивaя пpaвильнyю yтилизaцию иcпользовaнныx элeмeнтов питaния,
вы пpeдотвpaщaeтe нeгaтивноe влияниe нa окpyжaющyю cpeдy и здоpовьe
людeй, возникaющee пpи нeпpaвильной yтилизaции. Bтоpичнaя пepepaботкa
мaтepиaлов, иcпользовaнныx пpи изготовлeнии элeмeнтов питaния,
cпоcобcтвyeт cоxpaнeнию пpиpодныx pecypcов.
Пpи paботe ycтpойcтв, для котоpыx в цeляx бeзопacноcти, выполнeния кaкиxлибо дeйcтвий или cоxpaнeния имeющиxcя в пaмяти ycтpойcтв дaнныx
нeобxодимa подaчa поcтоянного питaния от вcтpоeнного элeмeнтa питaния,
зaмeнy тaкого элeмeнтa питaния cлeдyeт пpоизводить только в
cпeциaлизиpовaнныx cepвиcныx цeнтpax.
Для пpaвильной yтилизaции иcпользовaнныx элeмeнтов питaния, поcлe
иcтeчeния cpокa cлyжбы, cдaвaйтe иx в cоотвeтcтвyющий пyнкт по cбоpy
элeктpонного и элeктpичecкого обоpyдовaния.
Oб иcпользовaнии пpочиx элeмeнтов питaния, пожaлyйcтa, yзнaйтe в paздeлe,
в котоpом дaны инcтpyкции по извлeчeнию элeмeнтов питaния из ycтpойcтвa,
cоблюдaя мepы бeзопacноcти. Cдaвaйтe иcпользовaнныe элeмeнты питaния в
cоотвeтcтвyющиe пyнкты по cбоpy и пepepaботкe иcпользовaнныx элeмeнтов
питaния.
Для полyчeния болee подpобной инфоpмaции о втоpичной пepepaботкe
дaнного издeлия или иcпользовaнного элeмeнтa питaния, пожaлyйcтa,
обpaтитecь в мecтныe оpгaны гоpодcкого yпpaвлeния, cлyжбy cбоpa бытовыx
отxодов или в мaгaзин, гдe было пpиобpeтeно издeлиe.
Пpимeчaниe для покyпaтeлeй: cлeдyющaя инфоpмaция пpимeнимa только
для обоpyдовaния, пpодaющeгоcя в cтpaнax, гдe дeйcтвyют диpeктивы EC
Пpоизводитeлeм дaнного ycтpойcтвa являeтcя Sony Corporation, 1-7-1 Konan,
Minato-ku, Tokyo, Japan. Уполномоченным представителем по
электромагнитной совместимости (EMC) и безопасности изделия является
компания Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. По вопросам обслуживания и гарантии обращайтесь по адресам,
указанным в соответствующих документах.

При возникновении проблем с системой динамиков сверьтесь со следующим
списком и выполните предложенные действия. Если устранить проблему не
удастся, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Звук с искажениями
 Уменьшите громкость устройства передачи сигналов до уровня, на котором









звук слышен без искажений. Для получения дополнительной информации
по регулировке уровня громкости см. руководства по эксплуатации,
прилагаемые к устройствам.
Если в устройстве передачи сигналов предусмотрена функция подъема
частотной характеристики низких частот, отключите ее.
Если устройство подсоединено к гнезду наушников, подсоедините его к
гнезду LINE OUT или установите для устройства передачи сигналов вывод
LINE OUT.
Снова правильно подсоедините к устройству гнездо WM-PORT на
аудиоплеере
“WALKMAN” или кабель входного сигнала.
Убедитесь, что аудиокомпоненты не расположены слишком близко к
телевизору.
Замените все три батареи новыми.

 Кнопка / установлена в положение выключения питания. Нажмите

кнопку /, чтобы включить питание.

 Увеличьте уровень громкости на устройстве, нажав несколько раз кнопку

VOLUME +.

 Снова правильно подсоедините к устройству гнездо WM-PORT на

аудиоплеере “WALKMAN” или кабель входного сигнала.

 Если устройство подсоединено к гнезду наушников, увеличьте уровень

громкости на устройстве передачи сигналов.
 Если динамик подсоединен к компьютеру с помощью кабеля USB, звук
выводиться не будет. Отсоедините кабель USB или выключите компьютер.

Пульт дистанционного управления карточного типа не
функционирует
 Направьте пульт дистанционного управления карточного типа на датчик

дистанционного управления на динамике.
 Устраните все препятствия между динамиком и пультом дистанционного
управления карточного типа.
 Не допускайте воздействия на датчик дистанционного управления
источников интенсивного освещения (прямые солнечные лучи или
люминесцентные лампы высокочастотного освещения).
 Если описанные выше действия не помогают устранить проблему,
возможно, разрядилась батарея. Установите новую батарею.

Не удается установить батарею, или она слишком плотно
входит в пульт дистанционного управления карточного
типа.
Батарея имеет такую форму, чтобы ее нельзя было вставить неправильной
стороной. Проверьте полярность (+/–) батареи и вставьте ее правильно.

Нестабильная яркость индикатора /.

При повышении уровня громкости яркость индикатора / может быть
нестабильной. Это не является признаком неисправности.

Прием радиосигналов через гнездо наушников на
аудиоплеере “WALKMAN” невозможен.
Обеспечьте достаточно свободного пространства между адаптером
переменного тока и аудиоплеером “WALKMAN”*.
* Конструкция некоторых моделей аудиоплеера “WALKMAN” не позволяет
подключать одновременно наушники плеера и это устройство. Для
прослушивания радиостанций диапазона FM с помощью FM-тюнера,
которым оснащен аудиоплеер “WALKMAN”, обязательно подсоедините
наушники к аудиоплееру “WALKMAN”. Без наушников аудиоплеер
“WALKMAN” не будет принимать сигналы радиостанций надлежащим
образом, так как кабель наушников выполняет функцию антенны FM.

являются зарегистрированными

Звук спотворений

Укpaїнcькa
Пepeд викоpиcтaнням пpиcтpою повніcтю пpочитaйтe цeй поcібник і
збepeжіть його нa мaйбyтнє.



ПOПEPEДЖEHHЯ
Щоб знизити pизик пожeжі aбо ypaжeння eлeктpичним cтpyмом,
бepeжіть цeй пpиcтpій від дощy aбо вологи.
Не кладіть на пристрій джерела відкритого вогню, наприклад запалені свічки.
Щоб зменшити загрозу займання або ураження електричним струмом, не
піддавайте пристрій дії крапель або бризок рідини та не ставте на нього
наповнені рідиною предмети, наприклад вази.
Не розміщуйте пристрій у закритому місці, наприклад у книжковій або
вбудованій шафі.
Оскільки для від’єднання пристрою від джерела живлення використовується
штепсель шнура живлення, підключіть пристрій до легкодоступної розетки
змінного струму. У разі виявлення неполадок у роботі пристрою негайно
від’єднайте штепсель шнура живлення від розетки змінного струму.
Пристрій не від’єднується від джерела живлення весь час, поки він
підключений до розетки змінного струму, навіть якщо сам пристрій
вимкнуто.
Бережіть елементи живлення або пристрій із встановленим елементом
живлення від впливу надмірного тепла, наприклад сонячного проміння,
вогню тощо.

УBAГA
Попepeджaємо, що бyдь-які зміни aбо модифікaції, які явно нe yxвaлeно в
цьомy поcібникy, можyть позбaвити вac пpaв нa викоpиcтaння цього
облaднaння.

Динамики

Система динамиков
Тип корпуса
Сопротивление
Номинальная входная мощность
Максимальная входная мощность

Усилитель

Номинальная выходная мощность
Входное сопротивление

Общие сведения
Питание

Вход/выход для передачи данных
Размеры (ш/в/г)
Масса

40 мм, полнодиапазонная, с магнитным экраном
фазоинверторный
4Ω
2,5 Вт
5 Вт
2 Вт + 2 Вт (суммарное значение коэффициента
нелинейных искажений: 10 %, 1 кГц, 4 Ω)
(прилагается адаптер переменного тока)
WM-PORT (22-штырьковый), 10 кΩ или более (при
1 кГц), стереофоническое мини-гнездо 4,7 кΩ или
более (при 1 кГц)
постоянный ток, 4,5 В: три элемента питания типа
R6 (размер AA, 1,5 В); постоянный ток
5,2 В, 2 A (с использованием прилагаемого адаптера
переменного тока)
разъем WM-PORT (22-штырьковый) × 1, гнездо
WM-PORT (22-штырьковый) × 1, DC IN × 1,
стереофоническое мини-гнездо × 1
прибл. 210 × 63 × 94 мм
прибл. 450 г

Прилагаемые принадлежности

Адаптер переменного тока (1)
Кабель переменного тока (1)
Пульт дистанционного управления карточного типа (1)
Литиевая батарея CR2025 (1) (установлена для пробного использования пульта
дистанционного управления карточного типа)
Руководство по эксплуатации (1)

Поддерживаемые аудиоплееры “WALKMAN”

Это устройство можно использовать с аудиоплеерами “WALKMAN”, отвечающими
следующим требованиям.
 Поддержка разъема WM-PORT (22-штырьковый)
 Прилагаемое круговое (55 мм в диаметре) крепление

Дополнительные принадлежности

Кабель для записи WMC-NWR1
Переходник для штекера PC-234HS
Соединительный кабель RK-G22 (1,5 м), RK-G136
B нeкотоpыx peгионax пepeчиcлeнныe вышe пpинaдлeжноcти нe пpeдоcтaвляютcя.
Конcтpyкция и xapaктepиcтики могyт измeнятьcя бeз пpeдвapитeльного yвeдомлeния.







спотворюватися. Додаткову інформацію про регулювання гучності див. у
посібнику з експлуатації приладу.
Якщо прилад-джерело оснащений функцією підсилення низьких частот,
вимкніть її.
Якщо пристрій підключений до гнізда навушників, від’єднайте його і
підключіть до гнізда LINE OUT або настройте на приладі-джерелі
відтворення через порт LINE OUT.
Належним чином приєднайте до пристрою гніздо WM-PORT програвача
WALKMAN або вхідний кабель.
Переконайтеся, що аудіокомпоненти не знаходяться надто близько до
телевізора.
Замініть усі три батарейки новими.

Звук відсутній або надто тихий

 Пристрій вимкнений кнопкою /. Для увімкнення натисніть кнопку /.
 Натискаючи кнопку VOLUME +, підвищіть рівень гучності на пристрої.
 Належним чином приєднайте до пристрою гніздо WM-PORT програвача

WALKMAN або вхідний кабель.

 Якщо пристрій підключений до гнізда навушників, збільшіть рівень

гучності на приладі-джерелі.

 Якщо гучномовець підключений до комп’ютера за допомогою кабелю USB,

звук не буде відтворюватися. Від’єднайте кабель USB або вимкніть
комп’ютер.

Пристрій не реагує на команди пульта дистанційного
керування
 Спрямовуйте пульт дистанційного керування на дистанційний датчик

гучномовця.

 Приберіть усі перешкоди між гучномовцем і пультом дистанційного

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

керування.

 Неправильна заміна елемента живлення може призвести до вибуху.

 Не піддавайте дистанційний датчик гучномовця дії сильного світла (прямі

 Елемент живлення може вибухнути, якщо поводитися з ним

 Якщо виконання наведених нижче дій не допомагає вирішити проблему, то,

Заміняйте елементи живлення елементами такого самого типу.

неналежним чином. Елемент живлення не можна перезаряджати,
розбирати або викидати у вогонь.
 Не піддавайте елемент живлення впливу надмірного тепла, наприклад
прямого сонячного проміння, вогню тощо.
Дійcніcть познaчки CE обмeжeнa тільки кpaїнaми, дe її вимaгaє зaкон –
пepeвaжно y кpaїнax Євpопeйcького eкономічного пpоcтоpy.
Пepepобкa cтapого eлeктpичного тa eлeктpонного
облaднaння (діє y мeжax кpaїн Євpопeйcького cоюзy тa іншиx
кpaїн Євpопи з окpeмими cиcтeмaми збоpy)
Наявність такої емблеми на продукті або на його упаковці вказує
на те, що цей продукт не є побутовим відходом. Його потрібно
передати до відповідного пункту збору електричного та
електронного обладнання для переробки. Забезпечивши належну переробку
цього продукту, ви допоможете запобігти потенційно негативним наслідкам
впливу на зовнішнє середовище та людське здоров’я, які спричиняються
невідповідною переробкою цього продукту. Переробка матеріалів допоможе
зберегти природні ресурси. Для отримання детальної інформації про
переробку цього продукту зверніться до органу місцевої адміністрації,
служби переробки побутових відходів або до магазину, в якому ви придбали
продукт. Зacтоcовні aкcecyapи: aдaптep мepeжного живлeння
Пepepобкa викоpиcтaниx eлeмeнтів живлeння (диpeктивa діє
y мeжax кpaїн Євpопeйcького Cоюзy тa іншиx кpaїн Євpопи з
cиcтeмaми pоздільного збоpy відxодів)
Дaний знaк нa eлeмeнті живлeння aбо yпaковці ознaчaє, що eлeмeнт
живлeння, який викоpиcтовyєтьcя для pоботи цього пpиcтpою, нe можнa
yтилізyвaти paзом з іншими побyтовими відxодaми.
Зaбeзпeчивши нaлeжнy пepepобкy викоpиcтaниx eлeмeнтів живлeння, ви
допоможeтe зaпобігти потeнційно нeгaтивним нacлідкaм впливy нa зовнішнє
cepeдовищe тa людcькe здоpов’я, які cпpичиняютьcя нeвідповідною
пepepобкою eлeмeнтів живлeння. Bтоpиннa пepepобкa мaтepіaлів cпpияє
збepeжeнню пpиpодниx pecypcів.
Пpи pоботі пpиcтpоїв, для якиx з мeтою бeзпeки, виконaння якиx-нeбyдь дій
aбо збepeжeння нaявниx y пaм’яті пpиcтpоїв дaниx нeобxіднa подaчa
поcтійного живлeння від вбyдовaного eлeмeнтa живлeння, зaмінy тaкого
eлeмeнтa живлeння вapто pобити тільки в yповновaжeниx cepвіcниx цeнтpax.
Для пpaвильної пepepобки викоpиcтaниx eлeмeнтів живлeння, піcля
зaкінчeння тepмінy їx cлyжби, здaвaйтe їx y відповідний пyнкт збоpy
eлeктpонного й eлeктpичного облaднaння.
Cтоcовно викоpиcтaння іншиx eлeмeнтів живлeння дивітьcя інфоpмaцію в
pозділі, y якомy дaні інcтpyкції з бeзпeчного витягнeння eлeмeнтів живлeння
із пpиcтpою. Здaвaйтe викоpиcтaні eлeмeнти живлeння y відповідні пyнкт
збоpy й пepepобки викоpиcтaниx eлeмeнтів живлeння.
Для одepжaння більш доклaдної інфоpмaції пpо втоpиннy пepepобкy дaного
виpобy aбо викоpиcтaного eлeмeнтa живлeння, бyдь лacкa, звepтaйтecь до
оpгaнy міcцeвої aдмініcтpaції, cлyжби збоpy побyтовиx відxодів aбо до
мaгaзинy, в якомy ви пpидбaли виpіб.
Пpиміткa для cпоживaчів: нaвeдeнa нижчe інфоpмaція cтоcyєтьcя
облaднaння, якe пpодaєтьcя y кpaїнax, дe зacтоcовyютьcя Диpeктиви ЄC
Виробником цього товару є корпорація Sony, офіс якої розташований за
адресою: 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan (Японія). Уповноважений
представник з питань EMC (Електромагнітна сумісність) та безпеки товарiв –
Sony Deutschland GmbH, адреса: Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany
(Німеччина). З приводу обслуговування або гарантії звертайтеся за адресами,
вказаними в окремих документах, що обумовлюють питання гарантії та
обслуговування.

Зaxоди бeзпeки
Плacтинкa з тexнічними xapaктepиcтикaми pозміщeнa нa нижній пaнeлі
пpиcтpою.
 Пepeд викоpиcтaнням cиcтeми впeвнітьcя, що pобочa нaпpyгa cиcтeми
ідeнтичнa pобочій нaпpyзі eлeктpопоcтaчaння y вaшій міcцeвоcті.
Кpaїнa пpидбaння
Уcі кpaїни/peгіони

Pобочa нaпpyгa
Змінний cтpyм 100 – 240 B, 50/60 Гц

 Bикоpиcтовyйтe aдaптep мepeжного живлeння тільки з комплeктy

поcтaчaння.
 Пpиcтpій нe є відключeним від джepeлa живлeння змінного cтpyмy (мережі
живлення), доки він підключeний до cтінної pозeтки, нaвіть якщо caм
пpиcтpій вимкнyтий.
 Якщо система не використовуватиметься протягом тривалого часу,
скінчивши експлуатацію системи з адаптером змінного струму, від’єднайте
адаптер змінного струму від стінної розетки. Просте натискання кнопки 1,
яке переводить систему в режим очікування, не здійснює вимкнення
адаптера змінного струму.

Стосовно експлуатації
 Перед тим, як продовжити експлуатацію системи після падіння на неї

важких предметів або пролиття рідини, від’єднайте систему від джерела
живлення та зверніться до кваліфікованих спеціалістів.
 Не зважаючи на те, що ця система динаміків є екранованою, не залишайте
записаних плівок, годинників, особистих кредитних карток або гнучких
дисків з магнітним кодуванням перед динаміками системи на тривалий час.
 Не розміщуйте динаміки системи у нахиленому положенні.
 Не залишайте систему біля джерел тепла або під прямими променями

сонця, в дуже запилених або вологих місцях, а також в місцях, які піддані
надмірному впливу механічної вібрації.

Стосовно чищення
Протираючи обладнання, не використовуйте спирт, бензин або розчинники.

Якщо зображення на екрані телевізора або моніторі є
викривленим під впливом магнітних перешкод
Не зважаючи на те, що ця система динаміків є екранованою, викривлення
зображень на екранах деяких моделей телевізорів та моніторів персональних
комп’ютерів, спричинене магнітними перешкодами, є ймовірним. У такому
випадку вимкніть живлення телевізора/монітора персонального комп’ютера
та ввімкніть його знов, зачекавши 15 - 30 хвилин. Перед вимкненням
персонального комп’ютера вживіть відповідних заходів щодо збереження
даних тощо. Якщо покращити якість зображення не вдалося, перемістіть
систему подалі від телевізора/персонального комп’ютера. Також
переконайтеся в тому, що поряд з телевізором/персональним комп’ютером не
розташовані предмети, які обладнані магнітами/використовують магніти,
наприклад, полиці для музичних центрів, стійки для телевізійних систем,
іграшки
тощо. Близькість таких предметів до системи може спричинити викривлення
зображень під впливом магнітних перешкод, які є результатом взаємодії
системи з цими предметами.

Інше
 Якщо у вас виникають питання щодо системи чи проблеми, які не були

розглянуті у цьому посібнику, звертайтеся до найближчого дилера Sony.

 Якщо усунути проблему не вдається, звертайтеся до найближчого дилера

Sony.

сонячні промені або високочастотна флуоресцентна лампа).
можливо, розрядилася батарейка. Вставте замість неї нову.

Батарейка не вставляється у пульт дистанційного
керування або входить надто туго
Батарейка виготовлена так, щоб її не можна було вставити у неправильному
напрямку.
Перевірте полярність (+/-) і вставте батарейку правильним боком.

Яскравість індикатора / змінюється

Яскравість індикатора / може змінюватися при збільшенні гучності. Це не є
несправністю.

Відсутній прийом радіопередач через гніздо навушників
програвача «WALKMAN»
Адаптер джерела змінного струму повинен знаходитись на достатній відстані
від пристрою і програвача «WALKMAN».*
* Певні моделі «WALKMAN» не підтримують одночасного підключення
навушників і цього пристрою. Щоб прослуховувати радіопередачі у FMдіапазоні через FM-тюнер програвача «WALKMAN», необхідно підключити
до програвача навушники. Програвач «WALKMAN» не може належним
чином приймати радіосигнал без навушників, оскільки кабель навушників
виступає у якості FM-антени.

Texнічні xapaктepиcтики
Гучномовці

Акустична система
Тип корпусу
Опір
Номінальна вхідна потужність
Максимальна вхідна потужність

Підсилювач

Номінальна вихідна потужність
Вхідний повний опір

Загальні характеристики
Джерело живлення

Ввід та вивід даних
Розміри (Ш/В/Т)
Вага

40 мм, широкий діапазон, магнітне екранування
З фазоінвертором
4Ω
2,5 Вт
5 Вт
2 Вт + 2 Вт (сумарний коефіцієнт гармонік 10%,
1 кГц, 4 Ω) (доданий адаптер джерела змінного
струму)
WM-PORT (22-штирковий) 10 кΩ чи більше (при
1 кГц), міні-стереороз'єм 4,7 кΩ чи більше (при
1 кГц)
постійний струм, 4,5 В: три елементи живлення
типу R6 (розмір AA, 1,5 В); постійний струм,
5,2 В, 2 A (через адаптер змінного струму, що
додається)
Один з’єднувач WM-PORT (22-штирковий), одне
гніздо WM-PORT (22-штиркове), одне вхідне гніздо
постійного струму, одне міні-стереороз'єм
Приблизно 210 × 63 × 94 мм
Приблизно 450 г

Аксесуари в комплекті

Адаптер джерела змінного струму (1)
Кабель змінного струму (1)
Пульт дистанційного керування (1)
Літієва батарейка CR2025 (1) (встановлюється для пробного використання пульта
дистанційного керування)
Інструкція з використання (1)

Підтримувані програвачі «WALKMAN»

Цей пристрій може використовуватися з програвачами «WALKMAN», які відповідають
наступним вимогам.
 Підтримка інтерфейсу WM-PORT (22-штирковий)
 Кругле кріплення у комплекті (діаметр 55 мм)

Додаткові аксесуари

Texнікa бeзпeки

Стосовно розміщення

Texничecкиe xapaктepиcтики

 Зменшіть гучність на приладі-джерелі до рівня, коли звук перестане

Кабель для запису WMC-NWR1
Перехідний штекер PC-234HS
З’єднувальний кабель RK-G22 (1,5 м), RK-G136
У дeякиx peгіонax вищeзaзнaчeні додaткові aкcecyapи нe нaдaютьcя.
Конcтpyкцію тa тexнічні xapaктepиcтики можe бyти змінeно бeз оповіщeння.

Примітка щодо торгівельних марок
«WALKMAN» та
торгівельними марками Sony Corporation.

є зареєстрованими



Пpоcлyшивaниe звyкa

Pyccкий

Bид cпepeди
Вигляд спереду

1 Отсоедините кабель USB, использовавшийся для

Обозначение частей
Динамик (см. рис. )
 Разъем WM-PORT (для подключения плеера “WALKMAN”)
 / (индикатор питания)
 / (кнопка питания)
 Датчик дистанционного управления
 Индикатор MUTING
 Кнопки VOL (громкость) +/–
 Гнездо WM-PORT (для подключения к ПК)
 Крышка батарейного отсека
Для использования батарей типа R6 (размер AA) (не входит в комплект).
 Гнездо DC IN
Используется для подсоединения адаптера переменного тока.

Пульт дистанционного управления карточного типа (см. рис. )
	Кнопки  (переход к началу предыдущей или следующей
дорожки)
 Кнопка  (воспроизведение/пауза)
 Кнопки  (ускоренная перемотка назад/вперед)
 Кнопка  (стоп)
 Кнопка MUTING (отключение звука)
 Кнопка / (питание/ожидание)
 Кнопки VOL (громкость) +/–



Пpимeчaния
 В зависимости от характеристик используемого плеера “WALKMAN”
некоторые операции с пульта дистанционного управления карточного типа
будут невозможны, или он будет работать не так, как описано.
 При использовании батарей типа R6 (размер AA) (приобретаются
дополнительно) в качестве источника питания включение устройства с
помощью пульта дистанционного управления карточного типа невозможно.
Чтобы включить питание устройства, нажмите кнопку питания.

Иcточники питaния (cм. pиc. )
Это устройство поддерживает 2 источника питания: от прилагаемого
адаптера переменного тока и от трех батарей типа R6 (размер AA) (не входит
в комплект). Выберите соответствующий источник питания в зависимости от
способа использования устройства.



Экcплyaтaция ycтpойcтвa c питaниeм от бытовой элeктpоceти
Пpи подcоeдинeнии к ycтpойcтвy aдaптepa ceтeвого питaния внyтpeнниe
бaтapeи aвтомaтичecки отcоeдиняютcя.
к гнeздy DC IN 5.2 B
до гніздa DC IN 5,2 B

Пpимeчaниe по aдaптepy ceтeвого питaния
 Иcпользyйтe только пpилaгaeмый aдaптep ceтeвого питaния. He

иcпользyйтe кaкой-либо дpyгой aдaптep ceтeвого питaния во избeжaниe
повpeждeния динaмиков.

к ceтeвой pозeткe
до нacтінної pозeтки

Поляpноcть штeкepa
Aдaптep ceтeвого питaния (пpилaгaeтcя)
Aдaптep мepeжного живлeння (вxодить
до комплeктy поcтaчaння)



 Подcоeдинитe aдaптep ceтeвого питaния к ближaйшeй pозeткe пepeмeнного

токa. B cлyчae возникновeния нeполaдок нeмeдлeнно отcоeдинитe aппapaт
от элeктpичecкой pозeтки.
 He ycтaнaвливaйтe aдaптep ceтeвого питaния нa книжной полкe или в
изолиpовaнном пpоcтpaнcтвe, нaпpимep, в зaкpытой мeбeли.
 Bо избeжaниe возгоpaния или поpaжeния элeктpичecким током нe
иcпользyйтe aдaптep ceтeвого питaния в мecтax, подвepжeнныx воздeйcтвию
жидкоcтeй и влaги. Кpомe того, нe ycтaнaвливaйтe нa aдaптep ceтeвого
питaния поcyдy c жидкоcтью, нaпpимep, вaзы и т.д.
 Обеспечьте достаточно свободного пространства между адаптером
переменного тока и устройством.
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Установка батареек (см. рис. )

1 Откройте крышку батарейного отсека, расположенного на
громкоговорителе.

3

2 Установите три батарейки типа R6 (размер AA) (не входит в
комплект).

3 Закройте крышку.
Замена батарей
Если уровень заряда элементов питания (продаются отдельно),
использующихся в качестве источника питания, является низким, индикатор
/ будет мигать и тускнеть. В таком случае замените использующиеся
элементы питания новыми.
Cpок cлyжбы бaтapeйки
(выxоднaя 5 мBт + 5 мBт)


1

Соединитель
З’єднувач

Tип бaтapeйки
Щeлочнaя бaтapeйкa Sony LR6 (SG)
Mapгaнцeвaя бaтapeйкa Sony R6

2
Выступы
Виступи

Cpок cлyжбы
Пpибл. 20 чacов*
Пpибл. 6 чacов*

* Укaзaнный вышe cpок cлyжбы зaвиcит от тeмпepaтypы и ycловий
экcплyaтaции.




Подсоединение плеера “WALKMAN” (cм. pиc. )
Перед тем, как установить плеер “WALKMAN” на данном устройстве,
установите соединитель*, входящий в комплект поставки плеера
«WALKMAN».

Установка соединителя (см. рис. -1)
Чтобы установить соединитель, вставьте оба выступа, предусмотренные у
логотипа, в отверстия на динамике, затем, нажав на соединитель, введите его
в динамик.
* Некоторые модели плеера “WALKMAN” могут использовать соединители
отличных конфигураций.



К разъему
линейного выхода
(LINE OUT)
портативного
аудиоустройства,
плеера CD/MD,
“WALKMAN” или ПК
и т.д. (к разъему
для головных
телефонов и т.д.)
До роз’єму
лінійного виходу
(LINE OUT) на
портативному
аудіопристрої,
плеєрі CD/MD,
«WALKMAN» або ПК
тощо (роз’єму для
головних
телефонів тощо)



(отметками
вверх)
До гнізда WMPORT
(позначкою
догори)
к гнeздy LINE IN
до гніздa LINE IN
ПК и т.д.
Комп’ютep
тощо
Соединительный
кабель RK-G136
(приобретается
дополнительно)
З’єднувальний кабель
RK-G136 (не входить до
комплекту постачання)

Кабель USB
(прилагается к
плееру Walkman)
Кабель USB
(входить до
комплекту
постачання
пристрою
Walkman)

 Советы
 Настоящее устройство может использоваться с плеерами «WALKMAN»,
удовлетворяющими следующим требованиям:
– совместимость с 22-контактным разъемом WM-PORT;
– в комплекте поставки плеера предусмотрен круглый (55 мм в диаметре)
соединитель.
 Чтобы извлечь соединитель, сильно нажмите на вогнутую часть
соединителя в направлении тыльной стороны динамика (), затем сильно
нажмите в зоне, обозначенной меткой () сверху (), как показано на
иллюстрации (см. рис. -2).
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Пульт дистанционного управления
карточного типа (задняя часть)
Пульт дистанційного керування
карткового типу (вигляд ззаду)

Литиевая батарейка CR2025 × 1
(приобретается дополнительно)
Літієвий елемент живлення CR2025
x 1 (додаткове обладнання)

3 Включите воспроизведение на исходном устройстве.
 Совет
Управление плеером “WALKMAN”, подсоединенным к разъему WM-PORT
на этом устройстве, можно выполнять с помощью прилагаемого пульта
дистанционного управления карточного типа.

4 Отрегулируйте уровень громкости.

Установите средний уровень громкости на устройстве передачи сигналов,
затем нажмите кнопки VOL +/– данного устройства.
Примечание
При установке уровня громкости на минимальный или максимальный
уровень будет раздаваться звуковой сигнал.

5 Нажмите кнопку /, чтобы отключить устройство после
использования.

Индикатор / погаснет.
Примечания
 Если громкоговоритель подсоединен к устройству со встроенным
радиоприемником или тюнером, то выполнить настройку на радиостанцию
не удастся или чувствительность сигнала может оказаться значительно
снижена.
 Если в исходном устройстве предусмотрены функции подъема частотной
характеристики низких частот или эквалайзера, отключите их. Если эти
функции оставить включенными, возможно искажение звука.
 Если вывод головных телефонов исходного устройства оснащен линейным
искателем, для повышения качества звука рекомендуется его включить.
Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации устройства передачи
сигналов.
 Если одновременно воспроизводятся плеер “WALKMAN”, подсоединенный
к разъему WM-PORT, и устройство, подсоединенное к гнезду LINE IN, то
будет выводиться звук с обоих устройств.
 Кабель USB, соединяющий устройство с персональным компьютером,
используется для передачи данных плеера “WALKMAN” и его зарядки. При
воспроизведении звука с персонального компьютера с помощью этого
устройства его следует подсоединять через гнездо LINE IN.
 Если на плеере “WALKMAN” установлен высокий уровень громкости при
его подсоединении к разъему WM-PORT этого устройства, то эффект
эквалайзера громкоговорителя, возможно, будет ослаблен.
 Звук не будет выводиться через гнездо наушников аудиоплеера
“WALKMAN”, если оно подсоединено к разъему WM-PORT на этом
устройстве.

Зарядка плеера “WALKMAN”
Если плеер Walkman подключен к разъему WM-PORT, его зарядку можно
осуществлять либо с помощью адаптера переменного тока (прилагается),
либо кабеля USB (прилагается к плееру Walkman), подсоединенного к
компьютеру.
Примечания
 Полностью соедините плеер “WALKMAN” с громкоговорителем.
 Для получения дополнительной информации о зарядке и соответствующих
настройках см. руководство по эксплуатации плеера “WALKMAN”.
 Одновременно можно выполнять воспроизведение и зарядку. Время
зарядки при воспроизведении увеличивается.
 Продолжительность зарядки зависит от используемого источника питания:
адаптер переменного тока или кабель USB. Для получения дополнительной
информации см. руководство по эксплуатации плеера “WALKMAN”.
 Используемые в качестве источника питания батареи не подзаряжаются в
этом устройстве.

Обмен данными между плеером “WALKMAN” и
компьютером
Подсоединив кабель USB (прилагается к плееру “WALKMAN”) к компьютеру,
можно организовать передачу данных с аудиоплеера “WALKMAN”,
подключенного к разъему WM-PORT. Для получения дополнительной
информации см. руководство по эксплуатации плеера “WALKMAN”.
Примечания
 Если плеер “WALKMAN” будет отсоединен от громкоговорителя во время
передачи данных, снова подсоедините его к громкоговорителю и повторите
передачу данных.
 Не подсоединяйте и не отсоединяйте кабель USB или адаптер питания
переменного тока в процессе передачи данных с компьютера. В противном
случае, возможно, компьютеру не удастся распознать плеер “WALKMAN”
или операция передачи данных будет прервана.
 Пока компьютер подсоединен к этому устройству с помощью кабеля USB,
плеер “WALKMAN”, подключенный к разъему WM-PORT, не будет
воспроизводить звук. Звук из устройства, подсоединенного к гнезду LINE
IN, будет воспроизводиться.

Запись на плеер “WALKMAN”
С помощью аудиоплеера “WALKMAN”*, подсоединенного к разъему WMPORT на этом устройстве, можно выполнять запись; для этого подсоедините
устройство передачи сигналов, например, проигрыватель компакт-дисков, к
гнезду WM-PORT с помощью приобретаемого дополнительно кабеля для
записи (WMC-NWR1).
* Доступно, только если плеер Walkman оснащен разъемом WM-PORT
(22-штырьковый) и имеет функцию записи.
Примечания
 Если это устройство находится в режиме ожидания, запись невозможна.
 Для получения дополнительной информации о записи см. руководство по
эксплуатации плеера “WALKMAN”.
 Запись звука с устройства, подсоединенного к разъему линейного входа
(LINE IN), невозможна.

Динaміки (Див. мал. )
 Роз'єм WM-PORT (для підключення до програвача «WALKMAN»)
 / (індикатор живлення)
 / (кнопка живлення)
 Дистанційний датчик
 Індикатор MUTING
 Кнопки VOL (гучність) +/–
 Роз'єм WM-PORT (для підключення до ПК)
 Кришка батарейного відсіку
Для використання з батарейками R6 (розмір AA) (не додаються).
 Вхідне гніздо DC IN
Для підключення до доданого адаптера джерела змінного струму.

Пульт дистанційного Вигляд ззаду (Див. мал. )

 Кнопки  (перехід на початок попередньої або наступної
композиції)
 Кнопка  (відтворення/призупинення)
 Кнопки  (перемотування назад/вперед)
 Кнопка  (припинення)
 Кнопка MUTING (вимкнення звуку)
 Кнопка / (увімкнення живлення/режим очікування)
Пpимітки
 Деякі операції пульта дистанційного керування карткового типу можуть
бути недоступні або мати інше призначення від зазначеного залежно від
технічних характеристик програвача «WALKMAN», який використовується.
 Якщо пристрій отримує живлення від батарейок R6 (розмір AA) (не
додаються), то його неможливо увімкнути за допомогою пульта
дистанційного керування карткового типу. Щоб увімкнути пристрій,
натисніть розташовану на ньому кнопку живлення.

Джepeлa живлeння (Див. мал. )
Цей пристрій підтримує 2 способи отримання живлення: через доданий
адаптер джерела змінного струму та від трьох батарейок R6 (розмір AA) (не
додаються). Вибір джерела живлення залежить від способу використання
пристрою.

Використання побутової мережі живлення

Коли до cиcтeми підключeно aдaптep мepeжного живлeння, внyтpішні
бaтapeйки aвтомaтично відключaютьcя.

Пpиміткa щодо aдaптepa мepeжного живлeння
 Bикоpиcтовyйтe aдaптep мepeжного живлeння тільки з комплeктy

поcтaчaння. Щоб yникнyти пошкоджeння динaміків, нe коpиcтyйтecя бyдьяким іншим aдaптepом мepeжного живлeння.

Перед первым использованием минипульта дистанционного управления
снимите защитную пленку.
Батарейка устанавливается в пульт дистанционного управления карточного
типа на заводе.

По мере разрядки батарейки расстояние действия пульта дистанционного
управления карточного типа сокращается.
Вставьте новую батарею, выполнив следующую процедуру. Обычно срок службы
батареи составляет приблизительно 6 месяцев.

1 Извлеките отсек батареи.
2 Замените литиевую батарейку CR2025 на новую знаком плюс
(+) вверх.

3 Установите отсек батареи на место.
Примечания по литиевой батарейке
 Храните литиевые батарейки в недоступных для детей местах. При
случайном проглатывании батареи немедленно обратитесь к врачу.
 В целях обеспечения наилучшего контакта протрите батарею сухой тканью.
 Обязательно устанавливайте батарейку, соблюдая правильную полярность.
 Не держите батарейку с помощью металлического пинцета, так как это может
привести к короткому замыканию.
 При использовании батареек другого типа, не CR2025, возникает опасность
возгорания или взрыва.

Засвітиться індикатор /.

3 Розпочніть відтворення на вихідному пристрої.
 Порада
Пристроєм «WALKMAN», підключеним до роз'єму WM-PORT цього
пристрою, можна керувати за допомогою пульта дистанційного керування
карткового типу з комплекту постачання.

4 Відрегулюйте гучність.

Встановіть помірний рівень гучності на вихідному пристрої та натискайте
кнопки VOL +/– на цьому пристрої.
Примітка
Якщо встановлено мінімальну або максимальну гучність, лунає звуковий
сигнал.

використання.

Індикатор / погасне.
Примітки
 У разі підключення динаміка до пристрою із вбудованим радіо або
приймачем радіосигнал може не прийматися, або може значно зменшитися
чутливість.
 Якщо вихідний пристрій обладнано функціями підсилення низьких частот
або еквалайзера, вимкніть їх. Якщо ці функції ввімкнено, звук може
спотворюватися.
 Якщо ввімкнути вихід навушників вихідного пристрою, який обладнано
лінійним вимикачем, якість звуку може покращитися. Див. інструкції з
експлуатації вихідного пристрою.
 У разі одночасного відтворення звуку на пристрої «WALKMAN»,
приєднаному до роз'єму WM-PORT, і пристрої, підключеному до роз'єму
LINE IN, виводитиметься звук з обох пристроїв.
 Кабель USB, який з'єднує пристрій із персональним комп'ютером,
використовується для передавання даних «WALKMAN» і заряджання.
Відтворюючи звук із персонального комп'ютера за допомогою цього
пристрою, скористайтеся роз'ємом LINE IN.
 Якщо встановити високий рівень гучності пристрою «WALKMAN», коли
пристрій Walkman підключено до роз'єму WM-PORT цього пристрою, може
погіршитися ефективність еквалайзера динаміка.
 Звук не буде відтворюватися через гніздо навушників програвача
«WALKMAN», якщо приєднати його до з’єднувача WM-PORT на цьому
пристрої.

Поляpніcть штeкepa
 Підключіть aдaптep мepeжного живлeння до нaйближчої pозeтки

eлeктpомepeжі. У paзі виникнeння пpоблeм нeгaйно від’єднaйтe aдaптep від
pозeтки eлeктpомepeжі.
 He pозміщyйтe aдaптep мepeжного живлeння нa книжковій полиці aбо в
зaкpитомy міcці, тaкомy як шaфa.
 He викоpиcтовyйтe aдaптep мepeжного живлeння в міcцяx, дe нa нього можe
попacти pідинa aбо вологa, щоб yникнyти пожeжі aбо ypaжeння eлeктpичним
cтpyмом. Кpім того, нe pозміщyйтe нa aдaптepі мepeжного живлeння ємноcті,
нaповнeні pідиною, нaпpиклaд вaзи.
 Адаптер джерела змінного струму повинен знаходитись на достатній відстані
від пристрою.

Встановлення елемента живлення (Див. мал. )
1 Відкрийте кришку відсіку елементів живлення на динаміку.
2 Встановіть три елементи живлення R6 (розмір AA) (не

Заряджання пристрою «WALKMAN»
Пристрій «WALKMAN», підключений до роз'єму WM-PORT, можна
перезаряджати за допомогою адаптера змінного струму (входить до
комплекту постачання) або кабелю USB (входить до комплекту постачання
пристрою «WALKMAN»), підключеного до комп'ютера.
Примітки
 Повністю приєднайте пристрій «WALKMAN» до динаміка.
 Докладні відомості про перезаряджання та пов'язані з ним параметрами
див. у посібнику з експлуатації пристрою «WALKMAN».
 Одночасно можна виконувати відтворення та перезаряджання. Тривалість
перезаряджання довша під час відтворення.
 Тривалість заряджання залежить від використання адаптера змінного
струму або кабелю USB. Докладні відомості див. у посібнику з експлуатації
пристрою «WALKMAN».
 Пристрій не може перезаряджати батарейки, коли вони використовуються у
якості джерела живлення.

входять до комплекту постачання).

Передавання даних між пристроєм «WALKMAN» і
комп'ютером

3 Закрийте кришку.
Заміна батарейок
Якщо джерелом живлення є елементи живлення (продаються окремо), за
низького рівня заряду індикатор / блиматиме та тьмянішатиме. У такому
випадку замініть усі елементи живлення на нові.
Tepмін eкcплyaтaції бaтapeйок
Tип бaтapeйок
Лyжні бaтapeйки Sony LR6 (SG)
Mapгaнцeві бaтapeйки Sony R6

(Bиxіднa потyжніcть 5 мBт + 5 мBт)

Чac викоpиcтaння
Пpибл. 20 годин*
Пpибл. 6 годин*

* Чac викоpиcтaння можe відpізнятиcя зaлeжно від тeмпepaтypи aбо yмов
eкcплyaтaції.

Приєднання до плеєра «WALKMAN» (Див. мaл. )
Перед тим, як встановити плеєр «WALKMAN» на цей пристрій, встановіть
з’єднувач*, який входить до комплекту плеєра «WALKMAN».

Встановлення з’єднувача (див. мал. -1)
Аби встановити з’єднувач, введіть обидва виступи, що знаходяться біля
логотипу, в отвори на динаміку, та, натиснувши на з’єднувач, посуньте його у
динамік.
* Окремі моделі плеєра «WALKMAN» можуть використовувати з’єднувачі
відмінних конфігурацій.
 Поради
 Цей пристрій може використовуватися з плеєрами «WALKMAN», які
задовольняють таким вимогам:
– є сумісні з 22-контактним роз’ємом WM-PORT;
– у комплекті плеєра передбачений круглий (55 мм у діаметрі) з’єднувач.
 Аби вийняти з’єднувач, сильно натисніть на угнуту частину з’єднувача у
напрямку тильного боку динаміка (), потім сильно натисніть у зоні,
позначеній міткою (), зверху у напрямку (), як показано на
ілюстрації (див. мал. -2).

Підключення інших транслюючих пристроїв (Див. мaл.
Підключіть систему до вихідного пристрою.
Для підключення до гнізда стереонавушників скористайтеся додатковим
з’єднувальним кабелем RK-G22 або з’єднувальним кабелем RK-G136 і
штепселем PC-234HS.

Пpимeчaния
 Не переносите устройство с плеером “WALKMAN”, подключенным к
разъему WM-PORT, поскольку это может привести к неисправности.
 Полностью соедините плеер “WALKMAN” с громкоговорителем.

Примітки
 Якщо пристрій і персональний комп'ютер з'єднані кабелем USB, з
пристрою «WALKMAN», підключеного до роз'єму WM-PORT, не
лунатиме звук.
 Залежно від використовуваного комп'ютера встановлення перемикача
живлення в положення «OFF» може не призвести до активації режиму
передавання даних.
 Натомість, лунатиме звук із пристрою, підключеного до роз'єму LINE IN.

5 Натисніть кнопку /, щоб вимкнути пристрій після

 Кнопки VOL (гучність) +/–

(cм. pиc. )
Подсоедините устройство к источнику аудиосигнала.
Для подсоединения к гнезду наушников стереофонического типа используйте
дополнительный соединительный кабель RK-G22 или RK-G136, а также
переходник для штекера PC-234HS.

пристрою та персонального комп'ютера, або встановіть
перемикач POWER підключеного персонального комп'ютера
в положення OFF.

2 Натисніть кнопку /, щоб увімкнути пристрій.

 Роз'єм LINE IN

)

Замена литиевой батарейки (см. рис. )



Загорится индикатор /.

1 Від'єднайте кабель USB, який використовується для

Визначення елементів

Подсоединение прочих транслирующих устройств

Подготовка пульта дистанционного управления
карточного типа (см. рис. )

Пульт дистанционного управления карточного типа (задняя часть)
Пульт дистанційного керування карткового типу (вигляд ззаду)

Примечания
 Если кабель USB используется для подсоединения устройства к
персональному компьютеру, звук не будет выводиться через плеер
“WALKMAN”, подсоединенный к разъему WM-PORT.
 В зависимости от используемого компьютера отключение питания,
возможно, не отключит режим передачи данных.
 Вместо этого будет выводиться звук с устройства, подключенного к
гнезду LINE IN.

2 Нажмите кнопку /, чтобы включить устройство.

 Гнездо LINE IN

Вид cзaди
Вигляд ззаду

подсоединения устройства к персональному компьютеру,
или установите переключатель POWER подключенного
персонального компьютера в положение OFF (Выкл.).

Пpоcлyxовyвaння звyкy

Укpaїнcькa

Пpимітки
 Не носіть систему із пристроєм «WALKMAN», підключеним до роз'єму
WM-PORT, оскільки це може призвести до несправності.
 Повністю приєднайте пристрій «WALKMAN» до динаміка.

Підготовка пульта дистанційного Використання
побутової мережі живлення (Див. мал. )
Перед першим використанням мініпульта дистанційного керування зніміть
захисну плівку.
На заводі в пульт дистанційного Використання побутової мережі живлення
вставляється елемент живлення.

Заміна літієвого елемента живлення (Див. мал. )
Робоча відстань пульта дистанційного Використання побутової мережі
живлення знижується, коли заряд елемента живлення слабшає.
Замніть елемент живлення новим, дотримуючись наведеної нижче процедури.
Зазвичай елемента живлення вистачає на близько 6 місяців.

1 Витягніть футляр з елементом живлення.
2 Замініть літієвий елемент живлення CR2025 новим стороною
+ догори.

3 Вставте футляр з елементом живлення назад у потрібне
положення.

Примітки щодо літієвого елемента живлення
 Зберігайте літієвий елемент живлення у місцях, недоступних для дітей.
Якщо елемент живлення проковтнули, негайно зверніться до лікаря.
 Витріть елемент живлення сухою тканиною, щоб забезпечити належний
контакт.
 Обов'язково встановлюйте елемент живлення, дотримуючись правильної
полярності.
 Не тримайте елемент живлення металевими щипцями, оскільки це може
призвести до короткого замикання.
 Використання елементів живлення, відмінних від CR2025, може спричинити
загрозу займання або вибуху.

Підключивши кабель USB (входить до комплекту постачання пристрою
«WALKMAN») до комп'ютера, на нього можна передавати дані із пристрою
«WALKMAN», підключеного до роз'єму WM-PORT. Докладні
відомості див. у посібнику з експлуатації пристрою «WALKMAN».
Примітки
 Якщо пристрій «WALKMAN» від'єднано від динаміка під час передавання
даних, приєднайте його до динаміка та знову розпочніть передавання даних.
 Не підключайте та не від'єднуйте кабель USB або адаптер змінного струму
під час передавання даних із комп'ютера. Комп'ютер може не розпізнати
пристрій «WALKMAN», або може перерватися передавання даних.
 Якщо комп'ютер підключено до пристрою за допомогою кабелю USB,
пристрій «WALKMAN», приєднаний до роз'єму WM-PORT, не
відтворюватиме звук. Лунатиме звук пристрою, підключеного до роз'єму
LINE IN.

Записування даних на пристрої «WALKMAN»
Щоб виконати запис на програвач «WALKMAN»,* підключений до з’єднувача
WM-PORT на цьому пристрої, приєднайте прилад-джерело (наприклад,
програвач компакт-дисків) до гнізда WM-PORT за допомогою кабелю для
запису WMC-NWR1 (не додається).
* Доступно лише, якщо пристрій «WALKMAN» обладнано роз'ємом WMPORT (22-штирковим) і функцією записування.
Примітки
 Записування недоступне, коли пристрій перебуває в режимі очікування.
 Докладні відомості про записування даних див. у посібнику з експлуатації
пристрою «WALKMAN».
 Запис звуку з пристрою, який під’єднано до роз’єму лінійного входу (LINE
IN), не є можливим.

