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Σηµείωση για τους καταναλωτές που βρίσκονται σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι Οδηγίες της ΕΕ

6 Υποδοχή DC IN: Σύνδεση της βάσης µε τον παρεχµενο

Ο κατασκευαστής του προϊντος αυτού είναι η Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tκυo,
Iαπωνία. Εξουσιοδοτηµένος Αντιπρσωπος σον αφορά στην ηλεκτροµαγνητική συµβαττητα
(EMC) και στην ασφάλεια των προϊντων είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Στουτγκάρδη, Γερµανία. Για θέµατα τεχνικής υποστήριξης ή εγγύησης παρακαλούµε
ανατρέξτε στις διευθύνσεις που δίδονται στα ξεχωριστά έγγραφα τεχνικής υποστήριξης ή
εγγύησης.

µετασχηµατιστή εναλλασσµενου ρεύµατος, χρησιµοποιώντας το
καλώδιο φρτισης για να φορτίσετε το Walkman.
Το * WM-PORT είναι ένας ειδικς σύνδεσµος για να συνδέετε πολλά
εξαρτήµατα στο Walkman σας.

Σηµείωση σχετικά µε την εγκατάσταση
Αν χρησιµοποιείτε τη µονάδα σε χώρο µε στατικ ηλεκτρισµ ή ηλεκτροµαγνητική
ενέργεια, ενδέχεται η µεταφορά δεδοµένων ενς κοµµατιού να υποστεί βλάβη. Αυτ
µπορεί να εµποδίσει την εξουσιοδτηση επιτυχούς µεταφοράς στον υπολογιστή σας.

Σηµειώσεις σχετικά µε τη χρήση
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• Μην εκθέτετε τη συσκευή σε:
– Εξαιρετικά υψηλή ή χαµηλή θερµοκρασία – Ισχυρά µαγνητικά πεδία
– Σκνη, βρωµιά ή άµµο
– Μηχανικούς κραδασµούς
– Υψηλή υγρασία
– Άµεσο ηλιακ φως (για εκτεταµένο χρονικ διάστηµα)
– Κραδασµούς
• Μην τοποθετείτε τη µονάδα σε ασταθείς επιφάνειες καθώς µπορεί να
πέσει και να προκαλέσει τραυµατισµούς ή υλικές ζηµιές.
• Μη ρίχνετε κάτω τη συσκευή.
• Αποσυνδέστε τον µετασχηµατιστή εναλλασσµενου ρεύµατος απ την
πρίζα εναλλασσµενου ρεύµατος, αν σκοπεύετε να µην χρησιµοποιήσετε
τη συσκευή για εκτεταµένο χρονικ διάστηµα. Για να αποσυνδέσετε το
καλώδιο τροφοδοσίας, τραβήξτε το βύσµα, ποτέ το καλώδιο.
• Βεβαιωθείτε τι κανένα µεταλλικ αντικείµενο δεν έρχεται σε επαφή
µε τα µεταλλικά µέρη της µονάδας γιατί ενδέχεται να προκληθεί
βραχυκύκλωµα και να παρουσιαστεί βλάβη στη συσκευή.
• Μην λειτουργείτε τη συσκευή µε κατεστραµµένο καλώδιο ή εάν έχει
πέσει ή υποστεί βλάβη.
• Πρέπει να διατηρείτε πάντα καθαρές τις µεταλλικές επαφές.
• Μην αποσυναρµολογείτε ή τροποποιείτε τη συσκευή.
• 'σο βρίσκεται σε χρήση, η µονάδα θερµαίνεται. Αυτ είναι φυσιολογικ.
• Η µονάδα πρέπει να βρίσκεται µακριά απ δέκτες τηλερασης ή
ραδιοφώνου διτι ενδέχεται να δηµιουργήσει παρεµβολές στη λήψη.
Καθαρισµς
Καθαρίστε τη µονάδα µε ένα στεγν και µαλακ πανί ή µε ένα µαλακ πανί
που έχετε υγράνει ελαφρά µε ένα διάλυµα ήπιου απορρυπαντικού. Μην
χρησιµοποιείτε οποιοδήποτε είδος διαλυτικού, πως αλκολη ή βενζίνη, το
οποίο ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη φινιρισµένη επιφάνεια.
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Ελληνικά

Έλεγχος παρεχµενων εξαρτηµάτων
• Βάση (1) (A)
• Καλώδιο φρτισης µε βύσµα DC (1) (B)
• Μετασχηµατιστής εναλλασσµενου ρεύµατος (C)
• Καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσµενου ρεύµατος
Έλεγχος άλλων στοιχείων
• Walkman
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τις συσκευές σειράς Walkman που
υποστηρίζονται απ τη βάση, επισκεφτείτε:
Η.Π.Α.: http://www.sony.com/walkmansupport/
Καναδάς: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Ευρώπη: http://support.sony-europe.com/DNA
Λατινική Αµερική: http://www.sony-latin.com/index.crp
Κίνα: http://service.sony.com.cn/KB/
Κορέα: http://scs.sony.co.kr/walkman/
Άλλες Ασιατικές χώρες του Ειρηνικού:http://www.sony-asia.com/support/
• Σύνδεση για Walkman *
• Καλώδιο USB * (D)

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε αυτή
τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιορισµένο χώρο, πως βιβλιοθήκη ή ντουλάπι.
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην τοποθετείτε
αντικείµενα που περιέχουν υγρά (π.χ. βάζα) πάνω στη συσκευή.
Συνδέστε τον µετασχηµατιστή εναλλασσµενου ρεύµατος σε πρίζα εναλλασσµενου
ρεύµατος µε εύκολη πρσβαση. Αν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανωµαλία στη
λειτουργία του µετασχηµατιστή εναλλασσµενου ρεύµατος, αποσυνδέστε αµέσως το
καλώδιο τροφοδοσίας απ την πρίζα εναλλασσµενου ρεύµατος.

Αποκοµιδή Παλαιού Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες µε ξεχωριστά συστήµατα συλλογής)
Το σύµβολο αυτ επάνω στο προϊν ή στη συσκευασία του σηµαίνει τι το
προϊν δεν πρέπει να πεταχτεί µαζί µε τα οικιακά απορρίµµατα αλλά πρέπει
να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σηµείο συλλογής ηλεκτρολογικού και
ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε τι το προϊν
πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων
στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην
εξοικονµηση φυσικών πρων. Για περισστερες πληροφορίες σχετικά µε
την ανακύκλωση αυτού του προϊντος, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τις
υπηρεσίες καθαριτητας του δήµου σας ή το κατάστηµα που αγοράσατε το προϊν.

Ανατρέξτε στην Εικνα F.

1 Συνδέστε το µικρτερο τερµατικ (7) του καλωδίου φρτισης DC
(που παρέχεται) µε την υποδοχή DC IN (8) της βάσης.

2 Συνδέστε το µεγαλύτερο τερµατικ (9) του καλωδίου φρτισης DC
µε τον µετασχηµατιστή εναλλασσµενου ρεύµατος (που παρέχεται).

3 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας (που παρέχεται) µε τον
µετασχηµατιστή εναλλασσµενου ρεύµατος (0).

4 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε πρίζα τοίχου (qa).
5 Συνδέστε το Walkman µε τον σύνδεσµο WM-PORT στο επάνω
Η φρτιση ξεκινά. Ο χρνος φρτισης διαφέρει ανάλογα µε το µοντέλο του
Walkman. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγ Λειτουργίας του Walkman.
Σηµειώσεις
• Εφαρµστε το Walkman καλά στη βάση.
• Μη συνδέσετε τίποτα στην υποδοχή ΕΞΟ∆ΟΥ ΗΧΟΥ (AUDIO OUT) της βάσης
αν ακούτε µουσική χρησιµοποιώντας τα ακουστικά του Walkman κατά τη
διάρκεια της φρτισης. ∆ιαφορετικά, δεν αναπαράγεται κανένας ήχος απ
την υποδοχή των ακουστικών του Walkman.

Σύνδεση σε υπολογιστή
Ανατρέξτε στην Εικνα F.

1 Σύνδεση του WM-PORT του καλωδίου USB (παρέχεται µαζί µε το
Walkman) µε το WM-PORT που βρίσκεται στο πίσω µέρος της βάσης (qs).

2 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB µε τον υπολογιστή σας (qd).
3 Συνδέστε το Walkman στη βάση (qf).
Σηµειώσεις
• Εφαρµστε το Walkman καλά στη βάση.
• Αν η βάση είναι συνδεδεµένη µε πρίζα τοίχου, το Walkman θα φορτιστεί απ
την πρίζα τοίχου.
• Ακµα κι αν η βάση δεν είναι συνδεδεµένη σε πρίζα τοίχου, το Walkman θα
φορτιστεί µέσω του καλωδίου USB. Αν η βάση είναι συνδεδεµένη µε φορητ
υπολογιστή που δεν έχει συνδεθεί σε πρίζα τοίχου, το Walkman θα
καταναλώσει την µπαταρία του φορητού υπολογιστή.
• Το Walkman δε θα αναγνωρίζεται απ τον υπολογιστή αν η βάση είναι
συνδεδεµένη στον υπολογιστή µε το καλώδιο φρτισης DC.
• Αν το Walkman αποσυνδεθεί απ τη βάση κατά τη µεταφορά δεδοµένων απ τον
υπολογιστή, συνδέστε το Walkman στη βάση και µεταφέρετε πάλι τα δεδοµένα.
• Μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB, το καλώδιο φρτισης DC και το καλώδιο
τροφοδοσίας εναλλασσµενου ρεύµατος κατά τη µεταφορά δεδοµένων απ
τον υπολογιστή, διτι η µεταφορά δεδοµένων θα διακοπεί. Αν συµβεί ένα
απ τα παραπάνω, αποσυνδέστε το Walkman απ τη βάση και µεταφέρετε τα
δεδοµένα αφού πρώτα επανασυνδέσετε το Walkman στη βάση.

Εγγραφή στο Walkman
Ανατρέξτε στην Εικνα F.
Αν συνδέσετε µια συσκευή αναπαραγωγής ήχου (π.χ. CD player) στην υποδοχή
ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΗΧΟΥ (AUDIO IN) της βάσης µέσω ενς προαιρετικού καλωδίου ήχου
(qg), µπορείτε να πραγµατοποιήσετε εγγραφή στο Walkman* που είναι
συνδεδεµένο στη βάση.
* Μοντέλα που διαθέτουν µνο WM-PORT και λειτουργίες εγγραφής

Εγκατάσταση σύνδεσης
'ταν χρησιµοποιείτε τη βάση, προσαρµστε τη σύνδεση που παρέχεται µε το Walkman. Για να
εγκαταστήσετε τη σύνδεση, προσαρµστε πρώτα τις δύο προεξοχές στις αντίστοιχες οπές
κοντά στο λογτυπο της βάσης και πιέστε την αντίθετη πλευρά προς τα κάτω µέσα στη βάση.
Για να αφαιρέσετε τη σύνδεση, πιέστε δυνατά το κοίλο µέρος της
σύνδεσης προς το πίσω µέρος της βάσης 1, και κατπιν πιέστε δυνατά
την περιοχή µε την ένδειξη (a a a) απ πάνω απ το 2. (E)

ΗΧΟΥ (AUDIO IN) της βάσης µε κατάλληλο καλώδιο ήχου (πωλείται
ξεχωριστά).
2 Συνδέστε το Walkman στη βάση.

Σηµείωση

Τµήµατα και χειριστήρια
Ανατρέξτε στην Εικνα A.
1 Σύνδεσµος WM-PORT* για Walkman: Για να συνδέσετε το Walkman στη βάση.
2 Υποδοχή ΕΞΟ∆ΟΥ ΗΧΟΥ (AUDIO OUT): Έξοδος σήµατος σε επίπεδο
γραµµής προς συσκευή (π.χ. ενεργ ηχείο), µε χρήση προαιρετικού
καλωδίου ήχου.
3 Υποδοχή ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΗΧΟΥ (AUDIO IN): Λήψη σήµατος σε επίπεδο γραµµής απ
συσκευή αναπαραγωγής µουσικής (π.χ. CD player), µε χρήση προαιρετικού
καλωδίου ήχου.
4 ∆ιακπτης ΕΝΤΑΣΗΣ: Ρύθµιση της έντασης εγγραφής.
ΕΝΤΑΣΗΣ [1](εγγραφή µε κανονική ένταση) Για εγγραφή απ την
υποδοχή line out ή την υποδοχή ακουστικών µιας συσκευής (π.χ.
φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου).
ΕΝΤΑΣΗΣ [2](εγγραφή µε ελαττωµένη ένταση): Για εγγραφή απ την υποδοχή
line out µιας συσκευής µε υψηλή ένταση ήχου(π.χ. εξάρτηµα ηχοσυστήµατος).
(Η χρήση της ΕΝΤΑΣΗΣ [1] σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να
προκαλέσει παραµρφωση του σήµατος ήχου.)
5 Υποδοχή WM-PORT για υπολογιστή: Σύνδεση της βάσης στον υπολογιστή
σας χρησιµοποιώντας το καλώδιο USB (παρέχεται µαζί µε το Walkman).
Σηµείωση

'ταν θέλετε να συνδέσετε µια συσκευή εκτς του υπολογιστή,
ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται µαζί µε τη συσκευή.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

µέρος της βάσης (qf).

* Για τη σύνδεση της βάσης µε τον υπολογιστή απαιτείται καλώδιο USB. Το
καλώδιο USB παρέχεται µαζί µε το Walkman.

Το σχήµα της σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα µε το µοντέλο του Walkman.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Φρτιση του Walkman

Σηµειώσεις
• Πριν ξεκινήσετε την αναπαραγωγή ή την εγγραφή µε το Walkman συνδέστε
το καλώδιο ήχου. Αν το συνδέσετε αφού έχει ξεκινήσει η αναπαραγωγή, ο
ήχος ενέχεται να µην αναπαράγεται απ την υποδοχή ΕΞΟ∆ΟΥ ΗΧΟΥ (AUDIO
OUT). Αν συµβεί αυτ, αποσυνδέστε το Walkman απ τη βάση και ξεκινήστε
την αναπαραγωγή αφού πρώτα επανασυνδέσετε το Walkman στη βάση.
• 'σο η βάση είναι συνδεδεµένη στον υπολογιστή, ο ήχος ενδέχεται να µην
αναπαράγεται απ την υποδοχή ΕΞΟ∆ΟΥ ΗΧΟΥ (AUDIO OUT) της βάσης. Αν
συµβεί αυτ, αποσυνδέστε το καλώδιο USB απ τον υπολογιστή.
• Ο ήχος απ τον υπολογιστή δεν αναπαράγεται απ την υποδοχή ΕΞΟ∆ΟΥ
ΗΧΟΥ (AUDIO OUT) της βάσης.
• 'σο η βάση είναι συνδεδεµένη σε συσκευή αναπαραγωγής ήχου, ο ήχος δεν
αναπαράγεται απ την υποδοχή ακουστικών του Walkman.
• Αν το επίπεδο εγγραφής των δεδοµένων ήχου που αναπαράγονται στο
Walkman είναι πολύ υψηλή, η ποιτητα αναπαραγωγής του ήχου απ το
Walkman µέσω της βάσης προς µία συσκευή (π.χ. ενεργ ηχείο) ενδέχεται να
µην ανταποκρίνεται στις προσωπικές ρυθµίσεις του χρήστη, π.χ.
“Ισοστάθµιση” κ.λπ.
• Αν χρησιµοποιείτε Walkman µε ραδιοφωνικ δέκτη FM, ενδέχεται να µην µπορείτε
να ακούσετε την εκποµπή FM ή η λήψη ενδέχεται να είναι σηµαντικά ελαττωµένη.

1 Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου στην υποδοχή ΕΙΣΟ∆ΟΥ
Η διαδικασία εγγραφής διαφέρει ανάλογα µε το µοντέλο του Walkman. Για
λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στον “Οδηγ Λειτουργίας” του Walkman.
z Συµβουλή
Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση ήχου κατά τη διάρκεια της εγγραφής
ρυθµίζοντας τον διακπτη ΕΝΤΑΣΗΣ. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στην
εντητα “∆ιακπτης ΕΝΤΑΣΗΣ” στο κεφάλαιο “Τµήµατα και χειριστήρια”.
Σηµειώσεις
• Αν το καλώδιο ήχου δεν είναι συνδεδεµένο στην υποδοχή ΕΞΟ∆ΟΥ ΗΧΟΥ
(AUDIO OUT), ο ήχος κατά τη διάρκεια της εγγραφής αναπαράγεται απ µια
συσκευή εξδου ήχου (π.χ. ενεργ ηχείο). Αν δεν έχετε συνδέσει καµία
συσκευή στην υποδοχή ΕΞΟ∆ΟΥ ΗΧΟΥ (AUDIO OUT), ο ήχος κατά τη
διάρκεια της εγγραφής αναπαράγεται απ την υποδοχή ακουστικών του
Walkman.
• Για πελάτες στην Ευρώπη:
Αν πραγµατοποιείτε εγγραφή µε το µοντέλο σειράς Walkman NW-S700F /
S600 χρησιµοποιώντας τη βάση για να ελέγξετε τον ήχο κατά τη διάρκεια της
εγγραφής απ την υποδοχή ακουστικών του Walkman, αποσυνδέστε
προηγουµένως το καλώδιο φρτισης DC απ την υποδοχή DC IN της βάσης.

Σύνδεση µε συσκευές (π.χ. ηχεία)
Ανατρέξτε στην Εικνα F.
Χρησιµοποιώντας το προαιρετικ καλώδιο ήχου (qh), µπορείτε να συνδέσετε
τη βάση σε συσκευή που αναπαράγει τον ήχο (π.χ. ενεργ ηχείο). Βεβαιωθείτε
τι λες οι συσκευές είναι απενεργοποιηµένες προτού τις συνδέσετε.

1 Συνδέστε τη συσκευή στην υποδοχή ΕΞΟ∆ΟΥ ΗΧΟΥ (AUDIO OUT)
της βάσης µε το κατάλληλο καλώδιο ήχου (πωλείται ξεχωριστά).

2 Συνδέστε το Walkman στη βάση.
3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στο Walkman.

Τερµατικά

Σύνδεσµος WM-PORT* (22 ακίδων) (Για Walkman)
Υποδοχή WM-PORT (22 ακίδων) (Για υπολογιστή)
ΕΞΟ∆ΟΣ ΗΧΟΥ (AUDIO OUT) (Μίνι στέρεο, 10 kΩ)
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΗΧΟΥ (AUDIO IN) (Μίνι στέρεο), DC IN 5 V
Ρυθµίσεις διακπτη
ΕΝΤΑΣΗΣ 1/2
Μετασχηµατιστής εναλλασσµενου ρεύµατος
DC 5 V
Το σήµα “WALKMAN” και το λογτυπο “WALKMAN” είναι εµπορικά σήµατα της Sony Corporation.

中文简体字
警告
为减少火灾或触电的危险，切勿将本设备暴露在雨中或受潮。
切勿将本设备安装在狭窄的空间内，如书柜或壁橱。
为了减少火灾或触电的危险，请勿将充满液体的物品（花瓶等）置于本设备上。
将AC 电源适配器连接至易于插拔的AC 插座。一旦发现AC 电源适配器异常，请立即将其从
AC 插座上拔下。

安装须知
若在有静电或电磁能量的地方使用本设备，传输的数据可能会遭损坏。这可能导致无法在计算
机上成功进行传输。

使用须知
• 请勿使本设备受以下因素影响：
- 极热或极冷
- 强磁场
- 灰尘、污渍或沙子
- 物理撞击
- 湿度很大
- 直射阳光（长时间）
- 振动
• 请勿将本设备置于不平稳的表面上，否则一旦跌落，便可能造成人身伤害或设
备损坏。
• 请勿摔落本设备。
• 如果长时间不使用本设备，请将AC 适配器从AC 插座上拔下。请抓住插头拔
电源线，切勿抓电源线本身。
• 确保没有任何金属物品与本设备的金属部分接触，否则可能会造成电源短路并
造成设备损坏。
• 如果发现电源线已损坏、设备跌落或已损坏，请勿操作本设备。
• 始终保持金属接触部分清洁。
• 请勿拆卸或改装本设备。
• 本设备在使用过程中会发热。这是正常现象。
• 将本设备远离TV 或AM 接收器放置，否则可能会影响接收。
清洁
用柔软的干布或稍蘸中性清洁剂的软布清洁本设备。请勿使用任何种类的溶剂，例如酒精或汽
油，这可能会损坏设备表面。

准备工作
检查附件
• 底座（1）（A）
• AC 适配器（C）
• DC 充电导线（1）（B）
• AC 电源线
检查其它元件
• Walkman
有关本底座支持的Walkman 系列的详情，请访问以下网站：
美国: http://www.sony.com/walkmansupport/
加拿大: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
欧洲：http://support.sony-europe.com/DNA
拉丁美洲：http://www.sony-latin.com/index.crp
中国: http://service.sony.com.cn/KB/
韩国: http://scs.sony.co.kr/walkman/
其它亚太地区：http://www.sony-asia.com/support/
• Walkman 配件*
• USB 电缆*（D）
* 需要此USB 电缆将底座连接至计算机。USB 电缆随Walkman 附带。

安装配件
当使用底座时，请安装随Walkman 附带的配件。若要安装配件，请首先将徽标旁
边的两个突起按入底座的孔内，然后从背面朝下按入底座。
若要取下配件，请用力将配件的凹入部分向底座的背面按1，然后从上方用力按
标记（a a a）指示的区域2。(E)
注意
视Walkman 机型而定，配件的形状可能会不同。

部件与控制按钮
请参见图A。
1 Walkman 专用WM-PORT*接口：用于将Walkman 连接至底座。
2 AUDIO OUT 插孔：使用选购的音频电缆将线路电平信号输出至某个设备，例
如有源扬声器。
3 AUDIO IN 插孔：使用选购的音频电缆接收来自音乐播放器（例如CD 播放
器）的线路电平信号。
4 LEVEL 开关：设定录制电平。
LEVEL[1]（用标准音量录制）：从设备（如音乐随身听）的线路输出插孔或
耳机插孔录制。
LEVEL[2]（用较低的音量录制）：从具有高音输出电平的设备（例如分量音
频系统）的线路输出插孔录制。
（此时使用LEVEL[1]可能会导致音频信号失真。）
5 计算机专用WM-PORT 插孔：使用USB 电缆（随Walkman 附带）将底座连
接至计算机。
注意

若要连接计算机以外的设备，请参阅随本设备附带的使用说明书。
6 DC IN 插孔：使用DC 充电导线将底座连接至AC 适配器（附带）对Walkman

进行充电。
* WM-PORT 是用于将附件连接至Walkman 的专用多功能连接器。

对Walkman 充电
请参见图F。

1 将DC 充电导线（附带）较小的端子（7）连接至底座的DC IN 插孔
（8）。

2 将DC 充电导线较大的端子（9）连接至AC 适配器（附带）。
3 将AC 电源线（附带）连接至AC 适配器（0）。
4 将AC 电源线连接至墙壁插座（qa）。
5 将Walkman 安装至底座顶部的WM-PORT 接口（qf）。
开始充电。视Walkman 的机型而定，充电时间可能会有不同。有关详情，请参
阅Walkman 的使用说明书。
注意
• 将Walkman 稳固置于底座中。
• 如果您想在充电时用Walkman 的耳机聆听歌曲，请勿将其它设备连接至底座的
AUDIO OUT 插孔。否则，Walkman 的耳机插孔将不会有声音输出。

连接至计算机
请参见图F。

1 将USB 电缆（随Walkman 附带）的WM-PORT 连接至底座背面的WMPORT（qs）。

2 将USB 电缆的另一端连接至您的计算机（qd）。
3 将Walkman 装入底座（qf）。
注意
• 将Walkman 稳固置于底座中。
• 如果底座连接至墙壁插座，Walkman 将通过墙壁插座进行充电。
• 即使底座未连接至墙壁插座，Walkman 也可通过USB 电缆进行充电。如果底座连接至
一台未连接至墙壁插座的笔记本电脑，则Walkman 将会消耗笔记本电脑的电池电量。
• 如果用DC 充电导线将底座连接至计算机，则Walkman 无法被计算机识别。
• 如果正在从计算机传输数据时Walkman 从底座上断开连接，请将Walkman装入底座
并重新传输数据。
• 当正在从计算机传输数据时，请勿断开USB 电缆、DC 充电导线和AC 电源线的连
接；否则数据传输将被中断。若发生此情况，请从底座上拆下Walkman，并在重新
将Walkman 装入底座后传输数据。

录制到Walkman
请参见图F。
通过使用选购的音频电缆（qg）将音乐播放器（例如CD 播放器）连接至底座的
AUDIO IN 插孔，您可录制到安装在底座上的Walkman*。
* 仅限具有WM-PORT 和录制功能的机型

1 用合适的音频电缆（另售）将音乐播放器连接至底座的AUDIO IN 插孔。
2 将Walkman 装入底座。
视Walkman 的机型而定，录制步骤可能会有不同。有关详情，请参阅Walkman的
使用说明书。
z 提示
录制时的音量电平可通过设定LEVEL 开关改变。有关详情，请参阅“部件和控制按
钮”下的“LEVEL 开关”。
注意
如果音频电缆连接至AUDIO OUT 插孔，录制过程中的声音会从音频输出设备（例如有
源扬声器）输出。如果设备没有连接至AUDIO OUT 插孔，录制过程中的声音会从
Walkman 的耳机插孔输出。

连接至扬声器等设备
请参见图F。
使用选购的音频电缆（qh），您可将底座连接至输出音频的设备，例如有源扬声
器。在连接设备前，请确保关闭所有设备。

1 用合适的音频电缆（另售）将设备连接至底座的AUDIO OUT 插孔。
2 将Walkman 装入底座。
3 开始播放Walkman。

注意
• 在Walkman 上开始播放或录制前，先连接音频电缆。如果在开始播放后连接，则声
音可能不会从AUDIO OUT 插孔输出。若发生此情况，从底座上拆下Walkman，并
在重新将Walkman 装入底座后开始播放。
• 当底座连接至计算机时，则声音可能不会从底座的AUDIO OUT 插孔输出。若发生
此情况，请将USB 电缆从计算机上断开连接。
• 计算机上的声音不从底座的AUDIO OUT 插孔输出。
• 当底座连接至音频输出设备时，则没有声音从Walkman 的耳机插孔输出。
• 如果在Walkman 上播放的音频数据的录制电平太高，则Walkman 通过底座向有源扬
声器等设备输出的音质可能无法符合用户的个人设定，例如“均衡器”等。
• 如果使用具有内置FM 调谐器的Walkman，您可能无法收听FM 广播，或接收效果可
能会大幅降低。

规格
端子

开关设定
AC 适配器

WM-PORT 接口（22 针）（Walkman 专用）
WM-PORT 插孔（22 针）（计算机专用）
AUDIO OUT（立体声小型，10 kΩ）
AUDIO IN（立体声小型），DC IN 5 V
LEVEL 1/2
DC 5 V

“WALKMAN”和“WALKMAN”徽标是Sony Corporation 的注册商标。

