 Přehrávač Walkman řádně nasaďte do uší
Pro řádné nasazení přehrávače Walkman do uší postupujte podle pokynů níže:
1 Umístěte přehrávač Walkman tak, aby byly koncovky pohodlně
nasazeny do pravého i levého ucha.
2 Pro zjištění nejlepší polohy otáčejte sluchátkovou částí
přehrávače Walkman sem a tam.
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• Nasaďte přehrávač Walkman do uší před plaváním, když jsou ještě uši a
koncovky suché.
• Ověřte řádné nasazení přehrávače Walkman do uší, aby se mezerou mezi
ušima a sluchátky nedostala voda do uší.

Přečtěte si před používáním
přehrávače Walkman® v
bazénu nebo v moři

Jak zlepšit nasazení
Stabilizace přehrávače Walkman dodaným seřizovacím páskem

Chcete-li přehrávač Walkman používat při plavání v bazénu nebo v moři,
dodržujte následující pokyny a přehrávač Walkman správně nasaďte do uší:
• Zvolte velikost plaveckých koncovek, která je pohodlná.
• Přehrávač Walkman řádně nasaďte do uší.

ĄĄPři plavání v bazénu nebo v moři
• Nepoužívejte přehrávač Walkman na místech, kde je moc lidí, nebo v situaci,
kdy může být nebezpečné, že neslyšíte okolní zvuky.
• Při použití přehrávače Walkman na veřejných či soukromých koupalištích
dodržujte jejich pravidla.
• Jelikož radiové vlny nepronikají vodou, nelze pod vodou poslouchat hudbu ze
smartphonu nebo brát příchozí hovory prostřednictvím spojení Bluetooth.
• Dodaný dálkový ovladač nelze používat. (pouze NW-WS625)

Přehrávač Walkman lze nasadit pevněji
do uší pomocí dodaného seřizovacího
pásku.

¼¼Rada
Stabilizací části přehrávače Walkman, na kterou ukazuje šipka, pomocí
pásku plaveckých brýlí můžete zabránit přehrávači Walkman ve
vysmeknutí kvůli tlaku vody.

Pokud se zvuk ztiší
Voda v uších či ve sluchátkách může způsobit postupné ztišování zvuku.

 Odstranění vody z uší
Odstraňte vodu z uší.

Příprava
 Vyberte si plavecké koncovky
Při zakoupení jsou na přehrávači Walkman nasazeny koncovky standardního
typu.
Vyměňte koncovky obyčejné za koncovky plavecké.

tenký film

Plavecké koncovky
U koncovek plaveckého
typu je otvor zakryt
tenkým filmem, který
brání proniknutí vody.

otvor

Koncovky standardního
typu
U koncovek standardního
typu je otvor.

 Pokud se dovnitř sluchátek dostane voda
Sejměte koncovky ze sluchátek a
odstraňte vodu pomocí přibl. 5 až
10 lehkých úhozů sluchátek na
suchý hadřík.

části sluchátek

 Zvolte plavecké koncovky, které vám nejlépe padnou
• V balení jsou dodány 4 různé velikosti plaveckých koncovek (S/M/L/LL) (malá/
střední/velká/největší).
• Pro plavání zvolte velikost o něco těsnější než je standardní velikost.
• Vaše uši mohou vyžadovat použití různých koncovek, neboť ne všechny uši
jsou stejné.
Například: střední velikost na levé straně – velká velikost na pravé straně.

Opatrně pohybujte přehrávačem Walkman nahoru a
dolů, abyste jej sejmuli z uší.
Poznámka
Je-li Walkman náhle vyjmut, když jsou do uší řádně nasazené
koncovky, může nastat poškození uší či ušních bubínků, nebo
mohou koncovky zůstat v uších.

 Nasaďte plavecké koncovky na přehrávač Walkman
• Nasaďte koncovky na sluchátka tak, aby
styčná hrana vnitřní části koncovek ()
souměrně přiléhala ke kroužku  na
výstupku sluchátek.

• Ověřte, že jsou koncovky nasazeny rovně a ne
pod úhlem, aby nedošlo k jejich oddělení a
uvíznutí v uchu.

Sejmutí přehrávače Walkman

Údržba
Styčná hrana
vnitřní části

Po každém použití očistěte koncovky a přehrávač Walkman následujícím
způsobem.
• Pokud písek a sůl z přehrávače Walkman neodstraníte, kovové kontakty mohou
zrezivět nebo se tam vytvoří nánosy cizích látek. Následkem toho se přehrávač
Walkman nebude správně nabíjet nebo jej nerozpozná počítač.
• Pokud se do přehrávače Walkman dostane opalovací krém nebo olej,
opláchněte ho vlažnou vodou. Jinak může dojít ke změně barvy nebo
poškození, například prasklinám.

• Nános cizorodých látek na sluchátkové části, například ušní vosk atd., může
způsobit zhoršení kvality zvuku nebo pokles hlasitosti.
 Po použití v moři opláchněte Walkman sladkou vodou, například z
vodovodu, abyste odstranili sůl a písek.
 Přehrávačem Walkman ponořeným ve sladké
vodě asi 20krát zatřepejte a pak jej ve vodě
ponechejte ještě asi 30 minut.

ĄĄPoznámky k nabíjení akumulátoru
Kolébka USB dodávaná s přehrávačem Walkman není voděodolná.
Před nabíjením akumulátoru ověřte, že přehrávač Walkman není mokrý.
Je-li na přehrávači Walkman vlhkost, zcela ji setřete a než začnete nabíjet
akumulátor, nechte přehrávač Walkman schnout při pokojové teplotě, dokud na
přehrávači Walkman nezůstane žádná vlhkost.
Kolébku USB (součástí dodávky) nikdy nepoužívejte, máte-li mokré ruce či
přehrávač Walkman.

ĄĄPoznámky k použití přehrávače Walkman
 Z přehrávače Walkman odstraňte koncovky a ty
pak ručně vyperte v neutrálním čisticím
roztoku.
Po umytí koncovek je důkladně osušte.
 Opláchněte kontakty a mřížku přehrávače Walkman mírně tekoucí vodou z
vodovodu.
Nejsou-li kontakty a mřížka čisté, navlhčete vodou měkký kartáček, např.
zubní, a očistěte je.
mřížka

kontakty

 Otřete vlhkost z kontaktů a povrchu přehrávače Walkman měkkým suchým
hadříkem.
 Vysušte sluchátka jemným poklepáním na suchý
hadřík. Poklepání opakujte asi 20krát.

 Jemně poklepejte na prostor kolem tlačítek
přehrávače Walkman suchým hadříkem.
Opakujte asi 30krát.

• Koncovky vám v ušním kanálu vytvoří uzávěr. Existuje tedy riziko poškození uší
či ušních bubínků, je-li na koncovky aplikován silný tlak nebo dojde-li
k náhlému vyjmutí koncovek z uší. S ohledem na toto riziko během nošení
přehrávače Walkman intenzivně necvičte, neskákejte do bazénu atd.
• Nelijte horkou vodu přímo na přehrávač Walkman, ani nefoukejte horký vzduch
z vysoušeče vlasů apod. přímo na přehrávač Walkman. Přehrávač Walkman
nikdy nepoužívejte v místech s vysokými teplotami, např. v sauně nebo u
topení.
• Nepoužívejte nebo neponechávejte přehrávač Walkman v následujícím
prostředí:
–– na místech s vysokými teplotami, které překračují 45 °C, například na přímém
slunci, v autě, v teplé vodě nebo na jiných místech, kde je vysoká teplota a
vlhkost
–– na chladných místech, kde je teplota nižší než –5 °C
• Pokud se nemůžete vyhnout použití přehrávače Walkman na místě vystaveném
přímému slunci, přikryjte Walkman ručníkem apod.
• Hlasitost zvuku je u plaveckých koncovek nižší než u koncovek standardního
typu. Zvyšte hlasitost podle potřeby.
• Když plavecké koncovky nahradíte koncovkami standardního typu, bude zvuk
hlasitější. Upravte hlasitost, aby nedošlo k poškození ušních bubínků.
• Při příliš aktivním cvičení atd. se může Walkman uvolnit a spadnout.
• Pokud vám Walkman spadne do vody, potopí se.

ĄĄPoznámky k režimu okolního zvuku
• Když jsou nasazeny plavecké koncovky, nebude okolní zvuk slyšet tak dobře,
jako když máte nasazeny standardní koncovky.
• Zvuk z okolí nebude také dobře slyšet po používání
přehrávače Walkman v bazénu nebo v moři.
Opakovaně - asi 30krát - jemně poklepejte na prostor
kolem tlačítek přehrávače Walkman suchým
hadříkem. Položte pak Walkman na suchý hadřík při
pokojové teplotě na 2 až 3 hodiny, aby se před
dalším použitím zcela vysušil.

ĄĄVoděodolnost/prachotěsnost
 Pak položte pod sluchátka suchou látku a nechte při pokojové teplotě 2 až 3
hodiny.
Poznámky
• Na mřížku nevyvíjejte nadměrnou sílu. Jinak může dojít k poškození mřížky.
• Zamezte vetření cizorodých látek do mřížky na přístroji. Mohlo by dojít k jejich zatlačení do
sluchátek.

Poznámky k používání
ĄĄKapaliny, kterých se týkají technické údaje
voděodolnostního výkonu
Vhodné: sladká voda, voda z vodovodu, pot, bazénová voda, slaná voda
Nevhodné: jiné než výše uvedené kapaliny (např. mýdlová voda, voda se
saponátem, voda s prostředky do koupele, šampon, vřídelní voda atd.)
Voděodolnostní výkon přehrávače Walkman je založen na našich měřeních za výše
uvedených podmínek. Upozorňujeme, že na závady způsobené zákazníkem
nesprávným použitím přehrávače po ponoření do vody se nevztahuje omezená záruka.

Specifikace voděodolnosti*1 přehrávače Walkman odpovídají normě IEC 60529
„Stupně ochrany vůči vniknutí kapaliny (kód IP)“ IPX5/8*2 a specifikace
prachotěsnosti přehrávače Walkman odpovídají normě IEC 60529 „Stupně
ochrany vůči vniknutí pevného cizího tělesa“ IP6X*3. Používáte-li přehrávač
Walkman v bazénu, při jeho nasazení nepřekračujte hloubku 2 m.
Před použitím přehrávače si přečtěte a prostudujte veškeré specifikace
voděodolnosti/prachotěsnosti.
*1 Části sluchátek nejsou zcela vodotěsné.
*2 IPX5 (Stupně ochrany proti proudící vodě) Přehrávač Walkman byl testován s nasazenými
plaveckými koncovkami a bylo prokázáno, že je funkční i za následujících podmínek: Při
vystavení přímým proudům vody z jakéhokoli směru v situaci, kdy tryskou s vnitřním
průměrem 6,3 mm protéká přibližně 12,5 l vody/min. po dobu více než 3 minut ze vzdálenosti
asi 3 m. To se však netýká částí sluchátek.
IPX8 (Stupně ochrany proti dlouhodobému ponoření do vody) Přehrávač Walkman byl
testován s nasazenými plaveckými koncovkami a bylo prokázáno, že je funkční při ponoření
do vody do hloubky 2 m po dobu 30 minut.
*3 IP6X (Stupně ochrany proti prachu) Přehrávač Walkman byl testován s nasazenými
plaveckými koncovkami a stále nepropouštěl prach ani po 8 hodinách pohybu v testovacím
zařízení, které obsahovalo prachové částice do maximálního průměru 75 μm.

