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Onderdelen en bediening
Achterzijde

Voorzijde

















 VOL (volume) +/–regelaar

Om het volume te regelen draait u de
VOL+/– regelaar in de richting van de pijl.
  (stop) knop

Indrukken om te pauzeren en ingedrukt
houden om de speler uit te schakelen.
 Hendeltje (, /ENT, )

Bediening
Druk op /ENT.

Functie
Afspelen/pauzeren

/ENT ingedrukt Een nummer aan de

standaard Bookmark
List toevoegen/de
Walkman uitschakelen
als deze in de
pauzestand staat.
/ENT naar  Snel naar het begin van
het huidige nummer gaan.
verplaatsen.
houden.

/ENT naar  Naar het begin van het

verplaatsen.

volgende nummer gaan.

Bediening

Functie
Snel vanaf het huidige
vasthouden bij . nummer teruggaan.
/ENT

Snel vanaf het huidige
vasthouden bij . nummer vooruitgaan.
/ENT

• U kunt geen nummers van een Bookmark List
verwijderen met de afstandsbediening.
• Kijk in de bedieningshandleiding van de Walkman
voor meer informatie over het wijzigen van de
standaard Bookmark List.
• U kunt in de volgende gevallen geen nummer
toevoegen aan een Bookmark List:
– terwijl u de volgorde van de nummers op
de standaard Bookmark List regelt met de
Walkman.
– terwijl u een lijst met nummers weergeeft van de
standaard Bookmark List in de Walkman.
– wanneer het nummer dat u probeert toe te
voegen al toegevoegd is aan de standaard
Bookmark List.
– wanneer u meer dan 100 nummers probeert toe
te voegen aan de standaard Bookmark List.

 De knop

+/–
Afhankelijk van de geselecteerde
zoekmodus werkt deze als volgt:
• "All Songs"
Hiermee vindt u het begin van het eerste
nummer in de vorige index of in de
volgende index.
• "Album," "Artist," "Genre," "Recent
Transfers"
Hiermee vindt u het begin van het eerste
nummer in het vorige album of in het
volgende album.
• "Playlists (zoals Bookmark List 1- 5 of
de lijst Trash bin)," "Favorite 100"
Hiermee vindt u het begin van het eerste
nummer in de lijst van de geselecteerde
nummers.
• " Rating"
Hiermee vindt u het begin van het eerste
nummer van elke sterwaardering.
• "Release Date"
Hiermee vindt u het begin van het eerste
nummer van elke artiest in de lijst met
het gewenste releasejaar.
• "Play History"
Hiermee vindt u het begin van het
eerste nummer van de lijst van elke
afgespeelde datum.

Opmerkingen
Als de ﬁrmwareversie ouder is dan 2.01, werkt deze
knop mogelijk niet zoals hierboven beschreven,
afhankelijk van de geselecteerde zoekmodus.
Kijk voor meer informatie over het bijwerken van
de ﬁrmware in de bedieningshandleiding van de
Walkman.

 Display
 Clip
 HOLD-schakelaar

Schuif de HOLD-schakelaar in de richting
van de pijl tot u de gele markering ziet.
De afstandsbediening is uitgeschakeld
HOLD-functie wel, er verschijnt
geen "HOLD" in het display van de
afstandsbediening.
 De DISPLAY-knop

• Elke keer als u de knop indrukt
verandert de weergave als volgt.


Nummer, verstreken afspeeltijd


Nummer, resterende tijd van het
nummer

Nummer, titel van het nummer

Nummer, titel van het album

Nummer, naam van de artiest

Nummer, afspeelmodus
• Het display licht op wanneer u de knop
ingedrukt houdt.
Wanneer u de afstandsbediening
gebruikt wordt het display 10 seconden
verlicht. Wanneer in de instellingen voor
"Display" op de Walkman "New Song
Pop Up" ingesteld is op "On", licht de
display op wanneer het nummer wijzigt.
• De tekens A tot en met Z, a tot en met
z en 0 tot en met 9 kunnen worden
weergegeven.

 De knop P MODE/

(herhaling)
• Elke keer als u de knop indrukt
verandert de afspeelmodus als volgt.
De Voorbeeld-functie wordt
gedeactiveerd en een naam van een
artiest verschijnt in de display.


Normal

Repeat

Shufﬂe

Shufﬂe&Rep.

Repeat 1Song

• Wanneer u de knop ingedrukt houdt
als "Normal" of "Shufﬂe" geselecteerd
is, wordt de herhalingsmodus op "On"
gezet en verandert de instelling in
"Repeat" of "Shufﬂe&Rep.".
• Wanneer u de knop ingedrukt houdt
als "Repeat" of "Shufﬂe&Rep."
geselecteerd is, wordt de
herhalingsmodus op "Off" gezet en
verandert de instelling in "Normal" of
"Shufﬂe".
 De knop SOUND
De instellingen voor de
geluidseigenschappen worden gewijzigd
als u deze knop indrukt ( "Het
aanpassen van de geluidseigenschappen"
in de bedieningshandleiding).

Display

 

De richting van de clip veranderen





 

1 Verwijder de clip van de achterzijde van
de afstandsbediening.



 Afspeelstatus
 Nummer
 Display voor weergave van tekst
 Herhalingsindicator

2 Bevestig de clip in de tegenovergestelde
richting, van links naar rechts of van
rechts naar links.

 Afspeelmodusindicator
 Geluidsindicator
 Indicator resterende batterij
 Bookmark-indicator

Als de indicators niet correct worden
weergegeven
Verwijder en herplaats de afstandsbediening,
of reset de Walkman.

• Afhankelijk van de positie van de clip
kunnen tekens ondersteboven weergegeven
worden in de display en kan het moeilijk te
lezen zijn. Bevestig in dat geval de clip in
de tegenovergestelde richting, van links naar
rechts of van rechts naar links.

