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Sobre os manuais

O WALKMAN Guide inclui os seguintes itens:
s Manual do Usuário
O conteúdo a seguir pode ser visualizado em seu navegador.
– Detalhes sobre como usar o seu Walkman
– Como usar o software para transferir conteúdo para o seu Walkman
– Solução de problemas
s Link de Registro do Consumidor
s Link de Suporte ao Consumidor
s Outros Links úteis
Inclui informação de link, etc., sobre o site de download.
Os itens do pacote diferem dependendo do país/região de compra.

Como Usar o seu “WALKMAN”
O menu Home é o ponto inicial de cada aplicação.
Para visualizar o menu Home

Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada.

Para selecionar um item

Gire a chave shuttle para ./> para selecionar
um item e depois pressione a tecla u para confirmar.

Para retornar para a tela anterior

Pressione a tecla BACK/HOME.

z Dica
• Após executar o [Setup.exe] você pode usar o espaço livre na pasta [Storage Media] com
maior eficiência, formatando a memória flash interna do seu Walkman. Para formatar a
memória flash interna do Walkman, veja “Para inicializar (formatar) seu “WALKMAN””.

Os ícones aparecem no menu Home e a cor do ícone selecionado é invertida.

Carregando a Bateria
A bateria do seu Walkman é recarregada enquanto ele está conectado a um computador
ligado.

Além deste Guia Rápido, este modelo é acompanhado por um Manual do Usuário
(documento em HTML) o qual pode ser visualizado no WALKMAN Guide. Para detalhes,
consulte “Como Instalar o Pacote do Software (Manual do Usuário incluído)”.

Sobre o Sistema Operacional
Windows
Certifique-se de que o Sistema Operacional é o Windows 7 (Service Pack 1 ou mais recente),
Windows XP (Service Pack 3 ou mais recente) ou Windows Vista (Service Pack 2 ou mais
recente) e a versão do Windows Media Player instalada em seu computador é o 11 ou 12.

Como Instalar o Pacote do Software
(Manual do Usuário incluído)
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• Quando usar o Walkman pela primeira vez ou se não tiver usado o Walkman por um
longo tempo, recarregue-o completamente. Quando carregar uma bateria descarregada,
o indicador de alimentação piscará no sentido horário e nada aparecerá na tela.
Se a tela do Walkman permanecer em branco por mais de 5 minutos, pressione a tecla
RESET para reiniciar o Walkman.
• Se você ligar o computador, reiniciá-lo, desligá-lo ou liberar do estado Sleep ou de
hibernação enquanto o Walkman estiver conectado ao computador, pode ocorrer mau
funcionamento do reprodutor. Neste caso, pressione a tecla RESET do Walkman para
reiniciá-lo. Desconecte o Walkman do computador antes de fazer estas operações.
• Para prevenir deterioração da bateria, carregue-a, pelo menos, uma vez a cada seis meses ou
a cada ano.

7 Tela

2 Tecla VOL +/–

0 Anel da correia
qa Tecla RESET
Use um pino pequeno, etc.

Dê um duplo clique em [Setup.exe].
O assistente de instalação aparece.
• Quando executar [Setup.exe], o arquivo [Setup.exe] armazenado na pasta [Storage
Media] do seu Walkman será copiado para seu computador como cópia de segurança e
o WALKMAN Guide será instalado em seu computador.

3 Tecla ZAP/BASS
Altera entre a reprodução normal e a
reprodução ZAPPIN. A reprodução
ZAPPIN reproduz sequencialmente,
clipes de músicas por uma duração
determinada ou enfatiza os sons graves
(função BASS).

Siga as instruções na tela.
Após o assisten de instalação completar, o atalho do WALKMAN Guide aparecerá na área
de trabalho do seu computador.

4 Tecla u
Inicia/pausa a reprodução de músicas
ou pausa/reinicia a gravação.

Dê um duplo clique em

5 Botão de controle
Gire para encontrar o início de uma
música ou retrocesso/avanço rápido.
Quando um menu aparece na tela, gire
para selecionar um item do menu.

(WALKMAN Guide) na área de trabalho para

z Dica
• Você pode iniciar o WALKMAN Guide pelo menu [Iniciar] (mostrado ao clicar em [Iniciar]).
• Instalando pacote do software (manual do usuário incluído), uma cópia de segurança do
arquivo [Setup.exe] é automaticamente feita no drive [C] do seu computador. Com o
arquivo de segurança, você pode instalar o software em outro computador, mesmo após
apagar o arquivo [Setup.exe] formatando a memória flash interna do seu Walkman.
Primeiro você precisa copiar o arquivo [Setup.exe] e a pasta [Install] na pasta [Backup]
para o Walkman. Depois, conecte o Walkman a outro computador, onde quer instalar o
software e seguir os procedimentos acima a partir do passo 2. Após instalar o software,
apague o arquivo [Setup.exe] e a passta [Install] no Walkman.
Os dados da cópia de segurança são guardados no seguinte drive [C] em seu computador,
pelo ajuste de instalação padrão.
C:\Arquivos de Programas*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-B170\Backup
*1 [Arquivos de Programas(x86)] pode ser mostrado dependendo do Sistema Operacional
do computador.

Reproduz músicas transferidas para o Walkman.

*1 [FM]

Reproduz o rádio FM ou reproduz/apaga programas de rádio
FM gravados com o Walkman.
Ajusta as funções para música, FM*1, gravação de voz ou
ajustes do Walkman.

e os itens relacionados com a função [FM] somente aparecem no NWZ-B172F/B173.

Você pode transferir música para o Walkman usando o Windows Media Player 11 ou 12 em
seu computador. Se você usar o Windows Media Player 10 ou mais antigo, baixe o Windows
Media Player 11 from the Windows Media Player download site.

1

Importe músicas de CDs, etc., para o Windows
Media Player 11 ou 12 em seu computador.
Para detalhes sobre como importar músicas de CDs, etc., consulte a Ajuda do Windows
Media Player 11 ou 12. Você não precisa importar novamente as músicas que já foram
importadas pelo Windows Media Player 11 ou 12.

Partes e Controles

1 Tecla REC/STOP
Inicia/para a gravação. Você pode gravar
o som usando o microfone interno do
seu Walkman. Você também pode gravar
o programa FM atualmente recebido
(somente NWZB172F/B173F).

iniciar o WALKMAN Guide.
Para detalhes sobre a transferência de música, consulte o Manual do Usuário incluído no
WALKMAN Guide.

[Music Library]

Importando e Transferindo Músicas

Conecte seu Walkman em seu computador.

Selecione a ordem a seguir no computador.
Selecione [Iniciar] - [Meu Computador] ou [Computador] - [WALKMAN] - [Storage
Media].

Reproduz/apaga arquivos de sons gravados com o microfone
interno do Walkman.

[Settings]

Itens Fornecidos
s “WALKMAN” (1)
s Fones de Ouvido (1)
s Clipe (1)
s Guia Rápido (este manual) (1)
s Software
O software está armazenado na memória flash interna do reprodutor e inclui os itens a
seguir. Para detalhes sobre como instalar, veja “Como Instalar o Pacote do Software
(Manual do Usuário incluído)”.
– WALKMAN Guide
– Manual do Usuário, etc.

[Voice]

8 Indicador de alimentação
Iluminado por LED.

2
3

Conecte seu Walkman ao seu computador.
Encaixe o conector USB totalmente.

Transfira músicas do Windows Media Player 11
ou 12 para o Walkman.
[DATA ACCESS] aparecerá na tela enquanto estiver transferindo músicas para o
Walkman.

9 MIC (Microfone)
Para gravar som com o seu Walkman.

qs Tecla BACK/HOME
Veja “Como Usar Seu “WALKMAN””
qd Chave HOLD
Desativa as teclas de operação para
evitar a operação acidental enquanto
transporta o seu Walkman.
qf Furos de encaixe do clipe
Encaixe o clipe (fornecido).
qg Capa USB
Quando conectar com o USB, remova a
capa USB.

6 Conector i (fones de ouvido)

Ligando e Desligando o “WALKMAN”
Para ligar

Pressione a tecla u.

Para desligar

Mantenha a tecla u pressionada.

z Dica
• Se a reprodução da música estiver pausada e não houver operação por um certo período de
tempo, o reprodutor desliga-se automaticamente.

• Não desconecte o Walkman enquanto os arquivos estiverem sendo transferidos, caso
contrário, o arquivo sendo transferido pode ser danificado.
• Você não pode transferir conteúdos com proteção de direitos autorais, pois o Walkman
não pode suportá-los.

z Dica
• Você também pode transferir dados para o Walkman arrastando e soltando no
Windows Explorer em seu computador.

Para apagar músicas transferidas para o seu
“WALKMAN”
Conecte o Walkman ao seu computador e depois apague qualquer arquivo de áudio
desnecessário usando o Windows Media Player 11, 12 ou o Windows Explorer.

Guia Para Solução de Problemas
Se o Walkman não funcionar como o esperado, tente os passos a seguir para resolver o
problema.

os sintomas do problema em “Solução
1 Encontre
de Problemas” no Manual de Instruções
(documento HTML) e tente as soluções listadas.
Sobre a conexão com o computador, veja a tabela abaixo.

2

Conecte o Walkman ao seu computador para
carregar a bateria.
Você pode resolver alguns problemas carregando a bateria.

a tecla RESET com um pino pequeno,
3 Pressione
etc.
Se pressionar a tecla RESET durante a operação do Walkman, os dados armazenados e
os ajustes do Walkman podem ser apagados.
Após reiniciar o Walkman, pressione a tecla u para ligar o Walkman.

4
5

Verifique a informação na Ajuda de cada
software.

Procure informações sobre o problema em um
dos sites de suporte ao consumidor.
Sobre os sites de suporte ao consumidor, veja “Informações mais recentes”.

6

Se as informações listadas acima não resolverem
o problema, consulte seu revendedor Sony mais
próximo.

Sintoma

Causa/Solução

O Walkman não carrega
a bateria.

• O Walkman não está conectado a um conector USB do seu
computador corretamente.
c Desconecte o Walkman e conecte-o novamente.
• A bateria está sendo carregada a uma temperatura ambiente
fora da faixa de 5 °C a 35 °C.
c Você não pode carregar a bateria quando o ícone
aparece. Carregue a bateria a uma temperatura ambiente de
5 °C a 35 °C.
• Seu computador não está ligado.
c Ligue o computador.
• Seu computador está no estado Sleep ou Hibernação.
c Libere o computador do estado Sleep ou Hibernação.

[CONNECTED USB]
não aparece quando o
Walkman está conectado
ao computador.

O Walkman torna-se
instável enquanto está
conectado ao computador.

• O conector USB do Walkman não está conectado a um
conector USB em seu computador corretamente.
c Desconecte o Walkman e depois conecte novamente.
• Um hub USB está sendo usado.
c Conecte o Walkman diretamente a um conector USB, pois a
conexão através de um hub USB pode não funcionar. No
entanto, um hub USB que fornece alimentação pode ser
usado.
• Outro aplicativo está rodando no computador.
c Desconecte o Walkman, espere alguns minutos e conecte-o
novamente. Se o problema persistir, desconecte o reprodutor, reinicie o computador e reconecte o Walkman.
• O conector USB em seu computador pode ter algum problema.
c Conecte o Walkman em outro conector USB do seu
computador.
• A carga restante da bateria é insuficiente.
c Carregue a bateria conectando o Walkman a um computador ligado por pelo menos 5 minutos. Quando carregar
uma bateria descarregada, o indicador de alimentação pisca
no sentido horário e nada aparece na tela.
• Um hub USB está sendo usado.
c Conecte o Walkman diretamente a um conector USB, pois a
conexão através de hub USB pode não funcionar. No
entanto, um hub USB que fornece alimentação pode ser
usado.

Precauções
Sobre os fones de ouvido

• Evite reproduzir o aparelho com um volume alto por longos períodos, pois pode
afetar a sua audição.
• Com o volume muito alto, o som externo pode ser inaudível. Evite usar o
aparelho em situações onde a audição é importante, por exemplo, enquanto
dirigir ou andar de bicicleta.
• Como os fones de ouvido fornecidos são do tipo aberto, o som “vaza” pelos fones de
ouvido. Lembre-se de não incomodar as pessoas próximas a você.

AVISO
• Este produto destina-se ao uso doméstico e não profissional.
• Evite o uso prolongado do aparelho com volume alto (potência superior a 85 decibéis),
pois isto poderá prejudicar a sua audição (Lei Federal No 11.291/06).

Recomendações Importantes sobre o Nível de Volume
Maximize o prazer de ouvir a música com este aparelho lendo estas recomendações que
ensinam você a tirar o máximo proveito do aparelho quando reproduzir um som a um
nível seguro. Um nível que permita que o som seja alto e claro, sem causar desconforto
e, o mais importante, de uma forma que proteja a sua sensibilidade auditiva.

Para estabelecer um nível seguro:
• Ajuste o controle de volume a um nível baixo.
• Aumente lentamente o som até poder ouvi-lo claro e confortavelmente, sem distorções.

Uma vez estabelecido um nível de som confortável:
Ajuste o controle de volume e deixe-o nesta posição. O minuto gasto para fazer este
ajuste agora, protegerá a sua audição no futuro.
Usando sabiamente, o seu novo equipamento de som proporcionará a você uma vida
toda de entretenimento e prazer. A Sony recomenda que você evite a exposição
prolongada a ruídos muito altos.
A seguir, incluímos uma tabela com os níveis de intensidade sonora em decibéis e os
exemplos de situações correspondentes para a sua referência.
Nível de decibéis Exemplos
30

Biblioteca silenciosa, sussurros leves.

40

Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito.

50

Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso.

60

Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura.

70

Aspirador de pó, secador de cabelos, restaurante ruidoso.

80

Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma
distância de 60 cm.

OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE
90

Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama.

100

Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática.

120

Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão.

140

Tiro de arma de fogo, avião a jato.

180

Lançamento de foguete.

Para inicializar (formatar) o reprodutor
Você pode formatar a memória do reprodutor. Se a memória for formatada, todos os ícones
de atalho e arquivos, incluindo o Manual de Instruções (documento HTML) serão
apagados e todos os valores de ajuste retornarão para os valores de fábrica. Certifique-se
de verificar os arquivos gravados na memória antes de formatar e exporte qualquer
arquivo necessário para o disco rígido do seu computador ou outro dispositivo de
antemão.

1 Mantenha a tecla BACK/HOME pressionada até que o
menu Home apareça.
2 Selecione
[Settings] – [Initialize] – [Format] – [OK],
nesta ordem.
Gire o botão de controle para selecionar o item e depois pressione a tecla u para
confirmar. Após confirmar, [FORMATTING…] aparecerá e a formatação será iniciada.
Quando a formatação estiver completa, [COMPLETE] aparecerá.

• Não formate a memória do reprodutor no Windows Explorer. Se formatar o reprodutor
no Windows Explorer acidentalmente, formate novamente no reprodutor.
• Se formatar a memória do reprodutor acidentalmente, baixe o Manual de Instruções
(documento HTML) pelo website mencionada em “Para informações mais recentes”.

Para informações mais recentes
No caso de dúvidas ou problemas com um produto Sony, ou se quiser informações sobre
os itens compatíveis com um produto Sony, visite os seguintes websites:
Para clientes nos EUA: http://www.sony.com/walkmansupport
Para clientes no Canadá: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Para clientes na Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
Para clientes na América Latina: http://esupport.sony.com
Para clientes em outros países/regiões: http://www.sony-asia.com/support
Para clientes que adquiriram os modelos de outros países:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/

Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia.

Sobre o descarte de pilhas e baterias
Este produto contém bateria de alimentação integrada (não removível pelo usuário) que só
deve ser substituída por profissionais qualificados. Ao fim da vida útil do equipamento,
disponha-o em um ponto de coleta da Rede Autorizada Sony ou nas lojas Sony de forma a
garantir o tratamento adequado da bateria.

TERMO DE GARANTIA
I - CONTEÚDO E PRAZO DE
GARANTIA
1. A Sony Brasil Ltda. garante o produto acima
identificado, o qual foi recebido devidamente
lacrado, pelo prazo de 12 (doze) meses,
incluído o da garantia legal (primeiros noventa
dias) contados a partir da aquisição pelo primeiro
consumidor, contra defeitos de projetos, fabricação,
montagem, ou solidariamente em decorrência de
vícios de qualidade do material, que o torne
impróprio ou inadequado ao consumo a que se
destina.
2. A Garantia acima mencionada não se refere aos
acessórios que acompanham este produto, sendo
que para estes o prazo é de 90 (noventa) dias
conforme legislação.
3. A Garantia se faz mediante a exibição deste Termo,
bem como da Nota Fiscal correspondente.

II - EXCLUDENTES DA GARANTIA
1. O presente Termo exclui despesas de transporte,
frete, seguros, constituídos tais itens, ônus e
responsabilidade do Consumidor, além de não
cobrir:
a) peças que se desgastam naturalmente com o
uso regular, tais como cabeças gravadora/
reprodutora, cabo de microfone, cabos e
espumas dos fones de ouvido, agulha, lâmpadas
de mostrador, etc. (para linha áudio, vídeo e
TVs com vídeo integrado);

ATENÇÃO
Este Termo de Garantia só tem validade quando
acompanhado da Nota Fiscal correspondente.
Conserve-os em seu poder.

b) bateria de lítio, bateria de hidreto de metal
níquel (Ni-MH), pilhas AA, pilhas AAA;
c) danos à parte externa do produto (gabinete,
painel, acabamentos, botões, etc.), bem como
peças e acessórios sujeitos a quebra causada
por maus tratos;
d) manuseio inadequado e indevido aos fins a que
se destina, em desacordo com as recomendações
do Manual de Instruções.
2. Esta Garantia não compreende produtos que
tenham sido adquiridos usados, recondicionados
ou vendidos “no estado”.

III - INVALIDADE DA GARANTIA
1. A Garantia fica automaticamente invalidada, se:
a) não for apresentada a Nota Fiscal de venda no
Brasil, ou documento fiscal equivalente,
conjuntamente com o Termo de Garantia;
b) o produto for ligado em rede elétrica fora dos
padrões especificados ou sujeito a flutuação
excessiva de tensão;
c) o produto for aberto para conserto, manuseado
ou tiver o circuito original alterado por
técnico não autorizado ou não credenciado;
d) o número de série do produto for removido ou
alterado;
e) o produto for utilizado em ambientes sujeitos
a gases corrosivos, umidade excessiva ou em
locais com altas/baixas temperaturas, poeira,
acidez, etc.;

Modelo: NWZ-B172/
B173/B172F/B173F
f) o produto sofrer qualquer dano por acidente
(quebra), ou agente da natureza (raio, enchente,
maresia, etc.);
g) o produto for manuseado ou usado em
desacordo com o Manual de Instruções que o
acompanha;
h) qualquer modificação for introduzida no
aparelho, não prevista no Manual de Instruções.

IV - FORMA E LOCAL DE UTILIZAÇÃO
DA GARANTIA
1. Para usufruir desta Garantia adicional à legal, o
consumidor deverá entrar em contato com a
Central de Relacionamento Sony, que indicará
o Posto de Serviço Autorizado mais próximo
quando constatado defeito do produto.
2. Esta Garantia é válida apenas em território
brasileiro.
3. O transporte do produto ao Posto de Serviço é de
responsabilidade do consumidor.

Unidade comercial: Sony Brasil Ltda.
Rua Inocêncio Tobias, 125 - Bloco A - Barra Funda
São Paulo - SP - CEP 01144-000
Central de Relacionamento Sony:
4003-7669 Capitais e regiões metropolitanas ou
0800-880-7669 - demais localidades

(http://www.sony.com.br)

