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فحص الكامليات املرفقة

ما هو االستامع بالوظيفة ZAPPIN؟



األجزاء ومفاتيح التحكم

هذا املشغل (عدد )1



حامل مع كبل ( USBعدد )1

مصباح إشارة الحالة

االستامع العادي



يغري إىل الوظيفة .ZAPPIN

سامعات األذن (حجم صغري ،كبري) (مرفقة كأزواج)
دليل التشغيل (هذا الدليل) (عدد )1




حامل (عدد )1
مالحظات حول مواصفات مقاومة املياه (عدد )1

كيفية تركيب سامعات األذن

©2010 Sony Corporation

االستامع بالوظيفة ZAPPIN

غطاء مقبس USB

كيفية وضع املشغل عىل أذنيك
 تفقد الجزء األيرس ) (Lواألمين ) (Rمن املشغل.

* يدعم  Content Transferنقل البيانات من  iTunes 9.0إىل املشغل.
1

 بواسطة السحب واإلسقاط باستعامل املتصفح Windows Explorer

 افصل الجزئني األيرس واألمين.

تم ربط األجزاء ببعضها مغناطيس ًيا.

مقاطع األغاين القصرية املتميزة (كاملقطع الذي يتسم بلحن جميع وإيقاع نشيط)
ميكن ضبط مدة االستامع بالوظيفة  ZAPPINملقاطع األغاين عىل ""Short
أو "."Long

لالستامع إىل مقاطع األغاين التي تتسم بلحن جميل وإيقاع نشيط

ملشاهدة دليل التشغيل (ملف بصيغة  )PDFعىل جهازك الكمبيوتر ،يتطلب ذلك الربنامج Adobe Acrobat Reader
 5.0أو أحدث ،أو الربنامج  .Adobe Readerميكنك تنزيل نسخة مجانية من الربنامج  Adobe Readerعن طريق
اإلنرتنت.

يعود إىل االستامع العادي ويعيد استامع األغنية الحالية من البداية.

لتفادي الترسب املغناطييس ،قم بتخزين املشغل يف الحامل املرفق كلام قمت بحمل املشغل أو عندم عدم استعامله.
املغناطيس عىل الجانب األمين .ال تضع بطاقات االئتامن أو بطاقات
 ،ATMالخ (بطاقات ممغنطة) بالقرب من املشغل عندما ال يكون
مخزنًا يف الحامل وذلك لتفادي تلف األرشطة املغناطيسية املوجودة
عىل البطاقات.
احتفظ باملشغل يف الحامل وقم بإغالق الحامل إىل أن
ينطبق مع صدور صوت طقة.

 راجع « 3استامع املوسيقى» للتفاصيل حول عمليات التشغيل.

كيفية تركيب حزمة الربنامج (يتضمن دليل التشغيل)
 قم بتوصيل املشغل بالحامل املرفق.
مالحظات

استعمل الحامل املرفق فقط .إذا قمت باستعامل كبل  USBآخر غري الكبل املرفق ،قد ال يتم توصيله بالكمبيوتر بشكلٍ صحيح وقد ال يتعرف الكمبيوتر عىل املشغل.
قم بتوصيل املشغل بالحامل املرفق بشكلٍ صحيح وبإحكام.

 قم بتوصيل كبل  USBالخاص بالحامل بكمبيوتر مشغل.
إىل موصل USB

1

عملية استدعاء ونقل املوسيقى

يصف هذا القسم اإلجراءات  من «ثالث طرق لنقل املوسيقى» أعاله .للتفاصيل حول إجراءات  أو  ،راجع الجهة الخلفية.
ميكنك نقل األغاين إىل املشغل باستعامل الربنامج  Windows Media Playerاملوجود عىل جهازك الكمبيوتر .نرشح هنا كيفية
استدعاء ونقل األغاين باستعامل الربنامج .Windows Media Player 11

 قم باستدعاء األغاين من االسطوانات ،الخ ،إىل الربنامج  Windows Media Playerاملوجود عىل جهازك
الكمبيوتر.

للتفاصيل حول كيفية استدعاء األغاين من االسطوانات ،الخ ،راجع  Helpالخاصة بربنامج  .Windows Media Playerال تحتاج إىل
إعادة استدعاء األغاين التي تم استدعاؤها سابقًا إىل الربنامج .Windows Media Player

مصباح إشارة الحالة

 1انقر عىل «نسخ من القرص
املضغوط».

2

تحضري املشغل لالستعامل

 قم باختيار الرتتيب التايل يف الكمبيوتر.

 قم بنقل األغاين من الربنامج  Windows Media Playerإىل املشغل.

مالحظة

تشغيل املوسيقى

تشغيل املشغل

فور قيامك برشاء املشغل ،قم أوالً بشحنه.

 توجيهات

إيقاف املشغل



 قم بتوصيل املشغل بالكمبيوتر املشغل باستعامل الحامل.

إذا ظهرت شاشة تبني خيارات األفعال ،انقر عىل «يلغي».
يبدأ الشحن .يومض مصباح إشارة الحالة ببطء أثناء الشحن .عند االنتهاء من عملية الشحن ،سيتوقف مصباح إشارة الحالة عن الوميض وسييضء
عىل نحو باهت أثناء توصيل املشغل بالكمبيوتر .للتفاصيل حول مدة الشحن ومدة استمرارية البطارية ،راجع « املواصفات» الوارد عىل الجهة
الخلفية.

ربط.

فصل.



اضغط ذراع الدفع لبدء االستامع.

فحص شحنة البطارية املتبقية

برتقايل*

أحمر*

وميض رسيع
باللون األحمر

عندما يتم استهالك البطارية ،يومض املصباح OPR
باللون األحمر برسعة ويتم سامع صوت إشاري طويل.
ال ميكنك تشغيل املشغل.

االستامع العادي

االستامع بالوظيفة ZAPPIN

3

* يومض بفاصل زمني يبلغ  5ثوانٍ تقري ًبا.

2

1
تغيري االستامع بالوظيفة
ZAPPIN

تشغيل األغاين

 انقر نقرتني مزدوجتني عىل "."Setup.exe

يظهر معالج الرتكيب.
 عندما تقوم بتنفيذ " ،"Setup.exeيتم نسخ امللف " "Setup.exeواملجلد " "Installاملخزنني يف املجلد " "Storage Mediaللمشغل عىل جهازك الكمبيوتر للنسخ
االحتياطي ،ويتم تركيب  WALKMAN Guideو  Content Transferعىل جهازك الكمبيوتر.

 1قم باختيار األلبومات ،الخ.
اضغط ذراع الدفع باتجاه األعىل.

 اتبع التعليامت الظاهرة عىل الشاشة.

 2انقر هنا للنقل إىل املشغل.

بعد تنفيذ " ،"Setup.exeتظهر األيقونة املخترصة للدليل  WALKMAN Guideعىل سطح املكتب الخاص بجهازك الكمبيوتر.
 مع توصيل املشغل بجهازك الكمبيوتر ،وعند االنتهاء من تركيب حزمة الربنامج ،يبدأ  Content Transferتلقائ ًيا.

 انقر نقرتني مزدوجتني عىل
 توجيهات

 ميكنك بدء تشغيل  WALKMAN Guideو  Content Transferمن القامئة «ابدأ» ( ُيع َرض عند النقر عىل «ابدأ»).
 إذا قمت بحذف امللف " "Setup.exeواملجلد " "Installيف املشغل بواسطة صياغة ذاكرة الفالش املركبة ضمنًا الخاصة باملشغل ،انسخ هذه البيانات من املجلد
" "Backupاملوجود عىل الكمبيوتر إىل املشغل الخاص بك .ثم قم بتوصيل املشغل بجهاز الكمبيوتر ليتم تركيبه ،اتبع اإلجراء أعاله من الخطوة  لرتكيبه.
يتم الحفاظ عىل البيانات االحتياطية يف املشغل " "Cالتايل املوجود عىل جهازك الكمبيوتر بواسطة تهيئة الرتكيب االفرتاضية.
C:\Program Files\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-W250\Backup

تختلف محتويات الحزمة تب ًعا لبلد/منطقة الرشاء.

 توجيه

بعد تنفيذ " ،"Setup.exeميكنك استعامل الحيز الفارغ املوجود يف املجلد " "Storage Mediaبفعالية أكرب بواسطة صياغة ذاكرة الفالش املركبة ضمنًا الخاصة
باملشغل .لصياغة ذاكرة الفالش املركبة ضمنًا الخاصة باملشغل ،راجع « صياغة املشغل» الوارد عىل الجهة الخلفية.

اضغط ذراع الدفع وواصل تحريكها
أثناء االستامع إىل أن يتم سامع
"."Zappin in

التخطي إىل األغنية السابقة/التالية

إذا مل يتم إيجاد املقطوعة األكرث متيزًا من األغنية ،يتم استامع األغنية من موضع  45ثانية تقري ًبا من البداية .إذا كان طول األغنية أقل من  45ثانية ،يتم
االستامع إىل األغنية من نفس املوضع قبل نهاية األغنية.

التخطي إىل األغنية السابقة/التالية ،أو االستامع العشوايئ ،أو االستامع إىل قامئة العرض أثناء االستامع بالوظيفة ZAPPIN

ميكنك التخطي إىل األغنية السابقة/التالية ،أو االستامع إىل األغاين برتتيب عشوايئ ،أو تشغيل قامئة العرض.
طريقة التشغيل هي نفس طريقة االستامع العادي.

تغيري مدة االستامع ملقاطع األغاين أثناء االستامع بالوظيفة ZAPPIN

ميكن ضبط مدة االستامع ملقاطع األغاين عىل " "Longأو "."Short
Zappin long

 توجيه


راجع أيضً ا « توجيهات حول نقل املوسيقى» و «مالحظات حول نقل املوسيقى» الوارد عىل الجهة الخلفية.

Zappin short
قم بتحريك ذراع الدفع إىل ( الخلف) أو ( األمام).
قم بتحريك ذراع الدفع وواصل تحريكها للتخطي إىل بداية املجلد السابق أو التايل.

االستامع العشوايئ

اضغط الزر ( SHUFعشوايئ) PLAYLISTS/لالستامع إىل األغاين برتتيب عشوايئ.
ال ميكن أثناء االستامع العشوايئ التخطي إىل املجلد السابق أو التايل ،حتى ولو قمت بتحريك ذراع الدفع وواصلت تحريكها.

تشغيل قامئة العرض

اضغط الزر ( SHUFعشوايئ) PLAYLISTS/وواصل ضغطه لتشغيل قامئة العرض.
قم بتحريك ذراع الدفع إىل ( الخلف) أو ( األمام) وواصل تحريكها للتخطي إىل بداية قامئة العرض السابقة/التالية.
للعودة لالستامع إىل جميع األغاين املنقولة إىل املشغل ،اضغط الزر ( SHUFعشوايئ) PLAYLISTS/وواصل ضغطه أثناء االستامع إىل قامئة العرض.

مالحظة


عندما تقوم بضغط ذراع الدفع ومواصلة تحريكها إىل أن يتم سامع
إرشادات صوتية خاصة يف " ،"Zappin longتتغري مدة االستامع
إىل مقاطع األغاين حوايل  15ثانية ) .(Longعندما تقوم بضغط ذراع
الدفع ومواصلة تحريكها إىل أن يتم سامع " "Zappin shortأثناء
استامع " ،"Longتعود مدة استامع مقاطع األغاين حوايل  4ثانية
).(Short

العودة إىل االستامع العادي

يتضمن  WALKMAN Guideالبنود التالية:

يتضمن معلومات الرابط ،الخ ،املوجودة عىل موقع التنزيل.



Zappin in

ماذا ميكننا أن نفعل بالدليل WALKMAN Guide؟
 دليل التشغيل
 رابط تسجيل العميل
 رابط موقع دعم العمالء
 روابط أخرى مفيدة

يعمل املشغل عىل تشغيل مقاطع األغاين ملدة  4ثوانٍ لكل منها.

يومض مصباح إشارة الحالة بسطوع أثناء نقل األغاين إىل املشغل.

عندما تستعمل املشغل للمرة األوىل ،أو إذا مل تستعمل املشغل لفرتة طويلة ،قد يستغرق املشغل دقائق ليتم التعرف عليه من قبل جهاز الكمبيوتر.

) (WALKMAN Guideاملوجودة عىل سطح املكتب لبدء تشغيل .WALKMAN Guide



عندما تقوم بضغط ذراع الدفع باتجاه األعىل أو تحريكها لألمام/الخلف بعد فصل جزيئ املشغل األيرس واألمين ،سيتم تشغيل املشغل وبدء االستامع .إذا أردت
التخطي إىل األغنية السابقة/التالية ،قم بتحريك ذراع الدفع بعد أن يبدأ االستامع.
بعد أن تقوم بضغط ذراع الدفع ،يومض املصباح  OPRباللون األخرض واألحمر بالتناوب ويتم سامع صوت إشاري بشكلٍ متكرر إىل أن يبدأ االستامع .يرجى
االنتظار إىل أن يومض املصباح  OPRويتوقف الصوت اإلشاري.
راجع أيضً ا « توجيهات حول استامع املوسيقى» الوارد عىل الجهة الخلفية.

يتم اإلشارة إىل شحنة البطارية املتبقية بواسطة املصباح  .OPRعندما يتغري لون املصباح  OPRإىل اللون األحمر ،قم بإعادة شحن البطارية.

 2انقر هنا لبدء االستدعاء.
قم باختيار «ابدأ» – «جهاز الكمبيوتر» أو «الكمبيوتر» – "."Storage Media" – "WALKMAN

3

شحن املشغل

أخرض*

 قم بتوصيل املشغل بالكمبيوتر باستعامل الحامل.

عندما تقوم بنقل األغاين باستعامل الربنامج  Content Transferمع ضبط  12 TONE ANALYSISعىل " "Automaticأو " ،"Always ONسيتم إيجاد
معلومات املقاطع األكرث متيزًا باالستناد إىل اللحن الجميل واإليقاع النشيط ثم إضافتها إىل كل أغنية .بعد ذلك ميكن االستامع إىل املقاطع التي تتسم بلحن جميل وإيقاع نشيط من كل
أغنية بتسلسل أثناء االستامع بالوظيفة .ZAPPIN
 Content Transferمتضمن مع املشغل .للتفاصيل حول كيفية تركيب  ،Content Transferراجع « كيفية تركيب حزمة الربنامج».

كيفية تخزين املشغل يف الحامل

االستامع العادي



 من  ، *iTunesالخ ،باستعامل Content Transfer
1

 قم بتعليق سلك الرقبة خلف رقبتك وأذنيك ،وضع سامعات األذن يف أذنيك.

الربنامج املرفق



الزر (SHUFعشوايئ)/
PLAYLISTS

* يوجد نقطة ملسية عىل الزر .استعملها
للمساعدة يف عمليات ضغط األزرار.

عند الرشاء ،تكون سامعات األذن من الحجم املتوسط مركبة (كام يتم إرفاق الحجم الصغري والكبري) .للتمتع بجودة أفضل للصوت ،قم بتغيري حجم سامعات األذن أو اضبط
موضع سامعات األذن بحيث تالئم أذنيك براحة وإحكام.
عندما تقوم بتغيري سامعات األذن ،انثني أثناء تركيبها بإحكام عىل املشغل لتفادي انفصال سامعات األذن وبقائها بأذنيك.
إذا تلفت سامعة األذن ،يتوفر سامعات أذن اختيارية ) (EP-EX1للرشاء.

تم تخزين الربنامج يف ذاكرة الفالش املركبة ضمنًا الخاصة باملشغل ،ويتضمن البنود التالية:
Content Transfer 
WALKMAN Guide 
دليل التشغيل ،الخ
للتفاصيل حول كيفية الرتكيب ،راجع « كيفية تركيب حزمة الربنامج (يتضمن دليل التشغيل)».



املصباح ( OPRالتشغيل)

الزر VOL+*/-

NWZ-W252/W253



سلك الرقبة

الزر RESET
ذراع الدفع

دليل التشغيل

 من االسطوانات ،الخ ،باستعامل الربنامج  Windows Media Player 11أو 12

جزء سامعة الرأس

تتيح الوظيفة  ZAPPINاالستامع املتسلسل ملقاطع األغاين باملدة املضبوطة مسب ًقا.

Printed in Malaysia

ثالث طرق لنقل املوسيقى

عندما تقوم باالستامع إىل قامئة العرض ،يتم االستامع إىل األغاين املسجلة فقط يف قامئة العرض بشكلٍ متكرر.

إليقاف االستامع

اضغط ذراع الدفع باتجاه األعىل.

اضغط ذراع الدفع أثناء االستامع
بالوظيفة .ZAPPIN

اضغط ذراع الدفع وواصل تحريكها إىل أن يتم سامع أحد اإلرشادات
الصوتية.

إليقاف االستامع متا ًما أثناء االستامع بالوظيفة ZAPPIN

اضغط ذراع الدفع للعودة إىل االستامع العادي ،ثم اضغط ذراع الدفع مرة أخرى.
Zappin out

توجيه حول نقل املوسيقى
للتفاصيل حول تشغيل الربنامج  ،Windows Media Playerراجع Help
الخاصة بالربنامج أو قم بزيارة املوقع اإللكرتوين التايل:
http://www.support.microsoft.com/

مالحظات حول نقل املوسيقى







عندما تقوم بنقل األغاين من الربنامج  Windows Media Playerإىل
املشغل ،ال ميكنك استعامل .Content Transfer
ال ميكنك تشغيل املشغل أثناء توصيل .USB
ال تفصل كبل  USBأثناء وميض مصباح إشارة الحالة بسطوع .وإال قد تتلف
البيانات املنقولة أو املخزنة عىل املشغل.
إذا قمت بنقل األغاين باستعامل الربنامج  ،Windows Media Playerلن
يتم تحليل األغاين بواسطة  .12 TONE ANALYSISيتم تحميل الوظيفة
 12 TONE ANALYSISمع  ،Content Transferحيث ميكنها
تحليل النامذج الصوتية لألغاين.
ال ميكنك حذف األغاين املنقولة املوجودة عىل املشغل مبارش ًة .عندما تقوم بحذف
األغاين من املشغل ،استعمل الربنامج الذي قمت باستعامله لنقل األغاين ،أو املتصفح
.Windows Explorer

توجيهات حول تشغيل املوسيقى






عند انتهاء االستامع إىل األغنية األخرية ،يعيد املشغل االستامع تلقائ ًيا من األغنية األوىل
ويستمر يف الرتتيب التسلسيل.
يتم ضبط مدة االستامع ملقاطع األغاين عىل " "Zappin shortبشكلٍ افرتايض.
ميكنك تغيري التهيئة إىل "."Zappin long
إذا قمت بإيقاف املشغل عن طريق جمع الجزئني األيرس واألمين أثناء االستامع
بالوظيفة  ،ZAPPINيبدأ املشغل باالستامع بالوظيفة  ZAPPINيف املرة
املقبلة التي تقوم فيها بتشغيله وبدء االستامع.
يتم االستامع إىل األغاين املخزنة عىل املشغل حسب ترتيب أسامء امللفات أو املجلدات
(برتتيب عددي أو أبجدي) .باإلضافة إىل ذلك ،يتم االستامع إىل األغاين التي تنتمي لكل
مجلد برتتيب مستواها وذلك يف مستويات جميع امللفات واملجلدات عمو ًما.
إذا قمت بإعادة تسمية امللفات أو املجلدات عىل املشغل ،ميكن أن يتغري ترتيب
االستامع إىل األغاين .مع ذلك ،يتم التعرف عىل امللفات أو املجلدات معادة التسمية
املوجودة عىل املشغل كملفات ومجلدات مختلفة عن تلك ذات االسم األصيل ،وبذلك
يتم نقل امللفات أو املجلدات ذات االسم األصيل إىل املشغل مرة أخرى.

 3اضغط ذراع الدفع وواصل تحريكها ملدة  15ثانية تقري ًبا إىل أن
يومض مصباح إشارة الحالة برسعة.
قم بتحرير ذراع الدفع .ييضء املصباح  OPRباللون األحمر.

 4قم بتحريك ذراع الدفع لألمام أو الخلف خالل  30ثانية من بعد
إضاءة املصباح  OPRباللون األحمر.



ال يتعرف الكمبيوتر عىل املشغل.


يتم إيقاف مصباح إشارة الحالة .ييضء املصباح  OPRباللون األخرض واألحمر
بالتناوب يف كل مرة تقوم فيها بتحريك ذراع الدفع.

 5اضغط ذراع الدفع بينام يكون املصباح  OPRميضء باللون األخرض.
يومض املصباح  OPRباللون األخرض برسعة ويتم تنفيذ الصياغة .عندما يتم
إيقاف املصباح  ،OPRتكون الصياغة انتهت.
إذا ضغطت ذراع الدفع بينام يكون املصباح  OPRميضء باللون األحمر ،أو إذا
انقضت  30ثانية ،سيتم إلغاء الصياغة.

تحديث الربنامج األسايس للمشغل





ميكنك تحديث الربنامج األسايس للمشغل ،األمر الذي يتيح لك إضافة خصائص
جديدة للمشغل .للتفاصيل حول املعلومات عن أحدث برنامج أسايس وكيفية
تركيبه ،قم بزيارة موقع دعم العميل اإللكرتوين.

 1قم بتنزيل برنامج التحديث عىل جهاز الكمبيوتر من املوقع
اإللكرتوين.
 2قم بتوصيل املشغل بجهاز الكمبيوتر عن طريق استعامل الحامل،
ومن ثم قم ببدء تشغيل برنامج التحديث.

قبل تحديث الربنامج األسايس ،تفقد معلومات املشغل ،كاسم املوديل ،الخ.
لتفقد املعلومات ،قم بتوصيل املشغل بجهاز الكمبيوتر عن طريق استعامل
الحامل ،وافتح " "information.txtيف «جهاز الكمبيوتر» أو «الكمبيوتر»
WALKMAN" -".









تحري الخلل وإصالحه



 1قم بإيجاد أعراض املشكلة يف «األعراض والحلول» ،وقم بتجربة أي
فعل تصحيحي مدرج يف القامئة.



ضبط مستوى الصوت
اضبط مستوى الصوت بواسطة الزر  .VOL+/-ميكن ضبط مستوى الصوت
ضمن  31مستوى :من  0إىل  .30يتم ضبط " "15بشكلٍ افرتايض.
إذا قمت بإيقاف املشغل ومستوى الصوت مضبوط عىل " ،"0سيتم ضبط مستوى
الصوت تلقائ ًيا عىل " "1عندما تبدأ االستامع يف املرة املقبلة.

 2قم بتوصيل املشغل بالكمبيوتر باستعامل الحامل لشحن البطارية.
ميكنك حل بعض املشاكل عن طريق شحن البطارية.

 3اضغط الزر  RESETبقلم صغري ،الخ ،فقط عند توقف االستامع.
إذا قمت بضغط الزر  RESETأثناء تشغيل املشغل ،قد يتم حذف البيانات
املخزنة والتهيئات املوجودة يف املشغل.

إلعادة تهيئة  AVLSإىل إيقاف ،كرر الخطوات من  1إىل  .3عندما يتم ضبط
 AVLSعىل إيقاف ،يومض املصباح  OPRباللون األحمر  2مرة يف الخطوة
رقم .3

استعامل Content Transfer



 4ابحث عن معلومات تخص املشكلة عىل مواقع الدعم اإللكرتونية
(« مواقع دعم العمالء اإللكرتونية»).
 5إذا أخفقت الطرق املدرجة أعاله يف حل املشكلة ،قم باستشارة أقرب
وكيل سوين  Sonyلديك.

األعراض والحلول
ال ميكن للمشغل شحن البطارية.


ميكنك نقل األغاين باستعامل  iTunesأو املتصفح Windows Explorer
عن طريق السحب واإلسقاط يف .Content Transfer



ال ميكن أن ينقل  Content Transferأغاين  DRMإىل املشغل.
ال ميكنك حذف األغاين املنقولة املوجودة عىل املشغل مبارش ًة .عندما تقوم بحذف
األغاين من املشغل ،استعمل .Content Transfer



مالحظات




نقل األغاين من  iTunesمن خالل Content Transfer

قم بسحب وإسقاط األغاين التي تريد نقلها إىل .Content Transfer
للتفاصيل حول عملية تشغيل  ،iTunesراجع  Helpالخاصة بالربنامج.

مالحظة



للتفاصيل حول قيود نقل األغاين من  ،iTunesقم بزيارة مواقع الدعم اإللكرتونية
(« مواقع دعم العمالء اإللكرتونية»).

نقل األغاين باستعامل املتصفح Windows Explorer

يوجد طريقتان لنقل األغاين باستعامل املتصفح Windows Explorer
كام ييل:



قم بسحب وإسقاط األغاين التي تريد نقلها إىل .Content Transfer
قم بسحب األغاين وإسقاطها مبارش ًة إىل «جهاز الكمبيوتر» أو «الكمبيوتر»
– "."MUSIC" – "Storage Media" – "WALKMAN

مالحظات




ال يتم تحليل األغاين التي تم نقلها مبارش ًة عن طريق سحبها وإسقاطها يف املشغل من
خالل .12 TONE ANALYSIS
ميكن التعرف عىل املجلدات التي تصل إىل املستوى الثامن تحت
"."Storage Media

صياغة املشغل
إذا قمت بصياغة املشغل ،سيتم مسح جميع البيانات وإعادة جميع التهيئات إىل
الحالة االفرتاضية.

مالحظات







تتوفر الصياغة أثناء إيقاف االستامع فقط.
إذا أضاء املصباح  OPRباللون األحمر بسبب انخفاض شحنة البطارية املتبقية ،ال
ميكن صياغة املشغل.
سيتم مسح جميع البيانات املخزنة عىل املشغل.
سيتم أيضً ا حذف الربنامج  Content Transferاملرفق مع املشغل .إذا اقتضت
الرضورة ،قم بتزيل  Content Transferمن موقع دعم العميل اإللكرتوين.
كام تعود تهيئات االستامع العشوايئ ،واالستامع إىل قامئة العرض ،واالستامع بالوظيفة
 ،ZAPPINو ( AVLSحد مستوى الصوت) إىل تهيئاتها االفرتاضية.

 1قم بجمع الجزئني األيرس واألمين إليقاف املشغل.
 2افصل الجزئني األيرس واألمين.



تم ضبط مستوى الصوت عىل صفر.
 قم برفع مستوى الصوت.
تم تفعيل ( AVLSحد مستوى الصوت).
 قم بتعطيل ( AVLSحد مستوى الصوت) (« تحديد مستوى الصوت
(( AVLSحد مستوى الصوت))»).

ييضء املصباح  OPRباللون األحمر أثناء االستامع ويتم سامع
اإلرشاد الصويت الخاص يف "."EXPIRED

 1قم بجمع الجزئني األيرس واألمين إليقاف املشغل.

يتم إيقاف مصباح إشارة الحالة عندما تقوم بتحرير ذراع الدفع والزر .VOL+
يومض املصباح  OPRباللون األخرض  2مرة ويتم ضبط  AVLSعىل تشغيل.
يتم االحتفاظ مبستوى الصوت عىل مستوى معتدل.

ال يوجد صوت.



إذا قمت بضبط ( AVLSنظام تحديد مستوى الصوت التلقايئ) عىل تشغيل،
ميكنك تحديد الحد األقىص ملستوى الصوت لتفادي اإلضطراب واالختالل السمعي،
واالستامع إىل املوسيقى مبستوى صوت خفيض.
يتم ضبط  AVLSعىل إيقاف بشكلٍ افرتايض.

 2افصل الجزئني األيرس واألمين.



أنت تحاول تشغيل صيغة غري مدعومة أو ملف .DRM
 قم بنقل امللفات بصيغة قابلة للتشغيل (« صيغة امللف املدعومة») .إذا
كانت امللفات التي ال ميكن تشغيلها غري رضورية ،احذفها من املشغل.
أخفقت عملية صياغة املشغل قبل أن تنتهي ،أو قمت بصياغة املشغل عىل جهاز
كمبيوتر.
 كرر محاولة صياغة املشغل (« صياغة املشغل»).
ال يوجد أغنية عىل املشغل ميكن تشغيلها.
 قم بنقل البيانات إىل املشغل.

مستوى الصوت غري ٍ
كاف.

تحديد مستوى الصوت (( AVLSحد مستوى
الصوت))

 3اضغط ذراع الدفع وواصل تحريكها ملدة  5ثوانٍ تقري ًبا أثناء ضغط
الزر  ،VOL+إىل أن ييضء مصباح إشارة الحالة.

املشغل غري موصل بالحامل املرفق بشكلٍ صحيح.
 افصل كبل  ،USBومن ثم قم بإعادة توصيله.
ال يوجد حيز فارغ ٍ
كاف يف ذاكرة الفالش املركبة ضمنًا.
 احذف أية بيانات غري رضورية من ذاكرة الفالش املركبة ضمنًا باستعامل جهازك
الكمبيوتر وذلك لزيادة الحيز الفارغ.
 ميكن نقل  2,640أغنية و  500مجلدًا كحد أقىص إىل املشغل.
قد ال يتم نقل األغاين ذات فرتة التشغيل املحدودة أو محتسبة التشغيل وذلك بسبب
القيود املفروضة من قبل أصحاب حقوق الطبع .للتفاصيل حول تهيئات كل ملف
صويت ،اتصل باملوزع.
أنت تحاول نقل ملف بصيغة غري قابلة للتشغيل.
 قم بنقل امللفات بصيغة قابلة للتشغيل (« صيغة امللف املدعومة»).

ييضء املصباح  OPRباللون األحمر ،يتم سامع صوت إشاري مزدوج
وقصري بشكلٍ متكرر ،وال يتم تشغيل بيانات/ال يعمل املشغل.

إذا مل يعمل املشغل كام هو متوقع ،قم بتجربة الخطوات التالية لحل املشكلة.

بخصوص عمليات التشغيل األخرى

مل يتم توصيل املشغل بالكمبيوتر باستعامل الحامل املرفق.
 قم بتوصيل املشغل بالكمبيوتر باستعامل الحامل املرفق .إذا قمت باستعامل كبل
 USBآخر غري الكبل املرفق ،قد ال يتم توصيله بالكمبيوتر بشكلٍ صحيح وقد ال
يتعرف الكمبيوتر عىل املشغل.
املشغل غري موصل بالحامل املرفق بشكلٍ صحيح.
 قم بتوصيل املشغل بالحامل املرفق بشكلٍ صحيح وبإحكام .سيبدأ الشحن (يومض
مصباح إشارة الحالة ببطء) حتى ولو مل يتم التوصيل بشكلٍ صحيح ،ولكن يوجد
احتاملية عدم تعرف الكمبيوتر عىل املشغل .يف مثل هذه الحالة ،افصل املشغل
من الحامل املرفق ومن ثم قم بتوصيله بالحامل املرفق مرة أخرى.
شحنة البطارية املتبقية منخفضة.
 قم بإعادة شحن البطارية .عندما تستعمل املشغل للمرة األوىل ،أو إذا مل تستعمل
املشغل لفرتة زمنية طويلة ،سيستغرق الكمبيوتر عدة دقائق للتعرف عليه ،حتى
ولو تم بدء الشحن بالفعل (يومض مصباح إشارة الحالة ببطء) .تأكد ما إذا تعرف
الكمبيوتر عىل املشغل خالل  5دقائق من بعد توصيل املشغل بالكمبيوتر.

ال ميكن نقل البيانات إىل املشغل من جهازك الكمبيوتر.

 3اتبع التعليامت الظاهرة عىل الشاشة لتحديث الربنامج األسايس
للمشغل.

عرض معلومات املشغل

عندما يصبح عمر البطارية القابلة لالستعامل نصف عمر املدة االعتيادية ،حتى بعد
شحن البطارية بالكامل ،ينبغي استبدال البطارية.
 قم باستشارة أقرب وكيل سوين  Sonyلديك.





املشغل غري موصل بالحامل املرفق بشكلٍ صحيح.
 افصل توصيل  ،USBومن ثم قم بإعادة توصيله.
 استعمل الحامل املرفق.
تم شحن البطارية بدرجة حرارة محيطة خارج النطاق  5درجة مئوية إىل  35درجة
مئوية.
 اشحن البطارية يف درجة حرارة محيطة ترتاوح ما بني  5درجة مئوية إىل 35
درجة مئوية.
جهازك الكمبيوتر غري مشغل.
 قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر.
جهازك الكمبيوتر يف حالة النوم أو السكون.
 قم بإخراج جهازك الكمبيوتر من حالة النوم أو السكون.
إذا كان العرض الذي واجهته ال ينطبق عىل تلك املدرجة أعاله ،اضغط الزر
 ،RESETومن ثم قم بإعادة توصيل .USB

املشغل ال يعمل( .ال يستجيب إىل أية عملية من عمليات ضغط
األزرار).






تم جمع الجزئني األيرس واألمين.
 افصلهام واضغط ذراع الدفع.
شحنة البطارية املتبقية منخفضة أو غري كافية.
 اشحن البطارية بواسطة توصيل املشغل بجهاز الكمبيوتر (« شحن املشغل»
عىل الجانب األمامي).
تم توصيل املشغل بجهاز الكمبيوتر بواسطة وصلة .USB
 افصل وصلة  ،USBثم قم بتشغيل املشغل.

يكتمل الشحن برسعة كبرية.


إذا كانت البطارية مشحونة بالكامل تقري ًبا عند بدء الشحن ،تحتاج إىل مدة قصرية
للوصول إىل الشحن الكامل.

يستغرق املشغل مدة زمنية طويلة إىل أن يبدأ التشغيل.


قد يستغرق مدة زمنية إىل أن يبدأ التشغيل إذا كان هناك العديد من امللفات أو
املجلدات مخزنة عليه .أثناء بدء التشغيل ،يصدر املشغل صوت بدء التشغيل.











درجة حرارة التشغيل أدىن من  5درجة مئوية.
 يصبح عمر البطارية أقرص كنتيجة ملواصفات البطارية .ال يعد هذا خل ًال.
مدة شحن البطارية غري كافية.
 اشحن البطارية إىل أن ييضء مصباح إشارة الحالة .يومض مصباح إشارة الحالة
ببطء أثناء الشحن.
مل تستعمل املشغل لفرتة زمنية طويلة.
 ستتحسن كفاءة البطارية بواسطة شحنها وتفريغها املتكرر.

مل يتم تحليل األغنية بواسطة .12 TONE ANALYSIS
 قم بنقل األغاين باستعامل  Content Transferحيث سيقوم بتحليل
األغاين بواسطة .12 TONE ANALYSIS
 تأكد من ضبط  12 TONE ANALYSISعىل " "Automaticأو
"."Always ON
ال ميكن إضافة املعلومات حول املقطع الذي يتسم بلحن جميل وإيقاع نشيط إىل
ملفات linear PCM ).(.wav










مالحظة حول الكهرباء الساكنة

خاص ًة يف ظروف الهواء الجاف ،قد تشعر بوخز خفيف عىل أذنيك .هذا نتيجة
للكهرباء الساكنة املتجمعة يف جسدك ،وال يعد خل ًال يف املشغل.
ميكن تقليل التأثري عن طريق ارتداء املالبس املصنوعة من مواد طبيعية.

حول الزيادة الحرارية



بخصوص شحن البطارية




ال ترتك املشغل موص ًال لفرتات زمنية طويلة بجهاز الكمبيوتر املحمول غري املوصل
مبصدر التيار املرتدد ،نظ ًرا ألنه قد يعمل املشغل عىل تفريغ بطارية الكمبيوتر.
قد تختلف مدة الشحن تب ًعا للظروف التي تستعمل فيها البطارية.
إذا مل تكن تنوي استعامل املشغل ملدة تزيد عىل نصف سنة ،اشحن البطارية مرة
واحدة عىل األقل كل  6إىل  12شه ًرا لصيانة البطارية.

حول السالمة








احرص عىل أال يحدث متاس كهربايئ يف أطراف توصيل املشغل بواسطة أجسام معدنية
أخرى.
ال تلمس البطارية القابلة للشحن بيدين مجردتني إذا كان فيها ترسب .نظ ًرا ألن سائل
البطارية قد يظل يف املشغل ،قم باستشارة أقرب وكيل سوين  Sonyلديك إذا حدث
ترسب يف البطارية .إذا دخل السائل إىل عينيك ،ال تفرك عينيك نظ ًرا ألن ذلك قد
يتسبب يف العمى .اغسل عينيك مبياه نظيفة ،وقم باستشارة الطبيب.
باإلضافة إىل ذلك ،إذا المس السائل جسدك أو مالبسك ،اغسلها عىل الفور .إذا مل تقم
بذلك ،قد يتسبب ذلك يف حدوث حروق أو إصابات .إذا ُأصِ بت بحروق أو ُجرحت
بواسطة سائل البطارية ،قم باستشارة الطبيب.
ال تضع أي جسم غريب يف املشغل .ميكن أن يتسبب القيام بذلك يف نشوب حريق أو
حدوث صدمة كهربائية.
إذا حدث ذلك ،قم بإيقاف املشغل عىل الفور ،وقم باستشارة أقرب وكيل سوين Sony
لديك أو مركز خدمات سوين .Sony
ال تلقي باملشغل يف النار.
ال تفكك املشغل أو تعيد هيكلته .ميكن أن ينتج عن القيام بذلك حدوث صدمة
كهربائية .قم باستشارة أقرب وكيل  Sonyلديك أو مركز خدمات سوين Sony
الستبدال البطاريات القابلة للشحن أو الفحوصات الداخلية أو التصليح.

* 1يتم استيفاء مواصفات مقاومة املياه فقط عند إغالق غطاء مقبس  USBالخاص
باملشغل بإحكام .عالوة عىل ذلك ،فإن أجزاء سامعة الرأس غري مضادة للامء.
*( IPX5 2درجات الحامية ضد تدفق املياه) :سيحافظ املشغل عىل عمالنيته حتى عند
تعريضه لتدفقات مياه مبارشة من أي اتجاه يف الحالة التي يتم فيها تزويد 12.5
لرتًا/دقيقة تقري ًبا من املياه لفرتات زمنية تتجاوز  3دقائق عن بعد يبلغ  3م باستعامل
فوهة بقطر داخيل يبلغ  6.3مم.

 ال تسقط املشغل يف املياه عن قصد ،وال تستعمل املشغل تحت املاء.
 الحامل املرفق غري مقاوم للمياه .قبل شحن املشغل ،احرص عىل أال يكون املشغل أو
املكان الذي تستعمله للشحن مبت ًال.
 تب ًعا لالستعامل ،قد تدخل املياه إىل املشغل وقد تسبب نشوب الحريق ،أو حدوث
صدمة كهربائية ،أو خلل.
 قبل استعامل املشغل ،يرجى قراءة واستيعاب املعلومات التالية كاملة.

السوائل التي ينطبق عليها مواصفات أداء مقاومة املياه
ينطبق عىل :املياه النقية ،مياه الصنبور ،العرق
ال ينطبق عىل  :السوائل األخرى غري املذكورة أعاله (عىل سبيل املثال :الرغوة،
مياه املنظف ،سوائل االستحامم ،الشامبو ،مياه الجدول الساخنة ،مياه الربكة ،مياه
البحر ،الخ)

أداء مقاومة املياه للمشغل يستند إىل مقاييسنا يف الحالة املذكورة أعاله.
الحظ أن الضامنة ال تغطي الخلل الناتج عن غمر املشغل يف املياه والناتج عن
سوء االستعامل من قبل العميل.



ال تستعمل املشغل أثناء تشغيل سيارة مجهزة مبوتور ،قد يخلق ذلك خطورة مرورية
وهو أمر غري قانوين يف مناطق عديدة.
تجنب استعامل املشغل أثناء املنافسة الرياضية لتجنب اإلصابة.

املواصفات



تجنب االستامع إىل املشغل يف حاالت ال ينبغي أن يكون االستامع فيها ضعيفًا.

الصيغ الصوتية )(Codec



تجنب استعامل املشغل مبستوى عالٍ للصوت .ال ينصحك خرباء السمع باالستامع
املستمر والعايل لفرتات طويلة .إذا شعرت بصوت رنني بأذنيك ،قلل مستوى الصوت أو
توقف عن استعامله.
ال ترفع مستوى الصوت إىل أقصاه دفعة واحدة .ارفع مستوى الصوت بالتدريج بحيث
ال يؤذي الصوت العايل أذنيك.



احتفظ مبستوى الصوت يف مستوى معتدل .سيتيح ذلك لك سامع األصوات الخارجية
وستكون متنب ًها لألشخاص املحيطني بك.



إذا صادف استعاملك للمشغل وجود برق ،انزع املشغل عىل الفور.
إذا سبب لك املشغل حساسية ،توقف عن استعامله دفعة واحدة واتصل بالطبيب.



حول االستامع اآلمن


سالمة الطريق

تفادي فقدان السمع

صيغة امللف املدعومة

صيغة ملف الوسائط :صيغة امللف MP3
)MPEG-1 Layer3(
امتداد امللف.mp3 :
معدل البت 32 :إىل  320كيلو بت لكل ثانية (يدعم معدل
البت املتغري ))(VBR
تردد اختيار العينات* 48 ،44.1 ،32 :1كيلو هرتز

MP3

مراعاة اآلخرين
تحذير

صيغة ملف الوسائط :صيغة امللف ASF
امتداد امللف.wma :
معدل البت 32 :إىل  192كيلو بت لكل ثانية (يدعم معدل
البت املتغري ))(VBR
تردد اختيار العينات* 44.1 :1كيلو هرتز
* متوافق مع WM-DRM 10

WMA

حول االستعامل





ال تستعمل هذا املشغل أثناء القيادة أو أثناء استعامل الدراجة أو أي سيارة مجهزة
مبوتور .ينبغي أن تتوخى الحذر الشديد أو أن تتوقف عن االستعامل يف الحاالت
الخطرة املحتملة.
امتنع عن استعامل املشغل تب ًعا للترصيحات الصادرة أثناء الرحلة خالل اإلقالع أو
الهبوط يف الطائرة.
الحظ أنه قد يحدث تكثف مؤقت يف حاالت كام هو األمر عند نقل املشغل برسعة
من محيط بدرجة حرارة منخفضة إىل محيط بدرجة حرارة مرتفعة أو عند استعامله
يف غرفة يوجد فيها دفاية تم تشغيلها للتو .يعمل التكثف عىل خلق ظاهرة تتمثل
بالتصاق الندى املوجود يف الهواء باألسطح كاللوحات املعدنية ،الخ ،ومن ثم يتغري إىل
سائل.
إذا تشكل التكثف يف املشغل ،اتركه يف وضع اإليقاف إىل أن يختفي التكثف .إذا كنت
تستعمل املشغل مع وجود تكثف ،قد ينتج عن ذلك حدوث خلل.

حول الربنامج












معلومات حول السالمة

 مواصفات مقاومة املياه* الخاصة بهذا املشغل تعادل املقياس IEC60529
«درجات الحامية ضد دخول املياه (رمز  2*IPX5 »)IPالذي يوصف كالتايل
«درجات الحامية ضد دخول املياه» ولكنه ال يكون مضاد للمياه بشكلٍ تام.
1

قد تزيد الحرارة يف املشغل أثناء الشحن إذا تم استعاملها لفرتة زمنية طويلة.

إذا كانت األغاين املحذوفة يف قامئة العرض ،سيتم أيضً ا حذف قامئة العرض من املشغل.

التنبيهات االحتياطية

أداء مقاومة املياه يف هذا املشغل

قبل استعامل املشغل ،يرجى قراءة الورقة املنفصلة «مالحظات حول مواصفات
مقاومة املياه» باإلضافة إىل هذا الدليل.

مل يتم نقل قوائم العرض إىل املشغل.

يتغري االستامع من استامع لقامئة العرض إىل استامع لجميع األغاين
املوجودة يف املشغل بعد أن تحذف األغاين من املشغل.

شحنة البطارية املتبقية منخفضة.
 قم بإعادة شحن البطارية (« شحن املشغل» عىل الجانب األمامي).

عمر البطارية قصري.



ال يبدأ االستامع إىل قامئة العرض عندما تقوم بضغط الزر SHUF
(عشوايئ) PLAYLISTS/ومواصلة ضغطه.

يومض املصباح  OPRباللون األحمر ،ويتم سامع صوت إشاري
طويل ،وال يتم تشغيل املشغل.


إذا قمت بتحريك ذراع الدفع إىل أي اتجاه عند إيقاف املشغل ،سيتم تشغيل املشغل،
وسيبدأ العرض.

ال يتم االستامع إىل مقطع األغنية التي تتسم بلحن جميل وإيقاع
نشيط يف االستامع بالوظيفة .ZAPPIN




انتهت املدة املحددة لالستامع إىل األغنية،أو وصل عداد تحديد االستامع أقصاه،
باالستناد إىل ظروف االشرتاك ،الخ.
 قم بزيارة املوقع اإللكرتوين الخاص باملوزع من حيث قمت برشاء األغنية ،وحدّثها.
 إذا كانت األغنية غري رضورية ،احذفها من املشغل.

يبدأ االستامع بدون تنفيذ عملية االستامع.


حول الرتكيب
ال ترتك أي جسم ثقيل عىل الطرف العلوي للمشغل أو تصدم املشغل بقوة .قد
يتسبب ذلك يف حدوث خلل أو تلف.
ال تعمد أبدًا إىل استعامل املشغل حيث سيكون عرضة للضوء القوي أو درجة الحرارة
أو الرطوبة أو االهتزاز .قد يتشوه لون املشغل أو شكله أو يتلف.
ال تعمد أبدًا إىل ترك املشغل عرضة لدرجة الحرارة العالية ،كام هو األمر يف السيارة
املصفوفة يف الشمس أو تحت ضوء الشمس املبارش.
ال ترتك املشغل يف مكان حيث يكون فيه عرضة للغبار الكثيف.
ال ترتك املشغل عىل سطح غري ثابت أو يف موضع مائل.
إذا تسبب املشغل يف حدوث تداخل يف استقبال إشارات الراديو أو التلفزيون ،قم
بإيقاف املشغل وأبعده عن الراديو أو التلفزيون.
إذا أردت فصل جزيئ املشغل األيرس واألمين ،تأكد من االحتفاظ بكل منهام.
قد يتسبب سحب سلك الرقبة يف تلف سلك الرقبة.
قد تفسد سامعات األذن بسبب التخزين أو االستعامل طويل األمد.
عند االحتفاظ باملشغل مخزنًا عىل الحامل املرفق ،ضع الحامل عىل مكان مسطح،
وتجنب الصدمة.
ال تضع أي بطاقة كبطاقات السحب النقدي أو بطاقات االئتامن ذات الرشيط
املغناطييس بالقرب من املشغل عندما ال يكون املشغل مخزنًا يف الحامل املرفق .وإال
قد تضعف بطاقاتك بسبب التأثري املغناطييس للمشغل.

عمر البطارية (استامع مستمر)



متنع قوانني حقوق الطبع إعادة إنتاج الربنامج أو الدليل املصاحب له بشكل كيل أو
جزيئ ،أو تأجري الربنامج بدون ترصيح من صاحب حقوق الطبع.
لن تكون رشكة سوين  SONYبأي حال من األحوال مسئولة عن األرضار املالية أو
الخسائر يف األرباح ،مبا يف ذلك الشكاوي املقدمة من األطراف الثالثة ،والناتجة عن
استعامل الربنامج املرفق مع هذا املشغل.
ال ميكن استعامل الربنامج املرفق مع هذا املشغل مع جهاز آخر غري ذلك الذي تم
تصميمه له.
يرجى املالحظة إىل أنه بسبب الجهود املستمرة لتحسني الجودة ،قد تتغري مواصفات
الربنامج بدون إشعار.
ال تغطي الضامنة تشغيل هذا املشغل مع برنامج آخر غري املرفق.
القدرة عىل عرض اللغات يف الربنامج املرفق تعتمد عىل برنامج التشغيل املركب يف
جهازك الكمبيوتر .للحصول عىل أفضل النتائج ،يرجى ضامن توافقية برنامج التشغيل
املركب مع اللغة التي ترغب بعرضها.
 ال نضمن امكانية عرض جميع اللغات بشكل مناسب عىل الربنامج املرفق.
 قد ال يتم عرض الرموز التي يكتبها املستخدم وبعض الرموز الخاصة.
تفرتض الرشوحات املوجودة يف هذا الدليل أنك معتاد عىل عمليات التشغيل األساسية
لنظام .Windows
للتفاصيل حول استعامل جهازك الكمبيوتر ونظام التشغيل ،يرجى مراجعة الدليل
املعني.
تقترص األغنية املسجلة عىل االستعامل الشخيص فقط .يتطلب تجاوز استعامل األغنية
لهذا الحد ترصيح من أصحاب حقوق الطبع.
سوين  Sonyغري مسؤولة عن التسجيل/التنزيل غري الكامل أو البيانات التالفة
الناتجة عن مشاكل يف املشغل أو جهاز الكمبيوتر.

حول البيانات التجريبية*

1

تم تركيب املشغل مسبقًا مع بيانات تجريبية.
إذا حذفت البيانات التجريبية ،ال ميكنك اسرتجاعها ،ولن نزودك بأية بيانات بديلة.

* 1ال يتم يف بعض البلدان/املناطق تركيب بيانات تجريبية.

*AAC-LC

2

Linear PCM

صيغة ملف الوسائط :صيغة امللف MP4
امتداد امللف،.mp4 :،.m4a.3gp
معدل البت 16 :إىل  320كيلو بت لكل ثانية (يدعم معدل
3
البت املتغري )*)(VBR
تردد اختيار العينات *،22.05 ،16 ،12 ،11.025 ،8 :1
 48 ،44.1 ،32 ،24كيلو هرتز
صيغة ملف الوسائط :صيغة ملف Wave-Riff
امتداد امللف.wav :
معدل البت 1,411 :كيلو بت لكل ثانية
تردد اختيار العينات * 44.1 :1كيلو هرتز

* 1قد ال يتوافق تردد اختيار العينات مع جميع أجهزة التشفري.
* 2ال ميكن تشغيل ملفات  AAC-LCمحمية حقوق الطبع.
* 3يتم تضمني معدالت البت غري القياسية أو معدالت البت غري املضمونة تب ًعا لرتدد اختيار
العينات.

الحد األقىص لعدد األغاين واملدة القابلة للتسجيل (تقري ًبا)

تستند املرات التقريبية عند قيامك بنقل أغاين مدتها  4دقائق بصيغة  MP3فقط.
قد يختلف عدد األغاين ومدتها التي بصيغة ملف سمعي آخر قابل لالستامع عن صيغة
.MP3

الحد األقىص لعدد األغاين القابلة للتسجيل

NWZ-W252
2 GB

 48كيلو بت لكل ثانية

NWZ-W253
4 GB

1,250

2,595

940

1,950

470

975

235

485

 320كيلو بت لكل ثانية

185

390

 1,411كيلو بت
لكل ثانية
)(Linear PCM

40

 64كيلو بت لكل ثانية

 128كيلو بت لكل ثانية
 256كيلو بت لكل ثانية

85

الحد األقىص للمدة القابلة للتسجيل
 48كيلو بت لكل ثانية

 64كيلو بت لكل ثانية

 128كيلو بت لكل ثانية

NWZ-W252
2 GB

NWZ-W253
4 GB

 83ساعة  20دقيقة.

 173ساعة  00دقيقة.

 62ساعة  40دقيقة.

 31ساعة  20دقيقة.

 130ساعة  00دقيقة.

 65ساعة  00دقيقة.

 256كيلو بت لكل ثانية

 15ساعة  40دقيقة.

 32ساعة  20دقيقة.

 320كيلو بت لكل ثانية

 12ساعة  20دقيقة.

 26ساعة  00دقيقة.

 2ساعة  40دقيقة.

 5ساعة  40دقيقة.

 1,411كيلو بت
لكل ثانية
)(Linear PCM

سامعات الرأس

مواصفات مقاومة املياه

(يرجى القراءة قبل استعامل املشغل)
األوضاع املحتملة*

1

 ميكنك استعامل املشغل أثناء الهرولة أو السري تحت املطر.
 ميكنك االستمرار يف استعامل املشغل حتى إذا عرقت.
 بعد استعامل املشغل ،ميكنك غسله مبياه نظيفة بدرجة حرارة عادية أو مبياه الصنبور
2
العادية الخفيفة*.

* 1ال تستعمل املشغل يف أماكن ميكن أن تكون خطرة يف حال عدم سامعك األصوات
الخارجية.
يف جميع املواقف أعاله ،استعمل املشغل بينام يكون غطاء مقبس  USBمغلقًا بإحكام.
* 2اتبع التعليامت املذكورة يف «التنظيف بعد االستعامل» يف الورقة املنفصلة «مالحظات حول
مواصفات مقاومة املياه».

 النوع :مغلق ،دينامييك
 وحدة املشغل 13.5 :مم ،نوع مقبب (تم تبني )CCAW

السعة (السعة املتوفرة للمستخدم)*

1

1.68 GB( 2 GB :NWZ-W252 تقري ًبا =  1,812,660,224بايت)
 3.49 GB( 4 GB :NWZ-W253تقري ًبا =  3,757,124,968بايت)
* تختلف سعة التخزين املتوفرة يف املشغل.
يتم استعامل جزء من الذاكرة لوظائف إدارة البيانات.
1

التوصيل البيني

موصل USB mini-B
 USBعايل الرسعة (متوافق مع )USB 2.0

درجة حرارة التشغيل

من  5درجة مئوية إىل  35درجة مئوية

مصدر الطاقة

 بطارية أيون الليثيوم القابلة للشحن املركبة ضمنًا
 تيار ( USBمن جهاز الكمبيوتر بواسطة الحامل املرفق)

مدة الشحن

شحن يستند إىل USB
 1.5ساعة تقري ًبا

الشحن الرسيع

يتيح الشحن مدة  3دقائق تقري ًبا استامع يصل إىل  90دقيقة تقري ًبا.

املدة أدناه قد تختلف تب ًعا لدرجة الحرارة املحيطة أو حالة االستعامل.
االستامع عند  128 MP3كيلو بت لكل ثانية 11 :ساعة تقري ًبا
االستامع عند  128 WMAكيلو بت لكل ثانية 11 :ساعة تقري ًبا
االستامع عند  128 AAC-LCكيلو بت لكل ثانية 9 :ساعة تقري ًبا
االستامع عند  1,411 Linear PCMكيلو بت لكل ثانية 11 :ساعة تقري ًبا

الكتلة

 43جم تقري ًبا

متطلبات النظام

 جهاز كمبيوتر
 IBM PC/ATأو جهاز كمبيوتر متوافق مركب عليه مسبقًا أنظمة تشغيل نظام
 Windowsالتالية*:1
نظام Service Pack 2( Windows XP Home Edition أو أحدث)
2
 /نظام  Service Pack 2) Windows XP Professionalأو أحدث)*
 /نظام Service Pack 1( Windows Vista Home Basic أو أحدث)
 /نظام Service Pack 1( Windows Vista Home Premium
أو أحدث) /
نظام Service Pack 1( Windows Vista Business أو أحدث) /
نظام Service Pack 1( Windows Vista Ultimate أو أحدث) /
نظام / Windows 7 Home Basic
نظام / Windows 7 Home Premium
نظام / Windows 7 Professional
نظام Windows 7 Ultimate
غري مدعوم بنظام تشغيل آخر غري املذكورة أعاله
* 1باستثناء إصدارات نظام التشغيل غري املدعومة من قبل Microsoft
* 2باستثناء إصدارات نظام االستامع  64بت

 Pentium® III 450 MHz :CPU أو أعىل لنظام /Windows XP
800 MHz أو أعىل لنظام  1 GHz/Windows Vistaأو أعىل لنظام
Windows 7
 256 MB :RAM أو أكرث لنظام 512 MB/Windows XP أو أكرث لنظام
1 GB/Windows Vista أو أكرث لنظام  Windows 7إصدارات 32
بت2 GB/ أو أكرث لنظام  Windows 7إلصدارات  64بت
 مشغل الهارد ديسك :يتوفر حيز  380 MBأو أكرث
 شاشة العرض:
تحليل الشاشة 600  800 :بيكسيل (أو أكرث) (يوىص ببيكسيل
 768  1,024أو أكرث)
األلوان 8 :بت أو أعىل (يوىص مبقدار  16بت)
 مشغل اسطوانات ( CD-ROMيدعم إمكانية استامع اسطوانة املوسيقى الرقمية
باستعامل )WDM
إلنشاء اسطوانات أصلية ،يتطلب ذلك مشغل اسطوانات .CD-R/RW
 لوحة الصوت
 منفذ ( USBيوىص يف  USBعايل الرسعة).
 يتطلب املتصفح  Internet Explorer 7.0أو  8.0والربنامج
 Windows Media Player 11أو .12
 يتطلب استعامل التوزيع املوسيقي اإللكرتوين )EMD( أو زيارة املوقع اإللكرتوين
توصيل انرتنت عريض النطاق.
ال نضمن االستامع مع جميع أجهزة الكمبيوتر حتى ولو كانت تستويف متطلبات النظام
أعاله.
غري مدعوم يف البيئات التالية:
 أجهزة الكمبيوتر أو أنظمة الكمبيوتر املركبة بشكلٍ شخيص
 البيئة التي تكون عبارة عن تحديث لنظام التشغيل األصيل املركب من قبل الصانع
 البيئة متعددة التشغيل
 البيئة متعددة اإلرشاف
 نظام Macintosh
التصميم واملواصفات عرضة للتغيري دون إشعار.

مواقع دعم العمالء اإللكرتونية

إذا كانت لديك أية أسئلة أو قضايا تتعلق بهذا املنتج ،أو إذا كنت ترغب يف
الحصول عىل معلومات عن البنود املتوافقة مع هذا املنتج ،يرجى زيارة املواقع
التالية عىل شبكة اإلنرتنت.
للزبائن يف الواليات املتحدة األمريكية:
http://www.sony.com/walkmansupport
للزبائن يف كندا:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
للزبائن يف أوروبا:
http://support.sony-europe.com/DNA
للزبائن يف أمريكا الالتينية:
http://www.sony-latin.com/index.crp
للزبائن يف البلدان/املناطق األخرى:
http://www.sony-asia.com/support
للزبائن الذين اشرتوا املوديالت للمخصصة للبلدان ما وراء البحار:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/

