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لالنتقال إلى جدول المحتويات

اعثر على ما تبحث عنه من الئحة بموضوعات الدليل.

جدول
المحتويات
القائمة
Home

لالنتقال إلى الئحة القائمة الرئيسية

اعثر على ما تبحث عنه من الئحة بعناصر الخيارات المتاحة في قائمة المشغل.

الفهرس

لالنتقال إلى الفهرس

اعثر على ما تبحث عنه من الئحة بالكلمات المفتاحية المذكورة في الدليل.

 تلميح

 يمكنك االنتقال إلى الصفحة المشار إليها بالنقر فوق رقم الصفحة في جدول المحتويات أو الفهرس.
 يمكنك االنتقال إلى الصفحة المشار إليها بالنقر فوق إشارة الصفحة المرجعية (مثل  ص  )5بكل صفحة.
 للبحث عن صفحة مرجعية بكلمة مفتاحية ،أدخل الكلمة المفتاحية في خانة نص البحث في إطار برنامج Adobe
.Reader
 قد تختلف إجراءات التشغيل حسب إصدار برنامج  Adobe Readerالمستخدم.

لتغيير شكل الصفحة
ُتم ّكنك األزرار الموجودة بإطار برنامج  Adobe Readerمن تحديد طريقة عرض الصفحات.
خانة النص للبحث عن النصوص

متواصل
يتم عرض الصفحات كل ّفة متواصلة من الصفحات،
مع مالءمة عرض الصفحة داخل اإلطار .وعندما
تقوم بالتمرير ،يتم تمرير الصفحات السابقة أو
التالية ألعلى أو ألسفل على نحو متواصل.

صفحة واحدة
يتم عرض الصفحات واحدة في المرة ،مع مالءمة
الصفحة في اإلطار .وعندما تقوم بالتمرير ،يتغير
العرض إلى الصفحة السابقة أو التالية.

الفهرس

استخدام األزرار في دليل التشغيل
انقر فوق األزرار الموجودة أعلى يسار صفحات هذا الدليل لالنتقال إلى «جدول المحتويات» أو «حول
القائمة الرئيسية» أو «الفهرس».

القائمة
Home

تصفح دليل التشغيل

جدول
المحتويات

مالحظة
 حسب البلد/المنطقة التي اشتريت منها المشغل ،قد ال تتوفر بعض الطرز.
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العمليات والشاشات الرئيسية
شاشة التشغيل 8. .............................................................

تشغيل وإيقاف تشغيل المشغل9. ..............................

حول القائمة الرئيسية10. ...........................................

البدء

االستماع إلى راديو 33. ....................................... FM
االستماع إلى راديو 33...............................................FM
شاشة راديو 34......................................................... FM

الضبط المسبق للمحطات اإلذاعية بشكل تلقائي
[35.................................................... ]FM Auto Preset
إجراء الضبط المسبق للمحطات اإلذاعية بشكل
يدوي36.......................................................................
حذف المحطات اإلذاعية مسبقة الضبط36.......................

شحن البطارية14. .....................................................

التسجيل من راديو 37. ....................................... FM
حذف برامج راديو  FMالمسجلة38................................

ضبط التاريخ والوقت17. ...........................................

تشغيل برامج راديو  FMالمسجلة39. .........................

تحديد لغة العرض [16. ............................. ]Language

الحصول على الموسيقى 18. .......................................

نقل الموسيقى 19. ....................................................

تشغيل الموسيقى

تغيير إعدادات 40. ............................................ FM
[40....................................................... ]Scan Sensitivity

تسجيل الصوت/االستماع إليه

تشغيل الموسيقى [21. ....................... ]Music Library

تسجيل الصوت 41. ...................................................

23. ..................................................... ZAPPIN
ما هو وضع التشغيل ZAPPIN؟ 23..............................
تغيير إلى وضع التشغيل 24.......................... ZAPPIN

تشغيل الملفات الصوتية المسجلة 43. .........................

تشغيل الموسيقى باستخدام وضع التشغيل

تغيير نطاق تشغيل مقاطع األغاني في وضع التشغيل

25.............................................................ZAPPIN

البحث عن األغاني26. ...............................................

تغيير وضع التشغيل [28. ......................... ]Play Mode

ضبط جودة الصوت 29. .............................................
تنشيط وظيفة الجهير29..................................................
تغيير جودة الصوت [30.................................. ]Equalizer

حذف األغاني32. ......................................................

حذف الملفات الصوتية المسجلة42.................................

تغيير إعدادات التسجيل44. .......................................
[44................................................ ]Voice Record Codec

اإلعدادات
تغيير اإلعدادات العامة 45. ........................................
[45......................................................... ]Set Date-Time
[)46.............................................. ]AVLS(Volume Limit
[46........................................................................ ]Beep
[47.................................................... ]Power Save Mode
[47........................................................................ ]LED
[47.................................................................. ]Contrast

عرض معلومات المشغل [48. ................ ]Information
تحديد لغة العرض [49. ............................. ]Language

إعادة الضبط على إعدادات المصنع

[50. ......................................... ]Reset All Settings

تهيئة الذاكرة [51. ........................................]Format

يُتبع 

الفهرس

كيفية استخدام القائمة الرئيسية 12. ............................

االستماع إلى/التسجيل من راديو FM
(الطراز )(NWZ-B152F/B153F

القائمة
Home

األجزاء ومفاتيح التحكم5. ..........................................

جدول
المحتويات

جدول المحتويات

4

حول عمر البطارية52. ...............................................

ما هو التنسيق ومعدل البت؟ 53. ...............................

جدول
المحتويات

حقائق مفيدة

ما هو تنسيق الصوت؟53.................................................

ترقية البرنامج الثابت للمشغل55. ...............................

حل المشاكل56. .......................................................
الرسائل 65. ..............................................................

معلومات إضافية
تنبيهات احتياطية67. ................................................
إشعار خاص بالترخيص والعالمات التجارية73. ..............

المواصفات74. .........................................................

الفهرس 79. ..............................................................

الفهرس

حل المشاكل

القائمة
Home

تخزين البيانات 54. ...................................................
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العمليات والشاشات الرئيسية

جدول
المحتويات

األجزاء ومفاتيح التحكم
الجانب األمامي

القائمة
Home
الفهرس

سماعات الرأس

 الزر REC/STOP

لبدء/إيقاف التسجيل.
يمكنك تسجيل الصوت باستخدام المايكروفون
المدمج بالمشغل ( ص .)41
يمكنك ً
أيضا تسجيل برنامج  FMالمستقبل حال ًيا
(الطراز  NWZ-B152F/B153Fفقط)
( ص .)37
 الزر –VOL +*1/

لضبط مستوى الصوت.
 الزر ZAP

للتغيير بين وضع التشغيل العادي ووضع التشغيل
 ( ZAPPINص .)24
يمكنك ً
أيضا تغيير نطاق تشغيل مقاطع األغاني
في وضع التشغيل  ( ZAPPINص .)25

 الزر BASS/PLAY MODE

*2

لتنشيط وظيفة الجهير من أجل تعزيز نطاق
الصوت المنخفض ( ص .)29
يمكنك ً
أيضا تغيير وضع التشغيل ( ص .)28
 الزر *

1

لتشغيل/إيقاف تشغيل المشغل ( ص .)9
لبدء/إيقاف تشغيل األغنية بشكل مؤقت
( ص  ،)21أو إلعادة بدء/إيقاف التسجيل
بشكل مؤقت ( ص .)41 ،37
عند ظهور قائمة على الشاشة ،استخدم هذا الزر
لتأكيد أحد عناصر القائمة ( ص .)12

 المفتاح الدوار
أدره لالنتقال إلى بداية األغنية ،أو للترجيع/التقديم
السريع ( ص .)21
عند ظهور قائمة على الشاشة ،أدره لتحديد أحد
عناصر القائمة ( ص .)12
يُتبع 

*1
*2

هناك نقاط لمسية .استخدمها لمساعدتك في عمليات الزر.
على المشغل
يتم تنشيط الوظيفة المميزة بالعالمة
عند الضغط مع االستمرار على الزر المناظر.
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العمليات والشاشات الرئيسية

جدول
المحتويات

الجانب األمامي

القائمة
Home

سماعات الرأس

 الشاشة
تختلف الشاشة حسب التطبيق النشط حال ًيا
( ص .)45 ،41 ،33 ،21 ،10 ،8

الفهرس

 مقبس ( سماعة الرأس)
لتوصيل سماعات الرأس.
أدخل سن المقبس حتى يثبت في مكانه .ففي
حالة توصيل سماعات الرأس بشكل غير سليم،
سيكون الصوت الصادر من سماعات الرأس ضعي ًفا.

 الزر BACK/HOME

للرجوع إلى القائمة السابقة .اضغط مع االستمرار
على هذا الزر لعرض القائمة الرئيسية
( ص .)12

 مصباح الطاقة
ُيضاء من خالل صمام ثنائي مشع للضوء ()LED
( ص  .)47يختلف نمط اإلضاءة حسب
العملية الجارية.
يُتبع 
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العمليات والشاشات الرئيسية

جدول
المحتويات

الجانب الخلفي

القائمة
Home

 فتحة الحزام
تستخدم لتوصيل حزام (يباع بشكل منفصل).

عند التوصيل باستخدام  ،USBقم بإزالة غطاء
.USB

إلزالة غطاء USB

 الزر RESET

تتم إعادة ضبط المشغل عند الضغط على الزر
 RESETبدبوس صغير أو ما إلى ذلك
( ص .)56
عند تشغيل المشغل بعد إعادة ضبطه ،يقوم
المشغل بإعادة تنشيط العناصر المضبوطة ساب ًقا.
 المفتاح HOLD

يمكنك حماية المشغل من التشغيل غير المقصود
أثناء حمله بضبط المفتاح .HOLD
فبتحريك المفتاح  HOLDفي اتجاه السهم
( ،)يتم تعطيل جميع أزرار التشغيل .وعند
الضغط على أية أزرار أثناء تنشيط وظيفة التعليق،
تظهر [ ]HOLDعلى الشاشة .وفي حالة تحريك
المفتاح  HOLDإلى الموضع المعاكس ،يتم
إلغاء وظيفة التعليق.

موصل USB

الفهرس

( MIC المايكروفون)
انظر  ص .41

 غطاء USB
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العمليات والشاشات الرئيسية

جدول
المحتويات

شاشة التشغيل

012 SHUF BASS

القائمة
Home

Song 12
Folder 1

الفهرس

 مؤشر عنوان األغنية/اسم الملف
 مؤشر نطاق التشغيل
 شريط تقدم التشغيل
 مؤشر حالة التشغيل
لعرض وضع التشغيل الحالي.
 :تشغيل :/إيقاف مؤقت
 :ترجيع سريع :/تقديم سريع
 مؤشر رقم األغنية الحالية

 مؤشر وضع التشغيل
لعرض رمز وضع التشغيل الحالي ( ص .)28
وفي حالة ضبط وضع التشغيل على [،]Normal
ال يظهر أي رمز.
 مؤشر وضع التشغيل ZAPPIN
لإلشارة إلى حالة التشغيل ZAPPIN
( ص .)23

 مؤشر وظيفة الجهير/وضع موازن الصوت
لعرض ما إذا كانت وظيفة الجهير ( ص )29
نشطة أم ال ،أو وضع موازن الصوت النشط
( ص .)30
 مؤشر الشحن المتبقي بالبطارية
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العمليات والشاشات الرئيسية

الزر 

جدول
المحتويات

تشغيل وإيقاف تشغيل المشغل

القائمة
Home

 تلميح

 في حالة ظهور [ ]HOLDعلى الشاشة ،حرك المفتاح  HOLDفي االتجاه المعاكس للسهم ( )إللغاء وظيفة
التعليق.

إليقاف تشغيل المشغل
اضغط مع االستمرار على الزر  إليقاف تشغيل المشغل .تظهر [.]POWER OFF
 تلميح

 في حالة عدم القيام بأية عملية لفترة زمنية معينة في وضع اإليقاف ،يتم إيقاف تشغيل الشاشة تلقائ ًيا لتوفير طاقة
البطارية .وإذا لم يتم القيام بأية عملية لفترة طويلة ،فيتم إيقاف تشغيل المشغل بالكامل .ويتم استهالك البطارية
بشكل منخفض في هذه الحالة.
 ال يمكنك استخدام المشغل عند توصيله بالكمبيوتر .فافصل المشغل قبل استخدامه.

الفهرس

لتشغيل المشغل
اضغط على الزر  لتشغيل المشغل .ويستأنف المشغل العملية من النقطة التي قمت عندها بإيقاف
تشغيله في آخر مرة.
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العمليات والشاشات الرئيسية

القائمة الرئيسية

*1

الفهرس

Music Library
تظهر الرموز في القائمة الرئيسية ،ويتغير لون الرمز المحدد.

*

1

[]Voice

لتشغيل/حذف ملف صوتي مسجل ( ص .)41

[]Music Library

لتشغيل األغاني المنقولة على المشغل ( ص .)21

[]FM

لتشغيل راديو  ،FMأو لتشغيل/حذف برنامج  FMمسجل ( ص .)33
لضبط وظيفة الموسيقى أو  1*FMأو تسجيل الصوت أو إعدادات المشغل
( ص .)45

[]Settings

* 1يظهر الرمز

القائمة
Home

يوضح الجدول التالي عناصر القائمة الرئيسية .للحصول على تفاصيل حول الئحة عناصر كل قائمة ،انظر
 ص .11
للحصول على تفاصيل حول كل عنصر من عناصر القائمة ،ارجع إلى الصفحة المرجعية المحددة.

جدول
المحتويات

حول القائمة الرئيسية

والعناصر المرتبطة بوظيفة [ ]FMعلى الطراز  NWZ-B152F/B153Fفقط.
يُتبع 

الفهرس

القائمة
Home

جدول
المحتويات

العمليات والشاشات الرئيسية
]Settings[
]Music Settings[
28.............................. ]Play Mode[
30.................................]Equalizer[
25......................]ZAPPIN Range[
1
*]FM Settings[
40......................]Scan Sensitivity[
35......................]FM Auto Preset[
]Rec Settings[
44..............]Voice Record Codec[
]Common Settings[
45 ،17..................]Set Date-Time[
46............]AVLS(Volume Limit)[
46........................................ ]Beep[
47.................. ]Power Save Mode[
47......................................... ]LED[
47..................................]Contrast[
48................................. ]Information[
49 ،16................................ ]Language[
]Initialize[
50...................]Reset All Settings[
51.................................... ]Format[

 فقطNWZ-B152F/B153F  الطراز1*

41. ......................................... ]Voice[

43...............................]Play Rec Data[
42...........................]Delete Rec Data[

21. ............................]Music Library[

26 ،21.......................... ]Now Playing[
26........................................... ]Folder[
26...................................... ]All Songs[
26.............................................]Artist[
26...........................................]Album[
26.........................................]Playlists[
26............................................]Genre[
26................................. ]Release Year[

33. .......................................... 1*]FM[

33......................................... ]Manual[
33............................................ ]Preset[
39...............................]Play Rec Data[
38...........................]Delete Rec Data[
36....................................]Add Preset[
36................................]Delete Preset[
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العمليات والشاشات الرئيسية

تعتبر القائمة الرئيسية هي نقطة بداية كل تطبيق ،مثل البحث عن األغاني وتغيير اإلعدادات وما إلى ذلك.
يمكنك عرض القائمة الرئيسية بالضغط مع االستمرار على الزر  BACK/HOMEبالمشغل.

القائمة
Home

الزر 

الفهرس

Music Library
المفتاح الدوار

الزر BACK/HOME

من القائمة الرئيسية ،يمكنك تحديد العنصر المطلوب على الشاشة.
أدر المفتاح الدوار إلى  /لتحديد أحد عناصر القائمة ،ثم اضغط على الزر  *للتأكيد.
* 1هناك نقطة لمسية .استخدمها لمساعدتك في عمليات الزر.
1

 :/ لتحديد أحد عناصر القائمة.
 الزر  :لتأكيد أحد عناصر القائمة.
في هذا الدليل ،يتم توضيح إرشادات التشغيل من القائمة الرئيسية كما يلي.
مثال :من القائمة الرئيسية ،حدد [  ]Folder[  ]Music Libraryالمجلد
المطلوب  األغنية المطلوبة.
يتم أدناه توضيح العمليات الفعلية للمثال الموضح أعاله.



جدول
المحتويات

كيفية استخدام القائمة الرئيسية

اضغط مع االستمرار على الزر BACK/HOME

حتى تظهر القائمة الرئيسية.
تظهر القائمة الرئيسية.

الزر BACK/HOME

يُتبع 
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العمليات والشاشات الرئيسية

Music Library

 أدر المفتاح الدوار إلى )  (لتحديد
األغنية المطلوبة ،ثم اضغط على الزر 
للتأكيد.
تظهر شاشة تشغيل الموسيقى ويبدأ التشغيل.

Play All
Song 1
Song 2
Song 12
Folder 1
012 SHUF BASS

للرجوع إلى القائمة الرئيسية أثناء التشغيل
اضغط مع االستمرار على الزر .BACK/HOME
للرجوع إلى الشاشة السابقة أثناء التشغيل
اضغط على الزر .BACK/HOME

القائمة
Home

 أدر المفتاح الدوار إلى )  (لتحديد
المجلد المطلوب ،ثم اضغط على الزر 
للتأكيد.
تظهر شاشة الئحة أغاني المجلد المحدد.

Play All
Folder 1
Folder 2

الفهرس

 أدر المفتاح الدوار إلى )  (لتحديد
[ ،]Folderثم اضغط على الزر  للتأكيد.
تظهر شاشة الئحة المجلدات.
 يمكنك تمرير الالئحة بتدوير المفتاح الدوار
إلى )  (مع االستمرار في الضغط
عليه.

Now Playing
Folder
All Songs

جدول
المحتويات

 اضغط على الزر  للتأكيد.
تظهر شاشة قائمة مكتبة الموسيقى.
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البدء
االبدء

جدول
المحتويات

شحن البطارية
تتم إعادة شحن بطارية المشغل أثناء توصيله بكمبيوتر قيد التشغيل.

القائمة
Home
الفهرس
قم بإزالة غطاء  USBوتوصيل موصل  USBبموصل  USBيوجد بالكمبيوتر .عندما يعرض مؤشر الشحن
 ،يكون الشحن قد اكتمل (يستغرق الشحن حوالي  70دقيقة).
المتبقي بالبطارية على الشاشة:
عند استخدام المشغل ألول مرة أو إذا لم تستخدمه لفترة طويلة ،فأعد شحنه بالكامل (حتى يظهر مؤشر
).
البطارية

حول مؤشر البطارية
يوضح رمز البطارية على الشاشة مقدار الطاقة المتبقية تقري ًبا .وبنفاد طاقة البطارية ،يظهر الرمز على النحو
التالي:
في حالة ظهور [ ،]LOW BATTERYال يمكنك استخدام المشغل .وفي هذه الحالة ،اشحن البطارية
بتوصيل المشغل بالكمبيوتر .انظر  ص  76حول مدة البطارية.
 تلميح
 عند شحن بطارية مستنفدة ،يومض مصباح الطاقة في اتجاه عقارب الساعة وال يظهر شيء على الشاشة.
يُتبع 
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البدء

القائمة
Home
الفهرس

 في حالة شحن المشغل بعد التوقف عن استخدامه لفترة طويلة ،قد ال يتعرف الكمبيوتر عليه أو ال يظهر شيء على
الشاشة .اشحن المشغل لمدة  5دقائق ،وسيبدأ في العمل على نحو سليم.
 اشحن البطارية في درجة حرارة محيطة تتراوح من  5إلى  35درجة مئوية .إذا حاولت شحن البطارية في درجة حرارة
محيطة خارج هذا النطاق ،فقد يظهر الرمز وال يمكن إجراء الشحن.
 إذا كنت ال تنوي استخدام المشغل ألكثر من نصف عام ،فاشحن البطارية مرة واحدة على األقل خالل هذه الفترة
للحفاظ على أداء البطارية.
 يمكن إعادة شحن البطارية حوالي  500مرة قبل انتهاء عمرها االفتراضي .وقد يختلف هذا الرقم حسب الظروف التي
يتم استخدام المشغل فيها.
 قد تتداخل بعض أجهزة  USBالموصلة بالكمبيوتر مع التشغيل السليم للمشغل.
 ال نضمن عمل المشغل باستخدام كمبيوتر ُمجمعُ /معدل بشكل شخصي.
 إذا انتقل الكمبيوتر إلى أحد أوضاع توفير الطاقة ،مثل السكون أو اإلسبات حتى أثناء التوصيل عبر  ،USBفال يتم شحن
بطارية المشغل .فبدالً من ذلك ،يستمر المشغل في سحب الطاقة من البطارية ،مما يؤدي إلى تفريغ شحنتها.
 ال تترك المشغل موص ًال لفترات طويلة بكمبيوتر محمول غير موصل بمحول تيار متردد ،فقد يؤدي المشغل إلى تفريغ
بطارية الكمبيوتر.
 أثناء توصيل المشغل بالكمبيوتر ،ال تقم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر أو إعادة تشغيله أو إخراجه من وضع السكون .فقد
تؤدي هذه العمليات إلى حدوث عطل بالمشغل .افصل المشغل عن الكمبيوتر قبل القيام بهذه العمليات.
 قد تتزايد السخونة أثناء الشحن .وال يعتبر ذلك عط ًال.

جدول
المحتويات

مالحظة
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البدء

يمكنك التحديد من بين مجموعة مختلفة من لغات عرض القوائم والرسائل على المشغل.

 من القائمة الرئيسية ،حدد
اللغة

يتم عرض الرسائل والقوائم باللغة
اإلنجليزية

[]English
[]Español
[]Français

[]Português
[]Русский
[

]

[

]

[

]

]  [Language]  [Settingsإعداد اللغة المطلوب.

اإلسبانية
الفرنسية
البرتغالية
الروسية
الصينية المبسطة
الصينية التقليدية
الكورية

الفهرس

المفتاح الدوار

الزر BACK/HOME

القائمة
Home

الزر 

جدول
المحتويات

تحديد لغة العرض []Language
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البدء

ال يتم ضبط التاريخ والوقت بشكل افتراضي .اضبط التاريخ والوقت الحاليين وف ًقا لما يلي.

 من القائمة الرئيسية ،حدد
[.]Set Date-Time

[ ]Common Settings[  ]Settings

 أدر المفتاح الدوار لتحديد العام ،ثم اضغط على الزر  للتأكيد.
 يمكن ضبط العام والشهر والتاريخ والساعة والدقائق .كرر هذه الخطوة لضبط كل عنصر.

لعرض الوقت الحالي
أثناء تنشيط وظيفة التعليق ،اضغط على أي زر.
مالحظة

 إذا تركت المشغل لفترة من الوقت والبطارية مستنفدة ،فقد تتم إعادة ضبط التاريخ والوقت.
 إذا لم يتم استخدام المشغل لفترة زمنية طويلة ،فقد تحتاج إلى ضبط إعدادات التاريخ والوقت مرة أخرى.
 قد يحدث خلل في الساعة بمعدل يصل إلى  60ثانية في الشهر .وفي هذ الحالة ،اضبط الوقت الحالي مرة أخرى.

الفهرس

المفتاح الدوار

الزر BACK/HOME

القائمة
Home

الزر 

جدول
المحتويات

ضبط التاريخ والوقت
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البدء

القائمة
Home

لالستمتاع بالموسيقى على المشغل ،تحتاج إلى تجهيز البيانات على الكمبيوتر .يمكنك استيراد الموسيقى
من األسطوانات الصوتية المضغوطة أو من اإلنترنت أو ما إلى ذلك من مصادر.
برنامجا مناس ًبا ،مثل  Windows Media Playerاإلصدار 11
الستيرد الموسيقى إلى الكمبيوتر ،استخدم
ً
أو  .12وللحصول على معلومات تفصيلية حول كيفية استيراد البيانات ،ارجع إلى  Helpالخاص بكل برنامج.
للحصول على تفاصيل حول تنسيقات الملفات المدعومة ،انظر «صيغة الملف المدعومة» ( ص .)74

جدول
المحتويات

الحصول على الموسيقى

الفهرس
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البدء

يمكنك نقل البيانات مباشر ًة من خالل اإلمساك واإلسقاط في  Windows Explorerعلى الكمبيوتر.

 يمكنك ً
أيضا نقل الموسيقى باستخدام برنامج  Windows Media Playerاإلصدار  11أو  .12وللحصول على
تفاصيل حول االستخدام أو الدعم الخاص ببرنامج  ،Windows Media Playerارجع إلى معلومات برنامج
 Windows Media Playerمن موقع الويب التالي:

الفهرس

http://support.microsoft.com/

القائمة
Home

 تلميح

جدول
المحتويات

نقل الموسيقى

مالحظة

 يمكن فقط تشغيل ملفات  MP3/WMAعلى المشغل ( ص .)74
 إذا قمت بتشغيل أو إعادة تشغيل الكمبيوتر أثناء توصيل المشغل به ،فقد يحدث عطل بالمشغل .وفي هذه الحالة،
اضغط على الزر  RESETبالمشغل إلعادة ضبطه ( ص  .)56وافصل المشغل عن الكمبيوتر قبل تشغيل أو إعادة
تشغيل الكمبيوتر.

 قم بتوصيل موصل  USBالخاص بالمشغل بالكمبيوتر.
أدخل موصل  USBبالكامل.
 افتح [جهاز الكمبيوتر] أو [الكمبيوتر]  ،]Storage Media] - [WALKMAN[ -ثم حدد
المجلد الذي تريد تخزين الملفات الصوتية به.
قد يختلف هيكل البيانات حسب نظام الكمبيوتر لديك.
 اسحب الملفات وأسقطها في المجلد المحدد.
يُتبع 

20

البدء

القائمة
Home
الفهرس

 توخ الحذر لتجنب صدم المشغل أو الضغط عليه عن غير قصد ،وبخاص ًة عند توصيله بالكمبيوتر .فقد يتلف نتيجة
لذلك.
 ال تفصل المشغل أثناء نقل الملفات .ففي حالة القيام بذلك ،قد يتلف الملف الجاري نقله.
 في حالة فصل المشغل أثناء نقل الملفات ،قد تتبقى ملفات غير ضرورية في المشغل .وفي هذه الحالة ،انقل الملفات
الصالحة لالستخدام إلى الكمبيوتر مرة أخرى وقم بتهيئة المشغل ( ص .)51
 قد ال يتم تشغيل بعض الملفات على المشغل نظ ًرا لحمايتها بموجب حقوق النشر.
 للحصول على تفاصيل حول سعة الملفات والمجلدات ،انظر «أقصى عدد يمكن تسجيله من الملفات أو المجلدات
(تقري ًبا)» ( ص .)75
 قد يختلف هيكل البيانات حسب نظام الكمبيوتر لديك.
 قد يستغرق المشغل بعض الوقت لبدء التشغيل أو عرض الئحة الملفات/المجلدات عند تخزين العديد من الملفات أو
المجلدات على المشغل.

جدول
المحتويات

مالحظة
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تشغيل الموسيقى
تشغيل الموسيقى

الزر 

الفهرس

Music Library
المفتاح الدوار

الزر BACK/HOME

 من القائمة الرئيسية ،حدد [.]Now Playing]  [Music Library
تظهر شاشة تشغيل الموسيقى ويبدأ التشغيل من آخر أغنية استمعت إليها.
 للحصول على معلومات حول شاشة التشغيل ،انظر «شاشة التشغيل» ( ص .)8
 عند تحديد [ ،]Music Libraryتظهر قائمة البحث .ويمكنك تحديد طريقة البحث المطلوبة
لعرض شاشة الالئحة والبحث عن األغاني .للحصول على التفاصيل ،انظر «البحث عن األغاني»
( ص .)26
 عند إيقاف تشغيل المشغل من حالة تشغيل األغاني ،يمكنك بدء تشغيل آخر أغنية استمعت إليها
بالضغط على الزر .
للقيام بـ (مؤشر الشاشة)
التشغيل ( / )اإليقاف المؤقت ()

االنتقال إلى بداية األغنية الحالية  /األغنية
التالية
ترجيع ( / )تقديم ( )األغنية
الحالية سري ًعا

القائمة
Home

يمكنك االستماع إلى األغاني المنقولة على المشغل .ويتم تخزين األغاني المنقولة في [Music
.]Library
لتشغيل الموسيقى ،حدد [ ]Music Libraryمن القائمة الرئيسية لعرض شاشة تشغيل الموسيقى.

جدول
المحتويات

تشغيل الموسيقى []Music Library

قم بما يلي
اضغط على الزر .
أدر المفتاح الدوار إلى ./

أدر المفتاح الدوار إلى  /مع االستمرار في الضغط عليه أثناء
التشغيل ثم اتركه عند النقطة المطلوبة.
عند ترجيع/تقديم أغنية سري ًعا

03:38

Song 12
01:23
012

الوقت المنقضي

المدة الكاملة لألغنية/الملف
يُتبع 
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القائمة
Home

 يمكنك تغيير وضع تشغيل األغنية من وضع التشغيل العادي أو وضع التشغيل  ( ZAPPINص .)23
 يوفر المشغل مجموعة مختلفة من أوضاع التشغيل ،بما في ذلك التشغيل العشوائي والتشغيل المتكرر ألغانٍ محددة
( ص .)28
ً
 يمكنك تعزيز النطاق المنخفض (وظيفة الجهير) ( ص  .)29يمكنك أيضا تغيير جودة الصوت من خالل تحديد
موازن الصوت ( ص .)30

جدول
المحتويات

 تلميح

الفهرس
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تشغيل الموسيقى

يوفر  ZAPPINإمكانية التشغيل المتتالي لمقاطع األغاني وف ًقا لمدة سابقة الضبط.

القائمة
Home

ما هو وضع التشغيل ZAPPIN؟

جدول
المحتويات

تشغيل الموسيقى باستخدام وضع التشغيل ZAPPIN

التشغيل العادي
الفهرس

تغيير إلى ZAPPIN

تشغيل ZAPPIN

مقاطع أغانٍ قصيرة يمكن التعرف عليها (حوالي  45ثانية من البداية).
يمكن ضبط نطاق وضع التشغيل  ZAPPINلمقاطع األغاني على [ ]ZAPPIN Shortأو [.]ZAPPIN Long
رجوع إلى التشغيل العادي وإعادة تشغيل
األغنية الحالية من البداية.

التشغيل العادي

24

تشغيل الموسيقى

يمكنك تحديد وضع التشغيل العادي أو وضع التشغيل .ZAPPIN
الزر ZAP

جدول
المحتويات

تغيير إلى وضع التشغيل ZAPPIN

القائمة
Home

لالنتقال إلى األغنية السابقة/التالية ،أو التشغيل بالتبديل في وضع التشغيل ZAPPIN

يمكنك االنتقال إلى األغنية السابقة/التالية ،أو تشغيل األغاني بترتيب عشوائي.
وتكون طريقة التشغيل مماثلة لوضع التشغيل العادي.

للرجوع إلى التشغيل العادي
اضغط على الزر  ZAPفي وضع التشغيل  ZAPPINعند عرض شاشة التشغيل .وعند استئناف التشغيل
العادي ،يتم سماع "."Zappin out

الفهرس

 أثناء التشغيل العادي وعرض شاشة التشغيل ،اضغط على الزر .ZAP
يتم سماع " "Zappin inويبدأ وضع التشغيل .ZAPPIN
يقوم المشغل بتشغيل مقاطع األغاني لحوالي  4ثوانٍ ([ )]ZAPPIN Shortأو  15ثانية
([ )]ZAPPIN Longلكل مقطع.
 عند تحديد وضع التشغيل  ،ZAPPINيتم عرض على الشاشة.
 يتم تشغيل األغنية بعد  45ثانية تقري ًبا من بدايتها .وإذا كانت مدة األغنية أقل من  45ثانية ،فيتم
تشغيل األغنية من نقطة ما قبل نهايتها.

25
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يمكن ضبط نطاق تشغيل مقاطع األغاني على [ ]ZAPPIN Shortأو [.]ZAPPIN Long
الزر 

القائمة
Home
الفهرس

المفتاح الدوار

الزر ZAP

الزر BACK/HOME

 أثناء تشغيل  ZAPPINوعرض شاشة التشغيل ،اضغط مع االستمرار على الزر .ZAP
تظهر شاشة الضبط.
 أدر المفتاح الدوار لتحديد اإلعداد المطلوب واضغط على الزر  للتأكيد.
 تلميح

 يمكنك تحديد اإلعداد المطلوب من القائمة الرئيسية من خالل تحديد
  ]ZAPPIN Range[ اإلعداد المطلوب.

]]Music Settings[  ]Settings

الئحة إعدادات []ZAPPIN Range
عنصر الضبط

جدول
المحتويات

تغيير نطاق تشغيل مقاطع األغاني في وضع التشغيل ZAPPIN

[]ZAPPIN Short

الوصف
لتشغيل مقاطع األغاني لمدة  4ثوانٍ تقري ًبا لكل مقطع( .اإلعداد االفتراضي)

[]ZAPPIN Long

لتشغيل مقاطع األغاني لمدة  15ثانية تقري ًبا لكل مقطع.
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يمكنك البحث عن األغاني المطلوبة بطرق مختلفة ،مثل البحث بالمجلد أو الفنانين أو اسم األلبوم أو ما
إلى ذلك من طرق.

 من القائمة الرئيسية ،حدد
المطلوبة.

الفهرس

المفتاح الدوار

القائمة
Home

الزر 

الزر BACK/HOME

[  ]Music Libraryطريقة البحث المطلوبة  األغنية

 حدد العناصر على النحو التالي حتى تظهر الئحة أغانٍ .

طريقة البحث
عنصر الضبط

[]Now Playing
[]Folder
[]All Songs
[]Artist
[]Album
[]Playlists
[]Genre
[]Release Year

جدول
المحتويات

البحث عن األغاني

الوصف
لبدء تشغيل آخر ملف استمعت إليه.
لتحديد  أغنية.

لتحديد أغنية من الئحة األغاني.
لتحديد فنان  ألبوم  أغنية.
لتحديد ألبوم  أغنية.
لتحديد الئحة أغانٍ  أغنية.
لتحديد نوع  ألبوم  أغنية.
لتحديد عام طرح  أغنية.

للرجوع إلى القائمة السابقة
اضغط على الزر .BACK/HOME
يُتبع 
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 يمكنك تعديل أو تغيير معلومات عالمة  ID3والئحة التشغيل باستخدام برنامج Windows Media Player
اإلصدار  11أو  .12وللحصول على تفاصيل حول االستخدام أو الدعم الخاص ببرنامج ،Windows Media Player
ارجع إلى معلومات برنامج  Windows Media Playerمن موقع الويب التالي:

جدول
المحتويات

 تلميح

http://support.microsoft.com/

الفهرس

 يمكن تصنيف األغاني التي تتضمن معلومات عالمة  ID3فقط بشكل تلقائي من ِقبل المشغل.
 إذا كانت األغنية ال تتضمن معلومات للفنان أو األلبوم ،فتظهر [ .]Unknownوإذا كانت األغنية ال تحمل اس ًما ،فقم
بتسميتها على الكمبيوتر.
 للحصول على تفاصيل حول سعة الملفات والمجلدات ،انظر «أقصى عدد يمكن تسجيله من الملفات أو المجلدات
(تقري ًبا)» ( ص .)75
 قد يستغرق المشغل بعض الوقت لبدء التشغيل أو عرض الئحة الملفات/المجلدات عند تخزين العديد من الملفات أو
المجلدات على المشغل.

القائمة
Home

مالحظة
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يوفر المشغل مجموعة مختلفة من أوضاع التشغيل ،بما في ذلك التشغيل العشوائي والتشغيل المتكرر
ألغانٍ محددة.

الفهرس

المفتاح الدوار

الزر BACK/HOME

 اضغط مع االستمرار على الزر  BASS/PLAY MODEأثناء التشغيل أو اإليقاف المؤقت.
تظهر شاشة الضبط.
 أدر المفتاح الدوار لتحديد اإلعداد المطلوب واضغط على الزر  للتأكيد.
 تلميح

 يمكنك تحديد اإلعداد المطلوب من القائمة الرئيسية من خالل تحديد
  [Play Mode] اإلعداد المطلوب.

[[Music Settings]  ]Settings

الئحة إعدادات []Play Mode

نوع وضع التشغيل/الرمز

الوصف

[/]Normalبدون رمز

بعد انتهاء األغنية الحالية ،يتم تشغيل جميع أغاني المجلد/األلبوم/الفنان المحدد
مرة واحدة( .اإلعداد االفتراضي)
بعد انتهاء األغنية الحالية ،يتم تشغيل جميع أغاني المجلد/األلبوم/الفنان المحدد
بشكل متكرر.
يتم تشغيل األغنية الحالية بشكل متكرر.

تكرار الكل بشكل عشوائي/

بعد انتهاء األغنية الحالية ،يتم تشغيل جميع أغاني المجلد/األلبوم/الفنان المحدد
بترتيب عشوائي.

تكرار الكل/
تكرار أغنية واحدة/

القائمة
Home

الزر 

الزر BASS/PLAY MODE

جدول
المحتويات

تغيير وضع التشغيل []Play Mode
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القائمة
Home

يمكنك تعزيز النطاق المنخفض (وظيفة الجهير) بالضغط على الزر .BASS/PLAY MODE
يمكنك ً
أيضا تغيير جودة الصوت حسب نوع الموسيقى وما إلى ذلك من عوامل من خالل ضبط موازن
الصوت.

جدول
المحتويات

ضبط جودة الصوت

تنشيط وظيفة الجهير
الزر BASS/PLAY MODE

 اضغط على الزر .BASS/PLAY MODE
في كل مرة تضغط فيها على الزر  ،BASS/PLAY MODEيتم تنشيط وظيفة الجهير أو إلغاء
تنشيطها.
 عند تنشيط وظيفة الجهير ،يتم عرض الرمز [ ]BASSعلى الشاشة.
 تلميح

 عند مستوى الصوت المرتفع ،يتم تحديد تأثير وظيفة الجهير لحماية السمع.
مالحظة

 في حالة تشغيل وظيفة الجهير أثناء تنشيط إعداد موازن الصوت ،يتم تعطيل إعداد موازن الصوت .وسيتم استئناف
إعداد موازن الصوت عند إيقاف تشغيل وظيفة الجهير.
 عند تنشيط وظيفة الجهير ،يضيء مصباح الطاقة ( ص  .)6وبرغم ذلك ،ال يضيء مصباح الطاقة أثناء استقبال راديو
 ( FMص  ،)33أو عند ضبط اإلعداد [ ]LEDعلى [ ( ]LED OFFص .)47

الفهرس

يمكنك ً
أيضا تعزيز النطاق المنخفض (وظيفة الجهير) بالضغط على الزر .BASS/PLAY MODE
يتم تنشيط وظيفة الجهير بشكل افتراضي.
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تشغيل الموسيقى

جدول
المحتويات

تغيير جودة الصوت []Equalizer

يمكنك ضبط جودة الصوت المطلوبة لكل أغنية حسب نوع الموسيقى وما إلى ذلك من عوامل.
الزر 

القائمة
Home

 من القائمة الرئيسية ،حدد
إعداد موازن الصوت المطلوب.

الفهرس

المفتاح الدوار

الزر BACK/HOME

[ ]Equalizer[  ]Music Settings[  ]Settings

الئحة إعدادات []Equalizer
عنصر الضبط/الرمز
[/]Noneبدون رمز

الوصف
إليقاف تشغيل موازن الصوت( .اإلعداد االفتراضي)

[/]Heavy

لتعزيز النطاقات المرتفعة والمنخفضة للحصول على صوت قوي.
لتعزيز صوت النطاق األوسط ،وهو مثالي لألصوات.
لتعزيز النطاقات المرتفعة والمنخفضة للحصول على صوت مفعم بالحيوية.
لتعزيز النطاقات المرتفعة والمنخفضات حتى يمكن سماع المستويات المنخفضة
بمزيد من الوضوح.
إعدادات صوت قابلة للتخصيص من ِقبل المستخدم .انظر  ص  31للضبط.

[/]Pop
[/]Jazz
[/]Unique
[/]Custom

مالحظة

 في حالة تشغيل وظيفة الجهير أثناء تنشيط إعداد موازن الصوت ،يتم تعطيل إعداد موازن الصوت .وسيتم استئناف
إعداد موازن الصوت عند إيقاف تشغيل وظيفة الجهير.
 أثناء تنشيط وظيفة الجهير ،ال يمكنك تغيير إعداد موازن الصوت.
 إذا تسبب إعداد موازن الصوت المحدد في تشوش الصوت ،فاخفض مستوى الصوت.
يُتبع 

تشغيل الموسيقى
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الزر 

جدول
المحتويات

لضبط القيم المخصصة
يمكن ضبط قيمة «موازن الصوت» خماسي الموجات بشكل مسبق كإعداد [.]Custom

القائمة
Home

 من القائمة الرئيسية ،حدد
[ ]Editالمعروضة أسفل ].[Custom
تظهر شاشة الضبط.

[ ]Equalizer[  ]Music Settings[  ]Settings



أدر المفتاح الدوار لتحديد مستوى الصوت ( 7مستويات :من  -3إلى  )+3واضغط على الزر 

للتأكيد.
 يمكن ضبط الموجات الخمس (من  100هرتز إلى  10كيلو هرتز) .كرر هذه الخطوة لضبط
مستوى صوت كل موجة.

الفهرس

المفتاح الدوار

الزر BACK/HOME
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مالحظة

القائمة
Home

عند حذف األغاني من المشغل ،استخدم البرنامج الذي استخدمته لنقل األغاني أو استخدم Windows
.Explorer
للحصول على تفاصيل حول اسخدام البرنامج ،انظر  Helpالخاص بالبرنامج.

جدول
المحتويات

حذف األغاني

 يتعذر على المشغل نفسه حذف األغاني دون توصيله بالكمبيوتر.

الفهرس
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االستماع إلى/التسجيل من راديو ( FMالطراز )(NWZ-B152F/B153F

لالستماع إلى راديو  ،FMحدد

[ ]FMمن القائمة الرئيسية لعرض شاشة راديو .FM

المفتاح الدوار

الزر BACK/HOME

مالحظة

 يعمل سلك سماعة الرأس كالهوائي ،ولذلك افرده إلى أبعد حد ممكن.

االستماع إلى راديو FM
 من القائمة الرئيسية ،حدد
تظهر شاشة راديو .FM
 :]Manual[ في وضع التوليف اليدوي ،يمكنك تحديد المحطات اإلذاعية من خالل التردد.
 :]Preset[ في وضع التوليف مسبق الضبط ،يمكنك تحديد المحطات اإلذاعية من خالل رقم
الضبط المسبق.
[ ]Manual]  [FMأو [.]Preset

 حدد التردد أو رقم الضبط المسبق المطلوب.
 للحصول على تفاصيل حول كيفية تشغيل راديو  ،FMانظر «شاشة راديو  ( »FMص .)34
 تلميح

 الستخدام وضع التوليف مسبق الضبط ([ ،)]Presetتحتاج أوالً إلى تسجيل المحطات مسبقة الضبط .ويمكنك ضبط
محطة قابلة لالستقبال بشكل مسبق باستخدام وظيفة [ ( ]FM Auto Presetص  ،)35أو إجراء الضبط المسبق
للمحطات القابلة لالستقبال يدو ًيا ( ص .)36

الفهرس

FM

القائمة
Home

الزر 

جدول
المحتويات

االستماع إلى راديو FM
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االستماع إلى/التسجيل من راديو ( FMالطراز (NWZ-B152F/B153F

جدول
المحتويات

شاشة راديو FM

شاشة راديو  FMفي وضع التوليف اليدوي

BASS

* 1يتم عرض رقم الضبط المسبق فقط عند ضبط التردد الحالي مسب ًقا ( ص .)36

عمليات التشغيل في وضع التوليف اليدوي
للقيام بـ
1
تحديد التردد السابق/التالي*

قم بما يلي
أدر المفتاح الدوار إلى ./

أدر المفتاح الدوار إلى  /مع االستمرار في الضغط عليه.

تحديد المحطة اإلذاعية القابلة لالستقبال
2
السابقة/التالية*
إيقاف استقبال راديو  FMبشكل مؤقت /اضغط على الزر .
استئناف التشغيل

* 1يتم تغيير التردد بمعدل  0.1ميجاهرتز.
* 2إذا كانت الحساسية مرتفعة للغاية ،فقم بتغيير اإلعداد [ ]Scan Sensitivityإلى [ ( ]Lowص .)40

شاشة راديو  FMفي وضع التوليف مسبق الضبط

90.0MHz

P01

BASS

رقم الضبط المسبق

 تلميح
ً
 الستخدام وضع التوليف مسبق الضبط ([ ،)]Presetتحتاج أوال إلى تسجيل المحطات مسبقة الضبط .ويمكنك ضبط
محطة قابلة لالستقبال بشكل مسبق باستخدام وظيفة [ ( ]FM Auto Presetص  ،)35أو إجراء الضبط المسبق
للمحطات القابلة لالستقبال يدو ًيا ( ص .)36

عمليات التشغيل في وضع التوليف مسبق الضبط
للقيام بـ

قم بما يلي

تحديد رقم الضبط المسبق السابق/التالي أدر المفتاح الدوار إلى ./
إيقاف استقبال راديو  FMبشكل مؤقت /اضغط على الزر .
استئناف التشغيل

الفهرس

رقم الضبط المسبق*

1

التردد

القائمة
Home

090.0MHz P01
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االستماع إلى/التسجيل من راديو ( FMالطراز (NWZ-B152F/B153F

 من القائمة الرئيسية ،حدد

] [FM Settings]  [Settings

 تلميح

 إذا كانت الحساسية العالية تجعل المشغل يستقبل العديد من المحطات اإلذاعية غير المرغوبة ،فقم بتغيير اإلعداد
[ ]Scan Sensitivityإلى [ ( ]Lowص .)40

الفهرس

].[OK]  [FM Auto Preset
سيتم ضبط المحطات اإلذاعية القابلة لالستقبال مسب ًقا بترتيب من التردد المنخفض إلى العالي.
تظهر [ ]COMPLETEعند اكتمال الضبط المسبق ،ثم يتم استقبال المحطة سابقة الضبط األولى.
 حدد [ ]Cancelإللغاء الضبط المسبق التلقائي.

القائمة
Home

يمكن إجراء الضبط المسبق لما يصل إلى  30محطة إذاعية قابلة لالستقبال في منطقتك بشكل تلقائي من
خالل تحديد [ .]FM Auto Presetفعند استخدام راديو  FMألول مرة أو عند االنتقال إلى منطقة
جديدة ،نوصي بإجراء الضبط المسبق للمحطات اإلذاعية القابلة لالستقبال من خالل تحديد
[.]FM Auto Preset

جدول
المحتويات

الضبط المسبق للمحطات اإلذاعية بشكل تلقائي []FM Auto Preset
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يمكنك إجراء الضبط المسبق للمحطات اإلذاعية التي يتعذر على اإلعداد [ ]FM Auto Presetاكتشافها
( ص .)35
 اضغط على الزر .BACK/HOME

 تلميح

 يمكنك إجراء الضبط المسبق لما يصل إلى  30محطة.

حذف المحطات اإلذاعية مسبقة الضبط
 في شاشة راديو  ،FMاضغط على الزر .BACK/HOME
 حدد [  ]Delete Presetرقم الضبط المسبق الذي تنوي حذفه .]OK[ 
يتم حذف المحطة اإلذاعية مسبقة الضبط.

الفهرس

 حدد  [Add Preset] رقم الضبط المسبق المطلوب.
يتم إجراء الضبط المسبق للتردد المحدد في الخطوة  1على رقم الضبط المسبق المحدد.
 في حالة تحديد رقم ضبط مسبق مخصص بالفعل لتردد آخر ،تظهر رسالة لتأكيد رغبتك في استبدال
اإلعداد .سيؤدي تحديد [ ]OKإلى استبدال اإلعداد.

القائمة
Home

 من القائمة الرئيسية ،حدد

]  [Manual]  [FMالتردد المطلوب.

جدول
المحتويات

إجراء الضبط المسبق للمحطات اإلذاعية بشكل يدوي
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االستماع إلى/التسجيل من راديو ( FMالطراز (NWZ-B152F/B153F

يمكنك التسجيل من راديو  FMعلى المشغل وتشغيل برامج راديو  FMالمسجلة.

 اضغط على الزر .REC/STOP
يبدأ التسجيل.
 إليقاف التسجيل بشكل مؤقت ،اضغط على الزر  .واضغط عليه مرة أخرى الستئناف التسجيل.
 اضغط على الزر  REC/STOPمرة أخرى إليقاف التسجيل.
 يتم حفظ التسجيل كملف باسم [ 1*]FRnnnnفي المجلد [.]FM] - [Record
* 1يتم تخصيص أسماء الملفات تلقائ ًيا من [ ]FR0001إلى [.]FR9999

 تلميح

 قد يؤدي التسجيل في مناطق استقبال ذات إشارة رديئة إلى حدوث تشويش .ولذلك ،قم بالتسجيل في منطقة
استقبال ذات إشارة أقوى.
 إن البرامج والملفات الصوتية المسجلة باستخدام المشغل يمكن تشغيلها عليه ( ص  )39أو على الكمبيوتر.
مالحظة

 إذا قمت بإعادة تسمية ملفات المجلد [ ]Recordعلى الكمبيوتر أو وضعت الملفات  -التي تم استيرادها إلى
الكمبيوتر  -مرة أخرى في المجلد [ ،]Recordفقد ال تتمكن من تشغيلها على المشغل.
 ال يمكنك تغيير معدل البت الخاص بتسجيل برامج  .FMويتوفر اإلعداد [ ]Highفقط.

الفهرس

 اضغط مع االستمرار على الزر  REC/STOPأثناء االستماع إلى المحطة التي تريد التسجيل منها.
يتنقل المشغل إلى وضع االستعداد للتسجيل.
 يمكنك ً
أيضا التسجيل من راديو  FMبالضغط على الزر .REC/STOP
اضغط على الزر  .REC/STOPأدر المفتاح الدوار لتحديد [ ،]OKثم اضغط على الزر 
للتأكيد.

القائمة
Home

الزر REC/STOP

جدول
المحتويات

التسجيل من راديو FM
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الزر 

جدول
المحتويات

حذف برامج راديو  FMالمسجلة

القائمة
Home

 من القائمة الرئيسية ،حدد
الذي تنوي حذفه .]OK[ 
يتم حذف برنامج راديو  FMالمحدد.
 حدد [ ]Cancelإللغاء الحذف.
 لحذف جميع برامج راديو  FMالمسجلة ،حدد [.]Delete All

[  ]Delete Rec Data[  ]FMبرنامج راديو  FMالمسجل

الفهرس

المفتاح الدوار

الزر BACK/HOME
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االستماع إلى/التسجيل من راديو ( FMالطراز (NWZ-B152F/B153F

الزر 

جدول
المحتويات

تشغيل برامج راديو  FMالمسجلة

القائمة
Home

 من القائمة الرئيسية ،حدد
الذي تريده.
تظهر شاشة التشغيل ويبدأ تشغيل برنامج راديو  FMالمسجل.
 للحصول على معلومات حول شاشة التشغيل ،انظر «شاشة التشغيل» ( ص .)8
 لالستماع إلى جميع برامج راديو  FMالمسجلة ،حدد [.]Play All

]  [Play Rec Data]  [FMبرنامج راديو  FMالمسجل

الفهرس

المفتاح الدوار

الزر BACK/HOME
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لتغيير إعدادات راديو  ،FMحدد

[ ]Settingsمن القائمة الرئيسية ثم حدد [.]FM Settings

[]Scan Sensitivity

عند تحديد المحطات باستخدام وظيفة [ ( ]FM Auto Presetص  )35أو وضع التوليف اليدوي
( ص  ،)33قد تستقبل وحدة استقبال  FMالعديد من المحطات اإلذاعية غير المرغوبة نظ ًرا الرتفاع
الحساسية للغاية .وفي هذه الحالة ،اضبط االستقبال على [ .]Lowويتم ضبط [ ]Highبشكل افتراضي.
 من القائمة الرئيسية ،حدد

] [FM Settings]  [Settings

].[Low]  [Scan Sensitivity

 لضبط حساسية االستقبال مرة أخرى على الوضع االفتراضي ،حدد [.]High

الفهرس

المفتاح الدوار

الزر BACK/HOME

القائمة
Home

الزر 

جدول
المحتويات

تغيير إعدادات FM

تسجيل الصوت/االستماع إليه

41

تسجيل الصوت/االستماع إليه

الزر REC/STOP

مالحظة

 ال يمكنك تسجيل الصوت أثناء استقبال راديو ( FMالطراز  NWZ-B152F/B153Fفقط) أو مع وظيفة
[ .]Settingsحدد [ ]Voiceأو [ ]Music Libraryمن القائمة الرئيسية لتسجيل الصوت.

 اضغط مع االستمرار على الزر .REC/STOP
يتنقل المشغل إلى وضع االستعداد للتسجيل.
 يمكنك ً
أيضا تسجيل الصوت بالضغط على الزر .REC/STOP
اضغط على الزر  .REC/STOPأدر المفتاح الدوار لتحديد [ ،]OKثم اضغط على الزر 
للتأكيد.
 اضغط على الزر .REC/STOP
يبدأ التسجيل.
 إليقاف التسجيل بشكل مؤقت ،اضغط على الزر  .واضغط عليه مرة أخرى الستئناف التسجيل.
 اضغط على الزر  REC/STOPمرة أخرى إليقاف التسجيل.
 يتم حفظ التسجيل كملف باسم [ 1*]VRnnnnفي المجلد [.]Voice] - [Record
* 1يتم تخصيص أسماء الملفات تلقائ ًيا من [ ]VR0001إلى [.]VR9999

 تلميح

 إن البرامج والملفات الصوتية المسجلة باستخدام المشغل يمكن تشغيلها عليه ( ص  )43أو على الكمبيوتر.
 يمكنك تغيير معدل البت الخاص بالملف الصوتي .للحصول على التفاصيل ،انظر «تغيير إعدادات التسجيل»
( ص .)44
مالحظة

 إذا قمت بإعادة تسمية ملفات المجلد [ ]Recordعلى الكمبيوتر أو وضعت الملفات  -التي تم استيرادها إلى
الكمبيوتر  -مرة أخرى في المجلد [ ،]Recordفقد ال تتمكن من تشغيلها على المشغل.

الفهرس

المايكروفون

القائمة
Home

يمكنك تسجيل الصوت باستخدام المايكروفون المدمج بالمشغل وتشغيل الملفات الصوتية المسجلة .ويتم
تشفير الصوت المسجل بتنسيق .ADPCM
عند تشغيل الملفات الصوتية المسجلة ،حدد [ ]Voiceمن القائمة الرئيسية ( ص .)43

جدول
المحتويات

تسجيل الصوت
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تسجيل الصوت/االستماع إليه

الزر 

جدول
المحتويات

حذف الملفات الصوتية المسجلة

القائمة
Home

 من القائمة الرئيسية ،حدد
الذي تنوي حذفه .]OK[ 
يتم حذف الملف الصوتي المحدد.
 حدد [ ]Cancelإللغاء الحذف.
 لحذف جميع الملفات الصوتية المسجلة ،حدد [.]Delete All

[  ]Delete Rec Data[  ]Voiceالملف الصوتي المسجل

الفهرس

المفتاح الدوار

الزر BACK/HOME

43

تسجيل الصوت/االستماع إليه

يمكنك تشغيل الملفات الصوتية المسجلة باستخدام المشغل.
لتشغيل الملفات الصوتية ،حدد [ ]Voiceمن القائمة الرئيسية.

القائمة
Home

الزر 

جدول
المحتويات

تشغيل الملفات الصوتية المسجلة

الفهرس

المفتاح الدوار

الزر BACK/HOME

 من القائمة الرئيسية ،حدد
الذي تريده.
تظهر شاشة التشغيل ويبدأ تشغيل الملف الصوتي المسجل.
 للحصول على تفاصيل حول شاشة التشغيل ،انظر «شاشة التشغيل» ( ص .)8
 لالستماع إلى جميع الملفات الصوتية المسجلة ،حدد [.]Play All

]  [Play Rec Data]  [Voiceالملف الصوتي المسجل
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تسجيل الصوت/االستماع إليه

لتغيير إعدادات تسجيل الصوت ،حدد

[ ]Settingsمن القائمة الرئيسية ثم حدد [.]Rec Settings

[]Voice Record Codec

يمكنك تحديد مستوى جودة التسجيل من بين [ ]Lowأو [ ]Midأو [ .]Highوكلما زاد المستوى ،زادت
مساحة الذاكرة التي يستخدمها المشغل لتسجيل الصوت .ويتم ضبط [ ]Midبشكل افتراضي.

 من القائمة الرئيسية ،حدد [ ]Rec Settings[  ]Settings
[ ]Low[  ]Voice Record Codecأو [( ]Midاإلعداد االفتراضي) أو [.]High

الفهرس

المفتاح الدوار

الزر BACK/HOME

القائمة
Home

الزر 

جدول
المحتويات

تغيير إعدادات التسجيل
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اإلعدادات
اإلعدادات

لتغيير اإلعدادات العامة للمشغل ،حدد
[.]Common Settings

[ ]Settingsمن القائمة الرئيسية ثم حدد

القائمة
Home

الزر 

جدول
المحتويات

تغيير اإلعدادات العامة

الفهرس

المفتاح الدوار

الزر BACK/HOME

][Set Date-Time

ال يتم ضبط التاريخ والوقت بشكل افتراضي .اضبط التاريخ والوقت الحاليين كما يلي.
 من القائمة الرئيسية ،حدد
].[Set Date-Time

] [Common Settings]  [Settings

 أدر المفتاح الدوار لتحديد العام ،ثم اضغط على الزر  للتأكيد.
 يمكن ضبط العام والشهر والتاريخ والساعة والدقائق .كرر هذه الخطوة لضبط كل عنصر.

لعرض الوقت الحالي
أثناء تنشيط وظيفة التعليق ،اضغط على أي زر.
مالحظة

 إذا تركت المشغل لفترة من الوقت والبطارية مستنفدة ،فقد تتم إعادة ضبط التاريخ والوقت.
 إذا لم يتم استخدام المشغل لفترة زمنية طويلة ،فقد تحتاج إلى ضبط إعدادات التاريخ والوقت مرة أخرى.
 قد يحدث خلل في الساعة بمعدل يصل إلى  60ثانية في الشهر .وفي هذ الحالة ،اضبط الوقت الحالي مرة أخرى.

اإلعدادات
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 من القائمة الرئيسية ،حدد ] [Common Settings]  [Settings
])  [AVLS(Volume Limitنوع اإلعداد المطلوب.
النوع

[]AVLS OFF

لتشغيل الصوت بمستواه األصلي( .اإلعداد االفتراضي)

 تلميح

 عند ضبط [) ]AVLS(Volume Limitعلى [ ]AVLS ONووصول مستوى الصوت إلى الحد األقصى ،تظهر
[ ]AVLSعند الضغط على الزر  .VOL +وفي هذه الحالة ،ال يمكن رفع مستوى الصوت إلى أكثر من ذلك.
][Beep

يمكنك تشغيل أو إيقاف أصوات تشغيل المشغل.
 من القائمة الرئيسية ،حدد
نوع اإلعداد المطلوب.
النوع

] [Beep]  [Common Settings]  [Settings

[]Beep ON

الوصف
إلصدار إشارات صوتية( .اإلعداد االفتراضي)

[]Beep OFF

لعدم إصدار إشارات صوتية.

مالحظة

 تبقى إشارات الخطأ والتوجيهات قيد العمل بغض النظر عن إعداد [.]Beep

الفهرس

[]AVLS ON

الوصف
للحفاظ على مستوى الصوت عند مستوى معتدل.

القائمة
Home

يمكنك ضبط [)( ]AVLS(Volume Limitنظام تحديد مستوى الصوت التلقائي) لتحديد أقصى مستوى
صوت من أجل تجنب اإلزعاج أو اإللهاء السمعي .فمع [) ،]AVLS(Volume Limitيمكنك االستماع إلى
الموسيقى بمستوى صوت مريح.

جدول
المحتويات

])[AVLS(Volume Limit

اإلعدادات
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في حالة عدم استخدام المشغل لحوالي  15ثانية أثناء التشغيل أو استقبال راديو  ،1*FMستتغير الشاشة
إلى شاشة توفير الطاقة .ويمكنك تغيير إعدادات شاشة توفير الطاقة.

النوع

[]Save ON Super
[]Save OFF

تختفي شاشة توفير الطاقة في حالة عدم القيام بأية عملية لحوالي  15ثانية أثناء
التشغيل أو استقبال راديو  .1*FMويستخدم هذا اإلعداد أقل استهالك للبطارية.
يظهر الرمز (الرموز) أو الحرف (األحرف) على الشاشة بشكل مستمر أثناء التشغيل
أو استقبال راديو .1*FM

* 1الطراز  NWZ-B152F/B153Fفقط
][LED

يمكنك تشغيل أو إيقاف تشغيل مصباح الطاقة حول الزر .
 من القائمة الرئيسية ،حدد
اإلعداد المطلوب.
النوع

[  ]LED[  ]Common Settings[  ]Settingsنوع

[]LED ON

الوصف
لتشغيل مصباح الطاقة( .اإلعداد االفتراضي)

[]LED OFF

إليقاف تشغيل مصباح الطاقة.

][Contrast

يمكنك ضبط تباين الشاشة على مستوى من بين  15مستوى.
 من القائمة الرئيسية ،حدد

[.]Contrast[  ]Common Settings[  ]Settings

 أدر المفتاح الدوار لضبط مستوى التباين ،ثم اضغط على الزر  للتأكيد.
يمكنك الضبط على مستوى من بين  15مستوى .ويتم ضبط [ ]0بشكل افتراضي.

الفهرس

[]Save ON Normal

الوصف
تظهر شاشة توفير الطاقة في حالة عدم القيام بأية عملية لحوالي  15ثانية أثناء
التشغيل أو استقبال راديو ( .1*FMاإلعداد االفتراضي)

القائمة
Home

 من القائمة الرئيسية ،حدد [ ]Common Settings[  ]Settings
[  ]Power Save Modeنوع اإلعداد المطلوب.

جدول
المحتويات

][Power Save Mode
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اإلعدادات

يمكن عرض المعلومات مثل اسم الطراز وسعة الذاكرة وإصدار البرنامج الثابت.

].[Information]  [Settings

 من القائمة الرئيسية ،حدد
 .1اسم الطراز
 .2سعة الذاكرة
 .3معلومات إصدار البرنامج الثابت للمشغل

الفهرس

المفتاح الدوار

الزر BACK/HOME

القائمة
Home

الزر 

جدول
المحتويات

عرض معلومات المشغل []Information

اإلعدادات
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يمكنك التحديد من بين مجموعة مختلفة من لغات عرض القوائم والرسائل على المشغل.

 من القائمة الرئيسية ،حدد
اللغة

يتم عرض الرسائل والقوائم باللغة
اإلنجليزية

[]English
[]Español
[]Français

[]Português
[]Русский
[

]

[

]

[

]

]  [Language]  [Settingsإعداد اللغة المطلوب.

اإلسبانية
الفرنسية
البرتغالية
الروسية
الصينية المبسطة
الصينية التقليدية
الكورية

الفهرس

المفتاح الدوار

الزر BACK/HOME

القائمة
Home

الزر 

جدول
المحتويات

تحديد لغة العرض []Language
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اإلعدادات

يمكنك إعادة ضبط المشغل على اإلعدادات االفتراضية .وال تؤدي إعادة ضبط المشغل إلى حذف األغاني
التي قمت بنقلها إلى المشغل.

القائمة
Home

الزر 

جدول
المحتويات

إعادة الضبط على إعدادات المصنع []Reset All Settings

الفهرس

المفتاح الدوار

الزر BACK/HOME

 من القائمة الرئيسية ،حدد
.]OK[ 
تظهر [ ]COMPLETEوتتم إعادة ضبط المشغل على اإلعدادات االفتراضية.
 إللغاء العملية ،حدد [ ]Cancelبشاشة التأكيد.

[]Reset All Settings[  ]Initialize[  ]Settings

مالحظة

 في حالة ضبط التاريخ والوقت بالفعل في [ ،]Set Date-Timeال تتم إعادة ضبط التاريخ والوقت.
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اإلعدادات

الزر 

القائمة
Home

يمكنك تهيئة ذاكرة المشغل .وفي حالة تهيئة الذاكرة ،يتم مسح جميع رموز االختصار والملفات وترجع
جميع قيم الضبط إلى قيمها االفتراضية .ولذلك ،فاحرص على التحقق من الملفات المخزنة على الذاكرة قبل
التهيئة ،وقم بتصدير أية ملفات ضرورية إلى القرص الصلب بالكمبيوتر أو جهاز آخر مسب ًقا.

جدول
المحتويات

تهيئة الذاكرة []Format

الفهرس

المفتاح الدوار

الزر BACK/HOME

مالحظة

ً
منخفضا ،فال يمكنك تهيئة المشغل .اشحن البطارية قبل التهيئة.
 إذا كان الشحن المتبقي بالبطارية
 ال تقم بتهيئة الذاكرة باستخدام .Windows Explorer
 بعد التهيئة ،اضبط التاريخ والوقت (ص .)45 ،17

 من القائمة الرئيسية ،حدد [.]OK[  ]Format[  ]Initialize[  ]Settings
تظهر [ ]FORMATTING...وتبدأ عملية التهيئة.
عند اكتمال التهيئة ،تظهر [.]COMPLETE
 إللغاء العملية ،حدد [ ]Cancelبشاشة التأكيد.
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حقائق مفيدة
حقائق مفيدة

إعدادات العمر األطول للبطارية
يمكنك توفير طاقة البطارية بتغيير اإلعداد االفتراضي إلى عناصر «إعدادات العمر األطول للبطارية».
وللحصول على تفاصيل حول عمر البطارية وف ًقا إلعداد عمر البطارية ،انظر «عمر البطارية (عرض مستمر)»
( ص .)76
إعدادات الشاشة
إعدادات تأثير الصوت
إعدادات مصباح الطاقة
إعدادات جودة التسجيل

اإلعداد

اإلعداد االفتراضي

[]Power Save Mode
( ص (47

[]Save ON Super[ ]Save ON Normal

[ ( ]Equalizerص (30
[ ) ]BASSص (29
[ ) ]LEDص (47

[]Voice Record Codec
) ص (44

إعداد العمر األطول
للبطارية

[]None

[]None

تنشيط

إلغاء تنشيط

[]LED ON

[]LED OFF

[]Mid

[]Low

ضبط تنسيق البيانات ومعدل البت
سيختلف وقت التشغيل نظ ًرا لتأثر شحن البطارية بتنسيق ومعدل بت األغاني الجاري تشغيلها.
للحصول على تفاصيل حول وقت الشحن ووقت االستخدام ،انظر  ص .76

الفهرس

إيقاف تشغيل المشغل يدو ًيا
في حالة الضغط مع االستمرار على الزر  ،تظهر [ ]POWER OFFوتختفي الشاشة ويتم إيقاف
تشغيل المشغل.
ويتم استهالك البطارية بشكل منخفض في هذه الحالة.

القائمة
Home

من خالل ضبط اإلعدادات أو إدارة إمداد الطاقة بشكل سليم ،يمكن توفير طاقة البطارية واستخدام المشغل
لفترة أطول.
ستؤدي التلميحات التالية إلى إطالة عمر البطارية.

جدول
المحتويات

حول عمر البطارية
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حقائق مفيدة

 :MP3تعتبر  )MPEG-1 Audio Layer3( MP3تقنية عامة لضغط الصوت طورتها مجموعة عمل
 MPEGالتابعة لـ .)International Organization for Standardization( ISO
وبإمكان تقنية  MP3ضغط الملفات الصوتية إلى حوالي  1/10من حجم الملفات الصوتية باألسطونات
المضغوطة القياسية.
 :WMAتعتبر  )Windows Media Audio( WMAتقنية عامة لضغط الصوت طورتها شركة
 .Microsoft Corporationويوفر تنسيق  WMAنفس جودة الصوت الخاصة بتنسيق  MP3مع
حجم أقل للملف.
ما هي الحماية بموجب حقوق النشر؟
تستخدم بعض ملفات الموسيقى أو ملفات الفيديو أو ما إلى ذلك من ملفات  -التي تقوم بشرائها من أحد
مواقع خدمات تنزيل موسيقى أو ما إلى ذلك من مصادر  -تقنيات للتحكم في الوصول ،مثل تقنية التشفير،
لتحديد استخدام ونسخ المواد وف ًقا لقوانين حقوق النشر.
ما هو معدل البت؟
يشير معدل البت إلى كمية البيانات المستخدمة لتخزين كل ثانية من الصوت ،ويتم التعبير عنه بالكيلوبت
في الثانية ( ،)kbpsمثل  64كيلوبت في الثانية .وبوجه عام ،توفر معدالت البت األعلى جودة صوت
أفضل ،ولكنها تتطلب مساحة تخزين أكثر لنفس المدة من المادة الصوتية.
ما هي العالقة بين معدل البت وجودة الصوت وحجم التخزين؟
بوجه عام ،توفر معدالت البت األعلى جودة صوت أفضل ،ولكنها تتطلب مساحة تخزين أكثر لنفس المدة
من المادة الصوتية ،ولذا يمكنك تخزين أغانٍ أقل على المشغل.
وتوفر لك معدالت البت األقل إمكانية تخزين المزيد من األغاني ،ولكن بجودة صوت أقل.
مالحظة

 في حالة استيراد أغنية من أسطوانة مضغوطة إلى الكمبيوتر بمعدل بت منخفض ،ال يمكنك تحسين جودة صوت
األغنية بتحديد معدل بت عالٍ عند نقل األغنية فيما بعد من الكمبيوتر إلى المشغل.

الفهرس

يشير تنسيق الصوت إلى الطريقة المستخدمة الستيراد البيانات الصوتية من اإلنترنت أو األسطوانات الصوتية
المضغوطة إلى الكمبيوتر ثم حفظها كملف صوتي.
وتتضمن التنسيقات العامة  MP3و WMAوما إلى ذلك من تنسيقات.

القائمة
Home

ما هو تنسيق الصوت؟

جدول
المحتويات

ما هو التنسيق ومعدل البت؟
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حقائق مفيدة

مالحظة

الفهرس

 ال تفصل المشغل أثناء ظهور [ ]DATA ACCESSعلى المشغل خالل نقل البيانات .فقد تتلف البيانات.
 ال تقم بتهيئة ذاكرة المشغل في  .Windows Explorerففي حالة تهيئة المشغل في  Windows Explorerعن
غير قصد ،قم بالتهيئة مرة أخرى على المشغل ( ص .)51

القائمة
Home

يمكنك تخزين بيانات الكمبيوتر على ذاكرة المشغل بنقل البيانات من الكمبيوتر في Windows
 .Explorerوفي حالة توصيل المشغل بالكمبيوتر ،تظهر الذاكرة في  Windows Explorerباسم
[.]WALKMAN

جدول
المحتويات

تخزين البيانات
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حقائق مفيدة

 قم بتنزيل برنامج التحديث إلى الكمبيوتر من موقع الويب.

 اتبع اإلرشادات الظاهرة على الشاشة لتحديث البرنامج الثابت للمشغل.
تكتمل بذلك عملية تحديث البرنامج الثابت.
 تلميح

 يمكن عرض معلومات إصدار البرنامج الثابت للمشغل بتحديد
الرئيسية ( ص .)48

] [Information]  [Settingsمن القائمة

الفهرس

 قم بتوصيل المشغل بالكمبيوتر ،ثم قم بتشغيل برنامج التحديث.

القائمة
Home

يمكنك تحديث البرنامج الثابت للمشغل .فتثبيت أحدث برنامج ثابت للمشغل يسمح لك بإضافة مزايا
جديدة إلى المشغل .للحصول على تفاصيل حول معلومات أحدث برنامج ثابت وكيفية تثبيته ،تفضل بزيارة
مواقع الويب الخاصة بدعم العمالء ( ص .)72

جدول
المحتويات

ترقية البرنامج الثابت للمشغل
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حل المشاكل

حل المشاكل

جدول
المحتويات

حل المشاكل
إذا لم يعمل المشغل على النحو المتوقع ،فجرب الخطوات التالية لحل المشكلة.

القائمة
Home

 1ابحث عن أعراض المشكلة في جداول حل المشاكل التالية ،وجرب أية أجراءات تصحيحية مدرجة.
 2قم بتوصيل المشغل بالكمبيوتر لشحن البطارية.
يمكنك حل بعض المشاكل من خالل شحن البطارية.

الزر RESET

 4راجع المعلومات المتوفرة حول المشكلة في  Helpالخاص بكل برنامج.

 5ابحث عن معلومات حول المشكلة في أحد مواقع الويب الخاصة بدعم العمالء ( ص .)72
 6إذا لم تنجح الطرق المدرجة أعاله في حل المشكلة ،فاستشر أقرب وكيل .Sony

يُتبع 

الفهرس

 3اضغط على الزر  RESETبدبوس صغير أو ما إلى ذلك.
في حالة الضغط على الزر  RESETأثناء استخدام المشغل ،قد يتم حذف البيانات واإلعدادات المخزنة
على المشغل .بعد إعادة ضبط المشغل ،اضغط على الزر  لتشغيل المشغل.

57

حل المشاكل

جدول
المحتويات

التشغيل

القائمة
Home

ال يوجد صوت.
 مستوى الصوت مضبوط على صفر.
 ارفع مستوى الصوت ( ص .)5
 مقبس سماعة الرأس غير موصل بشكل سليم.
 قم بتوصيل مقبس سماعة الرأس بشكل سليم ( ص .)6
 قابس سماعة الرأس متسخ.
 قم بتنظيف قابس سماعة الرأس بقطعة قماش ناعمة وجافة.
 ال توجد ملفات صوتية مخزنة في الذاكرة.
 في حالة ظهور [ ،]NO DATAانقل الموسيقى من الكمبيوتر.

الفهرس

ال يمكن تشغيل األغاني.
 طاقة البطارية مستنفدة.
 اشحن البطارية بالكامل ( ص .)14
 إذا لم يستجب المشغل حتى بعد شحن البطارية ،فاضغط على الزر  RESETإلعادة ضبط المشغل
( ص .)56
يحدث تشويش.
 يتم استخدام جهاز ُيصدر إشارات السلكية ،مثل الهاتف المحمول ،بالقرب من المشغل.
 عند استخدام األجهزة مثل الهواتف المحمولة ،اجعلها بعيدة عن المشغل.
 البيانات الموسيقية تالفة.
 احذف البيانات ثم انقلها مرة أخرى .وعند نقل الموسيقى ،أغلق أية تطبيقات أخرى لتجنب تلف الملفات.
 قابس سماعة الرأس متسخ.
 قم بتنظيف قابس سماعة الرأس بقطعة قماش ناعمة وجافة.
األزرار ال تعمل.
 المفتاح  HOLDمضبوط على اتجاه السهم (.)
 حرك المفتاح  HOLDإلى االتجاه المعاكس للسهم ( ( )ص .)7
 يحتوي المشغل على تكاثف للرطوبة.
 انتظر لبضع ساعات حتى يجف المشغل.
 طاقة البطارية المتبقية منخفضة أو غير كافية.
 اشحن طاقة البطارية بتوصيل المشغل بالكمبيوتر ( ص .)14
 إذا لم يستجب المشغل حتى بعد شحن البطارية ،فاضغط على الزر  RESETإلعادة ضبط المشغل
( ص .)56
التشغيل ال يتوقف.
 مع المشغل ،ال يوجد فرق بين اإليقاف التام واإليقاف المؤقت .فعند الضغط على الزر  ،تظهر 
ويتوقف التشغيل بشكل مؤقت/تام.
يستغرق المشغل وقتًا ليبدأ في التشغيل.
 قد يستغرق المشغل وقتًا ليبدأ في التشغيل إذا كانت هناك العديد من الملفات أو المجلدات مخزنة عليه أو إذا
كانت البيانات الصوتية المنقولة إليه تتضمن كمية كبيرة من معلومات عالمة  .ID3انتظر حتى يظهر رسم بدء
التشغيل.

يُتبع 
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ال يمكن تهيئة المشغل.
 طاقة البطارية المتبقية منخفضة أو غير كافية.
 اشحن طاقة البطارية بتوصيل المشغل بالكمبيوتر ( ص .)14
المشغل ال يعمل.
 ال توجد مساحة خالية كافية بالذاكرة.
 قم بتوصيل المشغل بالكمبيوتر واحذف أية أغانٍ أو ملفات غير ضرورية لزيادة المساحة الخالية بالمشغل.

يُتبع 

جدول
المحتويات

توقف التشغيل فجأة.
 طاقة البطارية المتبقية غير كافية.
 اشحن طاقة البطارية بتوصيل المشغل بالكمبيوتر ( ص .)14

الفهرس

ال يصدر صوت من القناة اليمنى بسماعات الرأس .أو يتم سماع صوت القناة اليمنى من كال جانبي سماعات الرأس.
 لم يتم إدخال مقبس ساعة الرأس بالكامل.
 إذا لم تكن سماعات الرأس موصلة بشكل صحيح ،فلن يخرج الصوت على نحو سليم .قم بتوصيل سماعات
الرأس بالمقبس حتى يصدر صوت يدل على التثبيت ( ص .)6

القائمة
Home

ال يمكن العثور على األغاني المنقولة.
 تمت تهيئة ذاكرة المشغل باستخدام .Windows Explorer
 قم بتهيئة الذاكرة باستخدام القائمة [ ]Formatبالمشغل ( ص .)51
 تم فصل المشغل عن الكمبيوتر أثناء نقل الملفات.
 انقل الملفات القابلة لالستخدام مرة أخرى إلى الكمبيوتر وقم بتهيئة الذاكرة باستخدام القائمة []Format
بالمشغل ( ص .)51
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جدول
المحتويات

الشاشة

يُتبع 

الفهرس

يتم عرض أحرف غير مفهومة.
 تم تحديد اللغة غير الصحيحة.
 حدد اللغة الصحيحة من [ ( ]Languageص  ،)49 ،16ثم انقل البيانات إلى المشغل مرة أخرى.

القائمة
Home

ال يتم عرض عنوان األغنية بشكل صحيح.
 إذا كان العنوان يتضمن أحر ًفا غير مدعومة ،فسيتم عرضه بدون األحرف غير المدعومة.
 أعد تسمية العنوان بأحرف مالئمة على الكمبيوتر.
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يتعذر على المشغل شحن البطارية.
 لم يتم توصيل المشغل بموصل  USBبالكمبيوتر على نحو سليم.
 افصل المشغل ثم أعد توصيله.
 يتم شحن البطارية في درجة حرارة محيطة خارج النطاق الذي يتراوح من  5درجات مئوية إلى  35درجة
مئوية.
 ال يمكنك شحن البطارية عند ظهور الرمز  .اشحن البطارية في درجة حرارة محيطة تتراوح من  5درجات
مئوية إلى  35درجة مئوية.
 لم يتم تشغيل الكمبيوتر.
 قم بتشغيل الكمبيوتر.
 الكمبيوتر في حالة السكون أو اإلسبات.
 افصل المشغل عن الكمبيوتر ،ثم أخرج الكمبيوتر من حالة السكون أو اإلسبات .وأعد توصيل المشغل
بالكمبيوتر.
يكتمل الشحن بسرعة جدًا.
 إذا كانت البطارية مكتملة الشحن تقري ًبا عند بدء الشحن ،فإنها تحتاج إلى وقت قليل لتصل إلى حالة الشحن
الكاملة.

يُتبع 

القائمة
Home

عمر البطارية قصير.
 درجة حرارة التشغيل أقل من  5درجات مئوية.
 يصبح عمر البطارية أقصر نتيجة لخصائص البطارية.
وال يعتبر ذلك عط ًال.
كاف.
 وقت شحن البطارية غير ٍ
.
 اشحن البطارية حتى تظهر
 من خالل ضبط اإلعدادات أو إدارة إمداد الطاقة بشكل سليم ،يمكن توفير طاقة البطارية واستخدام المشغل
لفترة أطول ( ص .)52
 يلزم استبدال البطارية.
 استشر أقرب وكيل .Sony

الفهرس

ال يتم تشغيل المشغل.
 المفتاح  HOLDمضبوط على اتجاه السهم (.)
 حرك المفتاح  HOLDإلى االتجاه المعاكس للسهم ( ( )ص .)7
 في حالة الضغط على الزر  فور إيقاف تشغيل المشغل ،فال يتم تشغيل المشغل نتيجة لعملية إيقاف
التشغيل .انتظر لبضع ثوانٍ ثم قم بتشغيله.
 طاقة البطارية المتبقية غير كافية.
 اشحن طاقة البطارية بتوصيل المشغل بالكمبيوتر ( ص  .)14إذا لم يستجب المشغل حتى بعد شحن
البطارية ،فاضغط على الزر  RESETإلعادة ضبط المشغل ( ص .)56
 ال توجد مساحة خالية كافية بالذاكرة.
 للحصول على تفاصيل حول سعة الملفات والمجلدات ،انظر «أقصى عدد يمكن تسجيله من الملفات أو
المجلدات (تقري ًبا)» ( ص .)75
 يلزم توفر  20ميجابايت على األقل كمساحة خالية لكي يعمل المشغل بشكل طبيعي.
وإذا كنت تريد معرفة المساحة الخالية ،فافتح [جهاز الكمبيوتر] أو [الكمبيوتر] – [] WALKMANوانقر
بزر الماوس األيمن فوق ] 1*[Storage Mediaلعرض القائمة ثم حدد [.]Properties
* 1قد يختلف هيكل البيانات حسب نظام الكمبيوتر لديك.

جدول
المحتويات

الطاقة
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جدول
المحتويات

التسجيل
ال يتغير وقت التسجيل المتبقي على الرغم من حذف ملفات.
 نظ ًرا لقيود النظام ،قد ال يتحسن وقت التسجيل المتبقي في حالة حذف ملفات قصيرة فقط.

ال يمكن حذف الملفات المسجلة.
 الملف أو المجلد الذي ال يمكن حذفه مضبوط على الكمبيوتر لتتم قراءته فقط.
 احذف البيانات باستخدام .Windows Explorer
 طاقة البطارية منخفضة أو مستنفدة.
 اشحن البطارية بالكامل ( ص .)14
ال يتم حذف المجلد على الرغم من حذف جميع الملفات المسجلة.
 يتضمن المجلد ملفات أخرى غير الملفات المسجلة.
 افتح المجلد باستخدام  Windows Explorerواحذف كل الملفات غير تلك المسجلة من خالل المشغل.

يُتبع 

القائمة
Home

ال يساوي إجمالي الوقت المسجل والوقت المتبقي أقصى وقت للتسجيل.
 عند تسجيل العديد من الملفات القصيرة ،قد يتم تسجيلها مع إدراج مساحات خالية بشكل تلقائي بين الملفات
نظ ًرا لقيود النظام .ويؤدي ذلك إلى زيادة إجمالي الوقت المسجل وعدم التوافق.

الفهرس

يتعذر على المشغل التسجيل.
 ال توجد مساحة خالية كافية بالذاكرة.
 احذف الملفات غير الضرورية.
 قم بتصدير الملفات المسجلة إلى الكمبيوتر.
قد تختلف المساحة الخالية الالزمة حسب معدل البت أو وقت التسجيل.
 تم الوصول إلى أقصى عدد من الملفات التي يمكن تسجيلها .أقصى عدد من الملفات التي يمكن تسجيلها هو
 999مل ًفا لبرامج راديو ( FMالطراز  NWZ-B152F/B153Fفقط) ومثله للملفات الصوتية المسجلة.
 احذف الملفات غير الضرورية حتى تصل برامج راديو  FMالمسجلة (الطراز NWZ-B152F/B153F
فقط) والملفات الصوتية المسجلة  999مل ًفا أو أقل على التوالي.
 قم بتصدير الملفات المسجلة إلى الكمبيوتر.
 المشغل موصل بالكمبيوتر.
 افصل المشغل عن الكمبيوتر.
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يمكن فقط نقل عدد صغير من األغاني إلى المشغل.
 ال توجد مساحة خالية كافية بالذاكرة.
 احذف األغاني غير الضرورية لزيادة المساحة الخالية.
 توجد بيانات غير صوتية مخزنة في الذاكرة.
 انقل الملفات غير الصوتية إلى الكمبيوتر لزيادة المساحة الخالية.
يكون المشغل غير مستقر أثناء توصيله بالكمبيوتر.
 يتم استخدام موزع .USB
ً
 قم بتوصيل المشغل مباشرة بموصل  ،USBفقد ال تعمل الوصلة عبر موزع  .USBوبرغم ذلك ،يمكن
استخدام موزع  USBيزود الطاقة.

يُتبع 

القائمة
Home

ال يمكن نقل الملفات الصوتية إلى المشغل من الكمبيوتر.
 قد يكون النقل قد توقف نتيجة لوجود تأثيرات مثل الكهرباء اإلستاتيكية وما إلى ذلك.
 ويحدث ذلك لحماية معلومات البيانات .افصل المشغل ثم أعد توصيله.
 لم يتم توصيل موصل  USBالخاص بالمشغل بموصل  USBبالكمبيوتر على نحو سليم .تأكد من ظهور
[ ]DATA ACCESSأو [ ]CONNECTED USBعلى الشاشة.
 افصل المشغل ثم أعد توصيله.
 ال توجد مساحة خالية كافية بالذاكرة.
 احذف األغاني غير الضرورية لزيادة المساحة الخالية.
 يوجد ملف (ملفات) غير عادي على المشغل.
 انقل ملفاتك الضرورية مرة أخرى إلى الكمبيوتر وقم بتهيئة المشغل ( ص .)51
 يوجد ملف صوتي تالف.
 احذف الملف الصوتي ثم انقله مرة أخرى .وعند نقل الملف الصوتي ،أغلق أية تطبيقات أخرى لتجنب تلف
الملف.
 حاولت نقل محتوى محمي بموجب حقوق النشر.
 ال يمكنك نقل المحتويات المحمية بموجب حقوق النشر نظ ًرا ألن المشغل ال يدعمها.

الفهرس

ال تظهر [ ]CONNECTED USBعند توصيل المشغل بالكمبيوتر.
 لم يتم توصيل موصل  USBالخاص بالمشغل بموصل  USBبالكمبيوتر على نحو سليم.
 افصل المشغل ثم أعد توصيله.
 يتم استخدام موزع .USB
ً
 قم بتوصيل المشغل مباشرة بموصل  ،USBفقد ال تعمل الوصلة عبر موزع  .USBوبرغم ذلك ،يمكن
استخدام موزع  USBيزود الطاقة.
 هناك تطبيق قيد التشغيل على الكمبيوتر.
 افصل المشغل وانتظر لبضع دقائق ثم أعد توصيله .وإذا استمرت المشكلة ،فافصل المشغل وأعد تشغيل
الكمبيوتر ثم أعد توصيل المشغل.
 قد تكون هناك مشكلة بموصل  USBبالكمبيوتر .قم بتوصيل موصل  USBالخاص بالمشغل بموصل USB
آخر بالكمبيوتر.
 طاقة البطارية المتبقية غير كافية.
 اشحن البطارية بتوصيل المشغل بكمبيوتر قيد التشغيل لمدة  5دقائق على األقل .عند شحن بطارية
مستنفدة ،يومض مصباح الطاقة في اتجاه عقارب الساعة وال يظهر شيء على الشاشة.

جدول
المحتويات

التوصيل بالكمبيوتر
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جدول
المحتويات

راديو ( FMالطراز  NWZ-B152F/B153Fفقط)

تتأثر إذاعة  FMبالتداخل.
 يتم استخدام جهاز ُيصدر إشارات السلكية ،مثل الهاتف المحمول ،بالقرب من المشغل.
 عند استخدام األجهزة مثل الهواتف المحمولة ،اجعلها بعيدة عن المشغل.

يُتبع 

الفهرس

االستقبال ضعيف وجودة الصوت رديئة.
 إشارة الراديو ضعيفة.
 استمع إلى إذاعة  FMبالقرب من نافذة نظ ًرا ألن اإلشارة قد تكون ضعيفة داخل المباني أو المركبات.
كاف.
 سلك سماعة الرأس ليس مفرودًا بشكل ٍ
 يعمل سلك سماعة الرأس كهوائي .فافرد سلك سماعة الرأس إلى أبعد مسافة ممكنة.

القائمة
Home

ال يمكنك سماع إذاعة  FMبشكل جيد.
 لم يتم توليف تردد االستقبال بالكامل.
 حدد التردد يدو ًيا لتحسين االستقبال ( ص .)34
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تمت إعادة ضبط التاريخ والوقت.
 إذا تركت المشغل لفترة من الوقت والبطارية مستنفدة ،فقد تتم إعادة ضبط التاريخ والوقت.
على الشاشة ( ص  )14واضبط التاريخ والوقت
 وال يعتبر ذلك عط ًال .اشحن البطارية حتى تظهر
مرة أخرى ( ص .)45 ،17
تمت إعادة ضبط جميع إعدادات المشغل.
 لقد قمت بنقل أو حذف أو إعادة تسمية ملفات النظام .أو ،تمت تهيئة ذاكرة المشغل دون استخدام القائمة
[ ]Formatبالمشغل.
 إذا قمت بأي من العمليات المذكورة أعاله ،فستتم إعادة هيكلة النظام وإعادة ضبط جميع إعدادات
المشغل عند فصل المشغل عن الكمبيوتر أو األجهزة األخرى.
وإذا لم يعمل المشغل بشكل طبيعي بعد تهيئته دون استخدام القائمة [ ]Formatبالمشغل ،فقم بتهيئة
الذاكرة باستخدام القائمة [ ]Formatبالمشغل ( ص .)51

الفهرس

المشغل يصبح داف ًئا.
ً
 قد يكون المشغل دافئًا عند شحن البطارية أو بعد الشحن مباشرة .وقد يصبح المشغل دافئًا ً
أيضا عند نقل كمية
كبيرة من الملفات .ويعتبر ذلك أم ًرا طبيع ًيا وليس سب ًبا للقلق .ضع المشغل جان ًبا لفترة من الوقت حتى يبرد.

القائمة
Home

ال تصدر إشارة صوتية عند استخدام المشغل.
ً
 يكون []Beep
مضبوطا على [.]Beep OFF
 اضبط [ ]Beepعلى [ ( ]Beep ONص .)46

جدول
المحتويات

أخرى
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اتبع اإلرشادات أدناه في حالة ظهور رسالة على الشاشة.

جدول
المحتويات

[( ]AVLSوميض)
 يتجاوز مستوى الصوت القيمة المقدرة عند تمكين اإلعداد [).]AVLS (Volume Limit
 اخفض مستوى الصوت أو قم بتعطيل اإلعداد [) ( ]AVLS(Volume Limitص .)46

القائمة
Home

الرسائل

[]BOOT ERROR

[]CANNOT EXECUTE

 أنت تحاول إجراء الضبط المسبق/الحذف للمحطات اإلذاعية والمشغل ليس في وظيفة راديو .FM
 قم بتغيير الوظيفة إلى [ ،]FMثم قم بإجراء الضبط المسبق/الحذف للمحطات اإلذاعية.
 أنت تحاول تغيير إعداد موازن الصوت ووظيفة الجهير نشطة.
 قم بتعطيل وظيفة الجهير ،ثم قم بتغيير إعداد موازن الصوت.
[]CAN NOT CHARGE

 يتم شحن البطارية في درجة حرارة محيطة خارج النطاق الذي يتراوح من  5درجات مئوية إلى  35درجة
مئوية.
 ال يمكنك شحن البطارية عند ظهور الرمز  .اشحن البطارية في درجة حرارة محيطة تتراوح من  5درجات
مئوية إلى  35درجة مئوية.
[]CHARGING

 يتم شحن البطارية.
 ال يعتبر ذلك خطأ .انتظر حتى يتم شحن البطارية بالكامل .وبرغم ذلك ،يمكنك استخدام المشغل والبطارية
غير مشحونة بالكامل.
[]CONNECTED USB

 المشغل موصل بالكمبيوتر.
 ال يعتبر ذلك خطأ .ال يمكنك استخدام مفاتيح التحكم بالمشغل أثناء توصيله بالكمبيوتر.
[]DRM ERROR
 يتعذر على المشغل تشغيل الملفات الصوتية التي تستخدم تقنية إدارة الحقوق الرقمية الخاص بـ Windows
.("WM-DRM") Media
 انقل ملف الصوت الطبيعي مرة أخرى إلى الكمبيوتر ثم قم بتهيئة الذاكرة.

يُتبع 

الفهرس

 لم تتم تهيئة الذاكرة بشكل سليم.
 تمت تهيئة الذاكرة على كمبيوتر.
 اضغط على الزر  وستظهر [? .]Format OKحدد [ ]OKواضغط على الزر  للتأكيد.
سيتم مسح جميع البيانات (األغاني وما إلى ذلك من بيانات ،بما يتضمن عينات البيانات المثبتة في المصنع
ومعالج تثبيت البرامج المرفقة ودليل التشغيل).

66

حل المشاكل






القائمة
Home

ال يمكن قراءة الملف.
الملف غير طبيعي.
يتعذر على المشغل تشغيل ملفات معينة نظ ًرا لعدم توافق التنسيقات.
انقطعت عملية النقل.
 انقل ملف الصوت الطبيعي مرة أخرى إلى الكمبيوتر ثم قم بتهيئة المشغل.
 إذا كانت األغنية التي ال يمكن تشغيلها غير ضرورية ،فيمكنك حذفها من الذاكرة.

جدول
المحتويات

[]FILE ERROR

[]HOLD

[]LOW BATTERY

 البطارية منخفضة.
 اشحن البطارية ( ص .)14
[]MEMORY FULL

 ال توجد مساحة خالية كافية بالذاكرة.
 أنت تحاول تسجيل أحد برامج راديو ( FMالطراز  NWZ-B152F/B153Fفقط) والمشغل يحتوي بالفعل
على  999مل ًفا من برامج راديو  FMالمسجلة.
 أنت تحاول تسجيل الصوت والمشغل يحتوي بالفعل على  999مل ًفا من الملفات الصوتية المسجلة.
 قم بتوصيل المشغل بالكمبيوتر واحذف أية أغانٍ أو ملفات غير ضرورية لزيادة المساحة الخالية بالمشغل.
 احذف برامج راديو  FMالمسجلة غير الضرورية.
 احذف الملفات الصوتية المسجلة غير الضرورية.
[]NO DATA

 ال توجد ملفات صوتية في الذاكرة.
 انقل ملفات صوتية.
[]NO ITEM

 ال توجد ملفات صوتية في العنصر المحدد.
 انقل ملفات صوتية.
 قم بتسجيل صوت.
 قم بالتسجيل من راديو ( FMالطراز  NWZ-B152F/B153Fفقط).
 ال توجد محطة  FMمسبقة الضبط (الطراز  NWZ-B152F/B153Fفقط).
 قم بإجراء الضبط المسبق لمحطات إذاعة .FM
[]READ ONLY

 أنت تحاول حذف أغاني مضبوطة للقراءة فقط.
 احذف البيانات باستخدام .Windows Explorer

الفهرس

 ال يمكن استخدام المشغل نظ ًرا لضبط المفتاح  HOLDعلى موضع التعليق.
 الستخدام المشغل ،حرك المفتاح  HOLDإلى الموضع المعاكس ( ص .)7
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القائمة
Home

يُتبع 

الفهرس

حول السالمة
 تأكد من عدم مالمسة أطراف توصيل المشغل مع أشياء معدنية أخرى.
 ال تلمس البطارية القابلة إلعادة الشحن بأيدي مكشوفة إذا تسرب منها السائل .بما أن سائل البطارية
يمكن أن يبقى على المشغل ،اتصل بأقرب وكيل سوني  Sonyإذا تسرب سائل البطارية .إذا دخل السائل
في عينيك ،ال تفرك عينيك حيث قد يؤدي ذلك إلى العمى .اغسل عينيك بماء نظيف ،واستشر طبيبك.
كذلك ،إذا تسرب السائل إلى جسدك ومالبسك ،اغسله فوراً .إذا لم تقم بذلك ،قد يؤدي إلى اإلصابة
بحروق أو جروح .إذا تعرضت لإلصابة بحروق أو جروح بسبب السائل المتسرب من البطارية ،استشر
طبيبك.
 ال تسكب الماء على المشغل وال تضع عليه أي أشياء غريبة .القيام بذلك قد يتسبب في نشوب حريق أو
حدوث صدمة كهربائية.
ً
إذا حدث ذلك ،أطفئ المشغل فورا وافصل المشغل واستشر أقرب وكيل سوني  Sonyأو مركز خدمات
سوني .Sony
 ال ترمي المشغل في النار.
 ال تقم بتفكيك المشغل أو اجراء تعديالت عليه .القيام بذلك قد يتسبب في حدوث صدمة كهربائية.
استشر أقرب وكيل سوني  Sonyأو مركز خدمات سوني  Sonyالستبدال البطاريات القابلة إلعادة الشحن
أو إلجراء الفحص الداخلي أو التصليح.

جدول
المحتويات

تنبيهات احتياطية
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 ال تعرض المشغل للماء .المشغل غير مقاوم للماء .احرص على اتباع التنبيهات االحتياطية التالية.

 احرص على عدم رمي المشغل في المغسلة أو حاوية أخرى مملؤة بالماء.
 ال تستعمل المشغل في بيئات رطبة أو في طقس ردئ ،أثناء سقوط المطر أو الثلوج مث ًال.
 ال تدع المشغل يصبح رطباً.
إذا لمست المشغل بأيدي مبتلة ،أو وضعت المشغل في قطعة قماش رطبة ،قد يصبح المشغل رط ًبا وقد يؤدي
ذلك إلى تعرض المشغل لخلل.

 عندما تفصل سماعات الرأس من المشغل ،تأكد من مسك قابس سماعات الرأس لفصلها .القيام بسحب
سلك سماعات الرأس نفسه قد يؤدي إلى تلف سلك سماعات الرأس.
يُتبع 

جدول
المحتويات

 احرص على عدم وضع المشغل في حقيبة عندما يكون سلك سماعات الرأس/سماعات األذن ملفوفاً حوله وتعريض
الحقيبة لصدمة قوية.

القائمة
Home

 احرص على عدم الجلوس والمشغل في جيبك.

الفهرس

حول التركيب
 ال تضع أي أشياء ثقيلة فوق املشغل وال تجعل املشغل يتعرض لصدمة قوية .قد يؤدي ذلك إىل حدوث
عطل أو تلف.
 ال تعمد مطلقاً إىل استعامل املشغل عندما يكون معرضاً إلضاءة قوية أو درجة حرارة عالية أو رطوبة كثيفة
أو اهتزاز قوي .قد يشتوه املشغل أو يتغري لونه أو يتعرض للتلف.
 ال ترتك الجهاز معرض لدرجه حرارة عالية ،كأن يكون يف سيارة مصفوفة تحت أشعة الشمس املبارشة.
 ال ترتك املشغل يف مكان معرض لغبار كثيف.
 ال ترتك املشغل عىل سطح غري مستقر أو يف مكان مائل.
 إذا تسبب املشغل يف نقطاع استقبال الراديو أو التلفزيون ،أطفئ املشغل واحركه بعيداً عن الراديو أو
التلفزيون.
 عند استعامل املشغل ،احرص عىل اتباع التنبيهات االحتياطية التالية لتفادي انثناء الهيكل أو تعرض املشغل
لخلل.
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مالحظة حول الكهربية االستاتيكية
خصوصا ،قد تشعر بوخز خفيف على أذنيك .هذا ناجم عن تراكم الكهربية
في ظروف الهواء الجاف
ً
االستاتيكية في البدن ،وال يدل على خلل في المشغل.
يمكن تقليل التأثير إلى الحد األدنى بارتداء مالبس مصنوعة من مواد طبيعية.

جدول
المحتويات

حول الحرارة الداخلية
قد تتراكم الحرارة داخل المشغل أثناء الشحن إذا تم استعماله لفترة طويلة من الزمن.

القائمة
Home

حول سماعات الرأس
الفهرس

سالمة الطريق
تجنب االستماع بواسطة سماعات الرأس في أماكن يجب أن ال يكون السماع فيها ضعيفاً.
تفادي تعرض السمع للضرر
تجنب استعمال سماعات الرأس عندما يكون مستوى الصوت عال .ننصح بعدم االستماع بشكل مستمر أو
بصوت عال أو االستماع للعرض المتواصل .إذا أحسست بسماع طنين في أذنيك ،قم بتخفيض مستوى
الصوت أو امتنع عن االستماع المستمر.
خصوصا عند استعمال سماعات الرأس.
ال ترفع مستوى الصوت فجأة،
ً
ارفع مستوى الصوت تدريج ًيا بحيث ال تتعرض أذنيك لألذى.
االهتمام بأمور أخرى
حافظ على مستوى الصوت عند مستوى معتدل .فسيسمح لك ذلك بسماع األصوات الخارجية ومراعاة
اآلخرين حولك.

تحذير
في حالة حدوث برق أثناء استعمال المشغل ،اطفئ سماعات الرأس فو ًرا.
إذا شعرت بحساسية من سماعات الرأس المرفقة ،أوقف استعمالها حاالً واستشر الطبيب.
يُتبع 
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يُتبع 

جدول
المحتويات

حول التنظيف
 قم بتنظيف جراب المشغل بقطعة قماش ناعمة ،مثل قماش تنظيف النظارات.
 إذا اصبح هيكل المشغل متسخ جداً ،قم بتنظيفه بخرقة ناعمة مرطبة بقليل من الماء أو محلول تنظيف
معتدل.
 ال تستعمل أي نوع من الحشيات الكاشطة أو مساحيق التنظيف أو المذيبات كالبنزين أو الكحول ،حيث
يمكن أن تؤدي إلى تشوه طالء الهيكل.
 ال تدع الماء يتسرب إلى المشغل من الفتحات القريبة من الموصل.
 قم بتنظيف قابس سماعات الرأس دورياً.
إذا وجدت لديك أي اسئلة تتعلق بالمشغل ،يرجى االتصال بأقرب وكيل سوني .Sony

القائمة
Home

حول شاشة LCD
 ال تضغط عىل شاشة  LCDبقوة .قد تظهر بقع ملونة أو قد تتعرض لوحة  LCDللتلف.
 إذا تم استعامل املشغل يف مكان بارد ،قد تحدث ظاهرة تخلف الصور .هذا ال يعد خل ًال يف املشغل.
 إذا تم استعامل املشغل يف مكان بارد أو حار ،قد يتأثر التباين.

الفهرس

حول االستعمال
 عند استعامل رشيط (يباع بشكل منفصل) ،احرص عىل عدم تعليقه عىل أشياء متر أنت من خاللها .عالوة
عىل ذلك ،توخى الحذر يك ال تجعل املشغل يتأرجح بواسطة الرشيط لتفادي ارتطامه باألشخاص.
 امتنع عن استعامل املشغل تزامناً مع بث اعالنات الطريان عند االقالع والهبوط يف املطار.
 الحظ أنه قد يحدث التكاثف بشكل مؤقت يف بعض الحاالت ،ومنها عند نقل املشغل رسي ًعا من بيئة
منخفضة درجة الحرارة إىل بيئة مرتفعة درجة الحرارة أو عند استخدامه يف غرفة تم تشغيل املدفأة بها
للتو.
تكثف الرطوبة يولد ظاهرة تجعل الرطوبة يف الهواء تتجمع عىل األسطح كاللوحات املعدنية ،الخ ،ومن ثم
تتحول إىل سائل.
إذا تكثفت الرطوبة عىل املشغل ،اتركه مطفئ إىل أن تتبخر الرطوبة .إذا استعملت املشغل مع تكثف الرطوبة
فيه ،قد يحدث خلل.
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يُتبع 

جدول
المحتويات

 من املفرتض أن الرشوحات الواردة يف هذا الدليل تجعلك مل ًام بعمليات التشغيل األساسية عىل كمبيوتر
.Windows
للحصول عىل تفاصيل حول استخدام الكمبيوتر ونظام التشغيل ،يرجى الرجوع إىل األدلة املعنية.

القائمة
Home

 ال نضمن امكانية عرض جميع اللغات بشكل مناسب على البرنامج المرفق.
 قد ال يتم عرض الرموز التي يكتبها المستخدم وبعض الرموز الخاصة.

الفهرس

حول البرنامج
 قوانين حقوق النشر تمنع اعادة انتاج البرنامج أو الدليل سواء كان جزئياً أو كلياً ،أو تأجير البرنامج دون
الحصول على اذن من مالك حقوق النشر.
 لن تتحمل  ،Sonyبأي حال من األحوال ،مسئولية أية ضرر مالي أو خسارة لألرباح ،بما في ذلك ادعاءات
األطراف األخرى نتيجة الستخدام البرامج المرفقة مع هذا المشغل.
 ال يمكن استعمال هذا البرنامج المرفق مع المشغل مع جهاز آخر غير الجهاز المخصص.
 يرجى االنتباه إلى أنه ،نظراً للجهود المتواصلة لتحسين الجودة ،قد تتغير مواصفات البرنامج دون اشعار
مسبق.
 القيام بتشغيل هذا المشغل مع برنامج غير البرنامج المرفق غير مشمول بالضمان.
 القدرة على عرض اللغات في البرنامج المرفق تعتمد على برنامج التشغيل المركب في جهازك الكمبيوتر.
للحصول على أفضل النتائج ،يرجى ضمان توافقية برنامج التشغيل المركب مع اللغة التي ترغب بعرضها.
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جدول
المحتويات

حول بيانات العينة*
هذا المشغل يحتوي على بيانات العينة مركبة فيه مسبقاً.
إذا حذفت بيانات العينة ،ال يمكنك استعادتها ،كما اننا ال نقدم لك خدمة استبدال أي من البيانات.
1

* 1في بعض البلدان/المناطق لم يتم تركيب بعض بيانات العينة.

حول موقع تقديم الدعم للزبائن
إذا كانت لديك أية أسئلة أو مشاكل مع أحد منتجات  Sonyأو كنت تريد الحصول على معلومات حول
العناصر المتوافقة مع أحد منتجات  ،Sonyفتفضل بزيارة مواقع الويب التالية.
للزبائن في الواليات المتحدة األمريكيةhttp://www.sony.com/walkmansupport :
للزبائن في كنداhttp://www.sony.ca/ElectronicsSupport/ :
للزبائن في أوروباhttp://support.sony-europe.com/DNA :
للزبائن في أمريكا الالتينيةhttp://www.sony-latin.com/index.crp :
للزبائن في البلدان /المناطق األخرىhttp://www.sony-asia.com/support :
للزبائن الذين اشتروا الموديالت المخصصة للبلدان ما وراء البحار:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/

القائمة
Home

 سعة المشغل الموصول.
 عدم عمل المشغل بشكل صحيح.
 معلومات النص مكتوبة بلغة أو برموز ال يدعمها المشغل.

الفهرس

 األغنيات المسجلة محددة لالستعمال الشخصي فقط .القيام باستعمال األغنية خارج هذا الحد يتطلب
الحصول على ترخيص من مالكي حقوق النشر.
 سوني  Sonyغير مسؤولة عن عدم اكتمال عمليات التسجيل/التحميل أو عن تلف البيانات بسبب
مشاكل تحدث في المشغل أو في الكمبيوتر.
 حسب نوع النص والرموز ،فإن النص الذي يظهر على المشغل قد ال يتم عرضه على الجهاز بشكل
صحيح .يحدث هذا بسبب:
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 ©2010 Sony Corporationالبرنامج
 ©2010 Sony Corporationالتوثيق

الفهرس

بلدان أخرى.
 العالمات  Adobeو Adobe Readerو Adobe Flash Playerهي عالمات تجارية أو عالمات تجارية
مسجلة لشركة  Adobe Systems Incorporatedفي الواليات المتحدة األمريكية و/أو الدول األخرى.
 تقنية تشفير الصوت  MPEG Layer-3وبراءات االختراع الخاصة بها مرخصة من شركة Fraunhofer
 IISو .Thomson
 العالمة  IBMو  PC/ATهي عالمات تجارية مسجلة لشركة International Business Machines
.Corporation
 العالمة  Macintoshهي عالمة تجارية لشركة .Apple Inc.
 جميع العالمات التجارية والعالمات التجارية المسجلة األخرى هي إما عالمات تجارية أو عالمات تجارية
مسجلة لمالكيها المعنيين .في هذا الدليل لم تكن العالمات  TMو  محددة.

القائمة
Home

 الشعار " "WALKMANوالعالمة " "WALKMANهي عالمات تجارية مسجلة لشركة Sony
.Corporation
 ZAPPIN وشعارها هي عالمات تجارية لصالح .Sony Corporation
 العالمة  Microsoftو  Windowsو  Windows Vistaو  Windows Mediaهي عالمات تجارية
أو عالمات تجارية مسجلة لشركة  Microsoft Corporationفي الواليات المتحدة االمريكية و/أو

جدول
المحتويات

إشعار خاص بالترخيص والعالمات التجارية
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جدول
المحتويات

المواصفات
صيغة الملف المدعومة

* 1قد ال يستجيب تردد العينة لجميع أنماط التشفير.

الحد األقصى لعدد األغاني والوقت القابل للتسجيل (تقريباً)

المدد الزمنية التقريبية تعتمد على الحالة التي قمت فيها بنقل أو تسجيل أغنيات طولها  4دقائق فقط (ال تتضمن أفالم
فيديو وصور) بصيغة .MP3
عدد األغاني بصيغ ملفات الصوت األخرى والمدد القابلة للعرض قد يختلف عما عليه في .MP3
NWZ-B152/B152F

معدل البت
 48كيلوبت بالثانية
 64كيلوبت بالثانية
 128كيلوبت بالثانية
 256كيلوبت بالثانية
 320كيلوبت بالثانية

العدد

1,250
950

470
240
190

الوقت
 83ساعة و 20دقيقة
 63ساعة و 20دقيقة
 31ساعة و 20دقيقة
 16ساعة و 00دقيقة
 12ساعة و 40دقيقة

NWZ-B153/B153F

العدد

2,550
1,950

980
490
390

الوقت
 170ساعة و 00دقيقة
 130ساعة و 00دقيقة
 65ساعة و 20دقيقة
 32ساعة و 40دقيقة
 26ساعة و 00دقيقة
يُتبع 

الفهرس

WMA

صيغة الملف :صيغة ملف ASF
بطاقة تمديد الملف.wma :
معدل البت 32 :إلى  192كيلوبت بالثانية (يدعم معدل البت المتغير
())VBR
تردد العينة* 44.1 :1كيلوهرتز

القائمة
Home

الموسيقى

صيغ الصوت
(التشفير)

MP3

صيغة الملف :صيغة ملف )MPEG-1 Layer 3( MP3
بطاقة تمديد الملف.mp3 :
معدل البت 32 :إلى  320كيلوبت بالثانية (يدعم معدل البت المتغير
())VBR
تردد العينة* 48 ،44.1 ،32 :1كيلوهرتز
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معلومات إضافية
المدد أدناه مقدرة للحالة التي يتم فيها فقط استقبال بث ( FMالموديل  NWZ-B152F/B153Fفقط) أو تكون
ملفات الصوت مخزنة .قد تختلف المدة ،وفقاً للظروف التي يتم فيها استعمال المشغل.
1

تسجيل صوت عالي
تسجيل صوت متوسط
تسجيل صوت واطئ
تسجيل بث FM
* 1يستعمل المشغل التشفير  MS-ADPCMلتسجيل الصوت وبرامج .FM

المدة
 47ساعة  50دقيقة
 95ساعة  40دقيقة
 191ساعة  20دقيقة
 23ساعة  50دقيقة

الفهرس

المدة
 23ساعة  20دقيقة
 46ساعة  40دقيقة
 93ساعة  20دقيقة
 11ساعة  40دقيقة

الموديل NWZ-B153/B153F

القائمة
Home

التشفير*

الموديل NWZ-B152/B152F

أقصى عدد يمكن تسجيله من الملفات أو المجلدات (تقري ًبا)

 الملفات2,640 :
 المجلدات500 :

السعة (السعة المتاحة للمستخدم)*

1

الموديل  2 :NWZ-B152/B152Fجيجابايت (أكثر من  1.73جيجابايت تقريباً =  1,853,587,456بايت تقريباً)
الموديل  4 :NWZ-B153/B153Fجيجابايت (أكثر من  3.54جيجابايت تقريباً =  3,798,007,808بايت تقريباً)

* 1قد تختلف سعة التخزين المتاحة للمشغل.
تم استعمال جزء من الذاكرة لوظائف ادارة البيانات.

الخرج (سماعات الرأس)

استجابة التردد
 20إلى  20,000هرتز (عند عرض ملف بيانات ،قياس اشارة واحدة)

راديو ( FMالموديل  NWZ-B152F/B153Fفقط)

 التهيئة المسبقة
 30تهيئة مسبقة
 نطاق تردد بث FM
 87.5إلى  108.0ميجاهرتز
يتغير التردد بمقدار  0.1ميجاهرتز.
)IF (FM

غير مدعوم

الهوائي

هوائي سلك سماعات الرأس

الوصلة البينية

سماعات الرأس :مقبس ستيريو صغير
( Hi-Speed USBنظام  USB 2.0متوافق)

درجة الحرارة التشغيلية
 5إلى  35درجة مئوية

جدول
المحتويات

المدة القصوى القابلة للتسجيل (تقريباً)

يُتبع 
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جدول
المحتويات

مصدر الطاقة

 بطارية أيون الليثيوم داخلية قابلة إلعادة الشحن  170ميللي أمبير بالساعة
 طاقة ( USBمن الكمبيوتر عبر طرف توصيل  USBعلى المشغل)

مدة الشحن

القائمة
Home

شحن بواسطة USB
 70دقيقة تقري ًبا

حالة المشغل

الفهرس

عمر البطارية (عرض مستمر)

الموديل NWZ-B152/B153/B152F/B153F

عرض بوضع  MP3بمعدل  128كيلوبايت بالثانية  18ساعة تقري ًبا
عرض بوضع  WMAبمعدل  128كيلوبايت بالثانية  17ساعة تقري ًبا
 6ساعة تقري ًبا
عند استقبال بث FM
(الموديل  NWZ-B152F/B153Fفقط)
 3ساعة تقري ًبا
تسجيل بث FM
(الموديل  NWZ-B152F/B153Fفقط)
 6ساعة تقري ًبا
تسجيل الصوت

قد يختلف العمر الحقيقي للبطارية وفقاً للتهيئة .عدد الساعات التخمينية الستخدام البطارية أعاله يعتمد على ظروف
االستعمال النموذجي بواسطة «التهيئة األساسية لقياس عمر البطارية (تهيئة جعل عمر البطارية أطول)» في الجدول
أدناه .يرجى االنتباه إلى أنه حتى إذا تم اطفاء المشغل لفترة طويلة ،سيستمر استهالك مقدار ضئيل من طاقة البطارية.
قد يختلف عمر البطارية وف ًقا لتهيئة مستوى الصوت وظروف االستعمال والبيئة المحيطة.
التهيئة األساسية لقياس عمر
التهيئة المبدئية
التهيئة
البطارية (تهيئة جعل عمر
البطارية أطول)
تهيئات للشاشة

تهيئات لمؤثر الصوت
تهيئات لمصباح الطاقة
تهيئات لجودة التسجيل

] ( 1*[Power Save Modeص )47
] ( 2*[Equalizerص )30
] ( 3*[BASSص )29
] ( 3*[LEDص )47
[ ( ]Voice Record Codecص )44

[]Save ON Super[ ]Save ON Normal

[]None

[]None

فعال

غير فعال

[]LED ON

[]LED OFF

[]Mid

[]Low

* 1عند ضبط [ ]Power Save Modeعلى [ ،]Save ON Normalيقل عمر البطارية بمقدار  30%تقري ًبا عن [.]Save ON Super
عند ضبط [ ]Power Save Modeعلى [ ،]Save OFFيقل عمر البطارية بمقدار  70%تقري ًبا عن [.]Save ON Super
* 2عند ضبط [ ]Equalizerعلى [ ]Heavyأو [ ]Popأو [ ]Jazzأو [ ]Uniqueأو [ ،]Customيقل عمر البطارية بمقدار 50%
تقري ًبا عن [.]None
* 3عند تنشيط [ ]BASSوضبط [ ]LEDعلى [ ،]LED ONيقل عمر البطارية بمقدار  50%تقري ًبا.
يُتبع 
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جدول
المحتويات

العرض

 3خطوط LCD

األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق ،بدون األجزاء البارزة)

القائمة
Home

 14.7 × 22 × 90.7ملم

األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)

 15.2 × 23.3 × 90.9ملم

الفهرس

الوزن

 28جم تقريبًا

العناصر المرفقة

 سماعات الرأس ()1
 دليل البدء السريع ()1

يتم تخزين المجلدات التالية في المجلد [ ]Storage Mediaبذاكرة المشغل .توجد البنود التالية (ملفات PDF

والطرق المختصرة) في هذه المجلدات.
1
 المجلد ]*[Operation Guide
يحتوي على ملفات  PDFالخاصة بدليل التشغيل.
 المجلد []Support
يحتوي على أيقونات الطرق المختصرة لكل من دعم الزبائن وتسجيل الزبون في مجلدات البلد /المنطقة.
 المجلد []PC_Application_Software
يتضمن رمز اختصار إلى موقع تنزيل برنامج  Windows Media Playerاإلصدار  .11في حالة استحدام برنامج
 Windows Media Playerاإلصدار  10أو أقل على الكمبيوتر ،قم بتنزيل برنامج Windows Media Player
اإلصدار  11من موقع الويب هذا.

* 1ملفات  PDFبإسم [ ]xxx_NWZB150.pdfفي هذا المجلد هي دليل التشغيل .يتم عرض اسم اللغة في المكان " ."xxxاختر
الدليل الذي يكون بلغتك.

يُتبع 
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غير مدعوم بواسطة أنظمة التشغيل غير المدرجة أعاله.
* 1باستثناء إصدارات أنظمة التشغيل التي ال تدعمها .Microsoft
 وحدة المعالجة المركزية ( 300 :)CPUميجاهرتز أو أكثر (لنظام التشغيل  800 ،Windows Vistaميجاهرتز أو
أكثر .لنظام التشغيل  1 ،Windows 7جيجاهرتز أو أكثر)
 ذاكرة الوصول العشوائي ( 128 :)RAMميجابايت أو أكثر (لنظام التشغيل  512 ،Windows Vistaميجابايت أو
أكثر .لنظام التشغيل  1 ،Windows 7جيجابايت ( 32بت)  2 /جيجابايت ( 64بت) أو أكثر)
 موصل ( USBيوصى باستخدام  USBعالي السرعة)
 يلزم تثبيت  Internet Explorer 6.0أو أحدث و Windows Media Player 11أو .12
 تحتاج إلى اتصال انترنت بنطاق ذو تردد واسع الستعمال وظيفة توزيع الموسيقى إلكترونيا
 (EMD) Electronic Music Distributionأو لزيارة موقع االنترنت.
ال نضمن التشغيل على جميع أجهزة الكمبيوتر حتى لو استوفت متطلبات النظام أعاله.
غير مدعوم بالبيئات التالية:
 أنظمة تشغيل أو أجهزة كمبيوتر تم تجميعها شخص ًيا
 بيئة تم فيها تحديث نظام التشغيل المركب من قبل الصانع أص ًال
 بيئة فيها أنظمة تشغيل متعددة
 بيئة فيها شاشات متعددة
 بيئة Macintosh

التصميم والمواصفات عرضة للتغير دون إشعار مسبق.

الفهرس

Windows 7 Home Basic 
Windows 7 Home Premium 
Windows 7 Professional 
Windows 7 Ultimate 
دعم نظام التشغيل من اإلصدار  64بت لنظامي التشغيل  Windows Vistaو.Windows 7

القائمة
Home

 الكمبيوتر
ً
*
 IBM PC/ATأو كمبيوتر متوافق مركب فيه أنظمة تشغيل  Windowsالتالية مسبقا :
 Service Pack 2( Windows XP Home Edition أو أحدث)
 Service Pack 2( Windows XP Professional أو أحدث)
 Service Pack 1( Windows Vista Home Basic أو أحدث)
 Service Pack 1( Windows Vista Home Premium أو أحدث)
 Service Pack 1( Windows Vista Business أو أحدث)
 Service Pack 1( Windows Vista Ultimate أو أحدث)
1

جدول
المحتويات

متطلبات النظام (للمشغل)

القائمة
Home

الفهرس
M
74 ،53 ،19...................................... MP3
21 ،12 ،10................... ]Music Library[

الفهرس

جدول
المحتويات

معلومات إضافية

P
28..................................... ]Play Mode[
47......................... ]Power Save Mode[
R
50......................... ]Reset All Settings[
S
40............................ ]Scan Sensitivity[
45 ،17........................ ]Set Date-Time[
45 ،10.................................... ]Settings[
V
41 ،10 . ..................................... ]Voice[
44.................... ]Voice Record Codec[

الرموز
28.......................................... )(تكرار الكل
28............................ )(تكرار أغنية واحدة
28......... )(تكرار الكل بشكل عشوائي
24 ،8........................ )ZAPPIN (تشغيل
30...................................... ]Custom[
30.......................................... ]Heavy[
30............................................... ]Jazz[
30............................................... ]Pop[
30........................................ ]Unique[
A
2.................................... Adobe Reader
75 ،41..................................... ADPCM
26.............................................. ]Artist[
46................. ]AVLS (Volume Limit)[
B
46............................................... ]Beep[

W
74 ،53 ،19.................................... WMA

C
47........................................ ]Contrast[

Z
25............................ ]ZAPPIN Range[

E
30....................................... ]Equalizer[
19............................................ Explorer

ا
14................................................ إعادة الشحن
56..................................... إعادة ضبط المشغل
26........................................ البحث عن األغاني
76 ،14................................................ البطارية
17............................................. التاريخ والوقت
28......................................................... التبديل
21............................................ الترجيع السريع
41 ،37................................................ التسجيل
23 ،21................................................ التشغيل
21............................................ التقديم السريع
 يُتبع

F
33 ،10............................................ ]FM[
35............................ ]FM Auto Preset[
51........................................... ]Format[
I
48.................................. ]Information[
51........................................ ]Initialize[
L
49 ،16................................. ]Language[
47 ،6............................................ ]LED[
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الحذف

ت
تشغيل 23...................................... ZAPPIN
تشغيل البيانات المسجلة 43 ،39.......................
ج
جودة الصوت 30 ،29........................................
ح
حل المشاكل 56................................................
س
سماعات الرأس 77 ،75 ،69 ،6..........................
ش
شاشة التشغيل 8. ...............................................
شاشة راديو 34.......................................... FM

و
وظيفة الجهير 29 ،8..........................................

الفهرس

الراديو 33..........................................................
الرسائل 65........................................................
الزر 12 ،6.......................... BACK/HOME
الزر 29 ،28 ،5......... BASS/PLAY MODE
الزر 41 ،37 ،5.......................... REC/STOP
الزر 56 ،7......................................... RESET
الزر –5. ............................................. VOL+/
الزر 24 ،5.............................................. ZAP
الشاشة 34 ،8 ،6................................................
الشحن المتبقي بالبطارية 14 ،8........................
الطاقة 9. ...........................................................
العناصر المرفقة 77...........................................
القائمة الرئيسية 10...........................................
الكمبيوتر 78 ،62 ،14.......................................
المايكروفون 41 ،7............................................
المفتاح 7. .......................................... HOLD
النقل 19............................................................

م
مستوى الصوت 69 ،46 ،5.................................
مصباح الطاقة 6. ................................................
معدل البت 53..................................................
مفتاح التبديل 5. ................................................
موصل 19 ،14 ،7.................................... USB

القائمة
Home

األغاني 32. .....................................................
البيانات المسجلة 42 ،38...................................

ف
فتحة الحزام 7. ..................................................

جدول
المحتويات

التكرار 28..........................................................
التوليف اليدوي 33............................................
التوليف مسبق الضبط 33..................................

ض
ضبط الوقت 45 ،17..........................................

