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Mini HI-FI
Component System
تعليامت التشغيل

MHC-EX99/EX88/EX66
MHC-EX900/EX700/EX600

بدء التشغيل
عمليات التشغيل
معلومات إضافية

تحذير
لتقليل خطر حدوث حريق ،التغطي فتحة تهوية الجهاز بالصحف،
أغطية املائدة ،الستائر ،الخ.
التضع مصادر لهب مبارش مثل شموع مضيئة عىل الجهاز.
لتقليل خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية ،التعرض هذا الجهاز
لرزاز أو رش املاء ،والتضع األشياء املمتلئة بالسوائل ،مثل فازات
الزهور عىل الجهاز.
نظراً ألن القابس الرئييس يستخدم لفصل الجهاز عن مصدر التيار
الرئييس ،قم بتوصيل الجهاز إىل مخرج تيار مرتدد يسهل الوصول اليه.
عند مالحظة أي شئ غري طبيعي يف الجهاز ،إفصل القابس الرئييس
من مخرج التيار املرتدد عىل الفور.
ال تعمد اىل تركيب الجهاز يف مكان مغلق ،مثل دوالب الكتب او
دوالب مصمم يف الحائط.
التعرض البطاريات أو الجهاز مع وجود البطاريات داخله إىل حرارة
عالية مثل أشعة الشمس ،نار أو ماشابه ذلك.
الجهاز الينفصل عن مصدر التيار الرئييس طاملا ظل متص ًال مبخرج
التيار املرتدد ،حتى إذا كان الجهاز نفسه يف وضع ايقاف التشغيل.

تنبيه
استخدام أدوات برصية مع هذا املنتج سيزيد من مخاطر العني.

هذا الجهاز مصنف عىل أنه منتج ليزر من الفئة األوىل
 .CLASS 1 LASERهذه العالمة موجودة عىل الجهة الخلفية.

AR

مالحظة بشأن االسطوانات الثنائية
االسطوانة الثنائية هي اسطوانة ذات وجهني تتضمن مواد مسجلة
خاصة باسطوانة الفيديو الرقمي  DVDعىل أحد الوجهني ومواد
صوتية رقمية عىل الوجه اآلخر .لكن ،نظراً ألن وجه املادة الصوتية
اليتطابق مع مقياس االسطوانة املدمجة( ،)CDفانه الميكن ضامن
تشغيله عىل هذا املنتج.
اإلسطوانات املوسيقية املشفرة بتقنيات حامية حقوق الطبع
هذا املنتج مصمم لإلستامع إىل اإلسطوانات التي تتطابق مع
مقاييس اإلسطوانة املحكمة ( .)CDوقد طرحت حديثاً بعض رشكات
التسجيالت يف األسواق إسطوانات موسيقية متعددة مشفرة بتقنيات
حقوق الطبع .يرجى مالحظة أنه يوجد من بني هذه اإلسطوانات،
بعض اإلسطوانات التتطابق مع مقاييس اإلسطوانة املحكمة CD
وميكن أال يتم تشغيلها عىل هذا املنتج.
مالحظة بشأن محتويات محمية بحقوق الطبع
املوسيقى املنقولة تكون قيد االستعامل الشخيص فقط.
استخدام املوسيقى ملا وراء هذه الحدود يتطلب الحصول عىل ترصيح
من ماليك حقوق الطبع.
مالحظة بشأن الرتخيص والعالمة التجارية
 تقنية تشفري الصوت  MPEGالطبقة  3وبراءات اإلخرتاع
مرخصة من رشكتني  Fraunhofer IISو .Thomson
 Windows Media هي إما عالمة تجارية مسجلة أو عالمة
تجارية لرشكة  Microsoft Corporationيف الواليات املتحدة
األمريكية و/أو الدول األخرى.
 يحتوي هذا املنتج عىل تقنية خاضعة لحقوق ملكية فكرية
معينة لرشكة  .Microsoftيحظر استخدام أو توزيع هذه
التقنية خارج هذا املنتج دون الحصول عىل الرتاخيص الالزمة
من رشكة .Microsoft

جدول املحتويات
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دليل األجزاء ومفاتيح التحكم
هذا الدليل يرشح بصورة أساسية عمليات التشغيل باستخدام وحدة التحكم عن بعد ،لكن ميكن أيضاً إجراء نفس عمليات التشغيل باستخدام
األزرار املوجودة عىل الوحدة التي لها نفس االسم أو أسامء مامثلة.

الوحدة الرئيسية

لتأمني األزرار عىل الوحدة (وظيفة تأمني الطفل)

ميكنك تأمني األزرار باستثناء  عىل الوحدة لتفادي تشغيلها بطريق الخطأ.
إحتفظ بضغط  عىل الوحدة حتى يظهر " "CHILD LOCK ONأو " "CHILD LOCK OFFعىل شاشة العرض .سيتم تأمني أو فك تأمني
األزرار باستثناء  عىل الوحدة.
الحظ أنه سيتم إلغاء تأمني الطفل عند فصل سلك التيار.
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وحدة التحكم عن بعد

 زر TUNING +

إضغط ملوالفة املحطة املرغوبة.

زر ( تقديم لألمام)

إضغط إلختيار مسار أو ملف.

زر ( تقديم رسيع)

إضغط إليجاد نقطة يف مسار أو ملف.

 مفتاح التحكم يف مستوى الصوت VOLUME
أدر لضبط مستوى الصوت.

 منفذ

 ()USB

قم بتوصيل جهاز  USBإختياري.

 مقبس PHONES

قم بتوصيل سامعات الرأس.

 مقابس ( DVD/PC IN L/Rصوت يف اليمني/
اليسار)
قم بتوصيل جهاز صوت (مشغل صوت نقال ،الخ).

 زر TUNING 

إضغط ملوالفة املحطة املرغوبة.

 زر ( /استعداد/تشغيل)

اضغط لتحويل النظام اىل وضع التشغيل أو اإليقاف.

 مستشعر التحكم عن بعد
 زر ( فتح/غلق)

إضغط لتحميل أو إخراج إسطوانة.

 زر ( إيقاف)

اضغط إليقاف التشغيل أو النقل.

 زر ( REC TO USBصفحة )12

اضغط لنقل املوسيقى من اسطوانة اىل الجهاز USB
االختياري املتصل.

 زر ( DSGXصفحة )17
إضغط إلختيار مؤثر الصوت.

زر ( ترجيع للخلف)

إضغط إلختيار مسار أو ملف.

زر ( ترجيع)

إضغط إليجاد نقطة يف مسار أو ملف.

 زر ( OPTIONSصفحة )18 ،13 ،11

إضغط للدخول أو الخروج من قامئة الخيارات.

 زر ( EQصفحة )17

إضغط إلختيار مؤثر الصوت.

 زر FUNCTION

إضغط إلختيار الوظيفة.

 زر ( إيقاف مؤقت/تشغيل)
إضغط لبدء التشغيل أو اإليقاف املؤقت.

 زر ENTER

إضغط إلدخال/تأكيد اإلعدادات.
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 زر ( CLOCK/TIMER SELECTصفحة )19
زر ( CLOCK/TIMER SETصفحة ،8)19
إضغط لضبط الساعة ومؤقت التشغيل.

 زر ( REPEAT/FM MODEصفحة )14 ،10 ،9
إضغط لالستامع اىل اسطوانة ،جهاز  ،USBمسار أو ملف
واحد بصورة متكررة.
إضغط إلختيار وضع استقبال ( FMأحادي أو سرتيو).

 زر TUNER/BAND

إضغط إلختيار وظيفة املوالف.
إضغط إلختيار وضع استقبال  FMأو .AM

 زر ( /تقديم رسيع/ترجيع)
إضغط إليجاد نقطة يف مسار أو ملف.

زر /

إضغط إلختيار بنود القامئة.

 زر +

(إختيار مجلد) (صفحة )15 ،14 ،9

إضغط إلختيار مجلد.

 زر VOLUME +/

إضغط لضبط مستوى الصوت.

 زر 

(إختيار مجلد) (صفحة )15 ،14 ،9

إضغط إلختيار مجلد.

 زر ( CLEARصفحة )16

إضغط لحذف مسار أو ملف سبق برمجته.

 زر ( تشغيل)

إضغط لبدء التشغيل.

زر ( إيقاف مؤقت)

إضغط لإليقاف املؤقت للتشغيل.
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 زر ( /تقديم لألمام/ترجيع للخلف)
إضغط إلختيار مسار أو ملف.

زر ( +/موالفة)

إضغط ملوالفة املحطة املرغوبة.

 زر USB

إضغط إلختيار الوظيفة .USB

 زر CD

إضغط إلختيار الوظيفة .CD

 زر ( TUNER MEMORYصفحة )10
إضغط للضبط املسبق ملحطة الراديو.

 زر PLAY MODE/TUNING MODE
(صفحة )15 ،10 ،9

اضغط إلختيار وضع تشغيل اسطوانة  ،CDاسطوانة MP3
أو جهاز .USB
إضغط إلختيار وضع املوالفة.

 زر ( DISPLAYصفحة )17 ،16 ،8

إضغط لتغيري املعلومات عىل شاشة العرض.

 زر ( SLEEPصفحة )19
إضغط لضبط مؤقت النوم.

بدء التشغيل

تركيب النظام بإحكام

بدء التشغيل

 هوايئ حلقي AM
هوايئ سليك ( FMقم بتمديده أفقياً).
 اىل السامعة اليمنى
 اىل مأخذ التيار بالحائط
 سلك السامعة (أحمر)/
 سلك السامعة (أسود)/
 اىل السامعة اليرسى
 سلك مجهار الرتددات املنخفظة الفرعي
 اىل مجهار الرتددات املنخفظة الفرعي
عند فصل سلك مجهاز الرتددات
املنخفضة الفرعي

 القدرة

قم بتوصيل سلك القدرة اىل مأخذ التيار بالحائط .إذا مل يتالئم
القابس مع مأخذ التيار بالحائط ،إفصل مهايئ القابس املرفق
(فقط للموديالت املجهزة مبهايئ).

 الهوائيات

حدد مكاناً واتجاهاً يوفران إستقباالً جيداً عند ضبط الهوائيات.
إحفظ الهوائيات بعيداً عن أسالك السامعة ،سلك القدرة والكابل
 USBلتجنب التقاط الضوضاء.

 السامعات

أدخل فقط الجزء العاري من السلك.

 مجهار ترددات منخفضة فرعي
( MHC-EX99/EX900فقط)

قم بتوصيل مجهار الرتددات املنخفضة الفرعي اىل املقبس
 SUBWOOFERبسلك مجهار الرتددات املنخفضة الفرعي.
ضع مجهار الرتددات املنخفضة الفرعي رأسياً للحصول عىل إنتاج
جهري أفضل .كذلك ،ضع مجهار الرتددات املنخفضة الفرعي:
 عىل سطح صلب حيث يستبعد حدوث الرنني.
 عىل األقل عىل بعد بضع سنتيمرتات بعيداً عن الحائط.
 بعيداً عن منتصف الغرفة أو ضع رف كتب مقابل حائط،
لتجنب توليد موجة ساكنة.
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إدخال البطاريات
أدخل بطاريتني ( R6حجم  )AAاملرفقة ،مع توافق أقطابهام كام
هو موضح أدناه.

ضبط الساعة
إستخدم األزرار املوجودة عىل وحدة التحكم عن بعد لضبط
الساعة.

1
2

مالحظات






التقم بخلط بطارية قدمية مع أخرى جديدة أو خلط أنواع مختلفة من
البطاريات.
إذا مل تستخدم وحدة التحكم عن بعد لفرتة زمنية طويلة ،إنزع
البطاريات لتجنب حدوث تلف نتيجة ترسب سائل البطارية وحدوث
تآكل.
األجهزة التي تعمل بالبطاريات يجب أال تتعرض اىل الحرارة الشديدة مثل
أشعة الشمس ،النار أو مثل ذلك.

عند حمل هذا النظام
قم بإخراج اسطوانة إذا كانت موجودة وإيقاف تشغيل النظام،
وبعدئذ إفصل سلك التيار.
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3
4

إضغط  لتشغيل النظام.
إضغط .CLOCK/TIMER SET

إذا ومض " ،"PLAY SETإضغط  /بصورة
متكررة إلختيار الساعة " ،"CLOCKوبعدئذ إضغط
.ENTER

إضغط  /بصورة متكررة لضبط الساعة،
وبعدئذ إضغط .ENTER
إستخدم نفس اإلجراء لضبط الدقائق.

مالحظة

تفقد إعدادات الساعة عند فصل سلك القدرة أو إذا حدث إنقطاع للتيار.

لعرض الساعة عندما يكون النظام يف وضع إيقاف
التشغيل

إضغط  DISPLAYبصورة متكررة حتى يتم عرض الساعة .تعرض
الساعة ملدة  8ثوان تقريباً.

مالحظة بشأن التشغيل املتكرر

عمليات التشغيل

" "REP1يشري اىل تكرار مسار أو ملف واحد حتى تقوم بإيقافه.

تشغيل إسطوانة CD/MP3

2

ضع اسطوانة.

3

إبدأ التشغيل.



إضغط  عىل الوحدة ،وضع اسطوانة مع اتجاه جانب
البطاقة ألعىل عىل صينية االسطوانة.
لغلق صينية االسطوانة ،اضغط  عىل الوحدة.






إضغط ( أو  عىل الوحدة).

عمليات التشغيل األخرى
إضغط
من أجل
اإليقاف املؤقت للتشغيل ( أو  عىل الوحدة).
إلستئناف التشغيل ،إضغط الزر
مرة أخرى.
إيقاف التشغيل
اختيار مجلد عىل
اسطوانةMP3

مالحظات بشأن تشغيل اسطواناتMP3

.
+/

بصورة متكررة.

اختيار مسار أو ملف
إيجاد نقطة يف مسار
أو ملف

./
إحتفظ بضغط  /أثناء
التشغيل ،وحرر الزر عند النقطة
املرغوبة.

اختيار تشغيل متكرر

 REPEATبصورة متكررة حتى يظهر
" "REPأو "."REP1





التقم بحفظ أنواع أخرى من امللفات أو املجلدات غري الرضورية عىل
اسطوانة بها ملفات .MP3
يتم تخطي املجلدات التي ليس بها ملفات .MP3
يتم تشغيل ملفات  MP3برتتيب تسجيلها عىل االسطوانة.
النظام ميكنه تشغيل ملفات  MP3التي بها امتداد ملف " ".mp3فقط.
حتى عندما يكون اسم امللف به امتداد " ،".mp3إذا اختلف امللف
الحقيقي ،فإن تشغيل هذا امللف ميكن أن يولد ضوضاء صاخبة ميكن أن
تتلف نظام السامعة وقد يؤدي اىل حدوث خلل يف تشغيل النظام.
العدد األقىص:
 للمجلدات هو ( 255شامل املجلد األسايس).
 مللفات  MP3هو .512
 ملستويات املجلد (البنية الفرعية للملفات) هو .8
الميكن ضامن التوافق مع جميع برامج تشفري/كتابة  ،MP3جهاز
التسجيل ،وأوساط التسجيل .اسطوانات  MP3غري املتوافقة ميكن أن
تسبب ضوضاء أو صوت متقطع أو ميكن أاليتم تشغيلها عىل االطالق.

عمليات التشغيل

1

إخرت وظيفة االسطوانة املحكمة .CD

إضغط ( CDأو  FUNCTIONبصورة متكررة).

مالحظة بشأن وضع التشغيل العشوايئ

عند ايقاف تشغيل النظام ،يتم الغاء وضع التشغيل العشوايئ املختار
") ويعود وضع التشغيل اىل وضع التشغيل
(" "SHUFأو "SHUF
العادي.

مالحظات بشأن تشغيل اسطوانات متعددة املراحل





إذا كانت املرحلة األوىل عىل االسطوانة هي مرحلة  ،CD-DAالميكن
التعرف عىل املراحل األخرى عىل االسطوانة برصف النظر عن صيغة
املرحلة؛ ميكن تشغيل املسارات  CD-DAيف املرحلة األوىل فقط.
إذا كانت صيغة املرحلة للمرحلة األوىل هي  CD-ROMواملراحل التالية
مسجلة يف نفس الصيغة ،سيستمر النظام يف تشغيل ملفات  MP3وفقاً
لذلك يف مراحل متعددة حتى يجد النظام مرحلة أخرى مسجلة يف صيغة
مختلفة.

لتغيري وضع التشغيل

إضغط  PLAY MODEبصورة متكررة بينام يكون املشغل يف
وضع اإليقاف .ميكنك إختيار تشغيل عادي (" " لجميع
ملفات  MP3يف املجلد املوجود عىل االسطوانة) ،تشغيل عشوايئ
(" "SHUFأو " SHUF* "للمجلد العشوايئ) ،أو تشغيل
مربمج (".)"PGM
* عند تشغيل اسطوانة ( CD-DAصوت) ،يتم تشغيل
( )SHUFبنفس طريقة التشغيل ( )SHUFالعادي.
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االستامع اىل الراديو

1

إخرت " "TUNER FMأو "."TUNER AM

2

قم بإجراء املوالفة.

إضغط ( TUNER/BANDأو  )FUNCTIONبصورة
متكررة.

للمسح التلقايئ
إضغط  TUNING MODEبصورة متكررة حتى يظهر
" ،"AUTOوبعدئذ اضغط ( +/أو TUNING +/
عىل الوحدة) .عند العثور عىل محطة ،تتوقف عملية املسح
تلقائياً ،ويضئ " "TUNEDو "( "STللربامج السرتيو فقط)
عىل شاشة العرض.

الضبط املسبق ملحطة راديو
استخدم األزرار املوجودة عىل وحدة التحكم عن بعد للضبط
املسبق للمحطات.

1
2

للموالفة اليدوية
إضغط  TUNING MODEبصورة متكررة حتى يظهر
" ،"MANUALوبعدئذ إضغط ( +/أو TUNING +/
عىل الوحدة) بصورة متكررة ملوالفة املحطة املرغوبة.
إرشاد مفيد

لتخفيض الضوضاء الساكنة عىل محطة  FMسرتيو ضعيفة ،اضغط
 FM MODEبصورة متكررة حتى يظهر " "MONOإليقاف تشغيل
االستقبال السرتيو.
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إضغط  TUNER MEMORYإلختيار وضع ذاكرة
املوالف.
رقم الضبط املسبق

3
إذا مل يضئ " "TUNEDومل تتوقف عملية املسح ،اضغط 
إليقاف عملية املسح ،بعدئذ قم بعمل املوالفة يدوياً (أدناه).
عند موالفة محطة تقدم خدمات  ،RDSيظهر إسم املحطة
عىل شاشة العرض.

قم مبوالفة املحطة املرغوبة.

4
5
6

إضغط  +/بصورة متكررة إلختيار رقم الضبط
املسبق املرغوب.

إذا كانت هناك محطة أخرى مخصصة بالفعل لرقم الضبط
املسبق املختار ،يتم استبدال املحطة باملحطة الجديدة.

إضغط  ENTERلتخزين املحطة.
كرر الخطوات  1إىل  4لتخزين محطات أخرى.

ميكنك القيام بالضبط املسبق لعدد يصل اىل  20محطة FM
و  10محطات  .AMيتم االحتفاظ باملحطات املضبوطة
مسبقاً ملدة نصف يوم تقريباً حتى إذا تم فصل سلك القدرة
أو حدث انقطاع للتيار.

إلحضار محطة راديو مضبوطة مسبقاً ،إضغط
 TUNING MODEبصورة متكررة حتى يظهر
" ،"PRESETوبعدئذ إضغط  +/بصورة متكررة
إلختيار رقم الضبط املسبق املرغوب.

قبل استخدام الجهاز USB
راجع مواقع االنرتنت املوضحة أدناه للمعلومات عن أجهزة USB
املتوافقة.
من أجل العمالء يف أوروبا وروسيا:
<>http://support.sony-europe.com/
من أجل العمالء يف أمريكا الالتينية:
<>http://www.sony-latin.com/index.crp
من أجل العمالء يف الدول/املناطق األخرى:
<>http://www.sony-asia.com/support











 1اضغط ( USBأو  FUNCTIONبصورة متكررة) إلختيار
الوظيفة .USB
 2قم بتوصيل الجهاز  USBاىل املنفذ

(.)USB

 3اضغط  OPTIONSعىل الوحدة يف وضع اإليقاف.
يظهر " ."MEM SELعند إختيار ملف صوت أو مجلد ،يظهر
" "ERASEبدالً منه .اضغط  /بصورة متكررة
إلختيار "."MEM SEL
 4إضغط .ENTER
 5اضغط  /بصورة متكررة إلختيار رقم ذاكرة.
تقدم اىل الخطوة  6عندما ميكن اختيار ذاكرة واحدة فقط.
إللغاء هذه العملية ،اضغط .OPTIONS

عمليات التشغيل

مالحظات

عندما يكون توصيل كابل  USBرضورياً ،استخدم الكابل  USBاملرفق مع
الجهاز .USB
عند توصيل الجهاز  ،USBيظهر ""READINGويضئ
" "USB MEMORYعىل شاشة العرض.
قد يستغرق ظهور العبارة " "READINGحوايل  10ثوان وفقاً لنوع
الجهاز  USBاملتصل.
التقم بتوصيل النظام والجهاز  USBعن طريق محور .USB
عند توصيل الجهاز  ،USBيقرأ النظام جميع امللفات املوجودة عىل
الجهاز  .USBعند وجود ملفات أو مجلدات كثرية عىل الجهاز ،USB
ميكن أن مير وقت طويل حتى تنتهي علمية قراءة الجهاز .USB
مع بعض أجهزة  USBاملوصلة ،بعد إجراء عملية تشغيل ،قد يكون هناك
تأخري قبل أن يتم تنفيذها من قبل هذا النظام.
الميكن ضامن التوافق مع جميع برامج التشفري/الكتابة .إذا كانت ملفات
الصوت املوجودة عىل الجهاز  USBمشفرة أص ًال بربامج غري متوافقة ،فإن
هذه امللفات ميكن أن تصدر ضوضاء أو صوت متقطع ،أو ميكن أال يتم
تشغيلها عىل االطالق.
هذا النظام الميكنه نقل املوسيقى من اسطوانة أو تشغيل ملفات صوتية
عىل الجهاز  USBيف الحاالت التالية.
 عندما يتعدى عدد ملفات الصوت يف مجلد .999
 عندما يتعدى عدد ملفات الصوت اإلجاملية عىل جهاز .5000 USB
 عندما يتعدى عدد املجلدات عىل جهاز ( 255 USBشامل مجلدات
" "ROOTو " ،"MUSICوباستثناء مجلدات فارغة).
هذه أعداد ميكن أن تختلف وفقاً لبنية امللف واملجلد .التقم بحفظ أنواع
أخرى من امللفات أو املجلدات غري الرضورية عىل جهاز  USBيحتوى
عىل ملفات صوتية.

إلختيار الذاكرة عىل جهاز USB

إذا كان الجهاز  USBبه أكرث من ذاكرة واحدة (عىل سبيل
املثال ،ذاكرة داخلية وبطاقة ذاكرة) ،ميكنك اختيار أي ذاكرة تود
استخدامها وبعدئذ بدء عملية التشغيل أو النقل.
الميكنك اختيار ذاكرة أثناء عملية التشغيل أو النقل .تأكد من
اختيار ذاكرة قبل بدء عملية التشغيل أو النقل.

 6إضغط .ENTER
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إلستخدام النظام كشاحن بطارية

ميكنك استخدام النظام كشاحن بطارية ألجهزة  USBبها وظيفة
إعادة الشحن عندما يكون النظام يف وضع التشغيل.
تبدأ عملية الشحن عند توصيل الجهاز  USBإىل املنفذ
( )USBعىل الوحدة .تظهر حالة الشحن عىل شاشة عرض الجهاز
 .USBملزيد من التفاصيل ،يرجى مراجعة دليل تشغيل جهازك
.USB
مالحظة بشأن شحن الجهاز  USBبواسطة هذا النظام
الميكنك استخدام النظام كشاحن بطارية يف الحاالت التالية.



إيقاف تشغيل املشغل /CDالجهاز  USBوإختيار وظيفة املوالف.
يرجى مراجعة « لتحسني أداء تحميل االسطوانة » (صفحة .)25
عندما يكون النظام يف وضع إيقاف التشغيل.

نقل املوسيقى من اسطوانة اىل جهاز
USB
( )USBعىل
ميكنك توصيل جهاز  USBاختياري اىل املنفذ
الوحدة ونقل املوسيقى من اسطوانة اىل الجهاز .USB
ميكنك نقل املوسيقى من اسطوانة  CD-DAأو اسطوانة MP3
فقط.
صيغة الصوت للملفات املنقولة بهذا النظام هي .MP3
مقدار املساحة املتاحة املطلوبة عىل الجهاز  USBهي حوايل
 1ميجابايت يف الدقيقة عند نقل املوسيقى من اسطوانة .CD
املساحة املتاحة املطلوبة ميكن أن تكون أكرب عند نقل املوسيقى
من اسطوانة .MP3
ميكنك نقل كل املوسيقى املوجودة عىل اسطوانة بسهولة اىل جهاز
USB( .)CD SYNCميكنك أيضاً نقل مسار أو ملف  MP3الذي
يتم تشغيله حالياً (.)REC1

1
2
3
4

قم بتوصيل الجهاز  USBاىل املنفذ

(.)USB

إخرت وظيفة االسطوانة املحكمة .CD

إضغط ( CDأو  FUNCTIONبصورة متكررة).

ضع اسطوانة.
اضبط الجهاز  USBاىل وضع االستعداد لعملية النقل.
نقل متزامن (:)CD SYNC
اضغط  REC TO USBعىل الوحدة.
لنقل مسارات  CDأو ملفات  MP3املفضلة لديك فقط ،قم
بعمل برنامج خاص بك مسبقاً (راجع « عمل برنامج خاص
بك » (صفحة .))15
لنقل ملفات  MP3فقط املحفوظة يف مجلد معني عىل
االسطوانة  ،MP3اضغط  PLAY MODEبصورة متكررة
حتى يظهر " " أثناء توقف املشغل ،وبعدئذ اضغط
بصورة متكررة إلختيار املجلد املرغوب قبل بدء
+/
عملية النقل.
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5

:REC1
إبدأ تشغيل املسار أو امللف  MP3الذي تود نقله ،ثم اضغط
 REC TO USBعىل الوحدة.

إضغط  ENTERلبدء عملية النقل.
عند استخدام CD SYNC
عندما تكتمل عملية النقل ،يتوقف الوصول اىل الجهاز USB
واملشغل  CDتلقائياً.
عند استخدام REC1
عندما تكتمل عملية النقل ،يتوقف الوصول اىل الجهاز USB
تلقائياً ويستمر تشغيل املشغل .CD

مصدر موسيقى
MP3

اسم املجلد

CD-DA

""CDDA001

مصدر موسيقى
MP3

اسم املجلد

)2

مثل مصدر املوسيقى
)3

)4

""TRACK001

REC1

إضغط .

ملحو ملفات أو مجلدات صوت من الجهاز USB

الحظ أنه الميكن محو ملفات أو مجلدات صوت يف وضع التشغيل
العشوايئ أو وضع التشغيل املربمج.
 1قم بتوصيل الجهاز  USBاىل املنفذ

اسم امللف

(.)USB

 2إخرت الوظيفة .USB
إضغط ( USBأو  FUNCTIONبصورة متكررة).
بصورة متكررة إلختيار
 3اضغط  /أو +/
ملف أو مجلد الصوت الذي ترغب يف محوه.

CD-DA
)1
)2
)3
)4
)5

اسم امللف
)5

""REC1

)2

مثل مصدر املوسيقى
)4

""TRACK001

عمليات التشغيل

إليقاف عملية النقل

قواعد تكوين ملف ومجلد

عند نقل املوسيقى اىل جهاز  USBللمرة األوىل ،يتم عمل مجلد
" "MUSICتحت املجلد " "ROOTويتم عمل مجلد اتجاه وضع
النقل ("،"CD-DA"،"CD‑MP3" "REC1أو ")"PROGRAM
داخل املجلد "."MUSIC
يتم تكوين مجلدات وملفات داخل أي من مجلدات اتجاه وضع
النقل كام ييل.
)1
CD SYNC

يف وضع التشغيل املربمج ،يكون اسم املجلد " ،"PGM_xxxويعتمد اسم
امللف عىل مصدر املوسيقى (اسطوانة  CD-DAأو اسطوانة .)MP3
يتم تحديد اسم حتى  32حرفاً.
يتم تحديد أرقام مسلسلة للمجلد بعد ذلك حتى الحد األقىص .999
يتم تحديد أرقام مسلسلة للملف بعد ذلك.
يتم عمل ملف جديد يف املجلد " "REC1يف كل مرة يتم فيها تنفيذ
.REC1

 4اضغط  OPTIONSعىل الوحدة يف وضع اإليقاف.
 5اضغط  /بصورة متكررة إلختيار "،"ERASE
وبعدئذ اضغط .ENTER
إللغاء عملية املحو ،اضغط .OPTIONS
 6إضغط .ENTER
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مالحظات















عند نقل موسيقى من اسطوانة  ،CDيتم نقل املسارات كملفات MP3
 128كيلوبت يف الثانية .عند نقل موسيقى من إسطوانة  ،MP3يتم نقل
ملفات  MP3بنفس معدل البت مللفات  MP3األصلية.
عند بدء عملية النقل يف وضع التشغيل العشوايئ ،وضع التشغيل املتكرر
أو يف وضع التشغيل املربمج (يف حالة عدم برمجة أي مسارات أو ملفات
 ،)MP3يتم الغاء وضع التشغيل املختار تلقائياً ويتحول وضع التشغيل
اىل وضع التشغيل العادي.
أثناء نقل املوسيقى من اسطوانة  ،MP3اليصدر صوت ويظهر
"."HI-SPEED
التنتقل معلومات نص االسطوانة  CDيف ملفات  MP3التي أنشئت.
عند إلغاء العملية يف منتصف نقل املوسيقى ،سيتم عمل ملف  MP3غري
مكتمل حتى النقطة التي توقف فيها النقل.
تتوقف عملية النقل تلقائياً عند:
 الجهاز  USBليس به مساحة متاحة.
 وصول عدد ملفات الصوت عىل الجهاز  USBاىل حد الرقم الذي
ميكن أن يتعرف عليه النظام.
إذا كان املجلد املقرر محوه يحتوي عىل ملفات أو مجلدات فرعية ليست
بصيغة /AACWMA ،MP3/اليتم محوها.
إذا كان املجلد أو امللف الذي تحاول نقله موجود بالفعل عىل الجهاز
 USBبنفس اإلسم ،يتم اضافة رقم مسلسل بعد االسم بدون احالل امللف
أو املجلد األصيل.
التنزع الجهاز  USBأو تفصل سلك القدرة أثناء عمليات النقل أو املحو.
القيام بهذا ميكن أن يفسد البيانات املوجودة عىل الجهاز  USBأو يتلف
الجهاز  USBنفسه.

تشغيل ملف من الجهاز USB
صيغ الصوت التي ميكن تشغيلها عىل هذا النظام هي:
،MP3  *WMAأو *AAC
* الميكن تشغيل ملفات مع حامية حقوق الطبع

DRM( )Digital Rights Managementعىل هذا النظام.
قد اليتم تشغيل امللفات التي تم تنزيلها من محل موسيقى مبارشة من
شبكة االنرتنت عىل هذا النظام.

1

إخرت الوظيفة .USB

2

صل جهاز  USBاىل املنفذ

3

إضغط ( USBأو  FUNCTIONبصورة متكررة).

 (.)USB

عند توصيل الجهاز  ،USBيتغري العرض كام ييل:
""READING""*STORAGE

* عند توصيل الجهاز  ،USBتعرض تسمية القرص بعد ذلك إذا
سجلت.

إبدأ التشغيل.

إضغط ( أو  عىل الوحدة).

عمليات التشغيل األخرى
إضغط
من أجل
اإليقاف املؤقت للتشغيل ( أو  عىل الوحدة).
إلستئناف التشغيل ،إضغط الزر
مرة أخرى*.
.
إيقاف التشغيل
اختيار مجلد
بصورة متكررة.
+/
اختيار ملف
إيجاد نقطة يف ملف

اختيار تشغيل متكرر

./
إحتفظ بضغط  /أثناء
التشغيل ،وحرر الزر عند النقطة
املرغوبة.
 REPEATبصورة متكررة حتى
يظهر" "REPأو "."REP1

* عند تشغيل ملف  ،VBR MP3ميكن أن يستأنف النظام التشغيل من
نقطة مختلفة.
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لتغيري وضع التشغيل

اضغط  PLAY MODEبصورة متكررة أثناء توقف الجهاز .USB
ميكنك اختيار تشغيل عادي (" " لجميع امللفات يف املجلد
املوجود عىل الجهاز  ،)USBتشغيل عشوايئ (" "SHUFأو
") ،أو تشغيل مربمج (".)"PGM
"SHUF
مالحظة بشأن التشغيل املتكرر

" "REPيشري اىل أنه يتم تكرار جميع ملفات الصوت عىل جهاز  USBحتى
تقوم بإيقاف التشغيل.

عمل برنامج خاص بك
(تشغيل مربمج)

استخدم االزرار املوجودة عىل وحدة التحكم عن بعد لعمل برنامج
خاص بك.

1

CD
اضغط ( CDأو  FUNCTIONبصورة متكررة) إلختيار
الوظيفة .CD

مالحظة بشأن وضع التشغيل العشوايئ

مالحظات











2
3

USB
اضغط ( USBأو  FUNCTIONبصورة متكررة) إلختيار
الوظيفة .USB

إخرت وضع التشغيل.

إضغط  PLAY MODEبصورة متكررة حتى يظهر ""PGM
بينام يكون املشغل متوقفاً.

عمليات التشغيل

عند ايقاف تشغيل النظام ،يتم الغاء وضع التشغيل العشوايئ املختار
") ويعود وضع التشغيل اىل وضع التشغيل
(" "SHUFأو "SHUF
").
العادي ("
األمثلة التالية ميكن أن تزيد الوقت املستغرق لبدء التشغيل:
 جهاز  USBمسجل برتكيب متفرع مركب.
 سعة الذاكرة زائدة.
النظام ميكنه التشغيل حتى عمق  8مجلدات فقط.
هذا النظام اليدعم بالرضورة جميع الوظائف املتاحة يف جهاز USB
املوصل.
يتم الغاء استئناف التشغيل عند إيقاف تشغيل النظام.
امللفات واملجلدات تعرض برتتيب أنشائها عىل الجهاز .USB
ميكن أن يختلف ترتيب تشغيل النظام عن ترتيب الجهاز  USBاملوصل.
املجلدات التي ليس بها ملفات صوتية يتم تخطيها.
صيغ امللف التي ميكن تشغيلها عىل هذا النظام هي كام ييل:
 :MP3 إمتداد ملف "".mp3
 :WMA إمتداد ملف "".wma
 :AAC امتداد امللف "".m4a ".mp4" ،أو "".3gp
الحظ أنه حتى عندما تكون أسامء امللف بها امتدادات امللف املذكورة
أعاله ،إذا إختلفت امللفات الحقيقية ،فإن تشغيل هذه امللفات قد يولد
ضوضاء صاخبة ميكن أن تتلف نظام السامعة وميكن أن يحدث خلل يف
تشغيل النظام.

اخرت الوظيفة املرغوبة.

إخرت رقم املسار أو امللف املرغوب.

إضغط  /بصورة متكررة حتى يظهر رقم املسار
أو امللف املرغوب.
عند عمل برنامج مللفات  ،MP3/WMA/AACاضغط
بصورة متكررة إلختيار املجلد املرغوب ،وبعدئذ
+/
إخرت امللف املرغوب.
رقم ملف أو مسار مختار

وقت التشغيل الكيل للمسار أو امللف املختار
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4

عمل برنامج للمسار أو امللف املختار.

إضغط  ENTERإلدخال املسار أو امللف املختار.
CD
يظهر " " . عندما يتعدى الزمن اإلجاميل للربنامج
 100دقيقة لالسطوانة  CDأو عند إختيار ملف .MP3

5
6

USB
الميكن عرض زمن الربنامج اإلجاميل ،لهذا يظهر
"." . 

كرر الخطوات  3إىل  4لعمل برنامج ملسارات أو
ملفات اضافية ،لعدد اجاميل يصل اىل  25مساراً أو
ملفاً.
لتشغيل برنامج املسارات أو امللفات الخاص بك،
إضغط .

يظل الربنامج متاحاً حتى تقوم بفتح صينية االسطوانة.
لتشغيل نفس الربنامج مرة أخرى ،اخرت الوظيفة  ،CDوبعدئذ
اضغط .

استخدام مكونات صوت إختيارية

1

قم بتجهيز مصدر الصوت.

2

إضبط مستوى الصوت إىل الحد األدىن.

لحذف املسار أو امللف األخري من الربنامج
إضغط  CLEARبينام يكون املشغل متوقفاً.

لعرض معلومات برنامج ،مثل العدد االجاميل ملسارات
الربنامج

إضغط  DISPLAYبصورة متكررة.

AR16

إضغط VOLUME بصورة متكررة (أو أدر مفتاح التحكم
 VOLUMEعىل الوحدة) حتى يظهر " "VOL MINعىل
شاشة العرض.

3

إخرت الوضيفة .PC

4

إبدأ التشغيل.

إضغط  FUNCTIONبصورة متكررة.
قم ببدء تشغيل الجهاز املتصل واضبط مستوى الصوت.

مالحظات



إللغاء التشغيل املربمج

إضغط  PLAY MODEبصورة متكررة حتى يختفي " "PGMبينام
يكون املشغل متوقفاً.

قم بتوصيل جهاز صوت إضايف إىل املقابس
 DVD/PC IN L/Rعىل الوحدة باستخدام سلك صوت
مناظر (غري مرفق).



ميكن أن يدخل النظام وضع االستعداد تلقائياً إذا كان مستوى صوت
الجهاز املتصل منخفضاً للغاية .قم بضبط مستوى الصوت للجهاز وفقاً
لذلك .يرجى مراجعة « إليقاف وظيفة االستعداد التلقايئ » (صفحة .)26
تأكد من خفض مستوى الصوت إىل اقل مستوى ممكن قبل توصيل أو
فصل جهاز صويت .وإال ،فإنه ميكن أن تصدر ضوضاء ،أو قد يحدث خلل
ىف النظام ،أو قد يظهر " "PROTECTعىل شاشة العرض (صفحة .)21

ضبط الصوت
من أجل
توليد صوت أكرث
ديناميكية
(Dynamic Sound
Generator X-tra)
ضبط مؤثر الصوت

تغيري العرض
إضغط
 DSGXعىل الوحدة.

.EQ

 1إضغط  OPTIONSعىل الوحدة.
 2إضغط  /بصورة متكررة إلختيار "،"S-WOOFER
وبعدئذ إضغط .ENTER
 3إضغط  /بصورة متكررة إلختيار "،"SW ON
وبعدئذ إضغط .ENTER
إليقاف تشغيل مجهار الرتددات املنخفضة الفرعي ،إخرت
" ،"SW OFFوبعدئذ إضغط .ENTER

تغيري وضع العرض
(انظر أدناه).

 DISPLAYبصورة متكررة عندما
يكون النظام يف وضع اإليقاف.

* عىل سبيل املثال ،ميكنك عرض معلومات اسطوانة  CD/MP3أو
معلومات الجهاز  USBمثل:
 رقم املسار أو امللف أثناء التشغيل العادي.
 اسم املسار أو امللف (" ") أثناء التشغيل العادي.
 اسم الفنان (" ") أثناء التشغيل العادي.
") أثناء التشغيل العادي.
 اسم األلبوم أو املجلد ("
 وقت التشغيل اإلجاميل والعدد الكيل للمسارات عىل االسطوانة
( CD-DAفقط عند اختيار وضع التشغيل العادي وتوقف املشغل).
 العدد الكيل للمجلدات (ألبومات) عىل اسطوانة ( MP3فقط عند
اختيار وضع التشغيل العادي وتوقف املشغل).
 تسمية القرص إذا وجدت عىل االسطوانة أو الجهاز ( USBفقط عند
اختيار وضع التشغيل العادي والجهاز  USBيف وضع اإليقاف).

عمليات التشغيل

لتشغيل مجهار الرتددات املنخفضة الفرعي
( MHC-EX99/EX900فقط)

من أجل
تغيري املعلومات عىل
شاشة العرض*

إضغط
 DISPLAYبصورة متكررة عندما
يكون النظام يف وضع التشغيل.

النظام يوفر أوضاع العرض التالية.
عندما يكون النظام يف وضع إيقاف
التشغيل،
يعرض العرض اإليضاحي.

وضع العرض
عرض ايضاحي
وضع حفظ القدرة

)1

الساعة

)2

)1
)2

يتحول العرض اىل وضع اإليقاف
لحفظ القدرة .يستمر تشغيل املؤقت
والساعة.
تعرض الساعة.

الميكنك ضبط الساعة يف وضع حفظ القدرة.
يتحول عرض الساعة تلقائياً اىل وضع حفظ القدرة بعد  8ثوان.
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مالحظات بشأن معلومات العرض
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الحروف التي الميكن عرضها تظهر كام ييل "_".
اليعرض ماييل:
 وقت التشغيل الكيل السطوانة  MP3وجهاز .USB
 وقت التشغيل املتبقي مللف.
اليتم عرض ماييل بصورة صحيحة:
 وقت التشغيل املنقيض مللف  MP3مشفر باستخدام ( VBRمعدل
بت متغري).
 أسامء املجلدات وامللفات التي التتبع أي من  ISO9660املستوى ،1
املستوى  2أو  Jolietيف صيغة األمتداد.
يتم عرض ماييل:
 وقت التشغيل املتبقي ملسار.
 معلومات البطاقة  ID3مللفات  MP3عند استخدام بطاقات ID3
االصدار  1واالصدار ( 2عرض معلومات البطاقة  ID3االصدار  2له
األولوية عند استخدام بطاقات  ID3االصدار  1واالصدار  2مللف
 MP3واحد).
 حتى  15حرفاً ملعلومات بطاقة  ،ID3بطاقة  WMAوبطاقة AAC
باستخدام حروف كبرية ( Aإىل  ،)Zأرقام ( 0حتى  )9ورموز (“ % $
‘ ( ) * .)^ ? ! } | { ` _ ] \ [ @ > = < / . – , +

تغيري سطوع اإلضاءة
افعل هذا
 1إضغط  OPTIONSعىل الوحدة.

من أجل
تغيري سطوع اإلضاءة
حول مفتاح التحكم يف
 2اضغط  /بصورة
الصوت VOLUME
متكررة إلختيار "،"ILLUMI
وبعدئذ اضغط .ENTER

 3إضغط  /بصورة
متكررة إلختيار الوضع املرغوب،
وبعدئذ إضغط .ENTER

استخدام املؤقتات
النظام يوفر وظائف مؤقتني .عند استخدام كال املؤقتني ،تكون
األولوية ملؤقت النوم.
استخدم األزرار املوجودة عىل وحدة التحكم عن بعد الستخدام
وظائف املؤقت.
مؤقت النوم:
ميكنك النوم عىل أنغام املوسيقى.

إضغط  SLEEPبصورة متكررة.

مؤقت التشغيل:
ميكنك االستيقاظ عىل صوت االسطوانة  ،CDاستقبال  FM/AMأو
جهاز  USBعند الوقت املضبوط مسبقاً.
تأكد أنك قمت بضبط الساعة.

1

قم بتجهيز مصدر الصوت.

2

إخرت وضع ضبط املؤقت.

3

إضبط مؤقت التشغيل.

جهز مصدر الصوت ،وبعدئذ إضغط VOLUME +/
لضبط مستوى الصوت.
للبدء من مسار أو ملف صويت معني السطوانة  ،CDقم
بعمل برنامج خاص بك (صفحة .)15
إضغط .CLOCK/TIMER SET
إضغط  /بصورة متكررة إلختيار "،"PLAY SET
وبعدئذ اضغط .ENTER
تظهر العبارة " ،"ON TIMEويومض بيان الوقت.

5

إضبط الوقت إليقاف العرض.

6

إخرت مصدر الصوت.

7

قم بإيقاف تشغيل النظام.

استخدم نفس اإلجراء كام يف الخطوة .4

إضغط  /بصورة متكررة حتى يظهر مصدر
الصوت املرغوب ،وبعدئذ اضغط  .ENTERتبني شاشة
العرض إعدادات املؤقت.
إضغط ./
يتحول النظام إىل وضع التشغيل قبل  15دقيقة من وقت
الضبط املسبق .إذا كان النظام يف وضع التشغيل بالفعل يف
الوقت املضبوط مسبقاً ،لن يتم تنشيط مؤقت التشغيل.
التقم بتشغيل النظام من الوقت الذي يتحول فيه النظام اىل
وضع التشغيل حتى تبدأ عملية التشغيل.

عمليات التشغيل

عند إختيار " ،"AUTOيتحول النظام تلقائياً إىل وضع اإليقاف
بعد أن تتوقف االسطوانة الحالية أو الجهاز  USBالحايل ،أو خالل
 100دقيقة.

4

إضبط وقت بدء التشغيل.

إضغط  /بصورة متكررة لضبط الساعة ،وبعدئذ
إضغط .ENTER
استخدم نفس اإلجراء لضبط الدقائق.
يظهر " "OFF TIMEويومض بيان الساعة عىل شاشة
العرض.

ملراجعة اإلعداد
 1إضغط .CLOCK/TIMER SELECT
 2إضغط  /بصورة متكررة إلختيار "،"PLAY SEL
وبعدئذ إضغط .ENTER

إللغاء املؤقت

كرر نفس اإلجراء املوضح أعاله حتى يظهر " "OFFيف الخطوة 2
من « ملراجعة اإلعداد » ،وبعدئذ إضغط .ENTER

لتغيري اإلعداد

إبدأ من الخطوة  1من « استخدام املؤقتات ».
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معلومات إضافية

إحتياطات
االسطوانات التي ميكن تشغيلها عىل هذا النظام
 اسطوانة محكمة صوتية
 اسطوانة ( CD-R/CD-RWبيانات صوتية/ملفات )MP3
االسطوانات التي الميكن تشغيلها عىل هذا النظام
CD-ROM 
 اسطوانة  CD-R/CD-RWغري تلك املسجلة بصيغة اسطوانة
محكمة موسيقية أو صيغة  MP3متوافقة مع ISO9660
املستوى /1املستوى Joliet ،2
 إسطوانة  CD-R/CD-RWمسجلة يف مراحل متعددة ومل يتم
إنهائها بواسطة « قفل املرحلة »
 إسطوانة  CD-R/CD-RWبجودة تسجيل ضعيفة ،اسطوانة
 CD-R/CD-RWبها خدوش أو متسخة ،أو اسطوانة
 CD-R/CD-RWمسجلة باستخدام جهاز تسجيل غري متوافق
 إسطوانة  CD-R/CD-RWتم تجهيزها نهائياً بصورة غري
صحيحة
 إسطوانات تحتوي عىل ملفات غري ملفات
MPEG 1 Audio Layer-3()MP3
 إسطوانات ذات أشكال غري قياسية (عىل سبيل املثال ،قلب،
مربع ،نجم)
 إسطوانات عليها رشيط الصق ،ورق ،أو ملصقات
 إسطوانات مؤجرة أو مستعملة عليها ملصقات تتجاوز فيها
املادة الالصقة حدود امللصقات
 إسطوانات عليها بطاقات مطبوعة باستخدام حرب له ملمس لزج
مالحظات بشأن االسطوانات
 قبل التشغيل ،إمسح االسطوانة بقامشة تنظيف من املنتصف
للخارج إىل الحافة.
 التقم بتنظيف االسطوانات مبذيبات ،مثل البنزين ،الثرن ،أو
املنظفات املتوافرة يف األسواق أو السرباي املضاد لألستاتيكية
املخصص للفينيل .LP
 التعرض االسطوانات ألشعة الشمس املبارشة أو مصادر حرارة
مثل أنابيت الهواء الساخن ،والترتكها يف سيارة منتظرة يف أشعة
الشمس املبارشة.
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بشأن األمان
 إفصل سلك القدرة متاماً من مأخذ التيار يف الحائط يف حالة
عدم استخدام الوحدة لفرتة زمنية طويلة .عند فصل الوحدة
من مصدر التيار ،إمسك دامئاً القابس .التسحب السلك نفسه
مطلقاً.
 عند دخول أي شئ صلب أو سائل داخل النظام ،إفصل النظام
عن مصدر التيار ،وافحصه لدى فني مؤهل قبل تشغيله مرة
أخرى.
 يجب تغيري سلك التيار الكهربايئ فقط لدى محل خدمة مؤهل.
بشأن املكان املناسب
 التضع النظام يف موضع مائل أو أماكن تكون ساخنة ،باردة،
مرتبة ،متسخة أو رطبة بدرجة زائدة أو ينقصها التهوية الكافية،
أو معرضة لالهتزاز ،أشعة الشمس املبارشة أو ضوء ساطع.
 توخى الحرص عند وضع الوحدة أو السامعات عىل األسطح
املعاملة بصورة خاصة (عىل سبيل املثال ،بالشمع ،الزيت ،مواد
التلميع) ألن هذا ميكن أن يؤدي اىل تبقع السطح أو تغيري
اللون.
 إذا تم إحضار النظام من مكان بارد اىل مكان دافئ مبارشة أو
تم وضعه يف حجرة شديدة الرطوبة ،ميكن أن تتكاثف الرطوبة
عىل العدسة املوجودة داخل مشغل االسطوانة  ،CDوتسبب
خلل يف تشغيل النظام .يف هذا املوقف ،قم بإخراج االسطوانة،
واترك النظام يف وضع التشغيل ملدة ساعة تقريباً حتى تتبخر
الرطوبة.
بشأن تزايد الحرارة
 عملية تزايد الحرارة يف الوحدة أثناء التشغيل تعترب طبيعية
وليس سبباً لالنذار.
 التلمس الهيكل عند استخدام النظام بصورة متواصلة مبستوى
صوت عال ألن الهيكل ميكن أن يصبح ساخناً.
 التقم بإعاقة فتحات التهوية.

بشأن نظام السامعة
نظام السامعة هذا غري محجوب مغناطيسياً ،وميكن أن تصبح
الصورة عىل أجهزة التلفزيون القريبة مشوهة مغناطيسياً .يف هذا
املوقف ،قم بإيقاف تشغيل التلفزيون ،إنتظر  15إىل  30دقيقة،
وقم بتشغيله مرة أخرى .إذا مل يحدث تقدم ،حرك السامعات بعيداً
عن جهاز التلفزيون.
تنظيف الهيكل
نظف هذا النظام بقطعة قامش ناعمة مبللة قلي ًال بسائل تنظيف
معتدل .التستخدم أي نوع من الحشايا الحاكة ،بودرة التنظيف ،أو
املذيبات ،مثل الثرن ،البنزين ،أو الكحول.

تحري األعطال وإصالحها
 1تأكد من توصيل سلك القدرة وأسالك السامعة بإحكام وبصورة
صحيحة.
 2إبحث عن املشكلة يف قامئة الفحص أدناه ،واتخذ خطوة
التصحيح املبينة.
إذا ظلت املشكلة قامئة ،اتصل بأقرب موزع  Sonyلديك.

معلومات إضافية

إذا ظهر " "PROTECTعىل شاشة العرض
إفصل سلك القدرة يف الحال ،وتحقق من البنود التالية بعد
اختفاء "."PROTECT
 هل حدثت دائرة قرص ألسالك السامعة  +و ؟
 هل يوجد شئ يعيق فتحات التهوية املوجودة عىل الجهة
الخلفية للنظام؟
بعد التحقق من البنود املذكورة أعاله والتحقق من أنها
صحيحة ،أعد توصيل سلك القدرة ،وقم بتشغيل النظام .إذا
ظلت املشكلة قامئة ،اتصل بأقرب موزع  Sonyلديك.
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عامة
يظهر العرض اإليضاحي عىل شاشة العرض بعد توصيل سلك
القدرة حتى عندما اليكون النظام يف وضع التشغيل.
اضغط  DISPLAYمرة واحدة أثناء ايقاف تشغيل النظام .يختفي
العرض اإليضاحي.
النظام اليتحول اىل وضع التشغيل.
هل سلك القدرة موصل بإحكام؟
النظام دخل وضع االستعداد بشكل غري متوقع.
هذا ليس خل ًال يف التشغيل .يدخل النظام وضع االستعداد تلقائياً يف
خالل  30دقيقة تقريباً يف حالة عدم وجود عملية تشغيل وخروج
إشارة صوت .يرجى مراجعة « إليقاف وظيفة االستعداد التلقايئ »
(صفحة .)26
اليوجد صوت.
 هل حدثت دائرة قرص ألسالك السامعة  +و ؟
 هل أنت تستخدم السامعات املرفقة فقط؟
 هل يوجد شئ يعيق فتحات التهوية املوجودة عىل الجهة
الخلفية للنظام؟
الصوت يأيت من قناة واحدة ،أو مستويات الصوت اليمنى
واليرسى غري متوازنة.
 ضع السامعات متطابقة قدر اإلمكان.
 قم بتوصيل السامعات املرفقة فقط.
صوت طنني أو ضوضاء عالية.
 حرك النظام بعيداً عن مصادر الضوضاء.
 قم بتوصيل النظام اىل مأخذ تيار مختلف بالحائط.
 قم برتكيب مرشح ضوضاء (يباع بشكل منفصل) اىل سلك
القدرة.

وحدة التحكم عن بعد التعمل.
 قم بإزالة أي عوائق بني وحدة التحكم عن بعد ومستشعر
وحدة التحكم عن بعد عىل الوحدة ،وضع الوحدة بعيداً عن
أضواء الفلورسنت.
 وجه وحدة التحكم عن بعد اىل مستشعر النظام.
 حرك وحدة التحكم عن بعد بدرجة أقرب اىل النظام.
باستثناء  ،/اليعمل أي زر عىل الوحدة ،ويظهر
" "CHILD LOCKعىل شاشة العرض.
تم متكني وظيفة تأمني الطفل .لتعطيل وظيفة تأمني الطفل،
إحتفظ بضغط  عىل الوحدة حتى يظهر
" "CHILD LOCK OFFعىل شاشة العرض.

مشغل CD/MP3
يحدث تخطي للصوت ،أو اليتم تشغيل االسطوانة.
 امسح االسطوانة لتنظيفها ،واعدها ملكانها.
 حرك النظام اىل مكان بعيداً عن االهتزاز (عىل سبيل املثال،
أعىل حامل ثابت).
 حرك السامعات بعيداً عن النظام ،أو ضعها عىل حوامل
منفصلة .عند مستوى صوت عال ،ميكن أن يؤدي اهتزاز
السامعة اىل تخطي الصوت.
اليبدأ التشغيل من املسار األول.
إرجع اىل وضع التشغيل العادي بضغط  PLAY MODEبصورة
متكررة حتى تختفي كال العبارتني " "PGMو "."SHUF
يستغرق بدء التشغيل وقتاً أطول من املعتاد.
األمثلة التالية ميكن أن تزيد الوقت املستغرق لبدء التشغيل.
 اسطوانة مسجلة ببنية فرعية معقدة
 اسطوانة مسجلة يف وضع مراحل متعددة
 اسطوانة مل يتم تجهيزها بصورة نهائية (اسطوانة ميكن اضافة
بيانات إليها)
 اسطوانة بها مجلدات كثرية
صينية االسطوانة التفتح وتظهر العبارة "."LOCKED
إتصل مبوزع  Sonyأو مركز خدمة  Sonyمحيل معتمد لديك.
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جهاز USB
الميكن شحن الجهاز  USBاملتصل.
إخرت وظيفة أخرى غري وظيفة املوالف أو قم بتشغيل املشغل
/CDالجهاز  .USBيرجى مراجعة « لتحسني أداء تحميل
االسطوانة » (صفحة .)25
الميكنك بدء عملية النقل اىل جهاز .USB
ميكن أن تكون املشاكل التالية قد حدثت.
 الجهاز  USBممتلئ.
 عدد امللفات واملجلدات املوجودة عىل الجهاز USB
وصل اىل حده األقىص.
 الجهاز  USBمحمي من الكتابة.

نقل املوسيقى اىل جهاز  USBينتج عنه حدوث خطأ.
 أنت تستخدم جهاز  USBغري مدعم .راجع املعلومات املوجودة
عىل مواقع االنرتنت بشأن االجهزة  USBاملتوافقة (صفحة .)11

الميكن محو ملفات أو مجلدات عىل الجهاز .USB
 تحقق ماإذا كان الجهاز  USBمحمي من الكتابة.
 تم فصل الجهاز  USBأو حدث انقطاع للقدرة أثناء عملية
املحو .احذف امللف الذي تم محوه بصورة جزئية .إذا مل يحل
هذا اإلجراء املشكلة ،ميكن أن يكون الجهاز  USBتالفاً .راجع
دليل تشغيل الجهاز  USBللتعرف عىل كيفية التعامل مع هذه
املشكلة.
هل أنت تستخدم جهاز  USBمدعم؟
عند توصيل جهاز  USBغري مدعم ،ميكن أن تحدث بعض املشاكل.
راجع املعلومات املوجودة عىل مواقع االنرتنت بشأن أجهزة USB
املتوافقة (صفحة .)11

معلومات إضافية

توقفت عملية النقل قبل أن تنتهي.
 أنت تستخدم جهاز  USBغري مدعم .راجع املعلومات املوجودة
عىل مواقع االنرتنت بشأن االجهزة  USBاملتوافقة (صفحة .)11
 مل يتم تهيئة الجهاز  USBبصورة صحيحة .يرجى مراجعة دليل
تشغيل الجهاز  USBللتعرف عىل طريقة التهيئة.
 قم بإيقاف تشغيل النظام وانزع الجهاز  .USBإذا كان الجهاز
 USBبه مفتاح قدرة ،قم بتحويل الجهاز  USBاىل وضع
االيقاف ثم اىل وضع التشغيل مرة أخرى بعد نزعه من النظام.
بعدئذ قم بتنفيذ عملية النقل مرة أخرى.
 عند تكرار عمليات النقل واملحو عدة مرات ،تصبح بنية امللف
املوجود داخل الجهاز  USBمجزأة .راجع دليل تشغيل الجهاز
 USBللتعرف عىل كيفية التعامل مع هذه املشكلة.

 قم بإيقاف تشغيل النظام وانزع الجهاز  .USBإذا كان الجهاز
 USBبه مفتاح قدرة ،قم بتحويل الجهاز  USBاىل وضع
االيقاف ثم اىل وضع التشغيل مرة أخرى بعد نزعه من النظام.
بعدئذ قم بتنفيذ عملية النقل مرة أخرى.
 تم فصل الجهاز  USBأو حدث انقطاع للقدرة أثناء عملية
النقل .احذف امللف الذي تم نقله بصورة جزئية ،وقم بعملية
النقل مرة أخرى .إذا مل يحل هذا اإلجراء املشكلة ،ميكن أن
يكون الجهاز  USBتالفاً .راجع دليل تشغيل الجهاز USB
للتعرف عىل كيفية التعامل مع هذه املشكلة.

تظهر العبارة "."OVER CURRENT
تم اكتشاف مشكلة مبستوى التيار الكهربايئ من املنفذ
( .)USBقم بإيقاف تشغيل النظام وانزع الجهاز  USBمن
( .)USBتأكد من عدم وجود مشكلة بالجهاز .USB
املنفذ
اليوجد صوت.
الجهاز  USBغري موصل بطريقة صحيحة .قم بإيقاف تشغيل
النظام وأعد توصيل الجهاز  ،USBثم قم بتشغيل النظام وتحقق
ماإذا كان " "USB MEMORYمضيئاً عىل شاشة العرض.
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يوجد ضوضاء ،تخطي ،أو تشوه بالصوت.
 قم بإيقاف تشغيل النظام وأعد توصيل الجهاز  ،USBثم قم
بتشغيل النظام.
 بيانات املوسيقى ذاتها تحتوي عىل ضوضاء ،أو الصوت مشوه.
ميكن أن يكون التشويش قد دخل أثناء عملية النقل .احذف
امللف ،وحاول النقل مرة أخرى.
 إعداد معدل البت املستخدم لتشفري ملف الصوت كان
منخفضاً .قم بإرسال امللفات املشفرة مبعدالت بت أعىل إىل
الجهاز .USB
(.)USB
الميكن توصيل الجهاز  USBاىل املنفذ
الجهاز  USBتم توصيله بطريقة عكسية .قم بتوصيل الجهاز USB
يف االتجاه الصحيح.
تعرض العبارة " "READINGلفرتة ممتدة ،أو يستغرق بدء
التشغيل وقتاً طوي ًال.
ميكن أن تستغرق عملية القراءة وقتاً طوي ًال يف الحاالت التالية.
 وجود مجلدات أو ملفات كثرية عىل الجهاز .USB
 بنية امللف مركبة بطريقة مفرطة.
 سعة الذاكرة زائدة.
 الذاكرة الداخلية مجزأة.
لهذا ،توىص  Sonyباتباع اإلرشادات التالية.
 إجاميل املجلدات عىل جهاز  100 :USBأو أقل
 إجاميل امللفات لكل مجلد 100 :أو أقل
عرض خاطئ
 إرسل البيانات املوسيقية اىل الجهاز  USBمرة أخرى ،ألن
البيانات املحفوظة يف الجهاز  USBميكن أن تكون تالفة.
 رموز الحرف الذي ميكن عرضه بهذا النظام هي األعداد
والحروف األبجدية فقط .الميكن عرض الحروف األخرى بصورة
صحيحة.
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اليتم التعرف عىل الجهاز .USB
 قم بإيقاف تشغيل النظام وأعد توصيل الجهاز  ،USBثم قم
بتشغيل النظام.
 راجع املعلومات املوجودة عىل مواقع االنرتنت بشأن االجهزة
 USBاملتوافقة (صفحة .)11
 الجهاز  USBاليعمل بصورة صحيحة .راجع دليل تشغيل الجهاز
 USBحول كيفية التعامل مع هذه املشكلة.
اليبدأ التشغيل.
 قم بإيقاف تشغيل النظام وأعد توصيل الجهاز  ،USBثم قم
بتشغيل النظام.
 راجع املعلومات املوجودة عىل مواقع االنرتنت بشأن االجهزة
 USBاملتوافقة (صفحة .)11
 إضغط ( أو  عىل الوحدة) لبدء التشغيل.
اليبدأ التشغيل من املسار األول.
إرجع اىل وضع التشغيل العادي بضغط  PLAY MODEبصورة
متكررة حتى تختفي كال العبارتني " "PGMو "."SHUF
الميكن تشغيل امللفات.
 ملف الصوت ليس به امتداد "".mp3".wma" ،".m4a" ،،
" ".mp4أو ".".3gp
 ملف الصوت هو ملف صوت مسار متعدد.
 الملف هو ملف فيديو.
 البيانات غير مخزنة في صيغة .MP3/WMA/AAC
 تم تخزين البيانات في صيغة /WMA losslessصيغة
.AAC lossless
 أجهزة تخزين  USBالتي تم صياغتها بأنظمة ملف غري FAT16
أو  FAT32اليتم دعمها*.
 عند استخدام جهاز تخزين  USBمجزأ ،يمكن تشغيل الملفات
الموجودة على الجزء األول فقط.
 التشغيل ممكن حتى  8مستويات.
 عدد المجلدات تعدى .255

 عدد الملفات تعدى .5000
 الملفات التي تم تشفيرها أو حمايتها بكلمات سر ،الخ ،اليمكن
تشغيلها.
* هذا النظام يدعم  FAT16و  ،FAT32لكن بعض أجهزة تخزين USB
قد التدعم جميع  FATهذه .ملزيد من التفاصيل ،يرجى مراجعة دليل
التشغيل لكل جهاز تخزين  USBأو إتصل بجهة الصنع.

املوالف

لتغيري سعة املوالفة للموجة AM

(باستثناء املوديالت املخصصة للدول األوروبية وروسيا واململكة
العربية السعودية)
سعة موالفة املوجة  AMمضبوط مسبقاً اىل  9كيلوهرتز أو
 10كيلوهرتز بتهيئة املصنع األساسية.
 1قم مبوالفة املحطة  ،AMوبعدئذ أوقف تشغيل النظام.
 2إضغط  DISPLAYلعرض الساعة.
 3أثناء االحتفاظ بضغط  TUNING +عىل الوحدة ،إضغط
 /عىل الوحدة.
تم حذف جميع محطات  AMاملضبوطة مسبقاً .إلعادة ضبط
سعة املوالفة اىل الضبط املسبق للمصنع ،كرر اإلجراء.

 1إضغط  FUNCTIONبصورة متكررة إلختيار الوظيفة .CD
 2إضغط  /إليقاف تشغيل النظام.
 3بعد توقف وميض " ،"STANDBYإضغط  DISPLAYلعرض
الساعة وبعدئذ إضغط  /عىل الوحدة أثناء االحتفاظ
بضغط  عىل الوحدة.
يظهر " ."CD/USB PWR ONتشغيل قدرة املشغل /CD
الجهاز  ،USBيقلل من زمن الوصول إىل االسطوانة ويحسن
أداء التحميل.
عند وجود استقبال موالف ضعيف عند تشغيل قدرة املشغل
/CDالجهاز  ،USBإرجع اإلعداد إىل التهيئة األساسية.
إليقاف تشغيل قدرة املشغل /CDالجهاز  ،USBكرر اإلجراء
حتى يظهر " ."CD/USB PWR OFFالحظ أنه عند إيقاف
تشغيل قدرة املشغل /CDالجهاز  USBيف وظيفة املوالف ،لن
يتم إمداد القدرة إىل الجهاز  ،USBولهذا لن يتم التعرف عىل
الجهاز ولن يتم شحنه عن طريق النظام ،حتى إذا كان متص ًال.

معلومات إضافية

صوت طنني أو ضوضاء عالية ،أو الميكن استقبال املحطات.
(تومض العبارة " "TUNEDأو " "STعىل شاشة العرض).
 قم بتوصيل الهوايئ بصورة صحيحة.
 قم بتغيري موقع الهوايئ وإتجاهه للحصول عىل استقبال جيد.
 إحفظ الهوائيات بعيداً عن أسالك السامعة ،سلك القدرة
والكابل  USBلتجنب التقاط الضوضاء.
 إسترش أقرب موزع  Sonyلديك إذا إنفصل الهوايئ  AMاملرفق
من الحامل البالستيك.
 أوقف تشغيل الجهاز الكهربايئ القريب.

لتحسني أداء تحميل االسطوانة

قم بتشغيل قدرة املشغل /CDالجهاز  USBباستخدام وظيفة
إدارة القدرة  .CD/USBبالتهيئة األساسية ،يتم إيقاف تشغيل
قدرة املشغل /CDالجهاز .USB

إلعادة ضبط النظام اىل إعدادات املصنع

إذا ظل النظام اليعمل بصورة صحيحة ،أعد ضبط النظام اىل
إعدادات املصنع .الميكنك إعادة ضبط النظام اىل إعدادات املصنع
يف وضع حفظ القدرة.
إستخدم األزرار املوجودة عىل الوحدة إلعادة ضبط الوحدة اىل
إعدادات املصنع األساسية.
 1إفصل سلك القدرة وأعد توصيله مرة أخرى ،وبعدئذ قم
بتشغيل النظام.
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 2اضغط ، FUNCTIONو  /يف نفس الوقت.
يتم حذف جميع اإلعدادات التي أعدها املستخدم ،مثل
محطات الراديو املضبوطة مسبقاً ،املؤقت ،والساعة.

إليقاف وظيفة االستعداد التلقايئ

هذا النظام مجهز بوظيفة استعداد تلقايئ .مع هذه الوظيفة،
يدخل النظام وضع االستعداد تلقائياً يف خالل  30دقيقة تقريباً يف
حالة عدم وجود عملية تشغيل وخروج إشارة صوت.
بالتهيئة األساسية ،يتم تشغيل وظيفة االستعداد التلقايئ.
استخدم األزرار املوجودة عىل الوحدة إليقاف تشغيل وظيفة
االستعداد التلقايئ.

احتفظ بضغط  أثناء تشغيل النظام ،حتى تظهر
العبارة "."AutoSTBY OFF
لتشغيل الوظيفة ،كرر اإلجراء حتى تظهر العبارة
"."AutoSTBY ON

مالحظات





يبدأ وميض الرسالة " "AUTOSTBYعىل شاشة العرض ملدة دقيقتني
تقريباً قبل الدخول إىل وضع االستعداد.
وظيفة االستعداد التلقايئ تكون غري متاحة مع وظيفة املوالف .FM/AM
ميكن أال يدخل النظام يف وضع االستعداد تلقائياً يف الحاالت التالية:
 عند تحديد اشارة صوت.
 عند توصيل جهاز .USB
 أثناء تشغيل ملفات أو مسارات صوتية.
 أثناء عملية تشغيل مؤقت التشغيل أو مؤقت النوم املضبط مسبقاً.

الرسائل
قد تظهر أو تومض إحدى الرسائل التالية عىل الشاشة أثناء
التشغيل.
COMPLETE
 عملية الضبط املسبق للراديو انتهت بصورة عادية.
 امللف أو املجلد الصويت املوجود عىل الجهاز  USBتم محوه.
DATA ERROR
أنت تحاول تشغيل ملف الميكن تشغيله عىل الجهاز .USB
DEVICE ERROR
الميكن التعرف عىل الجهاز  USBأو تم توصيل جهاز غري معروف
(صفحة ،23.)24
DEVICE FULL
الجهاز  USBممتلئ.
ERASE ERROR
فشلت عملية محو ملفات أو مجلدات الصوت عىل الجهاز .USB
FATAL ERROR
تم فصل الجهاز  USBأثناء نقل أو محو ملفات/مجلدات الصوت
عىل الجهاز .USB
FOLDER FULL
عدد املجلدات عىل الجهاز  USBوصل إىل حده األقىص.
FULL
أنت حاولت عمل برنامج ألكرث من  25مسار أو ملف (خطوات).
LOCKED
صينية االسطوانة التفتح .إتصل بأقرب موزع  Sonyلديك.
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NO DISC
التوجد اسطوانة يف املشغل ،أو تم تحميل اسطوانة الميكن
تشغيلها.
NO MEMORY
الذاكرة املختارة لعملية التشغيل أو النقل ليس بها أوساط ذاكرة
مدخلة يف الجهاز .USB

PUSH SELECT
أنت حاولت ضبط الساعة أو املؤقت أثناء تشغيل املؤقت.
PUSH STOP
 أنت ضغطت  PLAY MODEأثناء التشغيل.
 أنت ضغطت األزرار التي ميكن تشغيلها فقط عند توقف
التشغيل.

NO TRACK
مل يتم تحميل ملفات ميكن تشغيلها عىل الجهاز  USBيف النظام.

REC ERROR
التبدأ عملية النقل ،تتوقف قبل النهاية ،أو من ناحية أخرى الميكن
تنفيذها (صفحة .)23

NO SUPPORT
تم توصيل جهاز  USBغري مدعم.

NOT USED
أنت حاولت تنفيذ عملية معينة تحت ظروف محظور فيها هذه
العملية.

REMOVED
تم نزع الجهاز .USB

NoDEVICE
مل يتم توصيل جهاز  USBأو توقف الجهاز  USBاملتصل.

SET CLOCK
أنت حاولت إختيار املؤقت عندما تكون الساعة غري مضبوطة.

OVER
أنت وصلت اىل نهاية االسطوانة أثناء ضغط  أثناء التشغيل
أو اإليقاف املؤقت.

SET TIMER
أنت حاولت إختيار املؤقت عندما يكون مؤقت التشغيل غري
مضبوط.

OVER CURRENT
تم اكتشاف تيار زائد من املنفذ

(.)USB

PROTECT
راجع « إذا ظهر " "PROTECTعىل شاشة العرض » (صفحة )21
ملراجعة ماميكن عمله إذا ظهرت هذه الرسالة.

معلومات إضافية

NO STEP
تم حذف جميع املسارات املربمجة.

READING
 النظام يقوم بقراءة معلومات االسطوانة .بعض األزرار تكون
غري متاحة.
 النظام يقوم بالتعرف عىل الجهاز .USB

TIME NG
تم ضبط أوقات بدء ونهاية مؤقت التشغيل اىل نفس الوقت.
TRACK FULL
عدد امللفات عىل الجهاز  USBوصل إىل حده األقىص.

PROTECTED
أنت تحاول تنفيذ عملية النقل أو املحو مقابل جهاز  USBمحمي
من الكتابة.
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املواصفات
الوحدة الرئيسية
قسم مضخم الصوت

املخارج

تم قياس ماييل عند تيار مرتدد  127فولت 60 ،هرتز (املوديل املخصص
للمكسيك)
تم قياس ماييل عند تيار مرتدد  220فولت 60/50 ،هرتز (املوديل
املخصص لألرجنتني)
تم قياس ماييل عند تيار مرتدد  230فولت 60/50 ،هرتز (املوديالت
األخرى)

( PHONESمقبس صغري سرتيو):
يقبل سامعات رأس مبعاوقة  8أوم أو أكرث
:SPEAKERS
 :MHC-EX99/EX900معاوقة  3أوم
 :MHC-EX88/EX700/EX66/EX600معاوقة  4أوم
SUBWOOFER( MHC-EX99/EX900فقط):
معاوقة  8أوم

MHC-EX99/EX900

قسم USB

سامعة أمامية:
خرج القدرة (معدل):
 80وات  80 +وات (عند  3أوم 1 ،كيلوهرتز %1 ،تشويه
توافقي إجاميل)
قدرة خرج ( RMSمرجع):
 135وات  135 +وات (لكل قناة عند  3أوم 1 ،كيلوهرتز)
مجهار ترددات منخفضة فرعي:
قدرة خرج ( RMSمرجع):
 200وات (عند  8أوم 100 ،هرتز)

MHC-EX88/EX700

خرج القدرة (معدل):
 120وات  120 +وات (عند  4أوم 1 ،كيلوهرتز %1 ،تشويه
توافقي إجاميل)
قدرة خرج ( RMSمرجع):
 200وات  200 +وات (لكل قناة عند  4أوم 1 ،كيلوهرتز)

MHC-EX66/EX600

خرج القدرة (معدل):
 50وات  50 +وات (عند  4أوم 1 ،كيلوهرتز %1 ،تشويه
توافقي إجاميل)
قدرة خرج ( RMSمرجع):
 90وات  90 +وات (لكل قناة عند  4أوم 1 ،كيلوهرتز)

AR28

املداخل

( DVD/PC IN L/Rمقابس فونو):
حساسية  700مييل فولت ،معاوقة  22كيلوأوم

معدل البت املدعم:
MP3 (:)MPEG 1 Audio Layer-3
 32كيلوبت يف الثانية  320 كيلوبت يف الثانيةVBR ،
 48 :WMAكيلوبت يف الثانية  192 كيلوبت يف الثانية
 48 :AACكيلوبت يف الثانية  320 كيلوبت يف الثانية
الرتددات النموذجية:
MP3 ( 48/44.1/32 :)MPEG 1 Audio Layer-3كيلوهرتز
 44.1 :WMAكيلوهرتز
 44.1 :AACكيلوهرتز
(:)USB
منفذ
الحد األقىص للتيار 500 :مييل أمبري

قسم مشغل االسطوانة املحكمة CD

النظام:
اسطوانة محكمة ونظام صوت رقمي
خصائص دايود الليزر
زمن اإلنبعاث :متصل
خرج الليزر* :أقل من µW 44,6

* هذا الخرج هو قياس القيمة عىل مسافة  200مم من سطح
العدسة الشيئية عىل قالب االلتقاط البرصي بفتحة  7مم.

إستجابة الرتدد 20 :هرتز  20 كيلوهرتز
نسبة اإلشارة إىل الضوضاء :أكرث من  90ديسيبل
النطاق الدينامييك :أكرث من  88ديسيبل

قسم املوالف

قسم املوالف :FM

نطاق املوالفة:
 87.5ميجاهرتز  108.0 ميجاهرتز (خطوة  50كيلوهرتز)
الرتدد املتوسط:
 400/350/300/250/200كيلوهرتز

قسم املوالف :AM

نطاق املوالفة
املوديالت املخصصة ألمريكا الالتينية:
 530كيلوهرتز  1710 كيلوهرتز (خطوة  10كيلوهرتز)
 531كيلوهرتز  1710 كيلوهرتز (خطوة  9كيلوهرتز)
املوديالت املخصصة للدول األوروبية وروسيا والسعودية:
 531كيلوهرتز  1602 كيلوهرتز (خطوة  9كيلوهرتز)
املوديالت األخرى:
 531كيلوهرتز  1602 كيلوهرتز (خطوة  9كيلوهرتز)
 530كيلوهرتز  1610 كيلوهرتز (خطوة  10كيلوهرتز)
الرتدد املتوسط 400 :كيلوهرتز

سامعة أمامية
 SS-EX99من أجل MHC-EX99
 SS-EX900من أجل MHC-EX900
 SS-EX88من أجل MHC-EX88
 SS-EX700من أجل MHC-EX700

نظام السامعة:
نظام سامعة  2إتجاهات  2مشغالت ،إنعكاس الخفيض
وحدة السامعة:
مجهار ترددات منخفضة 180 :مم ،نوع مخروطي
مجهار ترددات عالية 40 :مم ،نوع بوقي
مقاومة معدلة:
 3 :MHC-EX99/EX900أوم
 4 :MHC-EX88/EX700أوم
األبعاد (عرض/ارتفاع/عمق):
 230مم ×  340مم ×  210مم تقريباً
الوزن 3.0 :كجم تقريباً
العدد :قطعتان

 SS-EX66من أجل MHC-EX66
 SS-EX600من أجل MHC-EX600

معلومات إضافية

موالف  FMسرتيو FM/AM ،سوبر هرتوداين
الهوايئ:
هوايئ سليك FM
هوايئ حلقي AM

السامعة

نظام السامعة:
نظام سامعة  2إتجاهات  2مشغالت ،إنعكاس الخفيض
وحدة السامعة:
مجهار ترددات منخفضة 150 :مم ،نوع مخروطي
مجهار ترددات عالية 40 :مم ،نوع بوقي
مقاومة معدلة 4 :أوم
األبعاد (عرض/ارتفاع/عمق):
 202مم ×  306مم ×  210مم تقريباً
الوزن 2.5 :كجم تقريباً
العدد :قطعتان
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مجهار ترددات منخفضة فرعي
 SS-WG900من أجل MHC-EX99/EX900

نظام السامعة:
نظام مجهار ترددات منخفضة فرعي ،انعكاس الجهري
وحدة السامعة:
مجهار ترددات منخفضة فرعي 200 :مم ،نوع مخروطي
مقاومة معدلة 8 :أوم
األبعاد (عرض/ارتفاع/عمق):
 282مم ×  306مم ×  295مم تقريباً
الوزن 4.6 :كجم تقريباً
العدد :قطعة واحدة

عامة

متطلبات القدرة
املوديل املخصص للمكسيك:
تيار مرتدد  127فولت 60 ٬هرتز
املوديالت املخصصة للدول األوروبية واألرجنتني وروسيا:
تيار مرتدد  220فولت  240 فولت 60/50 ،هرتز
املوديالت األخرى:
تيار مرتدد  120فولت  240 فولت 60/50 ،هرتز
استهالك القدرة
 85 :MHC-EX99/EX900وات
( 0.5وات يف وضع حفظ القدرة)
 70 :MHC-EX88/EX700وات
( 0.5وات يف وضع حفظ القدرة)
 45 :MHC-EX66/EX600وات
( 0.5وات يف وضع حفظ القدرة)
األبعاد (عرض/ارتفاع/عمق) (باستثناء السامعات):
 210مم ×  312مم ×  375مم تقريباً
الوزن (باستثناء السامعات)
 3.8 :MHC-EX99/EX900/EX88/EX700كجم تقريباً
 3.6 :MHC-EX66/EX600كجم تقريباً
عدد الوحدة الرئيسية :قطعة واحدة

امللحقات املرفقة :وحدة التحكم عن بعد ( ،)1بطاريات ( R6حجم
 ،)2( )AAهوايئ سليك /FMحلقي )1( AM
التصميم واملواصفات عرضة للتغيري بدون إشعار.
إستهالك القدرة يف وضع اإلستعداد 0.5 :وات
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معلومات إضافية
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