دليل البدء الرسيع

املحتويات

نقل املوسيقى

كيفية تثبيت الربنامج املرفق (دليل التعليامت مضمن)

الرجاء التحقق من وجود العنارص يف العبوة.

من األقراص املدمجة ،وما إىل ذلك باستخدام برنامج Media Go

1

)1( "WALKMAN" 

قم بتوصيل جهاز  Walkmanبالكمبيوتر.

 سامعات الرأس ()1

 سامعات األذن (مقاس ( Sصغري) أو ( Lكبري)) ()1

كيفية تثبيت الربنامج املرفق

 سامعة ( NWZ-E473K/E474K( )1( )RDP-NWT18فقط)
 كابل )1( USB
 دليل البدء الرسيع (هذا الدليل)
 الربنامج
هذا الربنامج مخزن يف ذاكرة جهاز  Walkmanالفالش املدمجة ،ويتضمن العنارص التالية:

كيفية استخدام ""WALKMAN

ˋˋMedia Go
ˋˋWALKMAN Guide

NWZ-E473/E474/E475/E473K/E474K/E573/E574/E575

حول نظام التشغيل Windows
حول األدلة

بالسحب واإلفالت باستخدام مستكشف Windows

ˋˋدليل التعليامت وما إىل ذلك
ملزيد من التفاصيل حول طريقة التثبيت ،راجع "كيفية تثبيت الربنامج املرفق (دليل التعليامت
مضمن)".

©2012 Sony Corporation Printed in Malaysia

باإلضافة إىل دليل البدء الرسيع ،مرفق بهذا الطراز دليل التعليامت (مستند  )HTMLوالذي ميكنك
عرضه من  .WALKMAN Guideملزيد من التفاصيل ،راجع "كيفية تثبيت الربنامج املرفق (دليل
التعليامت مضمن)".

يدعم برنامج  Media Goنقل البيانات من  iTunes 10إىل جهاز .Walkman

تأكد من أن نظام التشغيل املستخدم هو  Service Pack 3( Windows XPأو أحدث)Windows ،
 Service Pack 2( 1*Vistaأو أحدث) أو  Service Pack 1( 1*Windows 7أو أحدث).
*
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￼

كابل ( USBمرفق)

حدد الرتتيب التايل باستخدام الكمبيوتر.

حدد [ابدأ] [ -الكمبيوتر] أو [جهاز الكمبيوتر] - ]WALKMAN[ -
[.]Storage Media

مزدوجا فوق [.]Setup.exe
انقر نق ًرا
ً
سيظهر معالج التثبيت.

ˎ ˎعند تنفيذ [ ،]Setup.exeيتم نسخ امللف [ ]Setup.exeا ُملخزن يف املجلد [Storage
 ]Mediaبجهاز  Walkmanإىل الكمبيوتر للنسخ االحتياطي ،ويتم تثبيت
 WALKMAN Guideو Media Goبالكمبيوتر.
ˎ ˎيف حالة عدم بدء [ ،]Setup.exeانسخ ملف [ ]Setup.exeإىل سطح املكتب لديك ،ثم

ملزيد من التفاصيل حول نقل املوسيقى أو مقاطع الفيديو أو الصور أو بث الويب ،راجع دليل التعليامت.
ميكن عرض دليل التعليامت بالفعل من .WALKMAN Guide

[وضع التوافق] لنظام التشغيل  Windows XPغري مدعوم.

مزدوجا.
انقر فوقه نق ًرا
ً

4

اتبع التعليامت املعروضة عىل الشاشة.

5

مزدوجا فوق ( )WALKMAN Guideعىل سطح
انقر نق ًرا
ً
املكتب لبدء تشغيل .WALKMAN Guide

بعد انتهاء معالج التثبيت ،يظهر اختصار  WALKMAN Guideعىل سطح مكتب
الكمبيوتر لديك.

ملعرفة التفاصيل حول نقل املوسيقى وما إىل ذلك ،راجع دليل التعليامت املضمن يف الدليل
.WALKMAN Guide

(4-425-225-21)1

 توجيه

كيفية استخدام ""WALKMAN

ˎˎميكنك بدء تشغيل  WALKMAN Guideوبرنامج  Media Goمن القامئة [ابدأ] (يتم عرضها بالنقر فوق
[ابدأ]).
ˎˎميكنك تثبيت الربنامج املرفق عىل كمبيوتر آخر من خالل اإلجراء التايل حتى إذا حذفت ملف []Setup.exe
من خالل تهيئة ذاكرة الفالش املدمجة بجهاز  .Walkmanقم بنسخ ملف [ ]Setup.exeومجلد []Install
من مجلد [ ]Backupبالكمبيوتر إىل جهاز  .Walkmanثم قم بتوصيل جهاز  Walkmanبالكمبيوتر اآلخر
الذي تريد تثبيت الربنامج عليه واتبع اإلجراء الوارد أعاله من الخطوة .2
ميكن العثور عىل مجلد [ ]Backupعىل

زر BACK/HOME
زر OPTION/PWR OFF

كيفية استخدام القامئة الرئيسية

تظهر القامئة الرئيسية عند الضغط مع االستمرار عىل الزر  .BACK/HOMEتعترب القامئة الرئيسية نقطة
البدء لتشغيل الصوت والبحث عن األغاين وتغيري اإلعدادات وما إىل ذلك.
من القامئة الرئيسية ،ميكنك تحديد العنرص املطلوب عىل الشاشة باستخدام الزر خاميس االتجاهات.

القامئة الرئيسية

NWZ-E473/E474/E475/E473K/E474K
SensMe™ Channels
FM Radio
Voice Recording

الزر خاميس االتجاهات

Music
Videos

C:\Program Files*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E470\Backup
* 1قد يتم عرض [) ]Program Files(x86حسب نظام تشغيل الكمبيوتر.

ما الذي ميكنك فعله باستخدام  WALKMAN Guide؟

يتضمن دليل  WALKMAN Guideالعنارص التالية:
ˎ
 دليل التعليامت
ميكن عرض املحتويات التالية يف مستعرض الويب.
ˋˋتفاصيل حول كيفية استخدام جهاز Walkman
ˋˋكيفية استخدام الربنامج لنقل محتوى إىل جهاز Walkman
ˋˋتحري الخلل وإصالحه
 رابط تسجيل العمالء
 رابط دعم العمالء
 روابط مفيدة أخرى
ˎ
تتضمن معلومات الرابط وغريها من املعلومات املتعلقة مبوقع التنزيل.
تختلف العنارص املرفقة وف ًقا لدولة/منطقة الرشاء.

 توجيه

ˎˎبعد تنفيذ [ ،]Setup.exeميكن استخدام املساحة الخالية يف املجلد [ ]Storage Mediaبشكل أكرث فعالية من
خالل تهيئة ذاكرة الفالش املدمجة الخاصة بجهاز  .Walkmanلتهيئة ذاكرة الفالش املدمجة الخاصة بجهاز
 ،Walkmanراجع القسم "لتمهيد (تهيئة) جهاز  "Walkmanيف الجانب الخلفي.

Games

للتأكيد.

شحن البطارية

تتم إعادة شحن بطارية جهاز  Walkmanأثناء توصيل جهاز  Walkmanبكمبيوتر قيد التشغيل.
￼

عملية الشحن
حوايل
 3ساعات

جا ٍر الشحن
مشحونة
بالكامل

للعودة إىل الشاشة السابقة.

Podcasts
Music
Unlimited *1
Go to song
￼playback screen

Playlists
Settings

NWZ-E573/E574/E575
FM Radio

SensMe™ Channels

Voice Recording
Music
Videos

تشغيل جهاز " "WALKMANوإيقاف تشغيله
للتشغيل
إليقاف التشغيل

Photos

Games

اضغط عىل أي زر.
اضغط مع االستمرار عىل زر .OPTION/PWR OFF

Podcasts

￼

Music
Unlimited *1
Go to song
playback screen

Photos
Noise Canceling
Settings

* :1قد ال تظهر هذه األيقونة وف ًقا للبلدان/املناطق التي اشرتيت جهاز  Walkmanمنها.

األجزاء ومفاتيح التحكم

تحري الخلل وإصالحه

 زر BACK/HOME

 الزر خاميس االتجاهات*
زر ( التشغيل/اإليقاف املؤقت/التأكيد)
1

الزران /
الزران /

 مقبس سامعات الرأس
 مقبس WM-PORT

إذا مل يعمل جهاز  Walkmanعىل النحو املتوقع ،فحاول تنفيذ الخطوات التالية لحل املشكلة.

1

ابحث عن أعراض املشكلة يف القسم "تحري الخلل وإصالحه" الوارد يف دليل
التعليامت (مستند  ،)HTMLوحاول تنفيذ أي من اإلجراءات التصحيحية املذكورة.

2

قم بتوصيل الجهاز  Walkmanبالكمبيوتر لشحن البطارية.

3

اضغط عىل الزر  RESETبقلم أو بدبوس صغري،
أو ما إىل ذلك.

قم بتوصيل كابل ( USBاملرفق) ،أو األجهزة الطرفية (غري مرفقة).

 الشاشة
 زر مستوى الصوت –VOL +*1/
 زر OPTION/PWR OFF
حول تشغيل مستوى الصوت (للبلدان/املناطق التي تتوافق مع التوجيهات األوروبية)

الغرض من التنبيه (صوت الصفري) [ ]Check the volume levelحامية أذنيك عند رفع إعداد مستوى
الصوت بشكل يفوق مستوى محدد * 1للمرة األوىل.
ميكنك إلغاء التنبيه والتحذير بالضغط عىل أي زر.

مالحظة

ˎˎميكنك رفع مستوى الصوت بشكل يفوق املستوى املحدد* 1بعد إلغاء التنبيه والتحذير.
ˎˎبعد التحذير األويل ،يتكرر التنبيه والتحذير كل  20ساعة مجمعة من ضبط مستوى الصوت بشكل يفوق
املستوى املحدد*1؛ وعند حدوث ذلك ،يتغري مستوى الصوت إىل اإلعداد األويل تلقائ ًيا.
ˎˎإذا تم ضبط مستوى الصوت بشكل يفوق املستوى املحدد* 1ثم إيقاف تشغيل جهاز  ،Walkmanيعود
مستوى الصوت إىل املستوى املحدد* 1تلقائ ًيا.
* 1املستوى املحدد = []16

اضغط عليه لعرض قامئة الخيارات.
يف حالة الضغط مع االستمرار عىل هذا الزر ،يتم إيقاف تشغيل الشاشة ويدخل جهاز  Walkmanإىل وضع
االستعداد.

 املفتاح HOLD

 فتحة الرشيط
 امليكروفون

استخدمه إلجراء التسجيالت الصوتية.

 زر RESET
استخدم قلماً أو مشبك ورق ،أو ما إىل ذلك.
*

1

توجد عليه نقاط بارزة .استخدمها للمساعدة يف عمليات تشغيل الزر.
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ملزيد من التفاصيل حول التوصيل بكمبيوتر ،راجع الجداول يف الجانب األيرس.
قد تتمكن من حل بعض املشاكل عرب شحن البطارية.

زر RESET

قبل إعادة ضبط جهاز  ،Walkmanتحقق من عدم تشغيل
أي أغانٍ أو فيديو أو ما إىل ذلك .ميكنك اآلن إعادة ضبط
 Walkmanبأمان.

راجع املعلومات الواردة عن املشكلة بقسم
( Helpالتعليامت) الخاص بكل برنامج.
ابحث عن معلومات عن املشكلة عىل أحد مواقع الويب الخاصة بدعم العمالء.

ملعرفة املزيد حول مواقع دعم العمالء عىل اإلنرتنت ،راجع القسم "للحصول عىل أحدث املعلومات".
إذا مل تنجح الطرق الواردة أعاله يف حل املشكلة ،فاتصل بأقرب وكيل Sony

بالنسبة لك.

العرض
يتعذر عىل جهاز Walkman
شحن البطارية.

السبب/العالج
ˎˎكابل  USBغري متصل مبوصل  USBاملوجود عىل الكمبيوتر لديك
بصورة صحيحة.
WWافصل كابل  ،USBثم أعد توصيله.
WWاستخدم كابل  USBاملرفق.
ˎˎيتم شحن البطارية يف بيئة تكون فيها درجة الحرارة املحيطة خارج
النطاق الذي يرتاوح من  5درجات مئوية إىل  35درجة مئوية.
 .اشحن
WWال ميكنك شحن البطارية عندما تظهر األيقونة
البطارية يف بيئة تكون فيها درجة الحرارة املحيطة ترتاوح من  5إىل
 35درجة مئوية.
ˎˎمل يتم تشغيل الكمبيوتر.
WWقم بتشغيل الكمبيوتر.
ˎˎدخل الكمبيوتر يف حالة السكون أو اإلسبات.
WWحرر الكمبيوتر من حالة السكون أو اإلسبات.
ˎˎموزع  USBقيد االستخدام.
WWقد ال يعمل جهاز  Walkmanعند توصيله عرب موزع  .USBقم
بتوصيل جهاز  Walkmanبالكمبيوتر لديك مبارشة باستخدام
كابل ( USBاملرفق).
ˎˎنظام التشغيل املثبت عىل الكمبيوتر غري مدعوم من ِقبل جهاز
.Walkman
WWلشحن جهاز  ،Walkmanقم بتوصيله بكمبيوتر يعمل بنظام
التشغيل املدعوم من ِقبل جهاز .Walkman
ˎˎمل تستخدم جهاز  Walkmanملدة تزيد عن عام.
WWوف ًقا للظروف التي يُستخدم فيها جهاز  ،Walkmanرمبا تكون
البطارية قد تدهورت .اتصل بوكيل  Sonyاألقرب لك.

قد ال تظهر الرسالة
ˎˎ كابل  USBغري متصل مبوصل  USBاملوجود عىل الكمبيوتر لديك
بصورة صحيحة.
[Connected USB. The
WWافصل كابل  ،USBثم أعد توصيله.
player cannot be
 ]operated.أو [WW Connectedاستخدم كابل  USBاملرفق.
ˎˎ USB (MTP). The playerموزع  USBقيد االستخدام.
WWقد ال يعمل جهاز  Walkmanعند توصيله عرب موزع  .USBقم
 ]cannot be operated.عند
بتوصيل جهاز  Walkmanبالكمبيوتر لديك مبارشة باستخدام
التوصيل بالكمبيوتر باستخدام
كابل ( USBاملرفق).
يتعرف
كابل ( USBاملرفق) (ال
ˎˎرمبا تكون هناك مشكلة يف موصل  USBاملوجود عىل الكمبيوتر.
الكمبيوتر عىل جهاز
WWقم بتوصيل جهاز  Walkmanمبوصل  USBآخر عىل الكمبيوتر.
.)Walkman

السبب/العالج
العرض
قد ال تظهر الرسالة
ˎˎعند استخدام جهاز  Walkmanألول مرة ،أو عند انخفاض مستوى
شحن البطارية ،قد يستغرق جهاز  Walkmanمدة تبلغ  30ثانية
[Connected USB. The
تقري ًبا لعرض الرسالة بعد توصيله بالكمبيوتر .وال يعترب هذا خل ًال.
player cannot be
 ]operated.أو [ˎˎ Connectedقد يتم إجراء مصادقة الربنامج وقد يستغرق وقتًا طوي ًال .انتظر
لفرتة.
USB (MTP). The player
 ]cannot be operated.عند ˎˎفشل تثبيت الربنامج.
WWأعد تثبيت الربنامج باستخدام املثبت .ستظل البيانات التي تم
التوصيل بالكمبيوتر باستخدام
استريادها كام هي.
كابل ( USBاملرفق) (ال يتعرف
ˎˎيقوم الكمبيوتر بتشغيل برنامج غري الربنامج املستخدم للنقل.
الكمبيوتر عىل جهاز
WWافصل كابل  ،USBوانتظر لبضع دقائق ،ثم أعد توصيله .إذا ظلت
.)Walkman
املشكلة قامئة ،فافصل كابل  ،USBوأعد تشغيل الكمبيوتر ،ثم أعد
(يتبع)
توصيل كابل .USB
يصبح جهاز  Walkmanغري ˎˎيتم استعامل موزع  USBأو كابل متديد .USB
مستقر أثناء توصيله بالكمبيوترWW .قد ال يعمل جهاز  Walkmanعند توصيله عرب موزع  USBأو
كابل متديد .قم بتوصيل جهاز  Walkmanبالكمبيوتر لديك
مبارشة باستخدام كابل ( USBاملرفق).
عند النقر عىل []Setup.exe

مزدوجا لتثبيت الربنامج
نق ًرا
ً
املرفق ،ال يتم تنفيذ
[ ]Setup.exeويتم فتح فتح
نافذة الخصائص.

ˎˎقم بتثبيت الربنامج املرفق بعد تثبيت برنامج Windows
 Media Player 11أو األحدث .ملزيد من التفاصيل حول برنامج
 ،Windows Media Playerقم بزيارة موقع الويب التايل:
http://support.microsoft.com/

لتمهيد (تهيئة) جهاز Walkman
ميكنك تهيئة ذاكرة جهاز  Walkmanاملحمولة املدمجة .إذا متت تهيئة الذاكرة ،فسيتم مسح كل
امللفات مبا يف ذلك دليل التعليامت (مستند  )HTMLوستعود كل قيم اإلعدادات إىل اإلعدادات
االفرتاضية .تأكد من التحقق من امللفات املخزنة يف الذاكرة قبل التهيئة ،ثم قم بتصدير أية ملفات
مهمة إىل القرص الصلب يف الكمبيوتر أو أي جهاز آخر مقد ًما.

1
2

اضغط مع االستمرار عىل الزر  BACK/HOMEحتى تظهر القامئة الرئيسية.
[Reset/[ – ]Common Settings[ – ]Settings
حدد
 [Yes] – ]Yes[ – ]Format[ – ]Formatبهذا الرتتيب.
اضغط عىل الزر  ///لتحديد العنرص ومن ثم اضغط عىل الزر  للتأكيد.
عندما تنتهي عملية التمهيد ،تظهر [.]Memory formatted.

مالحظة

ˎˎال تقم بتهيئة ذاكرة الفالش املدمجة باستخدام مستكشف  .Windowsوإذا قمت بتهيئة ذاكرة
الفالش املدمجة ،فقم بتهيئتها يف جهاز .Walkman

احتياطات
حول سامعات الرأس

ˎˎتجنب تشغيل الجهاز بصوت مرتفع لدرجة يؤثر فيها التشغيل لفرتة طويلة متواصلة عىل حاسة السمع لديك.
ˎˎقد تصبح األصوات الخارجية غري مسموعة عندما يكون مستوى الصوت مرتفعًا .فتجنب االستامع إىل الجهاز
يف األماكن التي ال يجوز فيها أن يكون السمع ضعي ًفا ،عىل سبيل املثال ،أثناء القيادة أو ركوب الدراجة.
ˎˎنظ ًرا ألن سامعات الرأس املرفقة مصممة لتناسب األماكن املفتوحة ،فإن األصوات تصدر خارج سامعات
الرأس .لذا احرص عىل عدم إزعاج من هم بالقرب منك.

إشعار خاص بالرتخيص والعالمات التجارية
راجع دليل التعليامت (مستند .)HTML

للحصول عىل أحدث املعلومات

إذا كانت لديك أية أسئلة أو مشكالت تتعلق بهذا املنتج ،أو إذا كنت ترغب يف الحصول عىل معلومات عن
العنارص املتوافقة مع هذا املنتج ،فريجى زيارة املواقع التالية عىل اإلنرتنت.
للعمالء يف الواليات املتحدة األمريكية:

http://www.sony.com/walkmansupport

للعمالء يف كندا:

http://esupport.sony.com/ca/

للعمالء يف أوروبا:

http://support.sony-europe.com/DNA

للعمالء يف أمريكا الالتينية:

http://www.sony-latin.com/index.crp

للعمالء يف البلدان/املناطق األخرى:

http://www.sony-asia.com/support

للعمالء الذين اشرتوا املوديالت املخصصة لبلدان ما وراء البحار:

http://www.sony.co.jp/overseas/support/

