دليل البدء الرسيع

املحتويات

تركيب جهاز  Walkmanعىل حامل ( USBمرفق) وشحن البطارية

كيفية تثبيت الربنامج املرفق

يرجى التأكد من البنود يف الصندوق.

صل جهاز  Walkmanإىل الكمبيوتر ،ويجب ان يكون جهاز  Walkmanمركباً عىل حامل ( USBمرفق)
بشكل صحيح.

تثبيت دليل  WALKMAN Guideوالربنامج ( Media Goلكمبيوتر )Windows
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بشأن كتيبات الدليل

دليل البدء الرسيع هذا يرشح فقط عمليات التشغيل االساسية وكيفية تركيب الربنامج املرفق.
للحصول عىل املعلومات وتعليامت التشغيل التفصيلية ،راجع دليل املساعدة (وثيقة بصيغة )HTML
املوجود ضمن الربنامج املرفق بعد تثبيته.

مصباح OPR
 حشيات سامعات األذن (مجموعة )1
 رشيط التعديل ()1
 دليل البدء الرسيع (هذا الدليل)
 مالحظات حول مواصفات مقاومة املاء

بشأن نظام التشغيل
تأكد من أن يكون نظام التشغيل ( Windows XPاالصدار  Service Pack 3أو احدث) أو Windows
( 1*Vistaاالصدار  Service Pack 2أو احدث) أو ( 1*Windows 7االصدار  Service Pack 1أو احدث) ،أو
.Windows 8
* 1الوضع [ ]Compatibility modeلنظام  Windows XPغري مدعوم.
بالنسبة لكمبيوتر  ،Macتأكد من أن يكون نظام التشغيل  Mac OS X v10.6أو احدث .غري مدعوم بأنظمة
تشغيل أخرى غري املذكورة أعاله

مالحظات حول الشحن بواسطة الكمبيوتر

1

قم بتجفيف اطراف جهاز ( Walkman (مستخدماً خرقة ناعمة
وجافة.

2

قم بتثبيت جهاز  Walkmanعىل حامل ( USBمرفق) بإحكام.

3

تأكد من مالمسة اطراف التوصيل عىل جهاز ( Walkman (وحامل ( USBمرفق) ()
مع بعضهام البعض.

صل جهاز  Walkmanإىل كمبيوتر يف وضع التشغيل مستخدماً حامل
( USBمرفق).



إذا ظهرت شاشة تبني خيارات األفعال ،انقر عىل" ."Cancelيبدأ الشحن.
تأكد من اضاءة نافذة املصباح  OPRعىل حامل ( USBمرفق) باللون االحمر.

 اشحن البطارية عندما يومض املصباح  OPRبرسعة.
 اثناء شحن البطارية ،يشري املصباح  OPRإىل حالة شحن جهاز .Walkman
ميكن مالحظة حالة مصباح  OPRمن خالل نافذة مصباح  OPRعىل حامل ( USBمرفق).
مضاء باللون االحمر :جاري الشحن اآلن
مطفئ :مشحون بشكل كامل أو جاري الشحن اآلن
 مدة الشحن  1.5ساعة تقريباً.
عندما يتم شحن جهاز  Walkmanبشكل كامل ،افصله من الكمبيوتر.
بالنسبة لكمبيوتر  ،Macانقر أيقونة االخراج [ ]WALKMANيف  sidebarأو  Finderلفصل جهاز .Walkman
 إذا تحول الكمبيوتر إىل وضع حفظ الطاقة ،مثل وضع السكون أو السبات ،عندما يكون جهاز Walkman
موصوالً به بواسطة حامل ( USBمرفق) ،قد يستمر جهاز  Walkmanباستهالك الطاقة من البطارية ،لذا افصله.
 عند استعامل جهاز  Walkmanللمرة األوىل ،أو إذا مل تستعمل جهاز  Walkmanلفرتة زمنية طويلة ،سيستغرق
الكمبيوتر عدة دقائق للتعرف عليه ،حتى لو تم بدء الشحن بالفعل (يضاء مصباح  OPRباللون االحمر) .تأكد
من أن الكمبيوتر قد تعرف عىل جهاز  Walkmanبعد توصيله إىل الكمبيوتر خالل  5دقائق.

1

صل جهاز  Walkmanإىل كمبيوتر يف وضع التشغيل مستخدماً حامل
( USBمرفق).

2

اخرت ما ييل بواسطة الكمبيوتر.

 Windows 7 أو احدث :اختر [ابدأ] [ -الكمبيوتر] أو [جهاز الكمبيوتر] - ]WALKMAN[ -
[.]FOR_WINDOWS] - [Storage Media
 :Windows 8 اختر [سطح المكتب] من [شاشة البدء] لفتح [مستكشف الملفات] .في القائمة
[الكمبيوتر] ،اختر [.]FOR_WINDOWS] – [Storage Media] – [WALKMAN

3

انقر نقراً مزدوجاً عىل [.]Setup.exe

يظهر معالج الرتكيب.
 عند تنفيذ [ ،]Setup.exeيتم نسخ ملف [ ]Setup.exeاملخزن يف املجلد
[ ]FOR_WINDOWSيف جهاز  Walkmanإىل الكمبيوتر النشاء نسخة احتياطية ،ويتم
تركيب الربنامج  WALKMAN Guideو  Media Goيف الكمبيوتر.
 إذا مل يستجيب [ ،]Setup.exeانسخ امللف [ ]Setup.exeإىل سطح املكتب ،ثم انقره نقراً
مزدوجاً.

4

اتبع التعليامت عىل الشاشة.

5

النقر املزدوج عىل أيقونة ( )WALKMAN Guideعىل سطح
الكمبيوتر يسمح بتصفح املعلومات مثل دليل املساعدة.

بعد انتهاء معالج الرتكيب ،تظهر أيقونات  WALKMAN Guideو  Media Goعىل سطح
املكتب الخاص بالكمبيوتر.

للمعلومات املفصلة عن نقل املوسيقى ،الخ ،راجع دليل املساعدة املوجود يف WALKMAN
.Guide

االجزاء ومفاتيح التحكم
 توجيه

 ميكن تركيب الربنامج املرفق عىل كمبيوتر آخر من خالل اتباع االجراء التايل حتى لو حذفت ملف []Setup.exe
بواسطة صياغة الذاكرة الوماضة الداخلية لجهاز  .Walkmanانسخ ملف [ ]Setup.exeومجلد [ ]Installمن
املجلد [ ]Backupعىل الكمبيوتر إىل جهاز  .Walkmanثم ،صل جهاز  Walkmanإىل كمبيوتر آخر تريد تركيب
الربنامج فيه واتبع االجراء أعاله من الخطوة .2
ميكن ايجاد املجلد [ ]Backupيف:
C:\Program Files*1 \Sony\WALKMAN Guide\NWZ-W270\Backup
* 1رمبا يتم عرض [) ]Program Files(x86وفقاً لنظام تشغيل الكمبيوتر.

تثبيت دليل املساعدة (لكمبيوتر )Mac

1

صل جهاز  Walkmanإىل كمبيوتر يف وضع التشغيل مستخدماً حامل
( USBمرفق).

2

عىل الكمبيوتر ،اخرت [ ]WALKMANيف  sidebarأو  ،Finderثم افتح
املجلد [.]FOR_MAC

3

انقر نقراً مزدوجاً عىل [.]Help_Guide_Installer_for_Mac

4

يبدأ برنامج التثبيت.

اتبع التعليامت عىل الشاشة.

بعد انتهاء برنامج التثبيت ،تظهر (أيقونة)  HelpGuideعىل سطح املكتب الخاص
بالكمبيوتر.

 توجيه

 قبل محاولة حذف الربنامج من جهاز  ،Walkmanانسخ املجلد [ ]FOR_MACإىل كمبيوتر  Macكنسخة
احتياطية إذا كان ذلك رضورياً.

 اطراف التوصيل
 نقطة ملسية
 مصباح ( OPRالتشغيل)
 رشيط الرقبة
 مفتاح قفل الطاقة
 حشية سامعة االذن
 الزر ( الطاقة)
 جزء سامعة الرأس
الزر (SHUFعشوايئ)  PLAYLISTS/زر السابق
 زر التايل
 الزر –VOL +*1/
 الزر RESET
1
 الزر *

* توجد نقاط ملسية .استعملها للمساعدة يف عمليات تشغيل الزر.
1

كيفية تشغيل الطاقة وتركيب جهاز  Walkmanعىل اذنيك
بشأن تشغيل مستوى الصوت (فقط للبلدان /املناطق التي متتثل للتوجيهات االوروبية)

املنبه (بيب) والتحذير " "Check the volume levelيرمي إىل حامية اذنيك عند رفع إعداد مستوى الصوت
اعىل من املستوى املحدد* 1الول مرة .ميكن الغاء املنبه والتحذير بضغط أي زر.

مالحظة
 ميكن رفع مستوى الصوت اعىل من مستوى الصوت املحدد* 1بعد الغاء املنبه والتحذير.
 بعد التحذير االويل ،يتكرر املنبه والتحذير كل  20ساعة تراكمية من إعداد مستوى الصوت إىل اعىل من املستوى
املحدد*1؛ عندما يحدث هذا اليشء ،يتغري مستوى الصوت إىل اإلعداد االويل [ ]7تلقائياً.
 إذا تم ضبط مستوى الصوت اعىل من مستوى الصوت املحدد* 1وقمت بإطفاء جهاز  ،Walkmanسيعود
مستوى الصوت إىل مستوى الصوت املحدد* 1تلقائياً.
* 1املستوى املحدد = []18

1
2
3

تأكد من الجزء األيرس ( )واألمين ( )من جهاز .Walkman
اسحب مفتاح قفل الطاقة لفك قفل زر ( الطاقة).
اسحب زر ( الطاقة) املوجود عىل الجزء االمين ( )ملدة  3ثوان لتشغيل جهاز
.Walkman

كيفية تركيب حشيات سامعات االذن

لالستمتاع بجودة صوت أفضل ،أو ملوامئة اذنيك ،قم بتغيري حجم حشيات سامعات االذن أو اضبط موضع
حشيات سامعات االذن بحيث تالئم أذنيك براحة وإحكام.
عند استبدال حشية سامعات االذن ،تأكد من تركيبها بإحكام يف جهاز  Walkmanليك ال تنخلع وتنحرش يف
اذنك.
ميكن طلب حشيات سامعات اذن بديلة اختيارية من اقرب وكيل سوين .Sony

4
5
6

قم بتعليق سلك الرقبة عىل الجهة الخلفية من اذنيك.
ضع سامعات الرأس يف اذنيك.
اضبط جهاز  Walkmanبحيث يتم االستامع إليه بشكل مريح.

تشغيل املوسيقى
لتفادي خلع جهاز  Walkmanمن اذنيك بدون قصد

إذا مل يعمل جهاز  Walkmanكام هو متوقع ،حاول تنفيذ الخطوات التالية لحل املشكلة.

قم بتثبيت رشيط التعديل املرفق عىل جزء رشيط الرقبة قبل وضع جهاز  Walkmanعىل اذنيك.

زر ( الطاقة)
زر السابق
زر التايل
الزر 

تشغيل واطفاء جهاز Walkman

مالحظة
 بعد تركيب جهاز  Walkmanعىل اذنيك عندما يكون رشيط التعديل مثبتاً ،اضبط موضع رشيط التعديل إىل
املكان الذي تشعر فيه باالرتياح.

اضغط زر ( الطاقة) واحتفظ بضغطه ملدة 3
ثوان لتشغيل جهاز .Walkman
بعد انقطاع الطاقة ،تأكد من سحب مفتاح قفل
الطاقة لقفل زر ( الطاقة).

 إذا انخلع جهاز  Walkmanمن اذنيك اثناء السباحة ،قم بتسوية رشيط التعديل باستخدام الرشيط املخصص
لنظارات السباحة.

مالحظة
 عند حمل جهاز  ،Walkmanتأكد من سحب مفتاح
قفل الطاقة لقفل زر ( الطاقة) لتفادي تشغيل
جهاز  Walkmanبدون قصد.

 توجيه

خلع جهاز Walkman

اخلع جهاز  Walkmanمن اذنيك بلطف.

مالحظة
 إذا مل يتم االستامع إىل جهاز  Walkmanبشكل مريح ،استبدل حشيات سامعات االذن .راجع «كيفية تركيب
حشيات سامعات االذن»

تحري الخلل واصالحه

تشغيل األغاين

اضغط الزر .

اليقاف االستامع مؤقتاً

اضغط الزر .

االنتقال إىل األغنية السابقة /التالية

اضغط زر السابق أو التايل.

1

جد األعراض املدرجة يف «تحري الخلل واصالحه» ضمن دليل املساعدة (وثيقة
 ،)HTMLوحاول تجريب أي من االجراءات التصحيحية املدرجة.

2

اضغط الزر  RESETبواسطة قلم أو مشبك ورق صغري ،الخ.

للتفاصيل عن دليل تحري الخلل واصالحه ،راجع الجداول عىل جهة اليسار ايضاً.

عند اعادة ضبط جهاز  ،Walkmanيرجى التأكد مام ييل.
 جهاز  Walkmanغري موصول إىل الكمبيوتر.
 جهاز  Walkmanال يقوم بتشغيل املوسيقى.

الزر RESET

األسباب /الحلول املحتملة
االعراض
ال يتعرف الكمبيوتر عىل جهاز  ال يقوم بتثبيت جهاز  Walkmanعىل حامل ( USBمرفق) بإحكام.
 قم بتثبيت جهاز  Walkmanعىل حامل ( USBمرفق) بإحكام.
.Walkman
سيبدأ الشحن (يضاء مصباح  OPRباللون االحمر) حتى لو مل يتم
التوصيل بشكل صحيح ،ولكن من املحتمل أال يتعرف الكمبيوتر
عىل جهاز  .Walkmanيف مثل هذه الحالة ،افصل جهاز
 Walkmanمن حامل ( USBمرفق) ومن ثم قم بتوصيله إىل
حامل ( USBمرفق) مرة أخرى.
 طاقة البطارية املتبقية منخفضة أو غري كافية.
 قم بإعادة شحن البطارية .عند استعامل جهاز  Walkmanللمرة
األوىل ،أو إذا مل تستعمل جهاز  Walkmanلفرتة زمنية طويلة،
سيستغرق الكمبيوتر عدة دقائق للتعرف عليه ،حتى لو تم بدء
الشحن بالفعل (يضاء مصباح  OPRباللون االحمر) .تأكد من أن
الكمبيوتر قد تعرف عىل جهاز  Walkmanبعد توصيله إىل
الكمبيوتر خالل  5دقائق.
 جاري تشغيل برنامج آخر عىل الكمبيوتر غري ذلك املستخدم للنقل.
 افصل حامل ( USBمرفق) ،وانتظر لبضع دقائق ،واعد توصيله .إذا
ظلت املشكلة قامئة ،افصل حامل ( USBمرفق) ،وأعد تشغيل
الكمبيوتر ،ومن ثم أعد توصيل حامل ( USBمرفق).
 قم بتثبيت الربنامج املرفق بعد تثبيت برنامج Windows Media
عند نقر [ ]Setup.exeنقراً
 Player 11أو احدث عىل كمبيوتر  .Windowsللتفاصيل عن
مزدوجاً لتثبيت الربنامج املرفق
عىل كمبيوتر  ،Windowsال يتم الربنامج  ،Windows Media Playerراجع املوقع التايل عىل شبكة
االنرتنت:
تنفيذ [ ،]Setup.exeوتنفتح
http://support.microsoft.com/
نافذة الخصائص.
 رمبا يقوم جهاز  Walkmanيقوم بتنفيذ االستامع ملقاطع .ZAPPIN
اثناء االستامع إىل اغنية ،تبدأ
للتفاصيل ،الخ ،راجع دليل املساعدة.
االغنية التالية فجأة.

تنبيهات احتياطية
بشأن سامعات الرأس التي تركب داخل االذن

حشيات سامعات االذن تسد اذنيك .لذا ،يرجى االنتباه إىل وجود خطر عىل اذنيك أو عىل طبلة االذن إذا ضغطت
بقوة عىل حشيات سامعات االذن ،أو إذا انخلعت حشيات سامعات االذن من اذنيك بشكل مفاجئ .بعد
االستخدام ،تأكد من خلع حشيات سامعات االذن من اذنيك بلطف.

بشأن سامعات الرأس

 تجنب تشغيل الوحدة بصوت عايل جداً ألن استمرار االستامع بصوت عايل يؤثر عىل السمع.
 عند االستامع بصوت عايل رمبا ال ميكن سامع االصوات الخارجية .تجنب االستامع للوحدة يف االماكن التي يجب
فيها عدم التأثري عىل السمع ،مث ًال اثناء قيادة السيارة أو الدراجة.
 نظراً لكون سامعات الرأس املجهزة من النوع املصمم لألماكن غري املحصورة ،فإن األصوات تخرج عرب السامعات.
تذكر عدم إزعاج األشخاص القريبني منك.

إشعار حول الرتخيص والعالمة التجارية

راجع دليل املساعدة (وثيقة .)HTML

بشأن احدث املعلومات

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

