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الوحدة

إلستخدام وحدة التحكم عن بعد

إزلق وإنزع غطاء حجيرة البطارية ،وأدخل البطارية ( R6حجم )AA
(غير مرفقة) ،الجانب  أوال ،مع توافق القطبية المبينة أدناه.

بدء التشغيل

االستماع الى الراديو
1 1اختر وظيفة .FM
اضغط  FM.

2 2قم بإجراء الموالفة.
للمسح التلقائي

Home Audio System

مالحظات بشأن استخدام وحدة التحكم عن بعد

 مع االستخدام العادي ،يجب أن تستمر البطارية لنحو ستة أشهر تقريبا.
 إذا لم تستخدم وحدة التحكم عن بعد لفترة زمنية طويلة ،إنزع البطارية
لتجنب حدوث تلف نتيجة تسرب سائل البطارية وحدوث تآكل.

تعليمات التشغيل
وحدة التحكم عن بعد

©2013 Sony Corporation

1 1اضغط   لتحويل النظام إلى وضع التشغيل.
2 2اضغط   TIMER MENUالختيار وضع ضبط الساعة.
عند ظهور " ،"SELECTاضغط   /بشكل متكرر
إلختيار " ،"CLOCKوبعدئذ اضغط (ادخال) .

مالحظة بشأن االسطوانات الثنائية

لتقليل خطر حدوث حريق ،التغطي فتحات تهوية الجهاز بالصحف،
أغطية المائدة ،الستائر ،الخ.
التعرض الجهاز لمصادر اللهب المكشوف (على سبيل المثال ،شموع
مشتعلة).
لتقليل خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية ،التعرض هذا الجهاز
لرزاز أو رش الماء ،والتضع أشياء ممتلئة بالسوائل ،مثل فازات الزهور
على الجهاز.
ال تعمد الى تركيب الجهاز في مكان مغلق ،مثل دوالب الكتب او
دوالب مصمم في الحائط.
نظرا ً ألن القابس الرئيسي يستخدم لفصل الجهاز عن مصدر التيار
الرئيسي ،قم بتوصيل الجهاز إلى مخرج تيار متردد يسهل الوصول اليه.
عند مالحظة أي شئ غير طبيعي في الجهاز ،إفصل القابس الرئيسي
من مخرج التيار المتردد على الفور.
التعرض البطاريات أو األجهزة مع وجود البطارية داخلها إلى حرارة
زائدة ،مثل أشعة الشمس والنار.
الجهاز الينفصل عن مصدر التيار الرئيسي طالما ظل متصالً بمخرج
التيار المتردد ،حتى إذا كان الجهاز نفسه في وضع ايقاف التشغيل.

تنبيه

استخدام أدوات بصرية مع هذا المنتج سيزيد من مخاطر العين.

عند حمل هذا النظام

لضبط الساعة

AR

االسطوانة الثنائية هي اسطوانة ذات وجهين تتضمن مواد مسجلة
خاصة باسطوانة الفيديو الرقمي  DVDعلى أحد الوجهين ومواد
صوتية رقمية على الوجه اآلخر .لكن ،نظرا ً ألن وجه المادة الصوتية
اليتطابق مع مقياس االسطوانة المدمجة ( ،)CDفانه اليمكن ضمان
تشغيله على هذا المنتج.

للموالفة اليدوية

اضغط  TUNING MODE بشكل متكرر حتى يظهر
" ،"MANUALوبعدئذ اضغط  TUNING+/TUNING
بشكل متكرر لموالفة المحطة المرغوبة.

 هوائي سلكي ( FMقم بتمديده أفقيا).
 إلى السماعة اليمنى
 إلى السماعة اليسرى

 سلك سماعة (أحمر)/
 سلك سماعة (أسود)/
 إلى مخرج التيار بالحائط

 ANTENNA

لتركيب حشايا السماعة

3 3اضغط   /بشكل متكرر لضبط الساعة ،ثم
اضغط .
4 4إستخدم نفس اإلجراء لضبط الدقائق.

ابحث عن مكان واتجاه يوفران استقباال جيدا عند ضبط الهوائي.
احفظ الهوائي بعيدا عن أسالك السماعة وسلك القدرة لتجنب التقاط
الضوضاء.

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

 مقبس AUDIO IN

مالحظة

اإلسطوانات الموسيقية المشفرة بتقنيات حماية
حقوق الطبع

هذا المنتج مصمم لإلستماع إلى اإلسطوانات التي تتطابق مع
مقاييس اإلسطوانة المحكمة ( .)CDوقد طرحت حديثاً بعض شركات
التسجيالت في األسواق إسطوانات موسيقية متعددة مشفرة بتقنيات
حقوق الطبع .يرجى مالحظة أنه يوجد من بين هذه اإلسطوانات ،بعض
اإلسطوانات التتطابق مع مقاييس اإلسطوانة المحكمة  CDويمكن أال
يتم تشغيلها على هذا المنتج.

إذا لم تتوقف عملية البحث ،اضغط   إليقاف المسح ،ثم قم
بإجراء الموالفة اليدوية (أدناه).

1 1إنزع االسطوانة لحماية آلية االسطوانة المحكمة.
2 2اضغط ( استعداد/تشغيل)  على الوحدة إليقاف
النظام وتأكد من توقف وميض "."STANDBY
3 3إفصل سلك القدرة.
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تحذير

اضغط  TUNING MODE بشكل متكرر حتى يظهر
" ،"AUTOوبعدئذ اضغط  TUNING+/TUNING .تتوقف
عملية المسح تلقائيا عند موالفة محطة.

لعرض الساعة عندما يكون النظام في وضع إيقاف التشغيل

اضغط  . DISPLAYتعرض الساعة لمدة  8ثوان تقريبا.

محطات الراديو المضبوطة مسبقاً

3 3اضغط  PRESET+/PRESET بشكل متكرر الختيار
رقم الضبط المسبق المرغوب.

 القدرة

قم بتوصيل سلك القدرة الى مأخذ التيار بالحائط.

إذا كانت هناك محطة أخرى مخصصة بالفعل لرقم الضبط المسبق
المختار ،يتم استبدال المحطة بالمحطة الجديدة.

4 4اضغط  لحفظ المحطة.
5 5كرر الخطوات  1إلى  4لتخزين محطات أخرى.

مالحظة بشأن الترخيص والعالمة التجارية

 تقنية تشفير الصوت  MPEGالطبقة  3وبراءات اإلختراع مرخصة من
شركتين  Fraunhofer IISو .Thomson
 Windows Media هي إما عالمة تجارية مسجلة أو عالمة تجارية
لشركة  Microsoft Corporationفي الواليات المتحدة األمريكية و/
أو الدول األخرى.
 هذا المنتج محمي وفقاً لحقوق ملكية فكرية معينة لشركة
 .Microsoft Corporationال يجوز القيام باستعمال أو توزيع هذه
التقنية خارج حدود هذا المنتج دون الحصول على ترخيص من شركة
 Microsoftوالشركات التابعة المرخصة من شركة .Microsoft
 جميع العالمات التجارية المسجلة والعالمات التجارية األخرى
مسجلة لمالكيها .في هذا الدليل ،العالمات  TMو ® غير محددة.

لخفض ضوضاء استاتيكية على محطة  FMستريو ضعيفة ،اضغط
 FM MODE بشكل متكرر حتى يظهر " "MONOإليقاف االستقبال
الستريو .ستفقد تأثير الستريو ،لكن سوف يتحسن االستقبال.

 SPEAKERS

قم بتوصيل أسالك السماعة.

هذا الدليل يشرح بصورة أساسية عمليات التشغيل باستخدام وحدة
التحكم عن بعد ،لكن يمكن إجراء نفس عمليات التشغيل باستخدام
األزرار الموجودة على الوحدة التي لها أسماء مماثلة.

إرشاد مفيد

1 1قم بموالفة المحطة المرغوبة.
2 2اضغط  TUNER MEMORY الختيار وضع ذاكرة
الموالف.

صل جهاز صوت خارجي.

يمكنك الضبط المسبق إلى  20محطة  .FMيتم االحتفاظ بالمحطات
المضبوطة مسبقاً لمدة نصف يوم تقريباً حتى إذا تم فصل سلك
القدرة أو حدث انقطاع للتيار.

عمليات التشغيل
تشغيل اسطوانة CD/MP3/WMA
1 1إختر وظيفة االسطوانة المحكمة .CD
اضغط  CD.

2 2ضع اسطوانة.

اضغط   على الوحدة ،وضع اسطوانة مع اتجاه جانب البطاقة
ألعلى على حجيرة االسطوانة .CD
لغلق حجيرة االسطوانة  ،CDاضغط   على الوحدة.

3 3إبدأ التشغيل.

يبدأ تشغيل االسطوانة  CD-DAتلقائيا.
اضغط ( تشغيل)  لتشغيل اسطوانة .MP3/WMA

هذا المنتج ُمصنف كمنتج ليزر من الفئة  1من ِقبل
.IEC60825‑1:2007
وتقع هذه التسمية على الجزء الخلفي من سطح المنتج.

قم بتركيب حشايا السماعة المرفقة في كل ركن على الجزء السفلي
للسماعات لتجنب انزالقها.

عند موالفة محطة توفر خدمات  ،RDSيظهر اسم المحطة على
شاشة العرض (الموديل األوروبي فقط).

عمليات التشغيل األخرى

إضغط
من أجل

( ايقاف مؤقت)  .إلستئناف التشغيل،
اإليقاف المؤقت
للتشغيل
. 
اضغط 
( ايقاف)  مرتين.
إيقاف التشغيل
(اختر مجلد)  بشكل
+/ 
اختر مجلدا على
اسطوانة  MP3/WMAمتكرر.
اختيار مسار أو ملف ( ترجيع للخلف)( /تقديم
لألمام) .
إيجاد نقطة في مسار احتفظ بضغط ( ترجيع)( /تقديم
أو ملف
سريع)  أثناء التشغيل ،وحرر الزر عند
النقطة المرغوبة.
اختيار تشغيل متكرر  REPEAT بشكل متكرر حتى
يظهر " ،"RPT 1" "*RPT FLDRأو
"."RPT ALL

* اسطوانة  MP3/WMAفقط

لتغيير وضع التشغيل

اضغط  PLAY MODE بشكل متكرر أثناء توقف المشغل .يمكنك
اختيار تشغيل عادي (" "FLDRلجميع ملفات  MP3/WMAفي
المجلد على االسطوانة) ،تشغيل عشوائي (" "SHUFأو ""FLDRSHUF
للتشغيل العشوائي للمجلد) ،أو تشغيل مبرمج (".)"PROGRAM

مالحظة بشأن التشغيل المتكرر

يشير " "RPT 1إلى تكرار تشغيل ملف أو مسار واحد حتى يتوقف
التشغيل.

مالحظات حول تشغيل اسطوانات  MP3/WMA

 ال تحفظ أنواع أخرى من الملفات أو المجلدات غير الضرورية على
اسطوانة بها ملفات .MP3/WMA
 يتم تخطي المجلدات التي ليس بها ملفات .MP3/WMA
 يتم تشغيل ملفات  MP3/WMAبترتيب تسجيلها على االسطوانة.
 صيغ الصوت التي يمكنك االستماع إليها مع هذا النظام هي كما يلي:
 :MP3 امتداد ملف "".mp3
 :WMA امتداد ملف "".wma
 حتى عندما يكون اسم الملف له امتداد الملف الصحيح ،إذا كان الملف
الفعلي يختلف ،فإن تشغيل هذا الملف يمكن أن يولد ضوضاء صاخبة
يمكن أن تؤدي إلى خلل في تشغيل النظام.
 الحد األقصى:
 للمجلدات هو ( 256شامل المجلد األساسي).
 ملفات .999 MP3/WMA
 مستوى المجلد (التركيب المتفرع للملفات) هو .٨
 اليمكن ضمان التوافق مع جميع برامج تشفير/كتابة  ،MP3/WMAجهاز
التسجيل ،ووسائط التسجيل .اسطوانات  MP3/WMAغير المتوافقة
يمكن أن تنتج ضوضاء أو ينقطع الصوت أو يمكن أال تعمل على االطالق.

مالحظة حول تشغيل اسطوانات متعددة المراحل

النظام يمكنه تشغيل مراحل متواصلة على اسطوانة عندما تكون مسجلة
بنفس صيغة المرحلة مثل المرحلة األولى .عند وجود مرحلة مسجلة بصيغة
مرحلة مختلفة ،فإن لن يمكن تشغيل هذه المرحلة والمراحل التالية لها.
يرجى مالحظة أنه حتى إذا كانت المراحل مسجلة بنفس الصيغة ،فإنه قد
اليمكن تشغيل بعض المراحل.

للموالفة إلى محطة راديو مسبقة الضبط

عند تسجيل محطة راديو إلى رقم ضبط مسبق  1إلى  ،6سيتم موالفة
المحطة بمجرد ضغط  1( TUNER MEMORY NUMBERإلى )6
 عند ضبط وظيفة النظام إلى .FM
عند تسجيل محطة راديو إلى رقم ضبط مسبق  7أو أعلى ،اضغط
 TUNING MODE بشكل متكرر حتى يظهر " "PRESETثم
اضغط  PRESET+/PRESET بشكل متكرر الختيار رقم الضبط
المسبق المرغوب.

تشغيل ملف على جهاز USB

صيغة الصوت التي يمكن تشغيلها على هذا النظام هي
.*MP3/WMA

* اليمكن تشغيل ملفات بحماية حقوق الطبع DRM
)( Digital Rights Managementإدارة الحقوق الرقمية)).
الملفات التي يتم تنزيلها من متجر موسيقى على االنترنت قد اليتم
تشغيلها على هذا النظام.

راجع مواقع االنترنت الموضحة أدناه لمزيد من التفاصيل عن أجهزة
 USBالمتوافقة.
للعمالء في أوروبا:
http://support.sony-europe.com/
للعمالء في أمريكا الالتينية:
http://esupport.sony.com/LA
للعمالء في الدول/المناطق األخرى:
http://www.sony-asia.com/support
1 1إختر الوظيفة .USB
اضغط  USB.

2 2قم بتوصيل الجهاز  USBإلى المنفذ ( )USB .
3 3إبدأ التشغيل.
اضغط  .

عمليات التشغيل األخرى
من أجل
اإليقاف المؤقت
للتشغيل
إيقاف التشغيل

اختيار مجلد
اختيار ملف
إيجاد نقطة في ملف
اختيار تشغيل متكرر

إضغط
  .إلستئناف التشغيل ،اضغط 
.
  .إلستئناف التشغيل ،اضغط 
 .*إللغاء استئناف التشغيل ،اضغط 
 مرة أخرى.
 بشكل متكرر.
+/ 
 /.
احتفظ بضغط  / أثناء
التشغيل ،وحرر الزر عند النقطة المرغوبة.
 REPEAT بشكل متكرر حتى يظهر
" ،"RPT 1" "RPT FLDRأو "."RPT ALL

* عند تشغيل ملف  ،VBR MP3/WMAيمكن أن يستأنف النظام
التشغيل من نقطة مختلفة.

لتغيير وضع التشغيل

اضغط  PLAY MODE بشكل متكرر أثناء ايقاف الجهاز .USB
يمكنك اختيار التشغيل العادي (" "FLDRلجميع الملفات في المجلد
الموجود على الجهاز  ،)USBالتشغيل العشوائي (" "SHUFأو
" "FLDRSHUFللتشغيل العشوائي للمجلد) ،أو التشغيل المبرمج
(".)"PROGRAM

مالحظة بشأن التشغيل المتكرر

" "RPT ALLيشير إلى تكرار جميع ملفات الصوت على جهاز  USBحتى
يتوقف التشغيل.

مالحظات

 عندما يكون توصيل كابل  USBضروريا ،صل كابل  USBالمرفق مع
الجهاز  USBالمقرر توصيله .راجع دليل التشغيل المرفق مع الجهاز
 USBالمقرر توصيله لمزيد من التفاصيل عن طريقة التشغيل.
 يمكن أن يمر  10ثوان تقريبا قبل ظهور " "SEARCHوفقا لنوع جهاز
 USBالموصل.
 التقم بتوصيل النظام والجهاز  USBمن خالل محور .USB
 عند ادخال الجهاز  ،USBيقوم النظام بقراءة جميع الملفات الموجودة
على الجهاز  .USBعند وجود مجلدات أو ملفات كثيرة على الجهاز ،USB
يمكن أن يستغرق االنتهاء من قراءة الجهاز  USBوقتاً طويالً.
 مع بعض أجهزة  USBالموصلة ،بعد اجراء عملية تشغيل ،قد يحدث
تأخير قبل إجراء العملية من قبل هذا النظام.
 اليمكن ضمان التوافق مع جميع برامج التشفير/الكتابة .إذا كانت ملفات
الصوت الموجودة على الجهاز  USBمشفرة أصالً ببرامج غير متوافقة،
فإن هذه الملفات يمكن أن تصدر ضوضاء أو صوت متقطع ،أو يمكن أال
يتم تشغيلها على االطالق.
 هذا النظام اليمكنه تشغيل ملفات صوت على الجهاز  USBفي الحاالت
التالية:
 عندما يتعدى عدد ملفات الصوت في مجلد .999
 عندما يتعدى الرقم االجمالي لملفات الصوت على جهاز .999 USB
 عندما يتعدى عدد المجلدات على جهاز ( 256 USBشامل المجلد
" "ROOTومجلدات فارغة).
هذه األعداد يمكن أن تختلف وفقاً لبنية الملف والمجلد .التقم بحفظ
أنواع أخرى من الملفات أو المجلدات غير الضرورية على جهاز USB
يحتوى على ملفات صوتية.
 النظام يمكنه التشغيل حتى عمق  8مجلدات فقط.
 هذا النظام اليدعم بالضرورة جميع الوظائف المتاحة في الجهاز USB
الموصل.
 تعرض الملفات والمجلدات بترتيب انشائها على الجهاز .USB
 يتم تخطي المجلدات التي ليس بها ملفات صوت.
 الصيغ الصوتية التي يمكنك االستماع إليها مع هذا النظام هي كما يلي:
 :MP3 امتداد ملف "".mp3
 :WMA امتداد ملف "".wma
الحظ أنه حتى عندما يكون إسم الملف به امتداد الملف الصحيح ،إذا
كان الملف الحقيقي مختلفاً ،يمكن أن يصدر النظام ضوضاء أو يحدث
خلل في التشغيل.

الستخدام النظام كشاحن بطارية

يمكنك استخدام النظام كشاحن بطارية ألجهزة  USBالمجهزة بوظيفة
إعادة الشحن عندما يكون النظام في وضع التشغيل.
تبدأ عملية الشحن عند توصيل الجهاز  USBإلى المنفذ ()USB
 .تظهر حالة الشحن في شاشة عرض الجهاز  .USBلمزيد من
التفاصيل ،يرجى مراجعة دليل المستخدم لجهاز  USBالخاص بك.

مالحظات بشأن شحن الجهاز  USBبواسطة هذا النظام

 اليمكنك استخدام النظام كشاحن بطارية عندما يكون النظام في وضع
االيقاف.
 بعض أجهزة  USBيمكن شحنها فقط عندما يكون النظام في الوظيفة
.USB

عمل البرنامج الخاص بك (تشغيل مبرمج)

1 1اختر الوظيفة  CDاو .USB

اضغط  CD أو . USB
2 2إختر وضع التشغيل.
اضغط  PLAY MODE بشكل متكرر حتى يظهر
" "PROGRAMأثناء ايقاف المشغل.
3 3إختر رقم المسار أو الملف المرغوب.
اضغط  / بشكل متكرر حتى يظهر رقم المسار أو
الملف المرغوب.

عند برمجة ملفات  ،MP3/WMAاضغط +/ 
بشكل متكرر إلختيار المجلد المرغوب ،وبعدئذ اختر الملف
المرغوب.

وقت التشغيل الكلي للمسار
المختار (أسطوانة  CD-DAفقط)

رقم ملف أو مسار
مختار

4 4عمل برنامج للمسار أو الملف المختار.

 إلدخال المسار أو الملف المختار.

اضغط
5 5كرر الخطوات  3إلى  4لعمل برنامج لمسارات أو ملفات

اضافية ،لعدد اجمالي يصل الى  64مسارا ً أو ملفاً.
6 6لتشغيل برنامج المسارات أو الملفات الخاصة بك ،اضغط
 .
يظل البرنامج متاحا حتى تقوم باحدى العمليات التالية:



تغيير الوظيفة.

 ايقاف تشغيل النظام.
 فصل سلك التيار.
 فتح حجيرة االسطوانة .CD
لتشغيل نفس البرنامج مرة أخرى ،اضغط  .

إللغاء التشغيل المبرمج

تغيير العرض

من أجل
تغيير المعلومات على
شاشة العرض*

 DISPLAY بشكل متكرر عندما

إضغط

يكون النظام في وضع التشغيل.

مراجعة الساعة عند
ايقاف تشغيل النظام

 DISPLAY عندما يكون النظام في
وضع االيقاف .تعرض الساعة لمدة  8ثوان.

* على سبيل المثال ،يمكنك مشاهدة معلومات اسطوانة
 CD/MP3/WMAأو معلومات الجهاز  ،USBمثل:
 رقم المسار أو الملف أثناء التشغيل العادي.
 اسم مسار ،ملف أو عنوان أثناء التشغيل العادي.
 اسم الفنان أثناء التشغيل العادي.
 اسم األلبوم أو المجلد أثناء التشغيل العادي.
 وقت التشغيل االجمالي والعدد اإلجمالي للمسارات على االسطوانة
( CD-DAفقط عند اختيار وضع التشغيل العادي ويكون المشغل
متوقفا).

مالحظات بشأن معلومات العرض

 الحروف التي اليمكن أن تعرض تظهر بشكل "_".
 اليعرض مايلي:
 وقت التشغيل اإلجمالي السطوانة  MP3/WMAو جهاز .USB
 وقت التشغيل المتبقي لملف .MP3/WMA
 اليعرض مايلي بشكل صحيح:
 وقت التشغيل المنقضي لملف  MP3/WMAتم تشفيره باستخدام
( VBRمعدل بت متغير).
 أسماء المجلدات والملفات التي التتبع أي من ،Level 1 ISO9660
 Level 2أو  Jolietفي صيغة التمديد.
 يتم عرض مايلي:
 وقت التشغيل المتبقي لمسار.
 معلومات بطاقة  ID3لملفات  MP3عند استخدام بطاقات ID3
اصدار  1واصدار ( 2تكون األولوية لعرض معلومات بطاقة  ID3اصدار
 2عند استخدام كل من بطاقات  ID3االصدار  1واالصدار  2لملف
 MP3واحد).
 حتى  31حرفا لمعلومات بطاقة  ID3باستخدم الحروف الكبيرة (A
إلى  ،)Zأرقام ( 0إلى  ،)9ورموز (.)~ | _ ] [ / . – +

اضغط  PLAY MODE.

لحذف المسار أو الملف األخير من البرنامج

استخدام المؤقتات

استخدام مكونات صوت إختيارية

مؤقت النوم:

اضغط  CLEAR أثناء توقف المشغل.

1

2
3
4

1قم بتجهيز مصدر الصوت.
قم بتوصيل جهاز صوت اضافي إلى المقبس  AUDIO IN على
الوحدة باستخدام سلك صوت مناظر (غير مرفق).
2قم بخفض مستوى الصوت.
اضغط  VOLUME .
3اختر الوظيفة .AUDIO IN
اضغط  AUDIO IN.
4إبدأ التشغيل.
إبدأ تشغيل الجهاز الموصل واضبط مستوى الصوت.

مالحظة

النظام يمكن أن يدخل وضع االستعداد تلقائياً إذا كان مستوى صوت الجهاز
الموصل منخفض للغاية .اضبط مستوى صوت الجهاز وفقاً لهذا .يرجى
مراجعة « إليقاف تشغيل وظيفة االستعداد التلقائي ».

ضبط الصوت

من أجل
ضبط مستوى الصوت
توليد صوت أكثر
ديناميكية
ضبط مؤثر الصوت

إضغط
 VOLUME +/.
 BASS BOOST.

 EQ بشكل متكرر حتى يعرض تأثير
الصوت المرغوب.

النظام يوفر وظائف مؤقتين .عند استخدام كال المؤقتين ،تكون األولوية
لمؤقت النوم.

يمكنك النوم على أنغام الموسيقى .تعمل هذه الوظيفة حتى إذا لم يتم
ضبط الساعة.
اضغط  SLEEP بشكل متكرر .عند اختيار " ،"AUTOيتوقف
النظام تلقائيا بعد توقف االسطوانة أو الجهاز  USBالحالي ،أو خالل
 100دقيقة.

مؤقت التشغيل:

يمكنك االستيقاظ على صوت اسطوانة  ،CDاستقبال  ،FMجهاز  USBأو
جهاز صوت موصل إلى المقبس  AUDIO IN في الوقت المضبوط
مسبقا.
تأكد أنك قمت بضبط الساعة.
1 1قم بتجهيز مصدر الصوت.
قم بتحضير مصدر الصوت ،وبعدئذ اضغط  VOLUME +/
لضبط مستوى الصوت.
للبدء من مسار اسطوانة  CDأو ملف صوتي معين ،قم بعمل
برنامج خاص بك.
2 2إختر وضع ضبط المؤقت.
اضغط  TIMER MENU.
إذا لم يتم ضبط الساعة ،سيكون النظام في وضع ضبط الساعة .في
هذه الحالة ،اضبط الساعة.
3 3إضبط مؤقت التشغيل.

اضغط  / بشكل متكرر الختيار " ،"PLAY SETثم
اضغط .
4 4إضبط وقت بدء التشغيل.
اضغط  / بشكل متكرر لضبط الساعة ،ثم اضغط
 .استخدم اإلجراء أعاله لضبط الدقائق.
5 5استخدم نفس االجراء المتبع في الخطوة  4لضبط وقت إيقاف

التشغيل.
6 6إختر مصدر الصوت.

اضغط  / بشكل متكرر حتى يظهر مصدر الصوت
المرغوب ،ثم اضغط .
7 7قم بإيقاف تشغيل النظام.
اضغط   .يتحول النظام تلقائيا إلى وضع التشغيل قبل
الوقت المضبوط مسبقا.
إذا كان النظام في وضع التشغيل عند الوقت المضبوط مسبقاً ،لن
يتم تشغيل مؤقت التشغيل .التقم بتشغيل النظام من وقت تحول
النظام الى وضع التشغيل حتى يبدأ التشغيل.

لمراجعة اإلعداد
1 1اضغط  TIMER MENU.
2 2اضغط  / بشكل متكرر الختيار "،"SELECT
وبعدئذ اضغط .
3 3اضغط  / بشكل متكرر الختيار "،"PLAY SEL
وبعدئذ اضغط .
إللغاء المؤقت

كرر نفس اإلجراء أعاله حتى يظهر " "OFFفي الخطوة  ،3وبعدئذ اضغط
.

لتغيير اإلعداد

إبدأ من الخطوة .1

إرشاد مفيد

يظل إعداد مؤقت التشغيل سارياً طالما لم يتم إلغاء اإلعداد يدوياً.

تحري األعطال وإصالحها
1 1تأكد من توصيل سلك القدرة وأسالك السماعة بإحكام وبصورة
صحيحة.
2 2إبحث عن المشكلة في قائمة الفحص أدناه ،واتخذ خطوة
التصحيح المبينة.
إذا ظلت المشكلة قائمة ،اتصل بأقرب موزع  Sonyلديك.

إذا ظهر " "PROTECTعلى شاشة العرض

إفصل سلك القدرة في الحال ،وتحقق من البنود التالية بعد اختفاء
"."PROTECT
 هل حدثت دائرة قصر ألسالك السماعة  +و ؟
 هل يوجد مايعوق فتحات التهوية في النظام؟
بعد التحقق من البنود المذكورة أعاله والتحقق من أنها صحيحة،
أعد توصيل سلك القدرة ،وقم بتشغيل النظام .إذا ظلت المشكلة
قائمة ،اتصل بأقرب موزع  Sonyلديك.

عامة
النظام اليتحول الى وضع التشغيل.
 هل سلك القدرة موصل؟

النظام يدخل وضع االستعداد بصورة غير متوقعة.

 هذا ليس خلال في التشغيل .يدخل النظام وضع االستعداد تلقائيا
في حوالي  30دقيقة في حالة عدم وجود أي عملية تشغيل أو خرج
إلشارة الصوت .يرجى مراجعة « إليقاف تشغيل وظيفة االستعداد
التلقائي ».

تم الغاء ضبط الساعة أو عملية مؤقت التشغيل بصورة غير
متوقعة.

 إذا انقضت دقيقة تقريبا بدون عملية تشغيل ،يتم الغاء ضبط الساعة
أو ضبط مؤقت التشغيل تلقائيا .قم بتنفيذ العملية مرة أخرى من
البداية.

اليوجد صوت.

 هل حدثت دائرة قصر ألسالك السماعة  +و ؟
 هل تستخدم السماعات المرفقة فقط؟
 هل يوجد مايعوق فتحات التهوية في النظام؟
 المحطة الخاصة يمكن أن توقف البث بشكل مؤقت.

الصوت يأتي من قناة واحدة ،أو مستويات الصوت اليمنى
واليسرى غير متوازنة.

 ضع السماعات بشكل متناظر قدر االمكان.
 قم بتوصيل السماعات المرفقة فقط.

صوت طنين أو ضوضاء عالية.

 حرك النظام بعيدا عن مصادر الضوضاء.
 قم بتوصيل النظام إلى مخرج تيار بالحائط مختلف.
 قم بتركيب مرشح ضوضاء (متاح بشكل منفصل) إلى سلك القدرة.

وحدة التحكم عن بعد التعمل.

 قم بإزالة أية عوائق بين وحدة التحكم عن بعد ومستشعر التحكم
عن بعد  على الوحدة ،وضع الوحدة بعيدا عن أضواء الفلورسنت.
 قم بتوجيه وحدة التحكم عن بعد إلى مستشعر النظام.
 حرك وحدة التحكم عن بعد بصورة أقرب إلى النظام.

مشغل CD/MP3/WMA
يحدث تخطي للصوت ،أو اليتم تشغيل االسطوانة.

 امسح االسطوانة لتنظيفها ،واعدها لمكانها.
 حرك النظام إلى موقع بعيدا عن االهتزاز (على سبيل المثال ،أعلى
حامل ثابت).
 حرك السماعات بعيدا عن النظام ،أو ضعها على حوامل منفصلة.
عند مستوى صوت عال ،يمكن أن يؤدي اهتزاز السماعة الى تخطي
الصوت.

اليبدأ التشغيل من المسار األول.

 اضبط وضع التشغيل على وضع التشغيل العادي.

يستغرق بدء التشغيل وقتاً أطول من المعتاد.

 االسطوانات التالية يمكن أن تزيد الوقت الذي تستغرقه لبدء
التشغيل.
 اسطوانة مسجلة بتركيب متفرع معقد.
 اسطوانة مسجلة في وضع متعدد المراحل.
 اسطوانة لم يتم تجهيزها بشكل نهائي (اسطوانة يمكن اضافة
بيانات اليها).
 اسطوانة بها مجلدات عديدة.

جهاز USB
اليمكن شحن الجهاز  USBالموصل.

 تأكد من توصيل الجهاز  USBبإحكام.

 بعض أجهزة  USBيمكن شحنها فقط عندما يكون النظام في الوظيفة
.USB

هل أنت تستخدم جهاز  USBمدعم؟

 عند توصيل جهاز  USBغير مدعم ،يمكن أن تحدث المشاكل التالية.
تحقق من المعلومات الموجودة على مواقع االنترنت بشأن أجهزة
 USBالمتوافقة مع  URLالمدرجة تحت « تشغيل ملف على جهاز
.» USB
 ال يتم التعرف على الجهاز .USB
 التعرض أسماء الملف أو المجلد على هذا النظام.
 التشغيل غير ممكن.
 يحدث تخطي للصوت.
 يوجد ضوضاء.
 يخرج صوت مشوه.

تظهر العبارة "."OVER CURRENT

 تم اكتشاف مشكلة بمستوى التيار الكهربائي من المنفذ
(  )USB .قم بايقاف تشغيل النظام وانزع الجهاز  USBمن
المنفذ ( )USB .تأكد من عدم وجود مشكلة بالجهاز .USB
إذا ظل نموذج العرض قائماً ،اتصل بأقرب موزع  Sonyلديك.

اليوجد صوت.

 الجهاز  USBغير موصل بشكل صحيح .قم بايقاف تشغيل النظام ،ثم
أعد توصيل الجهاز .USB

يوجد ضوضاء ،تخطي ،أو تشوه بالصوت.

 قم بإيقاف تشغيل النظام ،ثم أعد توصيل الجهاز .USB
 بيانات الموسيقى نفسها تحتوي على ضوضاء ،أو الصوت مشوه.
يمكن أن تكون الضوضاء قد دخلت عند عمل بيانات موسيقية بسبب
أوضاع الكمبيوتر .قم بعمل بيانات موسيقية مرة أخرى.
 معدل البت المستخدم عند تشفير الملفات كان منخفضا .إرسل
الملفات المشفرة بمعدالت بت أعلى الى الجهاز .USB

تعرض العبارة " "SEARCHلفترة ممتدة ،أو يستغرق بدء
التشغيل وقتاً طويالً.

 يمكن أن تستغرق عملية القراءة وقتا طويال في الحاالت التالية.
 وجود ملفات أو مجلدات كثيرة على الجهاز .USB
 تركيب الملف معقد للغاية.
 سعة الذاكرة زائدة.
 الذاكرة الداخلية مجزأة.

عرض خاطئ

 ارسل بيانات الموسيقى إلى الجهاز  USBمرة أخرى ،حيث أن البيانات
المحفوظة في الجهاز  USBيمكن أن تكون تالفة.
 رموز األحرف التي يمكن عرضها بواسطة هذا النظام هي األرقام
والحروف الهجائية فقط .اليتم عرض الحروف األخرى بصورة صحيحة.

اليتم التعرف على الجهاز .USB

 قم بإيقاف تشغيل النظام وأعد توصيل الجهاز  ،USBثم قم بتشغيل
النظام.
 تحقق من المعلومات الموجودة على مواقع االنترنت بشأن أجهزة
 USBالمتوافقة مع  URLالمدرجة تحت « تشغيل ملف على جهاز
.» USB
 الجهاز  USBاليعمل بشكل صحيح .راجع دليل تشغيل الجهاز USB
للتعرف على كيفية التعامل مع هذه المشكلة.

اليبدأ التشغيل.

 قم بإيقاف تشغيل النظام وأعد توصيل الجهاز  ،USBثم قم بتشغيل
النظام.
 تحقق من المعلومات الموجودة على مواقع االنترنت بشأن أجهزة
 USBالمتوافقة مع  URLالمدرجة تحت « تشغيل ملف على جهاز
.» USB

 اضغط   لبدء التشغيل.

اليبدأ التشغيل من المسار األول.

 اضبط وضع التشغيل إلى وضع التشغيل العادي.

اليمكن تشغيل الملفات.

 ملفات الصوت يمكن أن يكون بها امتدادات ملف غير صحيحة.
امتدادات الملف المدعمة من قبل هذا النظام هي كما يلي:
 :MP3 امتداد ملف "".mp3
 :WMA امتداد ملف "".wma
 ملفات الصوت يمكن انشائها في صيغ أخرى غير الصيغ
.MP3/WMA
 أجهزة التخزين  USBالتي تمت تهيئتها بأنظمة ملف غير FAT16
أو  FAT32تكون غير مدعمة*.
 عند استخدام جهاز تخزين  USBمقسم ،يمكن تشغيل الملفات
الموجودة على القسم األول فقط.
 الملفات التي تم تشفيرها أو حمايتها بكلمات مرور ،الخ ،ال يمكن
تشغيلها.

* هذا النظام يدعم  FAT16و  ،FAT32لكن بعض أجهزة تخزين USB
قد التدعم جميع  FATهذه .لمزيد من التفاصيل ،يرجى مراجعة كتيب
التشغيل لكل جهاز تخزين  USBأو اتصل بجهة الصنع.

الموالف
صوت طنين أو ضوضاء عالية ،أو اليمكن استقبال المحطات.

 قم بتوصيل الهوائي بشكل صحيح.
 حاول ايجاد مكان واتجاه آخر الستقبال الهوائي بشكل أفضل.
 احفظ الهوائي بعيدا عن أسالك السماعة وسلك القدرة لتفادي التقاط
الضوضاء.
 قم بإيقاف تشغيل الجهاز الكهربائي القريب.

يمكن االستماع إلى عدة محطات إذاعية في نفس الوقت.

 حاول ايجاد مكان واتجاه آخر الستقبال الهوائي بشكل أفضل.
 قم بتجميع كابل الهوائي باستخدام مشابك السلك المتاحة في
األسواق ،الخ ،واضبط طول الكابل.

إلعادة ضبط النظام الى إعدادات المصنع

إذا ظل النظام اليعمل بصورة صحيحة ،أعد ضبط النظام الى إعدادات
المصنع.
1 1إفصل سلك القدرة وأعد توصيله مرة أخرى ،وبعدئذ قم

بتشغيل النظام.
2 2احتفظ بضغط   في وحدة التحكم عن بعد و EQ 
على الوحدة حتى يظهر "."RESET OK
يتم حذف جميع اإلعدادات التي أعدها المستخدم ،مثل محطات
الراديو المضبوطة مسبقاً ،المؤقت ،والساعة.

إليقاف تشغيل وظيفة االستعداد التلقائي

هذا النظام مجهز بوظيفة استعداد تلقائي .مع هذه الوظيفة ،يدخل
النظام وضع االستعداد تلقائياً في حوالي  30دقيقة في حالة عدم وجود
عملية تشغيل أو خرج إشارة صوت.
بالتهيئة األساسية ،يتم تشغيل وظيفة االستعداد التلقائي.
استخدم األزرار الموجودة على الوحدة إليقاف تشغيل وظيفة االستعداد
التلقائي.

احتفظ بضغط   أثناء تشغيل النظام ،حتى يظهر
"."AUTO STANDBY OFF

لتشغيل الوظيفة ،كرر اإلجراء حتى يظهر
"."AUTO STANDBY ON

مالحظات

إحتياطات

المواصفات

االسطوانات التي يمكن تشغيلها على هذا النظام

الوحدة الرئيسية
قسم مضخم الصوت
خرج القدرة (مقدر) 4 :وات  4 +وات ( 8أوم عند  1كيلوهرتز،
 %1تشويه توافق اجمالي)
خرج قدرة  RMSمستمر (مرجع) 5 :وات  5 +وات ( 8أوم عند
 1كيلوهرتز %10 ،تشويه توافق اجمالي)
المدخل
( AUDIO INمقبس صغير ستريو) :حساسية  ١فوات ،معاوقة
 50كيلوأوم
المخارج
 :SPEAKERSيقبل معاوقة  8أوم
قسم مشغل االسطوانة المحكمة CD
النظام :اسطوانة محكمة ونظام صوت رقمي
خصائص ديود الليزر
زمن االنبعاث :متصل
خرج الليزر* :أقل من µW 44.6

 اسطوانة صوت CD
 اسطوانة ( CD-R/CD-RWبيانات صوت/ملفات )MP3/WMA

االسطوانات التي اليمكن تشغيلها على هذا النظام

 اسطوانة CD-ROM
 اسطوانة  CD-R/CD-RWغير تلك المسجلة في صيغة CD
موسيقى متوافقة مع  ISO9660 Level 1/Level 2أو Joliet
 اسطوانة  CD-R/CD-RWمسجلة في مراحل متعددة لم يتم انهائها
بواسطة « غلق المرحلة »
 اسطوانة  CD-R/CD-RWبجودة تسجيل رديئة ،اسطوانة
 CD-R/CD-RWبها خدوش أو متسخة ،أو اسطوانة
 CD-R/CD-RWمسجلة بجهاز تسجيل غير متوافق
 اسطوانة  CD-R/CD-RWلم يتم تجهيزها نهائيا بشكل صحيح
 اسطوانات تحتوي على ملفات غير ملفات
MPEG 1 Audio Layer-3/WMA ()MP3
 اسطوانات بشكل غير قياسي (على سبيل المثال ،قلب ،مربع ،نجمة)
 اسطوانات بها شريط ،ورق الصق ،أو ملصق مثبت عليها
 اسطوانات مؤجرة أو مستخدمة مع ملصقات يخرج منها المادة
الالصقة تحت الملصق
 اسطوانات بها ملصقات مطبوعة باستخدام حبر تشعر أنه ردئ عند
لمسه

مالحظات بشأن االسطوانات

 قبل التشغيل ،امسح االسطوانة بقماشة تنظيف من المركز في اتجاه
الخارج إلى الحافة.
 التقم بتنظيف االسطوانات باستخدام منظفات ،مثل البنزين ،الثنر،
أو المنظفات المتاحة في األسواق أو الرشاش المضاد لالستاتيكية
المخصصة للفنيل .LP
 التعرض االسطوانات إلى أشعة الشمس المباشرة أو مصادر الحرارة
مثل أنابيب الهواء الساخن ،والتتركها في سيارة متوقفة في أشعة
الشمس المباشرة.

بشأن األمان

 وظيفة االستعداد التلقائي تكون غير صالحة لوظيفة .FM
 قد اليدخل النظام وضع االستعداد التلقائي في الحاالت التالية.
 عند تحديد اشارة صوتية.
 عند توصيل جهاز .USB
 أثناء تشغيل مسارات أو ملفات صوت.
 بينما يكون مؤقت التشغيل المضبوط مسبقا أو مؤقت النوم جاريا.

 افصل سلك القدرة تماما من مخرج التيار بالحائط إذا كنت التنوي
استخدامه لفترات زمنية ممتدة .عند فصل الوحدة من مصدر التيار،
إمسك دائماً القابس .التسحب السلك نفسه مطلقاً.
 في حالة دخول أي مواد صلبة أو سائلة داخل النظام ،افصل مصدر
القدرة عن النظام ،وافحصه لدى فني متخصص قبل تشغيله مرة
أخرى.
 يجب تغييرسلك قدرة التيار المتردد لدي مركز خدمة مؤهل فقط.

الرسائل

بشأن المكان المناسب

 : DISC ERRأنت قمت بتحميل اسطوانة اليمكن تشغيلها.
 : FULLأنت حاولت عمل برنامج ألكثر من  64مسار أو ملف
(خطوات).
 : NO FILEالتوجد ملفات يمكن تشغيلها على اسطوانات
 CD-R/CD-RWأو في الجهاز .USB
 : NO STEPتم حذف جميع المسارات المبرمجة.
 : NO USBلم يتم توصيل جهاز  USBأو تم توصيل جهاز  USBغير
مدعم.
 : PLAY SETأنت حاولت إختيار المؤقت عندما يكون مؤقت التشغيل
غير مضبوط.
 : PLS STOPأنت ضغطت  PLAY MODE أثناء التشغيل.
 : SELECTأنت ضغطت  TIMER MENU أثناء تشغيل المؤقت.
 : TIME NGتم ضبط أوقات بدء ونهاية مؤقت التشغيل الى نفس
الوقت.

 التضع النظام في موضع مائل أو في مكان حار ،بارد ،مترب ،متسخ أو
رطب للغاية أو تنقصه التهوية الكافية ،أو معرض لالهتزازات ،أشعة
الشمس المباشرة أو ضوء ساطع.
 توخى الحرص عند وضع الوحدة أو السماعات على أسطح مجهزة
بشكل خاص (على سبيل المثال ،بالشمع ،الزيت ،الورنيش) ألنه قد
يحدث تغير للون أو تلطيخ لأللوان.
 عند احضار النظام مباشرة من مكان بارد إلى مكان دافئ أو وضعه
في غرفة رطبة للغاية ،يمكن أن تتكاثف الرطوبة على العدسة
الموجودة داخل المشغل  ،CDوتسبب خلال في تشغيل النظام .في
هذا الموقف ،قم بإخراج االسطوانة ،واترك النظام في وضع التشغيل
لمدة ساعة تقريباً حتى تتبخر الرطوبة.

بشأن تزايد الحرارة

 تراكم الحرارة على الوحدة أثناء التشغيل يعتبر طبيعيا وليس سبباً
لالنذار.
 التلمس الخزانة في حالة استخدامها بشكل متواصل بمستوى صوت
عالي ألن الخزانة يمكن أن تصبح ساخنة.
 التقم بإعاقة فتحات التهوية.

بشأن نظام السماعة

نظام السماعة هذا غير محجوب مغناطيسياً ،ويمكن أن تصبح الصورة
على أجهزة التلفزيون القريبة مشوهة مغناطيسياً .في هذه الحالة ،قم
بايقاف تشغيل التلفزيون ،انتظر  15إلى  30دقيقة ،وقم بتشغيله مرة
أخرى.
إذا لم يحدث تقدم ،حرك السماعات بعيدا ً عن جهاز التلفزيون.

تنظيف الهيكل

نظف هذا النظام بقطعة قماش ناعمة مبللة قليالً بسائل تنظيف معتدل.
التستخدم أي نوع من الحشايا الحاكة ،بودرة التنظيف ،أو المذيبات،
مثل الثنر ،البنزين ،أو الكحول.

* هذا الخرج هو قياس القيمة على مسافة  200مم من سطح العدسة الشيئية على
قالب االلتقاط البصري بفتحة  7مم.
إستجابة التردد 20 :هرتز  20 كيلوهرتز

نسبة اإلشارة إلى الضوضاء :أكثر من  90ديسيبل
النطاق الديناميكي :أكثر من  90ديسيبل

قسم الموالف

موالف  FMستريو FM ،سوبر هتروداين
الهوائي :هوائي سلكي FM
نطاق الموالفة 87.5 :ميجاهرتز  108.0 ميجاهرتز
(خطوة  50كيلوهرتز)

قسم USB
منفذ ( :)USBنوع  ،Aاقصى تيار  500ميلي أمبير
صيغ صوتية مدعمة
معدل البت المدعم:
 MP3( 32 :)MPEG 1 Audio Layer-3كيلوبت في الثانية 
 320كيلوبت في الثانيةVBR ،
 32 :WMAكيلوبت في الثانية  192 كيلوبت في الثانيةVBR ،
الترددات النموذجية:
 MP3( 48/44,1/32 :)MPEG 1 Audio Layer-3كيلوهرتز
 44.1 :WMAكيلوهرتز
السماعة
نظام السماعة :نطاق كامل ،قطر  8سم ،نوع مخروطي
مقاومة معدلة: 8أوم
األبعاد (عرض/ارتفاع/عمق) :حوالي  148مم ×  240مم ×  127مم
الوزن :حوالي  1.2كجم صافي للسماعة
العدد :قطعتان
عامة
متطلبات القدرة :تيار متردد  120فولت  240 فولت 60/50 ،هرتز
استهالك القدرة 18 :وات
األبعاد (عرض/ارتفاع/عمق ،شامل أكبر بروزات) (باستثناء السماعات):
حوالي  170مم ×  133مم ×  240مم
الوزن (باستثناء السماعات) :حوالي  1.3كجم
عدد الوحدات الرئيسية :قطعة واحدة
الملحقات المرفقة :وحدة تحكم عن بعد ( ،)1هوائي سلكي ،)1( FM
حشايا سماعة ()8
التصميم والمواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار.
 إستهالك القدرة في وضع اإلستعداد 0.5 :وات
 ان معوقات اللهب الهالوجينية ال تستعمل في بعض الواح االسالك
المطبوعة.

