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عمليات التشغيل األخرى
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تحذير
للحد من مخاطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية ،ال
تع ِّرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.
للحد من مخاطر نشوب الحريق ،ال تغطِ فتحات التهوية يف
الجهاز بصحف أو مفارش منضدة أو ستائر ،و ما إىل ذلك.
ال تع ِّرض الجهاز ملصادر لهب مكشوف (مثل شموع موقدة).
للحد من مخاطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية ،ال
تع ِّرض هذا الجهاز لقطرات أو رذاذ ماء ،وال تضع عليه أشياء
ممتلئة بسوائل ،كزّهريات.
نظ ًرا الستخدام القابس الرئييس لفصل الوحدة من مأخذ التيار
الرئييس ،يجب توصيل الوحدة مبأخذ تيار مرتدد ميكن الوصول
إليه بسهولة .وإذا الحظت أي يشء غري طبيعي بالوحدة،
فافصل القابس الرئييس من مأخذ التيار املرتدد فو ًرا.
ال تعمد إىل تركيب الجهاز يف أماكن ضيقة ،مثل خزانة كتب أو
خزانة مجهزة داخل جدار.
ال تع ِّرض البطاريات أو األجهزة الذي تم تركيب البطاريات فيها
لحرارة زائدة ،كأشعة شمس وألسنة لهب.
ال يتم فصل الوحدة من مأخذ التيار الرئييس طاملا كانت
موصلة مبأخذ التيار املرتدد ،حتى لو تم إيقاف تشغيل الوحدة
َّ
نفسها.

تنبيه

يؤدي استخدام أجهزة برصية مع هذا املنتج إىل زيادة
احتامالت تعرض العني للخطر.

هذا الجهاز مص َنف كمنتج  CLASS 1 LASERوفقًا ل
 .IEC60825-1:2007توجد هذه العالمة عىل اللوحة
الخلفية.
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إشعار الرتخيص والعالمات التجارية
 "WALKMAN" وشعار " "WALKMANهام
مسجلتان لرشكة .Sony
عالمتان تجاريتان َّ
 تم ترخيص تقنية ترميز الصوت MPEG Layer-3
وبراءات االخرتاع من رشكتي  Fraunhofer IISو
.Thomson

مسجلة أو عالمة
 Windows Media إما عالمة تجارية َّ
تجارية لرشكة  Microsoftيف الواليات املتحدة و/أو بلدان
أخرى.
 هذا املنتج محمي مبوجب حقوق ملكية فكرية معينة
لرشكة  .Microsoftويحظر استخدام مثل هذه التقنية
أو توزيعها خارج نطاق هذا املنتج دون ترخيص من رشكة
 Microsoftأو رشكة معتمدة تتبع .Microsoft

جدول املحتويات
دليل األجزاء ومفاتيح التحكم4..............................

بدء التشغيل

تركيب النظام بإحكام7..........................................
ضبط الساعة8......................................................

تشغيل قرص/جهاز USB

تشغيل قرص 9......................................................
قبل استخدام جهاز  USBمع هذا النظام9............
تشغيل جهاز 9............................................USB
استخدام وضع التشغيل 10....................................

النقل عرب USB
نقل املوسيقى11...................................................

عمليات التشغيل األخرى

ضبط الصوت14....................................................
استخدام املؤقتات14.............................................
تغيري العرض15.....................................................
استخدام جهاز اختياري15.....................................

إلغاء تنشيط األزرار يف الوحدة (القفل ضد عبث

األطفال)16...........................................................

معلومات إضافية
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استكشاف األخطاء وإصالحها17.............................
الرسائل 20............................................................
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االستامع إىل الراديو13...........................................
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دليل األجزاء ومفاتيح التحكم

يرشح هذا الدليل بشكل أسايس عمليات التشغيل التي يتم إجراؤها باستخدام وحدة التحكم عن بُعد ،إال أنه ميكن إجراء نفس
العمليات ً
أيضا باستخدام األزرار املوجودة يف الوحدة والتي تحمل نفس األسامء أو أسامء مشابهة.

الوحدة

مالحظة

عند ضغط األزرار يف الوحدة ،اضغط عىل الجزء الذي يحتوي عىل الطباعة يف األزرار.
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وحدة التحكم عن بُعد طراز RM-SCU37B


REC TO USB
للنقل إىل جهاز  USBاالختياري املتصل باملنفذ .

ENTER

إلدخال اإلعدادات.



( OPTIONSصفحة  9و 13و)15
للدخول يف قوائم الخيارات أو الخروج منها.


–( +/تحديد مجلد)
لتحديد مجلد يف قرص  MP3أو جهاز .USB



( BASS BAZUCAصفحة )14
لتحديد تأثري الصوت .BASS BAZUCA




( وضع التشغيل/االستعداد)
لتشغيل النظام أو ضبطه عىل وضع االستعداد.


مستشعر وحدة التحكم عن بُعد



لوحة العرض


الوحدةVOLUME :

وحدة التحكم عن بُعدVOLUME +*/– :

اضبط مستوى الصوت.

منفذ ()USB
لتوصيل جهاز  USBاختياري.

الوحدةEQ +/– :

وحدة التحكم عن بُعدEQ :

لتحديد تأثري صوت مضبوط مسب ًقا (صفحة .)14


( ترجيع/تقديم رسيع)

اضغط مع االستمرار للعثور عىل نقطة يف مسار أو ملف
أثناء التشغيل.
وحدة التحكم عن بُعد :
لتحديد عنارص القامئة.

**يحتوي الزر VOLUME +عىل نقطة ملس بارزة .استخدم
نقطة اللمس البارزة كمرجع عند تشغيل النظام.

( رجوع للخلف/انتقال لألمام)
لتحديد مسار أو ملف.

درج األقراص

الوحدةTUNING +/– :
وحدة التحكم عن بُعد( +/– :املوالفة)
قم باملوالفة للوصول إىل املحطة التي تريدها.




( فتح/غلق)
إلدخال قرص أو إخراجه.

FUNCTION

لتحديد وظيفة.
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الوحدة(  :تشغيل/إيقاف مؤقت)
وحدة التحكم عن بُعد(  :تشغيل)،
( إيقاف مؤقت)
لبدء التشغيل أو إيقافه مؤقتًا.
الستئناف التشغيل ،اضغط  أو .
( إيقاف)
إليقاف التشغيل أو النقل.
اضغط  مرتني إللغاء استئناف تشغيل جهاز .USB



( CLOCK/TIMER SELECTصفحة )15
( CLOCK/TIMER SETصفحة  8و)14
لضبط الساعة ومؤقت التشغيل.


REPEAT/FM MODE
لالستامع إىل قرص أو جهاز  USBأو مسار أو ملف واحد
بشكل متكرر (صفحة .)10
لتحديد وضع استقبال ( FMصوت أحادي أو سرتيو)
(صفحة .)13

CLEAR

لحذف الخطوة األخرية من قامئة الربامج.

USB

لتحديد وظيفة .USB
CD

لتحديد وظيفة .CD
TUNER/BAND

لتحديد وظيفة .TUNER
لتحديد موجة  FMأو  AMأثناء تشغيل وظيفة
.TUNER


( TUNER MEMORYصفحة )14
لضبط محطة الراديو مسب ًقا.
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PLAY MODE/TUNING MODE
لتحديد وضع تشغيل  AUDIO CDأو قرص  MP3أو
جهاز ( USBصفحة  10و.)11
لتحديد وضع املوالفة (صفحة .)13

DISPLAY

لتغيري املعلومات يف لوحة العرض.



( SLEEPصفحة )14
لضبط مؤقت النوم.

بدء التشغيل

تركيب النظام بإحكام

بدء التشغيل

تختلف  حسب الطراز.
راجع أدناه.

MHC-ESX9

MHC-ESX8

MHC-ESX6

 إىل السامعة (اليمنى)
 إىل السامعة (اليرسى)
 إىل القناة ( HIGHاليمنى)
 إىل القناة ( HIGHاليرسى)
 إىل القناة ( LOWاليمنى)
 إىل القناة ( LOWاليرسى)
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 الهوائيات
ابحث عن مكان واتجاه يضمنان استقباالً جيدًا عند إعداد
الهوائيات.
حافظ عىل وجود الهوائيات بعيدًا عن أسالك السامعات
وسلك الطاقة وكابل  USBلتجنب التقاط التشويش.

 الطاقة
وصل سلك الطاقة مبقبس حائط.
ِّ
يظهر العرض التوضيحي يف لوحة العرض .اضغط 
لتشغيل النظام وسيتم إنهاء العرض التوضيحي تلقائ ًيا.
إذا كان املهايىء املرفق بالقابس ال يتناسب مع مأخذ التيار
الكهربايئ بالحائط ،فافصله من القابس (للطرازات املز ّودة
مبهايىء فقط).

مالحظة

عند فصل سلك الطاقة ،قد تستغرق الشاشة مدة قصرية قبل أن
تنطفئ.

متديد هوايئ  FMالسليك أفق ًيا

هوايئ  AMاإلطاري

إدخال البطاريات
أدخل البطاريتني املرفقتني من نوع ( R6مقاس ،)AA
بحيث تكون األقطاب متطابقة عىل النحو املوضح أدناه.

 السامعات

()MHC-ESX9

مثال:

مالحظات

أبيض

 ال تستخدم بطارية قدمية إىل جانب أخرى جديدة وال تستخدم
أنواعًا مختلفة من البطاريات.
 إذا كنت ال تعتزم استخدام وحدة التحكم عن بُعد لفرتة طويلة،
فأخرج البطاريتني لتفادي التلف الناجم عن ترسب سائلهام
والتآكل الناشئ عنه.

بنفسجي

()MHC-ESX8/ESX6

مثال:

أبيض

مالحظات

 تأكد من استخدام السامعات املرفقة فقط.
 عند توصيل أسالك السامعات ،أدخل املوصِّ ل يف أطراف التوصيل
مبارشة.

DVD/PC IN L/R 
استخدم سلك صوت (غري مرفق) للتوصيل مبقابس خرج
صوت جهاز صوت/فيديو أو كمبيوتر .يتم إخراج الصوت
عرب هذا النظام.
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ضبط الساعة

ال ميكنك ضبط الساعة يف وضع توفري الطاقة.

 1اضغط  لتشغيل النظام.
 2اضغط .CLOCK/TIMER SET
يف حالة ظهور " "PLAY SETيف لوحة العرض،
اضغط  بشكل متكرر لتحديد
" ،"CLOCKثم اضغط .ENTER
 3اضغط  بشكل متكرر لضبط الساعة،
ثم اضغط .ENTER
 4اضغط  بشكل متكرر لضبط الدقائق،
ثم اضغط .ENTER

لتحديد مصدر التشغيل أو وجهة النقل (تحديد
ذاكرة )USB

تشغيل قرص/جهاز USB

تشغيل قرص

 1اضغط عىل .CD

 2اضغط  يف الوحدة لفتح درج األقراص.

 3حمِّل قرصً ا بحيث يكون جانب امللصق متجهًا ألعىل.

 4اضغط  يف الوحدة إلغالق درج األقراص.
 5اضغط  لبدء التشغيل.

مالحظات حول تشغيل األقراص

( بالنسبة إىل أقراص  )AUDIO CDميكن لهذا النظام التعرف
عىل ما يصل إىل  99مسارًا.
( بالنسبة إىل أقراص  )MP3ميكن لهذا النظام التعرف عىل ما
يصل إىل
– – 999مجلدًا (مبا يف ذلك املجلد الجذر).
– – 999ملف .MP3
– – 250ملف  MP3يف مجلد واحد.
– – 8مستويات للمجلدات (بنية متفرعة للملفات).
 معلومات  CD-TEXTغري مدعومة.

قبل استخدام جهاز  USBمع هذا
النظام
ارجع إىل مواقع الويب املذكورة أدناه للحصول عىل
معلومات حول أجهزة  USBاملتوافقة.
للعمالء يف أمريكا الالتينية:
<>http://esupport.sony.com/LA

للعمالء يف البلدان/املناطق األخرى:

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

مالحظة

ال ميكنك تحديد ذاكرة أثناء التشغيل أو النقل .تأكد من تحديد
ذاكرة قبل بدء التشغيل أو النقل.

1
2
3
4
5
6

يف الوحدة.

وصل جهاز  USBباملنفذ
ِّ
اضغط .USB
اضغط  OPTIONSيف الوحدة عند توقف التشغيل.
اضغط  لتحديد " ،"MEM SELثم
اضغط .ENTER
اضغط عىل  لتحديد الذاكرة التي
تريدها ،ثم اضغط عىل .ENTER
ابدأ تشغيل ملفات الصوت للذاكرة املحددة أو ابدأ
النقل.

تشغيل قرص/جهاز USB

عند تشغيل قرص
مقاس  8سم مثل
قرص مضغوط واحد،
ضعه عىل الدائرة
الداخلية للدرج

إذا كان جهاز  USBيشتمل عىل أكرث من ذاكرة واحدة
(عىل سبيل املثال ،ذاكرة داخلية وبطاقة ذاكرة) ،ميكنك
تحديد الذاكرة املراد استخدامها كمصدر تشغيل أو وجهة
نقل.

تشغيل جهاز USB

يف ما ييل تنسيقات الصوت التي ميكن تشغيلها باستخدام
هذا النظام:
– – :MP3امتداد امللف "".mp3
– – :WMAامتداد امللف "".wma
– – :AACامتداد امللف " ".m4aأو " ".mp4أو "".3gp
إذا كانت امتدادات ملفات الصوت ضمن االمتدادات
املذكورة أعاله وليست التنسيقات الخاصة بها ،فقد يُصدر
ً
تشويشا أو قد يتعطل.
النظام
 1اضغط عىل .USB

 2وصِّ ل جهاز  USBباملنفذ
 3اضغط .

يف الوحدة.

مالحظات حول جهاز USB

 ميكن لهذا النظام التعرف عىل ما يصل إىل
– – 250ملف صوت يف مجلد واحد.
– – 3000ملف صوت يف جهاز  USBواحد.
– – 1000مجلد يف جهاز  USBواحد (مبا يف ذلك املجلد الجذر)
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استخدام وضع التشغيل

التشغيل بالرتتيب األصيل (التشغيل العادي)

اضغط  PLAY MODEبشكل متكرر عند توقف
التشغيل.
( فراغ) :لتشغيل قرص أو جهاز USB
 :*FLDR لتشغيل كل ملفات الصوت باملجلد يف قرص
أو جهاز USB
**عند تشغيل قرص  ،AUDIO CDيُجري " "FLDRنفس
العملية التي يتم إجراؤها يف وضع التشغيل "(فراغ)".

التشغيل برتتيب عشوايئ (التشغيل العشوايئ)
اضغط  PLAY MODEبشكل متكرر عند توقف
التشغيل.
 :SHUF لتبديل التشغيل بني قرص أو جهاز USB
بشكل عشوايئ
 :*FLDR SHUF لتبديل التشغيل بني كل ملفات
الصوت باملجلد يف قرص أو جهاز  USBبشكل عشوايئ
**عند تشغيل قرص  ،AUDIO CDيُجري ""FLDR SHUF
نفس العملية التي يتم إجراؤها يف وضع التشغيل "(.")SHUF

مالحظة

عند إيقاف تشغيل النظام ،يتم مسح التشغيل العشوايئ املحدد
ويعود وضع التشغيل إىل وضع التشغيل العادي.

إنشاء برنامجك الخاص (التشغيل املربمج)
ميكنك إنشاء برنامج يصل إىل  25خطوة بالرتتيب الذي تريد
تشغيلها به.
 1بالنسبة لوظيفة :CD
اضغط .CD
بالنسبة إىل وظيفة :USB
اضغط .USB
 2عند توقف التشغيل ،اضغط  PLAY MODEبشكل
متكرر حتى تيضء " "PGMيف لوحة العرض.
( 3ملفات الصوت فقط) اضغط – +/بشكل متكرر
لتحديد مجلد.
إذا كنت تريد برمجة كل امللفات يف املجلد ،فاضغط
.ENTER
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 4اضغط  بشكل متكرر لتحديد املسار أو
ملف الصوت الذي تريده ،ثم اضغط .ENTER

إجاميل وقت تشغيل الربنامج (مبا يف
ذلك امللف أو املسار املحدد)

رقم امللف أو
املسار املحدد

تظهر " "--.--عندما يزيد إجاميل وقت التشغيل عن
 100دقيقة لقرص  AUDIO CDأو عند برمجة
ملف صوت.
 5كرر الخطوتني  3و 4لربمجة مسارات أو ملفات إضافية.
 6اضغط  لبدء التشغيل املربمج.

لحذف الخطوة األخرية من قامئة الربامج

اضغط  CLEARعند توقف التشغيل.
مالحظات

( وظيفة  CDفقط) يتم مسح قامئة الربامج عند فتح درج
األقراص.
( وظيفة  USBفقط) يتم مسح قامئة الربامج يف حالة:
– –إجراء عملية املسح.
– –إزالة جهاز .USB
– –تبديل تحديد الذاكرة .USB

إللغاء التشغيل املربمج

عند توقف التشغيل ،اضغط  PLAY MODEبشكل
متكرر حتى تيضء " "PGMيف لوحة العرض.

التشغيل بشكل متكرر (التشغيل املتكرر)
اضغط  REPEATبشكل متكرر.
 : لتكرار كل املسارات أو ملفات الصوت
 :لتكرار مسار أو ملف صوت

مالحظات حول جهاز USB

 قد يختلف ترتيب التشغيل بالنظام عن ترتيب التشغيل مبش ِّغل
املوسيقى الرقمي املوصَّ ل.
 تأكد من إيقاف تشغيل النظام قبل إزالة جهاز  .USBفقد
تؤدي إزالة جهاز  USBأثناء تشغيل النظام إىل تلف البيانات يف
جهاز .USB
 ال ميكنك مسح املجلدات وملفات الصوت يف وضع التشغيل
العشوايئ أو التشغيل املربمج.

النقل عرب USB

نقل املوسيقى

ميكنك نقل موسيقى من قرص (أقراص  AUDIO CDأو
 MP3فقط) إىل جهاز .USB
تنسيق صوت امللفات التي يتم نقلها باستخدام هذا النظام
هو .MP3
مالحظات

ميكنك نقل كل املوسيقى يف قرص إىل جهاز  USBبسهولة
(النقل املتزامن) .وميكنك ً
أيضا نقل مسار أو ملف صوت
واحد أثناء التشغيل (نقل .)REC1
 1وصِّ ل جهاز  USBقاب ًال للنقل باملنفذ
 2اضغط .CD

 3حمِّل القرص الذي تريد نقله.

 4بالنسبة إىل النقل املتزامن:
عند توقف التشغيل ،اضغط  PLAY MODEيف
وحدة التحكم عن بُعد بشكل متكرر لتحديد وضع
التشغيل الذي تريده.
مالحظات

 يف حالة بدء النقل يف وضع التشغيل العشوايئ ("FLDR
 ،)"SHUFيتغري وضع التشغيل إىل " "FLDRتلقائ ًيا.

 ويف حالة بدء النقل يف وضع التشغيل العشوايئ (باستثناء
" )"FLDR SHUFأو التشغيل املتكرر أو التشغيل
املربمج بدون خطوات ،يتغري وضع التشغيل املحدد إىل
التشغيل العادي تلقائ ًيا.

مالحظة حول املحتويات املحمية مبوجب حقوق
الطبع والنرش

تقترص املوسيقى املنقولة عىل االستخدام الشخيص فقط.
ويُشرتط الستخدامها خارج هذا النطاق الحصول عىل إذن
من الجهة املالكة لحقوق الطبع والنرش.

لتحديد مصدر التشغيل أو وجهة النقل (تحديد
ذاكرة )USB
راجع صفحة .9

لتحديد معدل البت

ميكنك تحديد معدل بت أعىل لنقل املوسيقى بجودة
أفضل.
استخدم األزرار يف الوحدة إلجراء هذه العملية.
 1اضغط .OPTIONS
 2اضغط  بشكل متكرر لتحديد
" ،"BIT RATEثم اضغط .ENTER
 3اضغط  بشكل متكرر لتحديد معدل
البت ،ثم اضغط .ENTER
 128 كيلوبت/ثانية :تتسم مسارات  MP3التي تم
ترميزها بحجم ملف أصغر وجودة صوت أقل.
 256 كيلوبت/ثانية :تتسم مسارات  MP3التي تم
ترميزها بحجم ملف أكرب وجودة صوت أعىل.

يف الوحدة.

النقل عرب USB

 تجنب إزالة جهاز  USBأثناء عمليات النقل أو املسح .فقد
يؤدي ذلك إىل تلف البيانات يف جهاز  USBأو تلف جهاز
 USBنفسه.
 يتم نقل ملفات  MP3/WMA/AACبنفس معدل بت
امللفات األصلية.
 عند النقل من وظيفة  AUDIO CDأو  TUNERأو
 ،DVD/PCميكنك تحديد معدل البت قبل النقل.
 يتم تعطيل عمليات املسح والنقل عرب  USBعندما يكون درج
مفتوحا.
األقراص
ً

نقل املوسيقى من قرص

بالنسبة إىل نقل :REC1
حدد املسار أو ملف  MP3الذي تريد نقله ،ثم ابدأ
التشغيل.

 5اضغط  REC TO USBيف الوحدة.
تظهر عندئ ٍذ " "PUSH ENTERيف لوحة العرض.

6

اضغط عىل .ENTER
يبدأ النقل عند ظهور ""DO NOT REMOVE

يف لوحة العرض.

بالنسبة إىل النقل املتزامن:

عند اكتامل النقل ،قم بالوصول إىل جهاز USB

وسيتوقف تشغيل القرص تلقائ ًيا.

بالنسبة إىل نقل :REC1
عند اكتامل النقل ،يستمر تشغيل القرص.
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نقل الصوت التناظري (النقل التناظري)
ميكنك نقل الصوت من مصدر صوت تناظري (بخالف
 )CDإىل جهاز .USB

 1وصِّ ل جهاز  USBقاب ًال للنقل باملنفذ

2

يف الوحدة.

اضغط عىل  TUNER/BANDأو FUNCTION

بشكل متكرر لتحديد املصدر الذي ترغب يف نقله.

 3اضغط  REC TO USBيف الوحدة.
تظهر عندئ ٍذ " "PUSH ENTERيف لوحة العرض.

4

اضغط .ENTER
يبدأ النقل عند ظهور ""DO NOT REMOVE

يف لوحة العرض.

 5ابدأ تشغيل املصدر.

إليقاف النقل
اضغط .

إلنشاء ملف  MP3جديد
اضغط  REC TO USBأثناء النقل التناظري.
تظهر عندئ ٍذ " "NEW TRACKيف لوحة العرض.
يتم ً
أيضا إنشاء ملف  MP3جديد تلقائ ًيا بعد ساعة
واحدة تقري ًبا من النقل.
مالحظات

 عند إنشاء ملف  MP3جديد ،يتم تعطيل النقل يف الوقت
الحايل.
 يف حالة ضغط  REC TO USBمرة أخرى بعد بضع ثوانٍ ،
ميكن إنشاء ملف  MP3جديد.

قواعد إنشاء املجلدات وامللفات
عند النقل إىل جهاز  USBألول مرة ،يتم إنشاء مجلد
" "MUSICمبارشة أسفل " ،"ROOTويتم إنشاء مجلد
موجه لوضع النقل داخل املجلد " ."MUSICويتم إنشاء
املجلدات وامللفات داخل أي مجلدات موجهة لوضع النقل
عىل النحو التايل.

النقل املتزامن
املصدر
ملفات صوت

اسم املجلد
نفس اسم املصدر

اسم امللف

*"TRACK001" *"CDDA0001" AUDIO CD
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نقل REC1

املصدر
ملفات صوت

اسم امللف
اسم املجلد
" "REC1-MP3نفس اسم املصدر

”REC1-CD“ AUDIO CD

النقل التناظري
اسم املجلد
املصدر

"*"TRACK001

اسم امللف

FM

"*"TUFM0001

AM

"*"TRACK001" *"TUAM0001

*"EXDP0001" DVD/PC

**يتم تعيني أرقام املجلدات وامللفات بشكل تسلسيل بعد ذلك.

مالحظات حول النقل

 أثناء النقل من قرص  MP3أو  ،AUDIO CDال يتم إخراج
أي صوت ،وتظهر " "HI-SPEEDيف لوحة العرض.
 ال يتم نقل معلومات  CD-TEXTيف ملفات  MP3التي تم
إنشاؤها.
 تتوقف عملية النقل تلقائ ًيا يف حالة:
– –نفاد املساحة املوجودة يف جهاز  USBأثناء النقل.
– –وصول عدد املجلدات وملفات الصوت يف جهاز  USBإىل
الحد األقىص للعدد الذي ميكن للنظام التعرف عليه.
– –تغيري الوظيفة.
 إذا كان املجلد أو امللف الذي تحاول نقله موجودًا بالفعل
وبنفس االسم يف جهاز  ،USBفستتم إضافة رقم تسلسيل بعد
االسم دون استبدال املجلد أو امللف األصيل.
 ال ميكنك فتح درج األقراص أو تحديد مسار أو ملف أو إيقاف
التشغيل مؤقتًا أو البحث عن نقطة يف املسار أو امللف أثناء
النقل.
 عند نقل موسيقى إىل جهاز Walkman®باستخدام
" ،"Media Manager for WALKMANتأكد من النقل
بتنسيق .MP3
 عند توصيل جهاز Walkman®بالنظام ،تأكد من التوصيل
بعد اختفاء " "Creating Libraryأو "Creating
 "Databaseيف جهاز.Walkman®

ملسح مجلدات أو ملفات صوت من جهاز

USB

استخدم األزرار يف الوحدة إلجراء هذه العملية.

 1وصِّ ل جهاز  USBباملنفذ

يف الوحدة.

 2اضغط  USBعند توقف التشغيل.

 3اضغط  أو – +/بشكل متكرر
لتحديد املجلد أو ملف الصوت.
 4اضغط  OPTIONSيف الوحدة.

 5اضغط  لتحديد " ,"ERASEثم
اضغط .ENTER
تظهر " "FOLDER ERASEأو "TRACK
 "ERASEيف لوحة العرض.

االستامع إىل الراديو

 1اضغط عىل  TUNER/BANDبشكل متكرر لتحديد
نطاق  FMأو .AM
 2بالنسبة إىل الفحص التلقايئ:
اضغط  TUNING MODEبشكل متكرر حتى
تيضء " "AUTOيف لوحة العرض .اضغط – +/بعد
ذلك.
يتوقف الفحص تلقائ ًيا عند موالفة محطة ،ثم تيضء كل
من " "TUNEDو "( "STلربامج سرتيو  FMفقط)
يف لوحة العرض.

املوالف

 6اضغط .ENTER
تظهر " "COMPLETEعىل لوحة العرض.

املوالف

يف حالة عدم إضاءة " "TUNEDوعدم توقف
الفحص ،اضغط  إليقاف الفحص .أج ِر بعدئ ٍذ املوالفة
اليدوية (أدناه).
بالنسبة إىل املوالفة اليدوية:
اضغط  TUNING MODEبشكل متكرر إىل أن
تختفي كل من " "AUTOو" "PRESETمن لوحة
العرض .اضغط – +/بشكل متكرر بعد ذلك للموالفة
وصوالً إىل املحطة التي تريدها.

مالحظة

عند املوالفة للوصول إىل إحدى محطات  FMالتي توفر
خدمات ( RDSنظام بيانات الراديو) ،تتوفر معلومات مثل
اسم الخدمة أو رقم املحطة حسب البث .وميكنك مراجعة
معلومات  RDSبضغط  DISPLAYبشكل متكرر.

تلميح

لتقليل التشويش اإلستاتييك مبحطة سرتيو  FMضعيفة ،اضغط
 FM MODEبشكل متكرر حتى تيضء " "MONOيف لوحة
العرض.
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لتغيري الفاصل الزمني ملوالفة AM
اإلعداد االفرتايض للفاصل الزمني ملوالفة  AMهو 9
كيلوهرتز (أو  10كيلوهرتز لبعض املناطق) .ال ميكنك تغيري
الفاصل الزمني ملوالفة  AMيف وضع توفري الطاقة.
استخدم األزرار يف الوحدة إلجراء هذه العملية.
 1اضغط  FUNCTIONبشكل متكرر لتحديد النطاق
الرتددي .AM
 2اضغط  إليقاف تشغيل النظام.
 3اضغط  ،TUNING +ثم اضغط .FUNCTION
تظهر " "9K STEPأو " "10K STEPيف لوحة
العرض.
عند تغيري الفاصل الزمني ،يتم مسح كل محطات AM
املضبوطة مسب ًقا.

ضبط محطات الراديو مسب ًقا
ميكنك تخزين ما يصل إىل  20محطة  FMو 10محطات
 AMكمحطات مفضلة لديك.

 1قم باملوالفة للوصول إىل املحطة التي تريدها.
 2اضغط .TUNER MEMORY

رقم الضبط املسبق

 3اضغط – +/بشكل متكرر لتحديد رقم الضبط املسبق
الذي تريده ،ثم اضغط .ENTER
تظهر عندئ ٍذ " "COMPLETEيف لوحة العرض.
وبذلك يكون قد تم تخزين املحطة.

للموالفة وصو ًال إىل محطة مضبوطة مسب ًقا

اضغط  TUNING MODEبشكل متكرر حتى تيضء
" "PRESETيف لوحة العرض .اضغط – +/بشكل متكرر
بعد ذلك لتحديد رقم الضبط املسبق الذي تريده.

عمليات التشغيل األخرى

ضبط الصوت
املهمة

تعزيز الصوت الجهري
والحصول عىل صوت
أقوى
تحديد تأثري صوت
مضبوط مسب ًقا

اإلجراء

اضغط  BASS BAZUCAيف
الوحدة.
اضغط  EQبشكل متكرر.
لإللغاء ،حدد "."FLAT

استخدام املؤقتات

يوفر النظام وظيفتني للمؤقت .ويف حالة استخدام كل
منهام ،تكون األولوية ملؤقت النوم.

مؤقت النوم
ميكنك االستغراق يف النوم أثناء االستامع إىل املوسيقى .سيتم
إيقاف تشغيل النظام بعد انقضاء الوقت املضبوط مسب ًقا.
اضغط  SLEEPبشكل متكرر.
إللغاء مؤقت النوم ،اضغط  SLEEPبشكل متكرر لتحديد
"."OFF

تلميح

للتحقق من الوقت املتبقي قبل إيقاف تشغيل النظام ،اضغط
.SLEEP

مؤقت التشغيل
تأكد من ضبط الساعة.
ميكنك االستيقاظ عىل صوت القرص أو املوالف أو جهاز
 USBيف وقت مضبوط مسب ًقا.

1

قم بإعداد مصدر الصوت ،ثم اضغط VOLUME
– +/لضبط مستوى الصوت.

للبدء من مسار أو ملف معني ،أنشئ برنامجك الخاص
(صفحة .)10
 2اضغط .CLOCK/TIMER SET
 3اضغط  بشكل متكرر لتحديد
" ،"PLAY SETثم اضغط .ENTER
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 4اضبط وقت بدء التشغيل.
اضغط  بشكل متكرر لضبط الساعة/
الدقيقة ،ثم اضغط .ENTER
 5استخدم نفس اإلجراء املوضح يف الخطوة  4لضبط
الوقت املراد إيقاف التشغيل فيه.
 6اضغط  بشكل متكرر لتحديد مصدر
الصوت الذي تريده ،ثم اضغط .ENTER
 7اضغط  إليقاف تشغيل النظام.

للتحقق من إعداد املؤقت أو تنشيط املؤقت مرة
أخرى

اضغط  ،CLOCK/TIMER SELECTواضغط
 بشكل متكرر لتحديد " "PLAY SELثم
اضغط .ENTER

إللغاء املؤقت

مالحظات

 يتم تشغيل النظام قبل حلول الوقت املضبوط مسب ًقا .ويف
حالة تشغيل النظام يف الوقت املضبوط مسب ًقا أو وميض
" "STANDBYيف لوحة العرض ،لن يتم تشغيل مؤقت
التشغيل.
 ال تش ِّغل النظام من وقت تشغيله إىل أن تبدأ عملية التشغيل.

تغيري العرض

تغيري وضع العرض

اضغط  DISPLAYبشكل متكرر عندما يكون النظام قيد
إيقاف التشغيل.
العرض التوضيحي

يتغري العرض ويومض املؤرش حتى عندما يكون النظام قيد
إيقاف التشغيل.
ال يوجد عرض (وضع توفري الطاقة)

( MHC-ESX9/ESX8فقط)

 1اضغط  OPTIONSيف الوحدة.

 2اضغط  بشكل متكرر لتحديد
" ،"ILLUMثم اضغط .ENTER

 3اضغط  لتحديد اإلعداد الذي تريده،
ثم اضغط .ENTER
للخروج من قامئة الخيارات ،اضغط OPTIONS
يف الوحدة.

عرض املعلومات يف لوحة العرض
اضغط  DISPLAYبشكل متكرر عندما يكون النظام
قيد التشغيل.
ميكنك عرض املعلومات عىل النحو التايل:
 بالنسبة إىل أقراص :AUDIO CD
– –وقت التشغيل املنقيض ووقت التشغيل املتبقي أثناء
التشغيل.
– –إجاميل وقت التشغيل عند توقف التشغيل.
 بالنسبة إىل ملفات الصوت:
– –وقت التشغيل املنقيض واسم امللف واسم املجلد.
– –معلومات العنوان والفنان واأللبوم.
مالحظة

بالنسبة إىل ملف الصوت الذي تم ترميزه باستخدام ( VBRمعدل
بت متغري) ،ال يتم عرض وقت التشغيل املنقيض بشكل صحيح.

استخدام جهاز اختياري

 1اضغط –  VOLUMEبشكل متكرر إىل أن تظهر
" "VOL MINيف لوحة العرض.

2

وصِّ ل جهاز صوت/فيديو اختياريًا مبقابس DVD/PC
 IN L/Rيف الوحدة باستخدام سلك صوت تناظري

(غري مرفق).

 3اضغط  FUNCTIONبشكل متكرر لتحديد
"."DVD/PC

يتم إيقاف تشغيل العرض للحفاظ عىل الطاقة .ويستمر
تشغيل املؤقت والساعة .ال ميكنك تشغيل النظام بضغط
أزرار الوظائف.

 4ابدأ تشغيل الجهاز املوصَّ ل واضبط مستوى الصوت.

يتحول عرض الساعة إىل وضع توفري الطاقة تلقائ ًيا بعد
بضع ثوانٍ .

تأكد من خفض مستوى الصوت إىل الحد األدىن قبل توصيل الجهاز
أو فصله ،وإال ،فقد يحدث تشويش أو يتعطل النظام أو تظهر
الرسالة " "PROTECT EXXيف لوحة العرض (صفحة .)17

الساعة

عمليات التشغيل األخرى

اضغط  ،CLOCK/TIMER SELECTواضغط
 بشكل متكرر لتحديد " "OFFثم اضغط
.ENTER

تغيري سطوع اإلضاءة

مالحظة
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إلغاء تنشيط األزرار يف الوحدة

(القفل ضد عبث األطفال)

ميكنك إلغاء تنشيط األزرار يف الوحدة (باستثناء )
للحيلولة دون حدوث تشغيل غري صحيح ،كام يف حالة عبث
األطفال بالوحدة.

معلومات إضافية

األقراص القابلة للتشغيل
AUDIO CD 
CD-R/CD-RW 

– –بيانات الصوت

اضغط  يف الوحدة واستمر يف الضغط ألكرث من  5ثوانٍ .
تظهر عندئ ٍذ " "CHILDو" "LOCK ONيف لوحة
العرض.
ال ميكنك تشغيل النظام إال باستخدام األزرار يف وحدة
التحكم عن بُعد.
لإللغاء ،اضغط  يف الوحدة واستمر يف الضغط ألكرث من
 5ثوانٍ إىل أن تظهر " "CHILDو" "LOCK OFFيف
لوحة العرض.

 )MPEG 1 Audio Layer-3( MP3 تنسي ًقا قياس ًيا
ُمع َّر ًفا من ِقبل ( ISOاملنظمة الدولية لتوحيد املقاييس)
ويضغط بيانات الصوت .يجب أن تكون ملفات  MP3بتنسيق
.MPEG 1 Audio Layer-3
 ميكن للنظام تشغيل ملفات  MP3التي تحمل االمتداد
" ".mp3فقط.

سيتم إلغاء وظيفة القفل ضد عبث األطفال عند فصل سلك الطاقة.

األقراص التي ال ميكن تشغيلها

مالحظة

– –ملفات  MP3التي تتوافق مع املعيار ISO9660
 Level 1/Level 2أو ( Jolietتنسيق التوسعة)

مالحظات

CD-ROM 

 CD-R/CD-RW التي مرت بالظروف التالية:
مسجلة بتنسيق MP3 PRO
– – َّ
مسجلة يف جلسات متعددة مل يتم إنهاؤها بواسطة
– – َّ
"إغالق جلسة التسجيل"
مسجلة باستخدام جهاز تسجيل غري متوافق
– – َّ
مسجلة بجودة رديئة
– – َّ
– –مخدوشة أو متسخة
– –تم إنهاؤها بشكل غري صحيح
 األقراص ذات األشكال غري القياسية (مثل تلك التي تتخذ
شكل قلب أو مربع أو نجمة ،وما إىل ذلك)
 األقراص امللصق عليها رشيط الصق أو ورق أو ملصق
 األقراص املستأجرة أو املستعملة التي تم لصق أختام
عليها بحيث متتد املادة الالصقة ملا بعد الختم
 األقراص املطبوع عليها تسميات باستخدام حرب ذي
ملمس لزج
مالحظة حول DualDiscs
 DualDiscعبارة عن منتجات أقراص ذات وجهني تجمع
مسجلة يف وجه ومادة صوت رقمي يف
بني مادة َّ DVD
الوجه اآلخر .إال أن التشغيل غري مضمون يف هذا املنتج
نظ ًرا لعدم توافق وجه مادة الصوت مع معيار القرص
املضغوط (.)CD
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أقراص املوسيقى ا ُملش َّفرة بتقنيات حامية حقوق
الطبع والنرش

صُ مم هذا املنتج لتشغيل األقراص املتوافقة مع معيار
القرص املضغوط ( .)CDوقد عمدت بعض رشكات
التسجيل مؤخ ًرا إىل تسويق العديد من أقراص املوسيقى
ا ُملش َّفرة بتقنيات حامية حقوق الطبع والنرش .يُرجى التنبه
إىل أن بعض هذه األقراص ال تتوافق مع معيار القرص
املضغوط ( )CDوقد يتعذر تشغيلها باستخدام هذا
املنتج.

مالحظات حول تشغيل األقراص متعددة الجلسات

 ميكن لهذا النظام تشغيل أقراص متعددة الجلسات يف
حالة وجود ملف  MP3يف الجلسة األوىل .وميكن ً
أيضا
تشغيل أي ملفات  MP3تالية تم تسجيلها يف جلسات
الحقة.
 إذا تم تسجيل الجلسة األوىل بتنسيق ،AUDIO CD
فسيتم تشغيل الجلسة األوىل فقط.

استكشاف األخطاء وإصالحها

يف حالة ظهور "( "PROTECT EXXميثل  Xرقماً )
عىل لوحة العرض

افصل سلك الطاقة عىل الفور ،وتحقق من العنارص
التالية.
 هل تستخدم السامعات املرفقة فقط؟
 هل سلكا السامعة  +و  -تعرضا لدائرة قرص؟
 هل يوجد أي يشء يسد فتحات تهوية الوحدة؟
بعد التحقق من العنارص السابقة وإصالح أي مشكالت،
أعد توصيل سلك الطاقة وش ِّغل النظام .إذا استمرت
املشكلة ،فاسترش أقرب موزع .Sony

تم إلغاء ضبط الساعة أو املؤقت.

 تم فصل سلك الطاقة أو حدث عطل بالتيار الكهربايئ.
اضبط الساعة (صفحة  )8واملؤقت (صفحة  )14مرة
أخرى.
ال يوجد صوت.

 اضبط مستوى الصوت.
 تحقق من توصيالت السامعات (صفحة  7و.)8
 تحقق من توصيل الجهاز االختياري ،إن وجد.
املوصل.
 ش ِّغل الجهاز َّ

يوجد طنني أو تشويش شديد.

 انقل الوحدة بعيدًا عن مصدر التشويش.
وصل الوحدة مبأخذ تيار كهربايئ مختلف بالحائط.
ِّ 
 ر ِّكب ِّ
مرشح تشويش (متوفر يف األسواق) يف سلك الطاقة.
 أوقف تشغيل األجهزة الكهربائية املحيطة بالوحدة.
املؤقت ال يعمل.

 تحقق من إعداد املؤقت واضبط الوقت الصحيح (صفحة
.)14
 قم بإلغاء وظيفة مؤقت النوم (صفحة .)14
وحدة التحكم عن بُعد ال تعمل.

 أزل العوائق التي تحول بني وحدة التحكم عن بُعد
والوحدة.
 ق ِّرب وحدة التحكم عن بُعد من الوحدة.
وجه وحدة التحكم عن بُعد نحو مستشعر الوحدة.
ِّ 
 استبدل البطاريتني (النوع /R6مقاس .)AA
 انقل الوحدة بعيدًا عن ضوء الفلورسنت.

معلومات إضافية

إذا واجهتك مشكلة يف النظام ،فابحث عن املشكلة يف قامئة
تدقيق استكشاف األخطاء وإصالحها الواردة أدناه واتخذ
اإلجراء التصحيحي.
إذا استمرت املشكلة ،فاسترش أقرب مو ِّزع .Sony
الحظ أنه إذا قام موظف الخدمة بتغيري بعض األجزاء أثناء
اإلصالح ،فقد يتم االحتفاظ بهذه األجزاء.

عام

تظهر " "CHILD LOCKعند ضغط أي زر بالوحدة.

 اضبط وظيفة القفل ضد عبث األطفال عىل وضع إيقاف
التشغيل (صفحة .)16

السامعات
يصدر الصوت من قناة واحدة أو هناك عدم توازن يف مستوى
الصوت بني الجهة اليرسى واليمنى.

 ضع السامعات بشكل متناظر قدر اإلمكان.
 تحقق من صحة وإحكام توصيل السامعات.
 املصدر الجاري تشغيله أحادي الصوت.

ال يصدر صوت من سامعة معينة.

 تحقق من صحة وإحكام توصيل السامعة.
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مش ِّغل األقراص
درج األقراص ال يفتح وتظهر " "LOCKEDيف لوحة العرض.

 استرش أقرب مو ِّزع  Sonyأو مركز صيانة  Sonyاملحيل
املعتمد.
درج األقراص ال ينغلق.

 ح ِّمل القرص بشكل صحيح.
القرص ال يخرج.

 ال ميكنك إخراج القرص أثناء نقل
 CD-USBاملتزامن أو نقل  .REC1اضغط  إللغاء
النقل ،ثم اضغط  يف الوحدة إلخراج القرص.
 استرش أقرب مو ِّزع .Sony
التشغيل ال يبدأ.

 امسح القرص لتنظيفه (صفحة .)21
 أعد تحميل القرص.
 ح ِّمل القرص الذي ميكن لهذا النظام تشغيله (صفحة
.)16
 أخرج القرص وامسح الرطوبة املوجودة عليه ،ثم اترك
النظام مش َّغ ًال بضع ساعات حتى تتبخر الرطوبة.

يتم تخطي الصوت.

 امسح القرص لتنظيفه (صفحة .)21
 أعد تحميل القرص.
 انقل الوحدة إىل مكان ال توجد به اهتزازات (عىل سبيل
املثال ،وضعه فوق حامل ثابت).
 انقل السامعات بعيدًا عن الوحدة أو ضعها عىل حوامل
منفصلة .عند االستامع إىل مسار به أصوات جهري مبستوى
صوت عالٍ  ،قد يؤدي اهتزاز السامعة إىل تخطي الصوت.

التشغيل ال يبدأ من املسار األول.

 اضبط وضع التشغيل عىل الوضع العادي (صفحة .)10

ال تظهر أحرف اسم املجلد واسم املسار واسم امللف وعالمة
 ID3بشكل سليم.

قرصا يتوافق مع  Level 1/Level 2من
 استخدم ً
املعيار  ISO9660أو ( Jolietتنسيق التوسعة).
 عالمة  ID3ليست اإلصدار  )1.1/1.0(1واإلصدار
.)2.3/2.2(2
 يف ما ييل رموز األحرف التي ميكن عرضها باستخدام هذا
النظام:
– –األحرف الكبرية (من  Aإىل )Z
– –األرقام (من  0إىل )9
– –الرموز (< > * )_ \ ,+
تظهر الحروف األخرى عىل شكل "_".
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جهاز USB
أسفرت عملية النقل عن وقوع خطأ.

 أنت تستخدم جهاز  USBغري مدعوم .تحقق من
املعلومات يف مواقع الويب حول أجهزة  USBاملتوافقة
(صفحة .)9
 مل تتم تهيئة جهاز  USBبالشكل الصحيح .راجع
تعليامت تشغيل جهاز  USBحول كيفية إجراء التهيئة.
 أوقف تشغيل النظام وأزل جهاز  .USBإذا كان جهاز
 USBيشتمل عىل مفتاح طاقة ،فأوقف تشغيل جهاز
 USBوش ِّغله مرة أخرى بعد إزالته من النظام .أعد
إجراء عملية النقل بعد ذلك.
 إذا تم تكرار عمليات النقل واملسح عدة مرات ،فستصبح
بنية امللف داخل جهاز  USBمجزأة .راجع تعليامت
تشغيل جهاز  USBملعرفة كيفية التعامل مع هذه
املشكلة.
 تم فصل جهاز  USBأو تم إيقاف تشغيل الطاقة أثناء
النقل .احذف امللف الذي تم نقله جزئ ًيا وأعد إجراء
النقل .إذا مل يؤ ِد ذلك إىل إصالح املشكلة ،فقد يكون
جهاز  USBتال ًفا .راجع تعليامت تشغيل جهاز USB
ملعرفة كيفية التعامل مع هذه املشكلة.

يتعذر مسح ملفات الصوت أو املجلدات يف جهاز .USB

 تحقق مام إذا كان جهاز  USBمحم ًيا ضد الكتابة.
 تم فصل جهاز  USBأو تم إيقاف تشغيل الطاقة أثناء
عملية املسح .احذف امللف الذي تم مسحه جزئ ًيا .إذا
مل يؤ ِد ذلك إىل إصالح املشكلة ،فقد يكون جهاز USB
تال ًفا .راجع تعليامت تشغيل جهاز  USBملعرفة كيفية
التعامل مع هذه املشكلة.

ال يوجد صوت.

 مل يتم توصيل جهاز  USBبشكل صحيح .أوقف تشغيل
النظام وأعد توصيل جهاز .USB

يوجد تشويش أو يتم تخطي الصوت أو الصوت مشوه.

 أوقف تشغيل النظام وأعد توصيل جهاز  USBثم ش ِّغل
النظام.
 تحتوي بيانات املوسيقى نفسها عىل تشويش أو الصوت
مشوه .رمبا حدث التشويش أثناء عملية النقل .احذف
امللف ،وحاول نقله مرة أخرى.
 كان معدل البت املستخدم عند تشفري ملفات الصوت
ً
منخفضا .أرسل ملفات الصوت إىل جهاز  USBمبعدل
بت أعىل.

يتم عرض " "READINGلفرتة طويلة أو يستغرق بدء
التشغيل وقتًا طوي ًال.

 قد تستغرق عملية القراءة وقتًا طوي ًال يف الحاالت التالية.
– –وجود العديد من املجلدات وامللفات يف جهاز .USB
– –بنية امللف بالغة التعقيد.
– –سعة الذاكرة زائدة عن الحد.
– –الذاكرة الداخلية مجزأة.
تظهر الرسالة "."OVER CURRENT

 تم اكتشاف مشكلة يف مستوى التيار الكهربايئ من املنفذ
 .أوقف تشغيل النظام وأزل جهاز  USBمن املنفذ.
تأكد من عدم وجود مشكلة يف جهاز .USB
عرض غري صحيح.

 رمبا تكون البيانات املخزَّنة يف جهاز  USBقد تعرضت
للتلف؛ مام يستوجب إجراء عملية النقل مرة أخرى.
 يف ما ييل رموز األحرف التي ميكن عرضها باستخدام هذا
النظام:
– –األحرف الكبرية (من  Aإىل )Z
– –األرقام (من  0إىل )9
– –الرموز (< > * )_ \ ,+
تظهر الحروف األخرى عىل شكل "_".
مل يتم التعرف عىل جهاز .USB

التشغيل ال يبدأ.

 أوقف تشغيل النظام وأعد توصيل جهاز  USBثم ش ِّغل
النظام.
 تحقق من املعلومات يف مواقع الويب حول أجهزة USB
املتوافقة (صفحة .)9
التشغيل ال يبدأ من امللف األول.

 اضبط وضع التشغيل عىل الوضع العادي (صفحة .)10
يتعذر تشغيل ملف الصوت.

 ال يتم دعم أي جهاز  USBمتت تهيئته باستخدام أنظمة
ملفات أخرى غري  FAT16أو *.FAT32
 ال ميكن تشغيل أي ملف صوت  WMAبتنسيق
 WMA DRMأو  WMA Losslessأو WMA

**يدعم هذا النظام أنظمة امللفات  FAT16و ،FAT32لكن
هناك بعض أجهزة  USBال تدعم بعض أنظمة  FATهذه.
للحصول عىل التفاصيل ،راجع تعليامت تشغيل كل جهاز USB
أو اتصل با ُملصنِّع.

املوالف
يوجد طنني أو تشويش شديد ،أو يتعذر استقبال محطات.
(تومض الرسالة " "TUNEDأو " "STيف لوحة العرض).

وصل الهوايئ بشكل صحيح.
ِّ 
 غيرِّ مكان الهوايئ واتجاهه للحصول عىل استقبال جيد.
وصل هوائ ًيا خارج ًيا متوف ًرا يف األسواق.
ِّ 
 استرش أقرب مو ِّزع  Sonyيف حالة انفصال هوايئ AM
املرفق من الحامل البالستييك.
 أوقف تشغيل األجهزة الكهربائية املحيطة بالوحدة.

معلومات إضافية

 أوقف تشغيل النظام وأعد توصيل جهاز  USBثم ش ِّغل
النظام.
 تحقق من املعلومات يف مواقع الويب حول أجهزة USB
املتوافقة (صفحة .)9
 جهاز  USBال يعمل بشكل سليم .راجع تعليامت
تشغيل جهاز  USBملعرفة كيفية التعامل مع هذه
املشكلة.

 ال ميكن تشغيل أي ملفات صوت ُ AACمش َّفرة عند 96
كيلوهرتز.
 قد يتعذر تشغيل امللفات يف حالة وجود أقسام متعددة
بجهاز  USBالجاري استخدامه.
 ميكن للنظام التشغيل حتى عمق  8مجلدات فقط.
 ال ميكن تشغيل امللفات ا ُملش َّفرة أو املحمية بكلمة مرور،
وما إىل ذلك.
 ال ميكن لهذا النظام تشغيل امللفات املحمية بحقوق
الطبع والنرش ( DRMإدارة الحقوق الرقمية).
 ميكن تشغيل ملف الصوت  MP3 PROكملف صوت
.MP3

إلعادة ضبط النظام

يف حالة استمرار عدم تشغيل النظام بشكل سليم ،أعد
ضبط النظام عىل إعدادات املصنع االفرتاضية.
استخدم األزرار يف الوحدة إلجراء هذه العملية.
 1افصل سلك الطاقة وأعد توصيله.
 2اضغط  لتشغيل النظام.
 3اضغط مع االستمرار عىل  FUNCTIONثم اضغط
.
تظهر عندئذ الرسالة " "RESETيف لوحة العرض.
بالنسبة إىل كل اإلعدادات القابلة للتكوين من ِقبل
املستخدم ،مثل محطات الراديو املضبوطة مسب ًقا
واملؤقت والساعة ،تتم إعادة ضبطها عىل إعدادات
املصنع االفرتاضية.

PRO
 ال ميكن تشغيل أي ملف صوت  AACبتنسيق AAC
 DRMأو .AAC Lossless
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الرسائل

PUSH SELECT

قد تظهر إحدى الرسائل التالية أو تومض عىل لوحة العرض
أثناء عملية التشغيل.

لقد حاولت ضبط الساعة أو املؤقت أثناء تشغيل املؤقت.

تم إدخال قرص ال ميكن تشغيله.

لقد حاولت إجراء عملية ال ميكن إجراؤها إال أثناء توقف
التشغيل.

CANNOT PLAY
DATA ERROR

لقد حاولت تشغيل ملف غري قابل للتشغيل.
DEVICE ERROR

PUSH STOP

READING

النظام بصدد قراءة معلومات حول القرص أو جهاز .USB
بعض عمليات التشغيل غري متاحة.

تعذر التعرف عىل جهاز  USBأو تم توصيل جهاز غري
معروف.

REC ERROR

ذاكرة جهاز  USBممتلئة.

SET CLOCK
تم ضغط  CLOCK/TIMER SELECTقبل ضبط

DEVICE FULL

ERASE ERROR

مل تبدأ عملية النقل أو توقفت يف إحدى مراحلها أو تعذر
إجراؤها.

فشل مسح املجلدات أو ملفات الصوت.

الساعة.

متت إزالة جهاز  USBأثناء عملية النقل أو املسح ،ورمبا
يكون قد تعرض للتلف.

تم ضغط  CLOCK/TIMER SELECTقبل ضبط
املؤقت.

وصل عدد املجلدات إىل الحد األقىص.

وقت بدء مؤقت التشغيل هو نفسه وقت إيقافه.

لقد حاولت برمجة أكرث من  25خطوة.

وصل عدد امللفات إىل الحد األقىص.

FATAL ERROR

FOLDER FULL
FULL

HUB NOT SUPPORT
تم توصيل موزع .USB
NoDEVICE
مل يتم توصيل أي جهاز .USB
NO DISC

ال يوجد قرص بدرج األقراص أو تم تحميل قرص ال ميكن
تشغيله يف هذا النظام.

NoMEMORY

الذاكرة املحددة للتشغيل أو النقل ال تشتمل عىل وسائط
ذاكرة مدخلة يف جهاز .USB
NO STEP

تم مسح كل الخطوات املربمجة.

NO SUPPORT

تم توصيل جهاز  USBغري مدعوم.

NO TRACK

مل يتم تحميل ملف قابل للتشغيل بالنظام.

NOT USE

لقد حاولت إجراء عملية معينة يف ظروف يحظر فيها إجراء
هذه العملية.
OVER CURRENT

تم اكتشاف تيار زائد من املنفذ .
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PROTECT

جهاز  USBمحمي ضد الكتابة.

SET TIMER
TIME NG

TRACK FULL
UNLOCKED

تم تحرير وظيفة الوقاية من رسقة القرص.

احتياطات

عند حمل الوحدة

ن ِّفذ اإلجراء التايل لحامية آلية القرص.
استخدم األزرار يف الوحدة إلجراء هذه العملية.
 1اضغط  لتشغيل النظام.
 2اضغط .CD
 3أخرج القرص.
اضغط  لفتح درج األقراص وإغالقه.
انتظر حتى تظهر الرسالة " "NO DISCيف لوحة
العرض.
 4اضغط مع االستمرار عىل  ،OPTIONSثم اضغط
 ملدة  3ثوانٍ .
تظهر عندئ ٍذ الرسالة " "MECHA LOCKيف لوحة
العرض.
 5افصل سلك الطاقة.

مالحظات حول األقراص

 قبل التشغيل ،امسح القرص باستخدام قطعة قامش خاصة
بالتنظيف من مركز القرص وباتجاه حافته.
 ال ِّ
تنظف األقراص باستخدام مذيبات ،مثل البنزين أو سائل
تخفيف الطالء (الثرن) أو منظفات متوفرة يف األسواق أو رشاش
مضاد للكهرباء اإلستاتيكية املصمم لالستخدام مع األقراص
التقليدية املصنوعة من الفينيل.
 ال تع ِّرض األقراص ألشعة الشمس املبارشة أو مصادر الحرارة مثل
أنابيب الهواء الساخن ،وال ترتكها يف سيارة مصفوفة يف مرآب
تحت أشعة الشمس املبارشة.

حول السالمة

 افصل سلك الطاقة (سلك املأخذ الرئييس) من مأخذ التيار
بالحائط (املصدر الرئييس للتيار) متا ًما إذا كنت تعتزم عدم
استخدام الوحدة لفرتة زمنية طويلة .واحرص دامئًا عىل اإلمساك
بقابس سلك الطاقة عند فصل الوحدة .ال تجذب السلك نفسه
مطل ًقا.
 يف حالة دخول أي جسم صلب أو ترسب سائل داخل النظام،
افصله عن التيار وافحصه لدى فني مؤهل قبل تشغيله مرة
أخرى.
 يجب عدم تغيري سلك التيار املرتدد إال يف مركز الصيانة املؤهل.

حول وضع الوحدة

حول تراكم الحرارة

 يُعد تراكم الحرارة داخل الوحدة أثناء التشغيل أم ًرا طبيع ًيا وال
يدعو للقلق مطل ًقا.
 ال تلمس الخزانة يف حالة استخدامها بشكل مستمر مبستوى
صوت عالٍ ؛ حيث قد تصبح ساخنة.
 ال تسد فتحات التهوية.

حول نظام السامعات

نظام السامعات هذا ليس معزوالً مغناطيس ًيا ،وقد تصبح الصورة
املعروضة يف أجهزة التلفزيون القريبة منه مشوهة بسبب املوجات
املغناطيسية .يف هذه الحالة ،أوقف تشغيل التلفزيون وانتظر ملدة
ترتاوح بني  15و 30دقيقة ثم أعد تشغيله .إذا مل يكن هناك أي
تحسن ،فانقل النظام بعيدًا عن التلفزيون.

تنظيف الخزانة

ِّ
نظف هذا النظام باستخدام قطعة قامش ناعمة مبللة بكمية
ضئيلة من محلول تنظيف معتدل.
ال تستخدم أي نوع من ورق صنفرة أو مساحيق تنظيف أو
مذيبات ،مثل سائل تخفيف الدهان (الثرن) أو بنزين
أو كحول.

قسم مضخم الصوت

يتم قياس ما ييل عند
الطراز املكسييك:

:MHC-ESX9/ESX8
التيار املرتدد  120فولت –  240فولت 60 ،هرتز
:MHC-ESX6
التيار املرتدد  127فولت 60 ،هرتز
الطرز األخرى:
التيار املرتدد  120فولت –  240فولت 60/50 ،هرتز
MHC-ESX9

خرج الطاقة (املق َّدر):
القناة العلوية
 140واط  140 +واط (عند  6أوم 1 ،كيلوهرتز%1 ،
تشوه توافقي كيل)
القناة السفلية
 140واط  140 +واط (عند  6أوم 100 ،هرتز%1 ،
تشوه توافقي كيل)
طاقة خرج ( RMSمرجع):
القناة العلوية
 250واط  250 +واط (لكل قناة عند  6أوم،
 1كيلوهرتز)
القناة السفلية
 250واط  250 +واط (لكل قناة عند  6أوم،
 100هرتز)

معلومات إضافية

 ال تضع النظام يف وضعية مائلة أو يف أماكن شديدة الحرارة أو
الربودة أو مرتبة أو متسخة أو رطبة أو تفتقر إىل التهوية الكافية
أو مع َّرضة الهتزازات أو أشعة الشمس املبارشة أو ضوء ساطع.
 توخَ الحذر عند وضع الوحدة أو السامعات عىل أسطح معالجة
بصورة خاصة (مثل أسطح معالجة بشمع أو مطلية بزيت أو
مصقولة) ،فقد يؤدي ذلك إىل حدوث بقع أو تغري يف اللون
بسبب مثل هذه األسطح.
 إذا تم نقل النظام من مكان بارد إىل مكان دافئ مبارشة ،أو
تم وضعه يف غرفة شديدة الرطوبة ،فقد تتكثف الرطوبة عىل
العدسة داخل الوحدة وتتسبب يف تعطل النظام .يف هذه الحالة،
أخرج القرص واترك النظام قيد التشغيل ملدة ساعة تقري ًبا إىل أن
تتبخر الرطوبة.

املواصفات

MHC-ESX8

خرج الطاقة (املق َّدر):
 120واط  120 +واط (عند  5أوم 1 ،كيلوهرتز،
 %1تشوه توافقي كيل)
طاقة خرج ( RMSمرجع):
 300واط  300 +واط (لكل قناة عند  5أوم،
 1كيلوهرتز)
MHC-ESX6

خرج الطاقة (املق َّدر):
 100واط  100 +واط (عند  4أوم 1 ،كيلوهرتز،
 %1تشوه توافقي كيل)
طاقة خرج ( RMSمرجع):
 180واط  180 +واط (لكل قناة عند  4أوم،
 1كيلوهرتز)
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اإلدخاالت

( DVD/PC IN L/Rإدخال الصوت :)L/R
الجهد  2فولت ,املعاوقة  47كيلوأوم
قسم USB
معدل البت املدعوم

:)MPEG 1 Audio Layer-3( MP3
من  32كيلوبت/ثانية –  320كيلوبت/ثانية ،معدل
البت املتغري
 :WMAمن  48كيلوبت/ثانية –  192كيلوبت/ثانية
 :AACمن  48كيلوبت/ثانية –  320كيلوبت/ثانية
ترددات أخذ العينة
:)MPEG 1 Audio Layer-3( MP3
 48/44.1/32كيلوهرتز
 44.1 :WMAكيلوهرتز
 44.1 :AACكيلوهرتز
منفذ (:)USB
الحد األقىص للتيار 500 :مليل أمبري

قسم مش ِّغل األقراص

النظام
نظام الصوت الرقمي والقرص املضغوط
خصائص صامم الليزر الثنايئ
مدة االنبعاث :مستمر
خرج الليزر* :أقل من  44.6ميكروواط

* *ميثل هذا الخرج قياس القيمة عند مسافة تبلغ 200
مم من سطح العدسة الشيئية عىل مجموعة االلتقاط
البرصية ضمن فتحة عدسة مبقدار  7مم.

استجابة الرتدد 20 :هرتز –  20كيلوهرتز
معدل اإلشارة إىل التشويش :أكرث  65ديسيبل

قسم املوالف

اسرتيو  ،FMموالف  FM/AMفوق الرتدد املتباين
الهوايئ:
هوايئ  FMالسليك
هوايئ  AMاإلطاري
قسم موالف FM

نطاق املوالفة:
 87.5ميجاهرتز –  108.0ميجاهرتز ( 50كيلوهرتز
للخطوة)
قسم موالف AM

نطاق املوالفة
طرز أمريكا الالتينية:
 530كيلوهرتز –  1710كيلوهرتز ( 10كيلوهرتز
للخطوة)
 531كيلوهرتز –  1710كيلوهرتز ( 9كيلوهرتز للخطوة)
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الطرز األخرى:
 531كيلوهرتز –  1602كيلوهرتز ( 9كيلوهرتز للخطوة)
 530كيلوهرتز –  1610كيلوهرتز ( 10كيلوهرتز
للخطوة)

السامعات
السامعة األمامية
 SS-ESX9للطراز MHC-ESX9

نظام السامعة
نظام سامعة ثالثية االتجاهات وثالثية ا ُملش ِّغالت،
عاكسة للجهري
وحدة السامعة
مجهار الرتددات العالية:
 40مم ،من النوع املخروطي
مجهار الرتددات املنخفضة:
 100مم ،من النوع املخروطي
 200مم ،من النوع املخروطي
املعاوقة املقدَّرة
القناة العلوية 6 :أوم
القناة السفلية 6 :أوم
األبعاد (العرض/االرتفاع/العمق) (تقري ًبا)
 250مم ×  390مم ×  256مم
الكتلة (تقري ًبا)
 5.1كجم
الكمية :قطعتان

 SS-ESX8للطراز MHC-ESX8

نظام السامعة
نظام سامعة ثنائية االتجاهات وثنائية ا ُملش ِّغالت،
عاكسة للجهري
وحدة السامعة
مجهار الرتددات العالية 60 :مم ،من النوع املخروطي
مجهار الرتددات املنخفضة 200 :مم ،من النوع
املخروطي
املعاوقة املقدَّرة
 5أوم
األبعاد (العرض/االرتفاع/العمق) (تقري ًبا)
 250مم ×  390مم ×  232مم
الكتلة (تقري ًبا)
 4.3كجم
الكمية :قطعتان

 SS-ESX6للطراز MHC-ESX6

نظام السامعة
نظام سامعة ثنائية االتجاهات وثنائية ا ُملش ِّغالت،
عاكسة للجهري
وحدة السامعة
مجهار الرتددات العالية 60 :مم ،من النوع املخروطي
مجهار الرتددات املنخفضة 160 :مم ،من النوع
املخروطي
املعاوقة املقدَّرة
 4أوم
األبعاد (العرض/االرتفاع/العمق) (تقري ًبا)
 230مم ×  305مم ×  230مم
الكتلة (تقري ًبا)
 3.0كجم
الكمية :قطعتان

عام

متطلبات الطاقة
الطراز املكسييك:

معلومات إضافية

:MHC-ESX9/ESX8
التيار املرتدد  120فولت –  240فولت 60 ،هرتز
:MHC-ESX6
التيار املرتدد  127فولت 60 ،هرتز
الطرز األخرى:
التيار املرتدد  120فولت –  240فولت 60/50 ،هرتز
استهالك الطاقة
 165 :MHC-ESX9واط
 100 :MHC-ESX8واط
 70 :MHC-ESX6واط
األبعاد (العرض/االرتفاع/العمق) (باستثناء السامعات)
(تقري ًبا)
 240مم ×  308مم ×  246مم
الكتلة (باستثناء السامعات) (تقري ًبا)
 3.0 :MHC-ESX9كجم
 2.9 :MHC-ESX8كجم
 2.8 :MHC-ESX6كجم
امللحقات املرفقة
وحدة التحكم عن بُعد ()1
بطاريات من النوع ( R6مقاس )2( )AA
هوايئ  AMاإلطاري/هوايئ  FMالسليك ()1
التصميم واملواصفات عرضة للتغيري دون إشعار.

23

AR

©2013 Sony Corporation Printed in China

