املحتويات

تركيب " "WALKMANبالكمبيوتر وشحن البطارية

يرجى التأكد من البنود يف الصندوق.

دليل البدء الرسيع

)1( "WALKMAN" 

كبل ( USBمرفق)

كيفية تثبيت الربنامج املرفق
كيفية استخدام جهاز ""WALKMAN

NWZ-WH505/WH303

مصباح OPR

دخول إىل دليل املساعدة االلكرتوين (اإلصدار الكامل).
للكمبيوتر أو الهواتف الذكية
بينام يكون التصفح مجانا ،قد تتحمل تكاليف االتصال وفقا للعقد مع
مزود االنرتنت.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzwh300_500/ar/

 كبل )1( USB
 كبل سامعات الرأس ()1
 دليل البدء الرسيع (هذا الدليل)

1

بشأن نظام التشغيل
تأكد من أن يكون نظام التشغيل  Service Pack 3( 1*Windows XPأو أحدث)*Windows Vista ،
( Service Pack 2أو أحدث) Service Pack 1( 2*Windows 7 ،أو أحدث) ،أو .Windows 8

2

* 1باستثناء إصدارات نظام التشغيل  64بت.
* 2الوضع [ ]Compatibility modeلنظام  Windows XPغري مدعوم.

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.

هذا املنتج هو " "WALKMANمتوافق مع سامعات الرأس.
باإلضافة لنقل املوسيقى مبارشة إىل  Walkmanواالستمتاع بها ،ميكنك أيضا استعامله كسامعات رأس بضبط
 POWERعىل  OFFوتوصيل  Walkmanمبشغالت موسيقى أخرى .هذا  Walkmanاملتوافق مع سامعات
الرأس يرجع إليه بـ " "Walkmanيف هذا الدليل.
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بالنسبة لكمبيوتر  ،Macتأكد من أن يكون نظام التشغيل  Mac OS X v10.6أو أحدث.
غري مدعوم بأنظمة تشغيل أخرى غري املذكورة أعاله

كيفية تثبيت الربنامج املرفق

صل جهاز  Walkmanإىل كمبيوتر يف وضع التشغيل باستخدام
كبل ( USBمرفق).

 إذا دخل الكمبيوتر وضع حفظ الطاقة مثل وضع السكون أو السبات عندما يكون  Walkmanموصوال بواسطة
كبل ( USBمرفق) ،قد يواصل  Walkmanاستهالك الطاقة من البطارية ويفرغ شحنتها.
 عند استعامل  Walkmanللمرة األوىل أو إذا مل تستعمل  Walkmanلفرتة طويلة ،قد يستغرق بضع دقائق ليتم
التعرف عليه من قبل جهاز الكمبيوتر حتى إذا بدأ الشحن (ييضء املصباح  OPRباللون الربتقايل) .تأكد من أن
الكمبيوتر يتعرف عىل  Walkmanبعد توصيله بالكمبيوتر لحوايل  10دقائق.
 ال ميكنك تشغيل  Walkmanأثناء شحنه.
 لتفادي تلف البطارية ،اشحنها مرة عىل االقل كل نصف سنة أو كل سنة.

تركيب  WALKMAN Guideو ( Media Goلـ )Windows

1

2

اخرت الرتتيب التايل بواسطة الكمبيوتر.

 Windows 7 أو أقدم :اخرت [ابدأ] – [الكمبيوتر] أو [جهاز الكمبيوتر] – ][WALKMAN
– ].[FOR_WINDOWS] – [Storage Media
 :Windows 8 اخرت [سطح املكتب] من [شاشة البدء] لفتح [مستكشف امللفات] .يف القامئة
[الكمبيوتر] ،اخرت ].[FOR_WINDOWS] – [Storage Media] – [WALKMAN
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يبدأ الشحن .ييضء مصباح ( OPRتشغيل).
مالحظات حول الشحن بواسطة الكمبيوتر

 اشحن البطارية عندما يومض املصباح  OPRباللون األخرض والربتقايل بالتناوب .عندما تقارب البطارية عىل
النفاد ،يومض املصباح  OPRباللون األحمر والربتقايل بالتناوب.
 أثناء شحن البطارية ،يشري املصباح إىل حالة شحن جهاز .Walkman
ييضء بالربتقايل :جاري الشحن اآلن
مطفئ :مشحون بشكل كامل أو ال يتم شحنه اآلن
 مدة الشحن ساعتني تقريباً.
عند شحن  Walkmanبشكل كامل ،قم بفصله من الكمبيوتر .لكمبيوتر  ،Macانقر أيقونة فصل
[ ]WALKMANيف الرشيط الجانبي لـ  Finderلفصل .Walkman

صل جهاز  Walkmanإىل كمبيوتر يف وضع التشغيل باستخدام
كبل ( USBمرفق).

4

انقر نقراً مزدوجاً عىل[.]Setup.exe

يظهر معالج الرتكيب.
 عند تنفيذ التطبيق [ ]Setup.exeيتم نسخ امللف [ ]Setup.exeيف املجلد
[ ]FOR_WINDOWSيف  Walkmanإىل الكمبيوتر للنسخ االحتياطي ويتم
تثبيت  WALKMAN Guideو  Media Goعىل الكمبيوتر.
 إذا مل يستجيب [ ،]Setup.exeانسخ امللف [ ]Setup.exeإىل سطح املكتب ،ثم
انقره نقرا ً مزدوجاً.

اتبع التعليامت عىل الشاشة.

بعد االنتهاء من نافذة التحميل ،تظهر مخترصات WALKMAN Guide
و  Media Goعىل سطح مكتب الكمبيوتر.
دليل املساعدة متضمن يف .WALKMAN Guide

االجزاء ومفاتيح التحكم

بشأن تشغيل مستوى الصوت (فقط للبلدان /املناطق التي متتثل للتوجيهات
االوروبية)

تثبيت دليل املساعدة وبرنامج ( Content Transferلـ )Mac

1

2
3
4

املنبه (بيب) والتحذير " "Check the volume levelيهدفان لحامية أذنيك عند رفع ضبط مستوى الصوت
أعىل من مستوى محدد* 1للمرة األوىل.
ميكنك إلغاء املنبه والتحذير بالضغط عىل أي زر.

صل جهاز  Walkmanإىل كمبيوتر يف وضع التشغيل باستخدام
كبل ( USBمرفق).

مالحظة
 ميكن رفع مستوى الصوت أعىل من مستوى الصوت املحدد* 1بعد إلغاء املنبه والتحذير.
 بعد التحذير األويل ،يتكرر املنبه والتحذير كل  20ساعة تراكمية من إعداد مستوى الصوت إىل أعىل من املستوى
املحدد*1؛ عندما يحدث هذا اليشء ،يتغري مستوى الصوت إىل املستوى [ ]7تلقائياً.
 إذا تم ضبط مستوى الصوت أعىل من مستوى الصوت املحدد* 1وقمت بإطفاء جهاز  ،Walkmanسيعود
مستوى الصوت إىل مستوى الصوت املحدد* 1تلقائياً.
* 1املستوى املحدد = []17

عىل الكمبيوتر ،اخرت [ ]WALKMANيف الرشيط الجانبي لـ
 ،Finderثم افتح املجلد [.]FOR_MAC
انقر مرتني عىل أيقونة التثبيت للربنامج املرغوب:

لتثبيت دليل املساعدة]Help_Guide_Installer_for_Mac[ :
لتثبيت الربنامج [ContentTransfer.pkg] :Content Transfer

اتبع التعليامت عىل الشاشة.

بعد انتهاء برنامج التثبيت ،ستظهر مخترصات الربنامج املثبت (دليل املساعدة أو
الربنامج  )Content Transferعىل سطح املكتب عىل الكمبيوتر.

 توجيه

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

 الزر RESET
 مفتاح الطاقة POWER
 املفتاح OUTPUT
( سامعات الرأس)
(مكربات الصوت الضمنية)
 مكربات صوت ضمنية
 مصابيح
 مصباح ( OPRتشغيل)
 مقبس ميكرو USB
 مقبس HEADPHONES

 الزر SOUND/ILLUMINATION
 الزر SHUFFLE/PLAY LIST
1
 الزر * VOLUME –/+
 ذراع الدفع ()//
اضغط  لبدء/إيقاف مؤقت التشغيل.
احتفظ بالضغط عىل  لبدء تشغيل
 .ZAPPINادفع باتجاه  أو 
للتخطي لألغنية التالية أو السابقة .حافظ عىل
الذراع مدفوعا باتجاه  أو  للتخطي
لبداية املجلد السابق أو التايل.

* 1هناك نقطة ملسية .استعملها للمساعدة عىل عمليات تعديل الصوت.

كيفية تشغيل الطاقة وتركيب جهاز  Walkmanعىل أذنيك

ارتداء  Walkmanحول عنقك

 1تأكد من الجزء األيرس ( )واألمين ( )من جهاز .Walkman
 2اسحب مفتاح  POWERعىل اليسار ( )إىل  ONلتشغيل .Walkman

ارتد  Walkmanحول عنقك واستمع للموسيقى بصوت عال بواسطة مكربات الصوت.

تأكد أيضا من ضبط املفتاح  OUTPUTعىل اليسار ( )عىل ( سامعات الرأس).

 3ارتد  Walkmanعىل أذنيك.

عدل املنزلقة حتى تناسب سامعات الرأس أذنيك جيدا.

تشغيل املوسيقى

قم بتعديل املنزلقة حتى تصبح سامعات الرأس يف الوضع األفضل.

 5ابدأ يف تشغيل املوسيقى عىل املشغل.

حول مواقع دعم الزبائن االلكرتونية ،انظر «بشأن أحدث املعلومات».

ميكنك االستامع للموسيقى من هاتف ذيك أو مشغل آخر بتوصيله إىل  Walkmanباستعامل كبل سامعات
الرأس (مرفق).

 1اسحب مفتاح  POWERعىل  ONواملفتاح ( OUTPUTسامعات الرأس) عىل
يسار (.Walkman )

 2ارتد  Walkmanحول عنقك بحيث تكون جهتاه اليمنى واليرسى يف وضع صحيح
وتواجه السامعات ( )الجهة األمامية.

االستامع للصوت من مشغالت موسيقى أخرى

 5ابحث عن املعلومات املتعلقة باملشكلة يف احد مواقع دعم الزبائن عىل شبكة
االنرتنت.
 6إذا أخفقت الطرق املدرجة أعاله يف حل املشكلة ،استرش أقرب وكيل سوين .Sony

مالحظة
 عند استعامله بهذه الطريقة ،يعمل  Walkmanكسامعات رأس فقط بحيث ال تستطيع تشغيل وظائف املشغل
عىل  .Walkmanتحكم يف وظائف التشغيل باستعامل املشغل.
 لن يتم إصدار الصوت من سامعات الرأس يف  Walkmanعندما تستمع للموسيقى من مشغل آخر موصول بـ
.Walkman

تشغيل األغاين

اضغط الزر ( ذراع الدفع) عىل اليمني (.)

اليقاف االستامع مؤقتاً

اضغط الزر ( ذراع الدفع) عىل اليمني (.)

1
2

3
4

اسحب مفتاح  POWERعىل يسار ( Walkman )إىل .OFF/HEADPHONES
قم بتوصيل كبل سامعات الرأس (مرفق) إىل مقبس  HEADPHONESعىل اليسار
(.)
أوصل طرف كبل الصوت اآلخر باملشغل.
ارتد  Walkmanعىل أذنيك.

ضبط مستوى الصوت

اضغط الزر – VOLUME +/عىل اليمني (.)

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

 1جد األعراض املدرجة يف «تحري الخلل واصالحه» ضمن دليل املساعدة (وثيقة
 ،)HTMLوحاول تجريب أي من االجراءات التصحيحية املدرجة.
للتفاصيل عن دليل تحري الخلل واصالحه ،راجع الجداول عىل جهة اليسار ايضاً.

 2صل جهاز  Walkmanإىل الكمبيوتر لشحن البطارية.

االنتقال إىل األغنية السابقة /التالية

ادفع الزر ( ذراع الدفع) باتجاه ( السابق) أو ( التايل).

تحري الخلل واصالحه

كبل سامعات الرأس (مرفق)

ميكن حل بعض املشاكل عن طريق شحن البطارية.

 3اضغط الزر  RESETبواسطة قلم أو مشبك ورق،
الخ.
عند إعادة ضبط جهاز  ،Walkmanيرجى التأكد مام ييل.
 جهاز  Walkmanغري موصول إىل الكمبيوتر.
 جهاز  Walkmanال يقوم بتشغيل املوسيقى.

 4تأكد من املعلومات املتعلقة باملشكلة من قسم
املساعدة الخاص بكل برنامج.

األسباب /الحلول املحتملة
االعراض
ال يتمكن جهاز  Walkmanمن  ال يتم توصيل كبل  USBبطرف توصيل  USBعىل الكمبيوتر بشكل
شحن البطارية.
صحيح.
 افصل كبل  ،USBومن ثم قم بإعادة توصيله.
 صل كبل  USBاملرفق.
 تم شحن البطارية بدرجة حرارة محيطة خارج النطاق  5درجات
مئوية إىل  35درجة مئوية.
 اشحن البطارية بدرجة حرارة ترتاوح بني  5درجات مئوية إىل 35
درجة مئوية.
 الكمبيوتر غري مشغل.
 قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر.
 جهاز الكمبيوتر يف حالة وضع السكون أو السبات.
 أخرج جهاز الكمبيوتر من حالة وضع السكون أو السبات.
 تم استخدام مجمع .USB
 قد ال يعمل توصيل  Walkmanبواسطة مجمع  .USBقم بتوصيل
 Walkmanمبارشة بالكمبيوتر بواسطة كبل ( USBمرفق).
 نظام التشغيل املثبت عىل الكمبيوتر ال يدعمه .Walkman
 لشحن  ،Walkmanأوصل  Walkmanبكمبيوتر يدعم
 Walkmanنظام تشغيله.

االعراض
ال يتعرف الكمبيوتر عىل جهاز
.Walkman

اثناء االستامع إىل اغنية ،تبدأ
االغنية التالية فجأة.

تنبيهات احتياطية
معلومات حول القوانني والعالمات التجارية.

للمعلومات حول القوانني والقواعد وحقوق العالمات التجارية ،راجع «معلومات مهمة» متضمنة يف الربنامج
املرفق .لقراءته ،ثبت الربنامج املرفق عىل الكمبيوتر.

بشأن سامعات الرأس

الزر
RESET

األسباب /الحلول املحتملة
 Walkman غري موصول بكمبيوتر بشكل جيد باستخدام كبل USB
(مرفق).
 افصل كبل  USBثم أعد توصيله بشكل جيد ومحكم إىل Walkman
والكمبيوتر.
 طاقة البطارية املتبقية منخفضة أو غري كافية.
 اشحن البطارية .عند استعامل  Walkmanللمرة األوىل أو إذا مل
تستعمل  Walkmanلفرتة طويلة ،قد يستغرق بضع دقائق ليتم
التعرف عليه من قبل جهاز الكمبيوتر حتى إذا بدأ الشحن (ييضء
املصباح  OPRباللون الربتقايل) .تأكد من أن الكمبيوتر يتعرف عىل
 Walkmanبعد توصيله بالكمبيوتر لحوايل  10دقائق.
 جاري تشغيل برنامج آخر عىل الكمبيوتر غري ذلك املستخدم للنقل.
 افصل كبل ( USBمرفق) ،انتظر بضع دقائق ثم قم بتوصيله .إذا
تواصل املشكل ،قم بفصل كبل ( USBمرفق) ،أعد تشغيل
الكمبيوتر ثم أعد توصيل كبل ( USBمرفق).
 قد يشغل  Walkmanبوضع  .ZAPPINللتفاصيل ،راجع دليل
املساعدة.

 تجنب تشغيل الوحدة بصوت عايل جدا ً 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 ،مثالً اثناء قيادة السيارة أو الدراجة.
 نظرا ً لكون سامعات الرأس املجهزة من النوع املصمم لألماكن غري املحصورة ،فإن األصوات تخرج عرب السامعات.
تذكر عدم إزعاج األشخاص القريبني منك.

بشأن سامعات الرأس التي تركب داخل االذن
حشيات سامعات األذن تسد أذنيك .لذلك ،اعلم أن هناك خطر اإلرضار بأذنيك أو طبالت األذن إذا تم
تسليط ضغط قوي عىل حشيات األذن أو إخراجها من أذنيك بشكل فجئي .بعد االستعامل ،تأكد من إخراج
حشيات سامعات األذن من أذنيك بكل لطف.
حول حشيات األذن
ميكن طلب رشاء حشيات أذن اختيارية من وكيل سوين القريب منك .راجع دليل املساعدة لالطالع عىل
إجراءات االستبدال.

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://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
للزبائن يف أمريكا الالتينية:
http://www.sony-latin.com/index.crp
للزبائن يف أوروبا:
http://support.sony-europe.com/dna/wm/
للزبائن يف آسيا وأوقيانوسيا وإفريقيا:
أنجليزيةhttp://www.sony-asia.com/support :
كوريةhttp://scs.sony.co.kr/walkman/ :
صينية مبسطةhttp://service.sony.com.cn/KB/ :
صينية تقليديةhttp://service.sony.com.tw/ :
للزبائن الذين اشرتوا موديالت مخصصة للبلدان األجنبية:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/

