)4-558-798-13(1

عمليات التشغيل األساسية
مالحظة

Personal Audio System

عند إخراج جهاز  ،USBاضغط باستمرار دائ ًما على   حتى تظهر
" "NO DEVعلى شاشة العرض .إخراج جهاز  USBبدون القيام بهذه
الخطوة قد ينجم عنه تلف البيانات على جهاز  USBأو تلف الجهاز نفسه.

إجراء اتصال السلكي مع أجهزة
Bluetooth

االتصال بالهاتف الذكي بلمسة واحدة ()NFC

اضغط على   MODEبشكل متكرر عند توقف جهاز .USB
لمزيد من التفاصيل ،راجع « اختيار وضع التشغيل » على الصفحة
الخلفية.

يمكنك االستمتاع بالموسيقى السلك ًيا عن طريق وظيفة Bluetooth
المدمجة على جهازك.
اختر أفضل طريقة من بين ثالث طرق لالتصال تتناسب مع جهاز
 .Bluetoothلمزيد من التفاصيل حول كيفية عمل جهازك ،ارجع إلى
تعليمات التشغيل المرفقة مع الجهاز.

الهواتف الذكية المتوافقة

لتغيير أوضاع التشغيل

تعليمات التشغيل

مالحظات حول جهاز USB

ZS-RS70BT

*   و   VOLUME +لديهما نقطة بارزة.

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

تحذير

مؤشر لتغير الوظيفة
عند التبديل إلى وظيفة واحدة من خمس وظائف ،فإن شدة ضوء
مركز اإلضاءة (أبيض) يزداد إلشعار المستخدم بتغيير الوظيفة .عند
التبديل إلى وظيفة  Bluetoothفإن كال جانبي اإلضاءة يضاء باللون
األزرق.

للحد من خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية ،ال تعرض هذا الجهاز
للمطر أو الرطوبة.

قبل استخدام الوحدة

للحد من خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية ،ال تعرض هذا الجهاز
للقطرات أو الرذاذ ،وال تضع أشياء مملوءة بالسوائل ،مثل المزهريات،
على الجهاز.

لتشغيل أو إيقاف تشغيل الطاقة

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.
ال يتم فصل الوحدة من مصدر التيار المتردد طالما ظلت موصولة
بمأخذ التيار في الجدار حتى ولو تم إيقاف تشغيل الجهاز نفسه.
ال تعمد الى تركيب الجهاز في مكان مغلق ،مثل دوالب الكتب او دوالب
مصمم في الحائط.
يمكن أن يسبب ضغط الصوت الزائد من سماعات األذن أو سماعات
الرأس فقدان السمع.
ال تعرض البطاريات (مجموعة البطارية أو البطاريات المثبتة) للحرارة
الزائدة مثل أشعة الشمس أو اللهب أو ما شابه ذلك لمدة طويلة.
تقع اللوحة في الخارجي السفلي.

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.
 يحتوي هذا المنتج على تقنية خاضعة لحقوق ملكية فكرية معينة
لشركة  .Microsoftيحظر استخدام أو توزيع هذه التقنية خارج هذا
المنتج دون الحصول على التراخيص الالزمة من شركة .Microsoft
 عالمة كلمة  Bluetoothوشعاراتها مملوكة لشركة
 Bluetooth SIG, Inc.وأي استخدام لشركة  Sonyلمثل هذه
العالمات يكون بعد الحصول على إذن.
 العالمة  Nهي عالمة تجارية أو عالمة تجارية مسجلة لشركة
 NFC Forum, Inc.في الواليات المتحدة األمريكية وفي البلدان
األخرى.
 تعتبر ™ Androidو ™ Google Playعالمات تجارية لشركة
.Google Inc.
 العالمات التجارية واألسماء التجارية األخرى هي خاصة بمالكيها
المعنيين .في هذا الدليل ،عالمات ™ و ® غير محددة.

مثال على بنية المجلد وترتيب التشغيل

ترتيب تشغيل المجلدات والملفات هو كالتالي:

اضغط ( POWERأو )OPERATE  .يمكنك أيضا تشغيل طاقة
الوحدة باستخدام وظيفة التشغيل المباشر للطاقة (أدناه).
في هذا الدليل ،يتم شرح عمليات التشغيل بشكل أساسي باستخدام
وظيفة التشغيل المباشر للطاقة.

الستخدام وظيفة التشغيل المباشر للطاقة

اضغط على  ، CDأو  ، USBأو ، BLUETOOTH
أو  ، RADIO FM/AMأو   AUDIO INعند إيقاف تشغيل
الوحدة .يجري تشغيل الطاقة مع تحديد الوظيفة المعنية المحددة.

لضبط حجم الصوت

اضغط على  +  VOLUMEأو . 
مستوى صوت هذه الوحدة قابل للتعديل بخطوات من  0إلى  .31لعرض
الخطوة الحادية والثالثون يتم عرض "."VOL MAX

لتقوية الجهير

اضغط على . MEGA BASS
تضيء " "MEGA BASSعلى الشاشة.
للعودة للصوت الطبيعي ،اضغط الزر مرة أخرى.

إليقاف تشغيل العرض التلقائي (نماذج أمريكا الالتينية
فقط)

قم بتوصيل سلك التيار المتردد  ،أو ادرج ستة بطاريات ( R14قياس ( )Cغير مرفقة) في حجيرة البطارية .
للموديالت المزودة بمنتقي جهد ،اضبط   VOLTAGE SELECTORعلى جهد خط الطاقة المحدد.

مالحظة

ال يعمل وضع العرض التوضيحي عند التشغيل باستخدام البطاريات.

(فقط للموديالت المزودة
بمنتقي جهد)

إليقاف تشغيل وظيفة تزامن الضوء

تقوم وظيفة تزامن الضوء بإنشاء تأثيرات اإلضاءة والتي تتزامن مع
مصدر الموسيقى .افتراضيًا ،تكون هذه الوظيفة في وضع التشغيل ولكن
يمكنك إيقاف تشغيلها عند الرغبة.
إلى مأخذ التيار بالجدار
إلى AC IN

أو
سلك التيار المتردد (مرفق)

اضغط باستمرار على  ، LIGHT SYNCحتى تظهر
" "LIGHT SYNC OFFعلى شاشة العرض.
لتشغيل الوظيفة ،اضغط باستمرار على الزر مرة أخرى حتى يظهر
"."LIGHT SYNC ON

تشغيل اسطوانة موسيقى
يمكنك تشغيل األنواع التالية من االسطوانات مع هذه الوحدة.

مالحظات

 االسطوانات الصوتية المدمجة المسجل عليها مسارات CD-DA
بصيغة اسطوانة CD-DA
 أقراص  CD-R/CD-RWالتي تسجل عليها ملفات الصوت MP3
أو  WMAفي تنسيق  ISO 9660المستوى 1 2 /أو تنسيق امتداد
Joliet

 استبدل البطاريات عندما يخفت مؤشر   OPR/BATTأو عندما يتعذر تشغيل الوحدة .استبدل جميع البطاريات بأخرى جديدة .قبل إستبدال البطاريات،
تأكد من إخراج أي قرص مدمج وافصل أي أجهزة  USBأو مكونات إختيارية من الوحدة.
 الستخدام الوحدة على البطاريات ،افصل سلك التيار المتردد من الوحدة ومن مأخذ التيار بالجدار.

1 1اضغط   CDلتشغيل الوظيفة .CD

هذه الوحدة مجهزة بوظيفة االستعداد التلقائي .باستخدام هذه الوظيفة ،تدخل الوحدة وضع االستعداد تلقائ ًيا بعد حوالي  15دقيقة في حالة عدم إجراء
عملية تشغيل أو خروج إشارة صوتية.
لتشغيل أو إيقاف تشغيل وضع االستعداد ،اضغط على   DISPLAYمع الضغط باستمرار على  . في كل مرة تضغط على األزرار ،يظهر
" "AUTO STANDBY ONأو " "AUTO STANDBY OFFعلى شاشة العرض.

2 2اضغط على  ،  PUSH OPEN/CLOSEوضع قرص
في مكان القرص المدمج على أن تكون العالمة متجهة ألعلى.

الستخدام وظيفة إدارة الطاقة

مالحظات

عند وضع القرص ،ادفع الجزء األوسط من القرص برفق حتى يتم
سماع صوت نقرة ويستقر القرص في حامل القرص.

 يبدأ المحتوى المعروض في الوميض على الشاشة قبل الدخول في وضع االستعداد بحوالي  2دقيقة.
 في وضع االستعداد مع توصيل سلك التيار المتردد ،تظهر عبارة " "STANDBYعلى الشاشة (الموديالت األوروبية فقط).
 ال تتوفر وظيفة االستعداد التلقائي مع وظيفة ( FM/AMووظيفة  AUDIO INباستثناء الموديالت األورروبية).

جانب الملصق ألعلى

3 3أغلق باب مكان القرص المدمج بإحكام من خالل الضغط على
العالمة .  PUSH OPEN/CLOSE
(مثلاً  :عندما يتم رفع قرص مدمج صوتي)

العدد الكلي للمسارات

مالحظات حول أقراص MP3/WMA

 عند رفع القرص ،تقرأ الوحدة جميع الملفات على هذا القرص .وفي خالل
هذه المدة ،يتم عرض " ."READINGإذا كان هناك عدد من المجلدات
أو ملفات بغير تنسيق  MP3/WMAعلى القرص ،فإن بدء التشغيل قد
يستغرق وقتًا طويلاً أو بدء تشغيل ملف  MP3/WMAالتالي.
 إننا نوصي باستبعاد الملفات من غير تنسيق  MP3/WMAأو المجلدات
غير الضرورية عند إنشاء أقراص .MP3/WMA
 عند التشغيل ،يتم تخطي المجلدات التي ال تحتوي على ملفات
.MP3/WMA
 التنسيقات الصوتية التي تدعمها هذه الوحدة هي كما يلي:
MP3  :امتداد الملف "".mp3
WMA  :امتداد الملف "".wma
الحظ أنه حتى لو كان اسم الملف يحتوي على امتداد الملف الصحيح
لكن الملف الفعلي تم إنشاءه بصيغة صوت أخرى ،قد تصدر هذه
الوحدة الضوضاء أو قد يختل التشغيل.
 تنسيق  MP3 PROغير معتمد.
 ال يمكن تشغيل ملفات  WMAالمشفرة في تنسيقات  ،WMA DRMو
 WMA Losslessو .WMA PRO
 ال تستطيع هذه الوحدة أن تشغل الملفات الصوتية على أي قرص في
الحاالت التالية:
 عندما يتجاوز العدد اإلجمالي لملفات الصوت .511
 عندما يتجاوز العدد اإلجمالي للمجلدات الموجودة على اسطوانة
واحدة .511
 عندما يتجاوز مستوى الدليل (عمق المجلد) ( 9بما في ذلك المجلد
األساسي ".)"ROOT
 يمكن عرض أسماء المجلدات والملفات حتى  32أحرف ،بما في ذلك
عالمات االقتباس.
 ستظهر األحرف والرموز التي ال يمكن للوحدة عرضها في الشكل "_".
 تتوافق هذه الوحدة مع اإلصدار  ،1٫0و ،1٫1و ،2٫2و  2٫3و  2٫4لتنسيق
عالمة  ID3لملفات  MP3وتنسيق عالمة ( WMAوالتي يعرفها مواصفة
( ASFتنسيق األنظمة المتقدمة)) لملفات  .WMAعندما يحتوى الملف
على معلومات عالمة  ID3أو  ،WMAسيتم عرض عنوان األغنية واسم
الفنان واسم األلبوم .إذا لم يحتوى الملف على معلومات العالمة ،تعرض
الوحدة ما يلي:
 اسم الملف بدلاً من عنوان األغنية.
 رسالة " "NO ARTISTبدلاً من اسم الفنان.
 رسالة " "NO ALBUMبدلاً من اسم األلبوم.
من الممكن عرض معلومات عالمة  ID3و  WMAحتى  32حرف.

لتغيير أوضاع التشغيل

اضغط على   MODEبشكل متكرر عند توقف القرص.
لمزيد من التفاصيل ،راجع « اختيار وضع التشغيل » على الصفحة
الخلفية.

يمكنك تسجيل قرص بالكامل (تسجيل متزامن) أو مسار تشغيل حالي أو
ملف (تسجيل مسار منفرد) لجهاز ( USBمشغل موسيقى رقمي أو
وسائط تخزين  ،USBالخ).
في حالة التسجيل من قرص مدمج ،يتم تسجيل المسارات على أنها
ملفات  MP3بسرعة  128كيلو بت/ثانية .عند التسجيل من قرص
 MP3/WMAفإن ملفات  MP3/WMAيتم تسجيلها بنفس معدل
البت في ملفات  MP3/WMAاألصلية.
ألجهزة  USBالمتوافقة ،راجع « أجهزة  USBالمتوافقة » في الصفحة
الخلفية.

1 1أوصل جهاز  USBفي مخرج (USB) .
2 2ضع القرص الذي تريد تسجيله في مكان القرص المدمج.
لتسجيل قرص بأكمله

لتسجيل ملفات  MP3/WMAفي مجلد محدد
اضغط على
الذي تريده.

يمكنك االستماع إلى ملفات الصوت المخزنة على جهاز ( USBمشغل
موسيقى رقمي أو وسائط التخزين .)USB
من الممكن تشغيل ملفات الصوت بتنسيقات  MP3و *WMAعلى
هذه الوحدة.
ألجهزة  USBالمتوافقة ،راجع « أجهزة  USBالمتوافقة » في الصفحة
الخلفية.
* ال يمكن تشغيل ملفات ( DRMإدارة الحقوق الرقمية) المحمية بحقوق
النشر أو الملفات المحملة من متجر موسيقى على االنترنت على هذه
الوحدة .إذا حاولت تشغيل أي من هذه الملفات ،ستشغل الوحدة ملف
الصوت التالي غير المحمي.

1 1أوصل جهاز  USBفي مخرج

()USB .

مالحظة

ال يمكن استخدام هذه الوحدة لشحن أجهزة .USB

2 2اضغط على   USBلتشغيل وظيفة .USB

* إذا لم يحتوى جهاز  USBعلى عنوان الوسيط ،تمرر
"."STORAGE DRIVE
عنوان الوسيط هي االسم الذي يمكنك تعيينه لوسائط أو أجهزة
حفظ البيانات.

3 3اضغط على   لبدء التشغيل.

يتم عرض اسم المجلد وعنوان األغنية ثم يظهر رقم الملف ووقت
التشغيل.
رقم الملف

* 1في حالة عدم وجود مجلد تظهر " "ROOTعلى شاشة العرض.
* 2إذا كان زمن التشغيل أطول من  100دقيقة ،تظهر " "--:--على
الشاشة.

عمليات التشغيل األخرى

افعل هذا
من أجل
اضغط على  . للعودة للتشغيل،
اإليقاف المؤقت
اضغط الزر مرة أخرى.
للتشغيل
اضغط على  . عندما تضغط على
إيقاف التشغيل
  بعد إيقاف التشغيل ،يبدأ التشغيل
من بداية المسار/الملف الذي كنت تقوم
بتشغيله قبل ذلك (استئناف التشغيل).
إلغاء استئناف التشغيل اضغط على   مرتين .عندما تضغط
على   بعد إلغاء استئناف التشغيل،
يبدأ التشغيل من بداية أول مسار/ملف.
تحديد مجلد من على اضغط على (مجلد)  +أو . 
قرص MP3/WMA
اضغط على  أو  . يمكنك
اختيار مسار/ملف
تخطي مسارات/ملفات واحدًا تلو اآلخر.
إيجاد نقطة في مسار /اضغط باستمرار على  أو  
أثناء التشغيل وحرر الزر عند النقطة
ملف
المرغوب بها .عند تحديد نقطة أثناء التوقف
المؤقت ،اضغط على   لبدء التشغيل
عقب العثور على النقطة المطلوبة.
إرشاد مفيد

يتم إلغاء استئناف التشغيل عندما تضغط على  ، تفتح مكان القرص
المدمج توقف تشغيل الوحدة.

باستخدام هاتف ذكي متطابق مع  ،NFCيمكنك إنشاء اتصال
 Bluetoothبمجرد مالمسة الوحدة به.
تحقق مما يلي قبل تشغيل الوحدة.
 يوضع كال من الوحدة والجهاز ضمن نطاق  ١م عن بعضهم بعضً ا.
 تتصل الوحدة مع سلك التيار المتردد ،أو إضاءة مؤشر
. OPR/BATT
 تعليمات التشغيل المرفقة مع الجهاز في المتناول.

النمط A

االقتران واالتصال مع جهاز Bluetooth
1 1اضغط على   BLUETOOTHلتشغيل وظيفة
.Bluetooth

2 2قم بتشغيل وظيفة  Bluetoothعلى جهاز .Bluetooth

لمزيد من التفاصيل ،ارجع إلى تعليمات التشغيل المرفقة مع
الجهاز.
إذا لم يتم اقتران األجهزة ،مثلاً عند الضغط على
  BLUETOOTHللمرة األولى بعد شراءك الوحدة ،سوف
تدخل الوحدة بشكل تلقائي في وضع االقتران ويومض مؤشر
 ) ( Bluetoothو" "PAIRINGعلى شاشة العرض .في هذه
الحالة ،انتقل إلى الخطوة .4
3 3اضغط باستمرار على   BLUETOOTH-PAIRINGحتى

حول NFC

تقنية ( NFCالتواصل قريب المدى) هي التقنية التي تتيح االتصاالت
الالسلكية قصيرة المدى بين مختلف األجهزة ،مثل الهواتف المحمولة أو
عالمات  .ICبفضل وظيفة  ،NFCفإنه يمكن إجراء نقل البيانات بسهولة
بلمس الرمز المرتبط أو الموضع المخصص في األجهزة المتوافقة مع
.NFC

1 1قم بتشغيل وظيفة  NFCللهاتف الذكي.

لمزيد من التفاصيل ،ارجع إلى تعليمات التشغيل المرفقة مع
الهاتف الذكي.

إذا كان نظام تشغيل هاتفك الذكي هو  Android 2.3 .3أو
أحدث ،لكنه أقدم من Android 4.1
انتقل إلى الخطوة .2

إذا كان نظام تشغيل هاتفك الذكي هو  Android 4.1أو
أحدث
2 2قم بتحميل وتثبيت التطبيق " "NFC Easy Connectعلى
الهاتف الذكي.

يعتبر " "NFC Easy Connectتطبيق أصلى طورته  Sonyللهواتف
التي تعمل بنظام  Androidوهو متوفر في متجر .Google Play
ابحث عن " "NFC Easy Connectأو افحص الرمز ثنائي األبعاد
التالي لتحميل وتثبيت التطبيق المجاني .يتطلب تحميل التطبيق
دفع مصاريف اتصال.
قد ال يكون التطبيق متوف ًرا في بعض البلدان و/أو المناطق.
إرشاد مفيد

لبعض الهواتف الذكية ،من الممكن أن يتوافر اتصال بلمسة واحدة
بدون تحميل التطبيق " ."NFC Easy Connectفي هذه الحالة ،قد
تختلف العملية والمواصفات عن الوصف الوارد هنا .لمزيد من
التفاصيل ،ارجع إلى تعليمات التشغيل المرفقة مع الهاتف الذكي.

للرموز ثنائية األبعاد:
استخدم التطبيق قارئ الرموز ثنائي األبعاد.

تسمع صوت التنبيه مرتين.

3 3ابدأ تشغيل التطبيق " "NFC Easy Connectعلى الهاتف
الذكي.

* إذا كان وقت التشغيل أطول من  100دقيقة ،ستظهر " "--:--على
شاشة العرض.

عمليات التشغيل األخرى
افعل هذا
من أجل
اضغط على  . للرجوع إلى التشغيل،
اإليقاف المؤقت
اضغط على الزر مرة أخرى*.
للتشغيل
اضغط على  . عندما تضغط على
إيقاف التشغيل
  بعد توقف التشغيل ،يبدأ التشغيل
من النقطة التي وقفت عندها التشغيل
(استئناف التشغيل).
إلغاء استئناف التشغيل اضغط على   مرتين .عندما تضغط
على   بعد إلغاء استئناف التشغيل،
سيبدأ التشغيل من بداية الملف األول.
تحديد مجلد
اضغط على (مجلد)  +أو . 

اضغط على  أو  . يمكنك
تحديد ملف
تخطى الملفات الواحد تلو األخر.
لتخطى الملفات بشكل مستمر ،اضغط
باستمرار على  أو   وحرر الزر
عند المسار/الملف المطلوب.
اضغط باستمرار على  أو  
البحث عن نقطة في
ملف
أثناء التشغيل وحرر الزر عند النقطة
المرغوب بها .عند تحديد نقطة أثناء التوقف
المؤقت ،اضغط على   لبدء التشغيل
عقب العثور على النقطة المطلوبة.
اضغط باستمرار على   حتى يظهر
إخراج جهاز USB
" "NO DEVعلى شاشة العرض ثم افصل
جهاز .USB
* عند تشغيل ملف  ،VBR MP3/WMAمن الممكن استئناف التشغيل
من نقطة مختلفة.

تأكد من أن شاشة التطبيق معروضة.

4 4قم بإجراء االقتران على جهاز  Bluetoothالكتشاف الوحدة.
5 5حدد " "SONY:ZS-RS70BT/BTBالتي تظهر على شاشة
عرض جهاز .Bluetooth

إذا لم تظهر " "SONY:ZS-RS70BT/BTBعلى شاشة الجهاز ،كرر
الخطوات بداية من الخطوة .2
مالحظة

لتسجيل مسار/ملف منفرد

4 4المس الوحدة بالهاتف الذكي.

1

4

1حدد ملف الصوت أو المجلد الذي تريد مسحه.
اضغط على  أو   لتحديد ملف الصوت.
اضغط على (مجلد)  +أو   لتحديد مجلد.
2اضغط على ERASE .
تظهر " "ERASE?على شاشة العرض.
3اضغط على . ENTER
تظهر " "TRACK ERASE?أو  "FOLDER ERASE?"على شاشة
العرض.
4اضغط على . ENTER
يتم مسح ملف الصوت أو المجلد المحدد ،وتظهر ""COMPLETE
في شاشة العرض.

قواعد تكوين المجلد و الملف

عند التسجيل ألول مرة على جهاز  ،USBيتم إنشاء مجلد ""MUSIC
بشكل مباشر أسفل "."ROOT
يتم إنشاء المجلدات والملفات ضمن أي من مجلدات الوضع المهيأ
للنقل كما يلي.
مصدر التسجيل
MP3/WMA
CD-DA

اسم الملف
اسم المجلد
مماثل لمصدر التسجيل*2
""TRACK001*4
""FLDR001*3

تسجيل مسار منفرد
اسم المجلد
مصدر التسجيل
MP3/WMA
CD-DA

""REC1*5

اسم الملف
مماثل لمصدر
التسجيل*2
""TRACK001*4

* 1تسجيل قرص بأكمله ،وملفات  MP3/WMAفي مجلد محدد
والمسارات/الملفات المفضلة لديك فقط (تشغيل مبرمج)
* 2من الممكن تعيين اسم المجلد حتى  32حرف.
* 3يتم تعيين أسماء المجلدات في ترتيب تسلسلي بحد أقصى ( 255بما في
ذلك مجلدات " "ROOTو".)"MUSIC
* 4يتم تعيين أسماء الملفات في ترتيب تسلسلي.
* 5يتم تسجيل ملف جديد في مجلد " "REC1في كل مرة فيها يتم تسجيل
المسار المنفرد.

مالحظات

 إذا بدأت التسجيل في وضع تشغيل عشوائي أو تكرار التشغيل ،فإنه يتم
تغيير وضع التشغيل المحدد بشكل تلقائي إلى التشغيل العادي.
 ال تخرج جهاز  USBأثناء عمليات التسجيل أو المحو .فإن ذلك قد ينجم
عنه تلف البيانات على الجهاز أو تلف الجهاز نفسه.
 عند التسجيل من قرص  ،MP3/WMAلن يكون هناك مخرج صوت
وتظهر " "HI-SPEEDعلى شاشة العرض.
 لن يتم نقل معلومات  CD-TEXTفي ملفات  MP3المنشأة.
 يتوقف التسجيل بشكل تلقائي إذا:
 نفذت مساحة جهاز  USBأثناء التسجيل.
 وصل عدد ملفات الصوت والمجلدات على جهاز  USBللحد الذي من
الممكن أن تعرفه الوحدة.
 تم تغيير الوظيفة.
 إذا كان المجلد أو الملف الذي تحاول تسجيله يحتوى على نفس اسم
لمجلد أو ملف موجود بالفعل على جهاز  ،USBفإنه يتم إضافة رقم
متسلسل بعد االسم بدون الكتابة فوق المجلد أو الملف األصلي.
 ال يمكنك مسح مجلدات  MP3/WMAأثناء التشغيل أو اإليقاف
المؤقت.
 لن تمسح الملفات من تنسيق غير  MP3/WMAأو المجلدات الثانوية
في المجلد الذي ينبغي مسحه.
 ال يمكن تسجيل صوت الراديو على جهاز USB.

مالحظة حول المحتوى المحمي بحقوق النشر

الموسيقى المسجلة مقيدة لالستخدام الشخصي فقط .يتطلب استخدام
الموسيقى خارج هذا الحد إذنًا من أصحاب حقوق النشر.

لتغيير فاصل موالفة FM/AM

(نماذج أورجواي و باراجواي وبيرو وتشيلي وبوليفيا والبرازيل
وسنغافورة وماليزيا والهند فقط)
يمكن تغيير فاصل موالفة  FM/AMإذا لزم األمر باستخدام اإلجراء
التالي.

1 1اضغط   RADIO FM/AMبشكل متكرر الختيار نطاق.
2 2اضغط علىباستمرار على   MANUAL PRESETحتى
يومض " "FM-xxأو " "AM-xxعلى شاشة العرض.
3 3احتفظ بضغط   RADIO FM/AMحتى تظهر خطوة
التوليف الحالية.

4 4اضغط على  أو  لتحديد خطوة التوليف
المرغوبة.

يمكن اختيار "( "FM 50Kللفاصل  50كيلوهرتز) أو ""FM 100K
(للفاصل  100كيلوهرتز) في نطاق  ،FMو "( "AM 9Kللفاصل
 9كيلوهرتز) أو "( "AM 10Kللفاصل  10كيلوهرتز) في نطاق .AM
5 5اضغط على . ENTER

تغيير فاصل الموالفة يمسح جميع محطات  FM/AMمسبقة الضبط
المخزنة في الوحدة .أعد ضبط المحطات مسبقة الضبط لديك بعد
تغيير فاصل الموالفة.

لتحسين استقبال الراديو

 أعد توجيه الهوائي لتحسين استقبال FM.

مالحظة

يستجيب الهاتف الذكي (تم التعرف على الوحدة)

 أعد توجيه الوحدة ذاتها لتحسين استقبال AM.

إرشاد مفيد

 يلغى وضع االقتران بالوحدة بعد  5دقائق ويومض مؤشر Bluetooth
( ) .إذا ألغي وضع االقتران عند القيام بهذا اإلجراء ،فأعد الكرة من
الخطوة .3
 رمز مرور الوحدة مثبت على " ."0000ال يمكن اقتران الوحدة مع جهاز
 Bluetoothال يكون رمز مروره "."0000
 بمجرد اقتران أجهزة  Bluetoothلن يكون هناك حاجة القتران هذه
األجهزة مرة أخرى .ومع ذلك ،وفي الحالة التالية ،ستحتاج إلى القيام
بعملية االقتران مرة أخرى.
 يتم اقتران الوحدة مع  10أجهزة أو أكثر.
من الممكن اقتران الوحدة مع عدد  9أجهزة  .Bluetoothإذا تم
اقتران جهاز جديد بعد اقتران  9أجهزة ،سيتم استبدال الجهاز األقدم
اتصالاً من بين األجهزة التسعة المقترنة بالجهاز الجديد.
 من الممكن اقتران أكثر من جهاز واحد بالوحدة ،ولكن سوف يسمع
صوت جهاز واحد فقط من هذه األجهزة.

إرشادات مفيدة

 إذا كان من الصعب إنشاء اتصال ،فحاول القيام بالتالي.
 نشط التطبيق " "NFC Easy Connectثم حرك الهاتف الذكي
قليلاً فوق العالمة   Nالموجودة على الوحدة.
 إذا كان الهاتف الذكي في حافظة ،فأخرجه.
 المس الوحدة مع الهاتف الذكي مرة ثانية لقطع االتصال.
 إذا كان لديك عدة أجهزة متطابقة مع  ،NFCكل ما عليك أن تالمس
الهاتف الذكي بجهاز مختلف لتبديل االتصال لهذا الجهاز .على سبيل
المثال ،عندما يكون هاتفك الذكي متصل مع سماعات رأس متوافقة
مع  ،NFCكل ما عليك أن تالمس الهاتف الذكي بالوحدة لتغير
اتصال  Bluetoothبالوحدة (تبديل االتصال بلمسة واحدة).

االستماع إلى الموسيقى على جهاز
 Bluetoothالسلك ًيا

االتصال بجهاز  Bluetoothمقترن

لمسح ملفات الصوت أو المجلدات من جهاز USB

إذا كان مستقبل  FMالستريو مزع ًجا ،اضغط على   MODEبشكل
متكرر حتى يظهر " "MONOعلى شاشة العرض .سوف تفقد تأثير الستريو،
لكن البث سيتحسن.

إذا كانت شاشة الهاتف الذكي مؤمنة ،فلن يعمل الهاتف الذكي .حرر
القفل ،ثم المس الهاتف الذكي بالعالمة   Nمرة ثانية.

اتبع التعليمات على الشاشة إلنشاء االتصال.
عند إنشاء اتصال  ،Bluetoothيظهر " "BT AUDIOفي شاشة
العرض.

النمط B

عمليات التشغيل األخرى
افعل هذا
من أجل
اضغط على  . ينشأ ملف
إيقاف التسجيل
 MP3/WMAحتى النقطة التي توقف
عندها التسجيل.
اضغط على  ، USBثم اضغط باستمرار
أخرج جهاز USB
  حتى يظهر" "NO DEVعلى شاشة
العرض ثم افصل جهاز .USB

إرشاد مفيد

واصل مالمسة الهاتف الذكي للعالمة   Nالموجودة على الوحدة
حتى يستجيب الهاتف الذكي.

* قد يطلق على « رمز المرور » مسمى « مفتاح المرور » أو « رمز
التعريف الشخصي  » PINأو « رقم التعريف الشخصي  » PINأو
« كلمة المرور ».

تومض " "RECوتبدأ الوحدة بحساب كمية المساحة المتوفرة على
جهاز .USB

يبدأ التسجيل .ال تخرج جهاز  USBأثناء التسجيل.
يتوقف التشغيل بشكل تلقائي عند اكتمال التسجيل المتزامن.
يستمر التشغيل عند اكتمال تسجيل ملف/مسار منفرد.

تقوم الوحدة تلقائيًا بمسح ترددات الراديو وتتوقف عندما تجد
محطة واضحة.
إذا لم تتمكن من موالفة المحطة باستخدام وضع الموالفة التلقائي،
اضغط على TUNE + أو  بشكل متكرر لتغيير التردد خطوة
بخطوة.
عندما يتم استقبال بث  FMستريو ،تضيء " "STعلى الشاشة.

6 6إذا طلب منك إدخال رمز المرور* على شاشة عرض جهاز
 ،Bluetoothأدخل "."0000

مالحظات

عند انتهاء الحساب ،تظهر "( "FREE***M"/"FREE***Gمساحة
التخزين المتبقية على الجهاز بالجيجا بايت /الميجا بايت) ،ثم تظهر
" "PUSH ENTعلى شاشة العرض.
إذا ظهرت" "LOW ***Mعلى شاشة العرض ،فهذا يعني عدم وجود
مساحة كافية على الجهاز .إللغاء التسجيل ،اضغط على . 
لالستمرار في التسجيل على أية حال ،انتقل إلى الخطوة .4
4 4اضغط على . ENTER

2 2اضغط باستمرار على  + TUNEأو   حتى تبدأ أرقام
التردد في التغير على شاشة العرض.

بعض األجهزة ال يمكنها عرض قائمة باألجهزة التي تم الكشف عنها.

حدد وابدأ تشغيل المسار/الملف الذي ترغب في تسجيله.

3 3اضغط على . REC CD  USB

1 1اضغط   RADIO FM/AMبشكل متكرر الختيار النطاق
" "FMأو "."AM

انتقل إلى الخطوة .4

تدخل الوحدة وضع االقتران ويومض مؤشر Bluetooth ( )

لالقتران مع أجهزة  Bluetoothأخرى ،كرر الخطوات من  2إلى  6مع كل
جهاز.

التسجيل المتزامن*1

وقت التشغيل*

واسم األغنية قبل ظهور وقت التشغيل*.2

اتصال بلمسة واحدة مع هاتف ذكي (:)NFC
انظر النمط C

لتسجيل المسارات/الملفات التي تفضلها فقط

العدد اإلجمالي للمجلدات

رقم المسار أو ملف MP3/WMA

عند تشغيلك قرص  ،MP3/WMAفإنه يتم عرض اسم المجلد*1

لالستماع للموسيقى مع جهاز  Bluetoothوالذي تم اقترانه ،انظر هذا
النمط.

قم بالخطوات من  1إلى  « 5إنشاء البرنامج الخاص بك (تشغيل
مبرمج) » على الصفحة الخلفية.

تمرر عنوان الوسيط* مرة واحدة ،ثم يظهر العدد اإلجمالي
للمجلدات على شاشة العرض.

4 4اضغط على   لبدء التشغيل.

وقت التشغيل

(مجلد)  +أو   بشكل متكرر لتحديد المجلد

االستماع إلى الموسيقى على جهاز USB

وقت التشغيل الكلي

* إذا كانت ملفات  MP3/WMAموجودة في الدليل الجذر (مجلد
" )"ROOTفقط ،تظهر " "1FLDRعلى شاشة العرض.

االتصال بجهاز مقترن:
انظر النمط B

الهواتف الذكية المزودة بوظيفة  NFCالمضمنة
(نظام التشغيل Android 2.3.3 :أو اإلصدارات األحدث ،باستثناء
)Android 3.x

تم إنشاء اتصال  .Bluetoothيظهر " "BT AUDIOعلى شاشة
العرض.

انتقل إلى الخطوة .3

3

العدد اإلجمالي للمجلدات*

تحتاج أجهزة  Bluetoothإلى « االقتران » مع بعضها البعض مسبقًا.

تسجيل الموسيقى من القرص لجهاز USB

2

(مثلاً  :عندما رفع قرص )MP3/WMA

االقتران مع جهاز :Bluetooth
انظر النمط A

بمجرد مالمسة الوحدة بالهاتف الذكي المتوافق مع  ،NFCيتم تشغيل
الوحدة والتحول إلى وظيفة  Bluetoothبشكل تلقائي ثم االقتران
واالتصال بالهاتف الذكي.

و" "PAIRINGعلى شاشة العرض.

لالستماع من خالل سماعات الرأس

قم بتوصيل سماعات الرأس بقابس ( سماعات الرأس) .

إذا كان وضع العرض التوضيحي ممك ًنا افتراضيًا ،فإن العرض التوضيحي
سيبدأ تلقائيًا في الحاالت التالية؛
 عند إيقاف تشغيل الوحدة.
 عند عدم وجود مخرج صوتي في وظيفة  CDو.USB
 عند عدم تأسيس اتصال  Bluetoothفي وظيفة ( Bluetoothعند
عرض ".)"NO BT
إليقاف تشغيل العرض التوضيحي التلقائي ،اضغط باستمرار على
  MODEحتى تظهر " "DEMO MODE OFFعلى شاشة العرض.

مصادر الطاقة

مجلد
ملف MP3/WMA



للعمالء في دولة اإلمارات العربية المتحدة

اإلضاءة

تحتوى اإلضاءة  على السمتين التاليتين:

تأثيرات الضوء في مخرج الصوت
يتم إنشاء تأثيرات الضوء (يضاء جانبي اإلضاءة باللون األحمر) بحيث
تتزامن مع مصدر الموسيقى .يمكنك تشغيل أو إيقاف هذه الوظيفة كما
هو المطلوب (انظر« إليقاف تشغيل وظيفة تزامن الضوء »).

 من الممكن أن تستغرق وقتًا طويلاً قبل بدء التشغيل عندما:
 تكون بنية المجلد معقدة.
 تكون سعة جهاز  USBشبه ممتلئة.
 ال تحفظ ملفات بغير تنسيق  MP3/WMAأو مجلدات غير ضرورية
على جهاز  USBالذي يحتوى على ملفات .MP3/WMA
 عند التشغيل ،يتم تخطي المجلدات التي ال تحتوي على ملفات
.MP3/WMA
 التنسيقات الصوتية التي تدعمها هذه الوحدة هي كما يلي:
MP3  :امتداد الملف "".mp3
WMA  :امتداد الملف "".w ma
الحظ أنه حتى لو كان اسم الملف يحتوي على امتداد الملف الصحيح
لكن الملف الفعلي تم إنشاءه بصيغة صوت أخرى ،قد تصدر هذه
الوحدة الضوضاء أو قد يختل التشغيل.
 تنسيق  MP3 PROغير معتمد.
 ال يمكن تشغيل ملفات  WMAالمشفرة في تنسيقات  ،WMA DRMو
 WMA Losslessو .WMA PRO
 ال يمكن لهذه الوحدة أن تشغل ملفات الصوت على جهاز  USBفي
الحاالت التالية؛
 عندما يزيد إجمالي عدد ملفات الصوت في مجلد واحد عن .999
 عندما يزيد إجمالي عدد ملفات الصوت في جهاز  USBواحد عن
.5000
 عندما يزيد إجمالي عدد المجلدات في جهاز  USBواحد عن 255
(بما في ذلك مجلد ".)"ROOT
 عندما يزيد مستوى الدليل (أعماق المجلد) عن ( 8بما في ذلك مجلد
".)"ROOT
قد تتغير هذه األرقام استنادًا إلى بنية الملف والمجلد.
 التوافق مع جميع برامج التشفير/الكتابة غير مضمون .إذا كانت ملفات
الصوت على جهاز  USBغير مشفرة مع البرنامج المتوافق ،فإن هذه
الملفات قد تصدر ضوضاء أو صوت متقطع أو من الممكن أن ال تشغل
بعد ذلك مطلقًا.
 يمكن عرض أسماء المجلدات والملفات حتى  32حرف ،بما في ذلك
عالمات االقتباس.
 ستظهر األحرف والرموز التي ال يمكن للوحدة عرضها في الشكل "_".
 تتوافق هذه الوحدة مع اإلصدار  ،١٫٠و ،١٫١و ،٢٫٢و ،٢٫٣و ٢٫٤لتنسيق
عالمة  ID3لملفات  MP3وتنسيق عالمة ( WMAوالتي يعرفها مواصفة
( ASFتنسيق األنظمة المتقدمة)) لملفات  .WMAعندما يحتوى الملف
على معلومات عالمة  ID3أو  ،WMAسيتم عرض عنوان األغنية واسم
الفنان واسم األلبوم .إذا لم يحتوى الملف على معلومات العالمة ،تعرض
الوحدة ما يلي:
 اسم الملف بدلاً من عنوان األغنية.
 رسالة " "NO ARTISTبدلاً من اسم الفنان.
 رسالة " "NO ALBUMبدلاً من اسم األلبوم.
من الممكن عرض معلومات عالمة  ID3و  WMAحتى  32حرف.
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النمط C

االستماع إلى الراديو

1 1اضغط على   BLUETOOTHلتشغيل وظيفة
.Bluetooth

2 2قم بتشغيل وظيفة  Bluetoothعلى جهاز .Bluetooth
إرشاد مفيد

في حالة جهاز  Bluetoothاألخير الذي كان متصلاً به ،ستحاول الوحدة
إعادة إنشاء اتصال  Bluetoothمعه إذا كان جهاز  Bluetoothفي حالة
التشغيل .إذا تم إنشاء اتصال  ،Bluetoothفإن مؤشر ) ( Bluetooth
يظل ظاه ًرا على شاشة العرض.

3 3حدد " "SONY:ZS-RS70BT/BTBالتي تظهر في شاشة
عرض جهاز .Bluetooth

إذا لزم األمر ،حدد الملف التعريفي " "A2DPفي ،Bluetooth
والذي تدعمه الوحدة .لمزيد من التفاصيل حول الملف التعريفي،
انظر « ما هي تقنية  Bluetoothالالسلكية؟ »
يتم إنشاء اتصال  Bluetoothوتظهر " "BT AUDIOعلى شاشة
العرض.

مالحظات

 قد ال تكون هذه الخطوة ضرورية في بعض األجهزة.
 إذا لم تستطع الوحدة االتصال بجهاز  ،Bluetoothاحذف
" "SONY:ZS-RS70BT/BTBمن جهاز  Bluetoothثم قم باالقتران
مرة ثانية.

وضع االستعداد في Bluetooth

يجعل وضع االستعداد في  Bluetoothالوحدة في وضع التشغيل
والتبديل لوظيفة  Bluetoothبشكل تلقائي عندما تحاول إجراء اتصال
 Bluetoothمع جهاز ( Bluetoothفقط عندما يكون سلك التيار
المتردد).
اضغط باستمرار على )  POWER (OPERATEحتى تظهر
" "BT STANDBY ONعلى شاشة العرض .يتم إيقاف تشغيل الوحدة
ويدخل  Bluetoothوضع االستعداد.
إللغاء الوضع ،كرر اإلجراء حتى يظهر " ."BT STANDBY OFFيتم
إيقاف تشغيل الوحدة (والدخول في وضع االستعداد في حالة النماذج
األوروبية).

قد تتغير العمليات حسب جهاز  .Bluetoothارجع كذلك إلى تعليمات
التشغيل المرفقة مع جهاز .Bluetooth

1 1قم بعمل اتصال  Bluetoothبين الوحدة والجهاز.
لمزيد من التفاصيل حول إجراء اتصال  ،Bluetoothانظر « إجراء
اتصال السلكي مع أجهزة  .» Bluetoothعند إنشاء اتصال
 ،Bluetoothيظل مؤشر  ) ( Bluetoothعلى شاشة العرض مضاء.
2 2ابدأ التشغيل على جهاز  ،Bluetoothثم عين حجم الصوت.
قم بتعيين حجم صوت جهاز  Bluetoothإلى المستوى المتوسط،
واضغط على   VOLUMEأو   +على الوحدة.
بعد االستخدام

قم بأي مما يلي.
 أوقف تشغيل وظيفة  Bluetoothلجهاز Bluetooth .لمزيد من
التفاصيل ،ارجع إلى تعليمات التشغيل المرفقة مع الجهاز.
 أوقف تشغيل جهاز Bluetooth.
 قم بتغير وظيفة الوحدة.
 أوقف تشغيل الوحدة.
 المس الوحدة بالهاتف الذكي مرة ثانية لقطع االتصال (للهواتف
الذكية المتوافقة مع  NFCفقط).

لمسح معلومات الجهاز المقترن المخزنة في الوحدة
1 1اضغط على   BLUETOOTHلتشغيل وظيفة
.Bluetooth

2 2اضغط باستمرار على  ، ERASEحتى يظهر
" "BT RESETفي شاشة العرض.
3 3اضغط على   ENTERإلعادة ضبط ومسح معلومات
الجهاز المقترن.

عندما يتم مسح معلومات الجهاز المقترن ،تظهر ""COMPLETE
على شاشة العرض.
إللغاء عملية إعادة الضبط ،اضغط على   قبل الضغط على
. ENTER

 التوافق مع ( USB 2.0السرعة القصوى)
 يدعم وضع تخزين بسعة كبيرة*

2 2اضغط باستمرار على RADIO FM/AM-AUTO PRESET
 حتى تومض " "AUTOعلى شاشة العرض.

* يعتبر وضع التخزين بسعة كبيرة نظام يسمح لجهاز  USBبأن يصبح
قابل للوصول للجهاز المستضيف ،مما يوفر نقل للبيانات .أغلب أجهزة
 USBتدعم نموذج التخزين بسعة كبيرة.

لتحديد ذاكرة على الجهاز للتشغيل أو التسجيل

إذا كان جهاز  USBيحتوى على أكثر من ذاكرة (على سبيل المثال،ذاكرة
داخلية وبطاقة ذاكرة) ،يمكنك تحديد أي ذاكرة لتستخدمها ثم تبدأ
للتشغيل أو التسجيل .تأكد من تحديد الذاكرة قبل البدء في للتشغيل أو
التسجيل ألنك لن تستطيع تحديد الذاكرة أثناء العملية.
يتم تخزين المحطات في الذاكرة من الترددات المنخفضة إلى
الترددات األعلى.

*   و  VOLUME +لديهما نقطة بارزة.

تشغيل المسارات/الملفات بترتيب عشوائي (تشغيل
عشوائي)

استخدام شاشة العرض
التحقق من معلومات ملف MP3/WMA

اضغط على   DISPLAYبشكل متكرر عند تشغيل ملف
 MP3/WMAعلى القرص/جهاز .USB

تتغير شاشة العرض كما يلي:


)*1

عنوان األغنية (


اسم الفنان (


اسم األلبوم (



3 3اضغط على   ENTERلتخزين المحطة.

يمكنك تعيين الوحدة لتشغيل مسارات  CD-DAعلى قرص مدمج
صوتي أو ملفات  MP3/WMAعلى قرص  CD-R/CD-RWأو على
جهاز  USBفي ترتيب عشوائي.

إذا تعذر الضبط المسبق لمحطة تلقائ ًيا

تحتاج إلجراء الضبط المسبق يدويًا للمحطة ذات اإلشارة الضعيفة.

1 1اضغط على   CDأو   USBلتشغيل وظيفة CD
أو .USB

1 1اضغط   RADIO FM/AMبشكل متكرر الختيار نطاق.

2 2اضغط على   MODEبشكل متكرر حتى تظهر ""SHUF
على شاشة العرض.

2 2قم بالموالفة إلى المحطة المرغوبة.
3 3اضغط باستمرار على   MANUAL PRESETحتى يومض
" "FM-xxأو " "AM-xxعلى شاشة العرض.

)*1

(مثال)FM :

)*1

3 3اضغط على   لبدء التشغيل العشوائي.


رقم الملف الحالى ووقت التشغيل*2

* 1إذا كان الملف ال يحتوى على معلومات عالمة  ID3أو  WMAفإنه يمرر
اسم الملف ،"NO ARTIST" ،و" "NO ALBUMبدلاً من عنوان األغنية
واسم الفنان واسم األلبوم بالترتيب.
* 2سوف يتغير اسم الفنان أو اسم األلبوم لذلك في ثواني قليلة.

التحقق من المساحة الفارغة على جهاز USB
1 1اضغط على MODE  بشكل متكرر إللغاء نمط تشغيل
المجلد أو نمط تكرار تشغيل المجلد أو نمط تشغيل البرنامج
أو نمط تشغيل تكرار البرنامج.

2 2اضغط على   DISPLAYعند توقف جهاز .USB

4 4اضغط على  + PRESETأو   حتى يومض رقم الضبط
المسبق الذي تريده على شاشة العرض.
إللغاء التشغيل العشوائي

اضغط على   لوقف التشغيل ثم اضغط على   MODEبشكل
متكرر حتى تختفي " "SHUFمن على شاشة العرض.
إرشادات مفيدة

 في أثناء التشغيل العشوائي ،ال يمكنك إختيار المسار/الملف السابق
بالضغط على . 
 يتوافر استئناف التشغيل عند استخدام نمط التشغيل العشوائي في
وظيفة  .USBاضغط على   بعد إيقاف التشغيل العشوائي
بالضغط على  . يبدأ التشغيل العشوائي من النقطة التي توقفت
عندها.

إنشاء البرنامج الخاص بك (تشغيل مبرمج)

يمكنك ترتيب نمط التشغيل حتى  25مسار/ملف على القرص/جهاز
.USB

تظهر "( "FREE***M"/"FREE***Gمساحة التخزين المتبقية على
الجهاز بالجيجا بايت  /ميجا بايت) على شاشة العرض.

1 1اضغط على   CDأو   USBلتشغيل وظيفة CD
أو .USB

التحقق من معلومات الراديو

اضغط على   DISPLAYبشكل متكرر عند االستماع للراديو.

تتغير شاشة العرض كما يلي:
رقم الضبط المسبق*  التردد
اضغط على   ENTERللعودة إلى شاشة العرض الطبيعية.

2 2اضغط على   MODEبشكل متكرر حتى تظهر ""PGM
على شاشة العرض.

3 3اضغط على  أو   لتحديد المسار/الملف.
عندما تريد تحديد المجلد الذي يحتوي على ملفات ،MP3/WMA
اضغط على (مجلد)  +أو   أولاً لتحديد المجلد ،ثم اضغط
على  أو   لتحديد ملف.

4 4اضغط على . ENTER

* يتم عرض رقم الضبط المسبق فقط عندما تستمع إلى محطة الراديو
المعدة مسبقًا.

اختيار وضع التشغيل
يمكنك تعيين الوحدة لتشغيل المسارات أو الملفات بشكل متكرر أو
ترتيب عشوائي عند توقف القرص/جهاز .USB

يتم برمجة المسار/الملف.
يظهر رقم خطوة البرنامج متبو ًعا بإجمالى وقت التشغيل.
(مثال :قرص مدمج صوتي)

5 5اضغط على   ENTERلتخزين المحطة.

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

إرشاد مفيد

تبقى محطات الراديو المعدة مسبقًا في ذاكرة الوحدة حتى في الحاالت
التالية.
نزع سلك التيار المتردد.
إخراج البطاريات.

1 1اضغط   RADIO FM/AMبشكل متكرر الختيار نطاق.

آخر عدد من المسار المبرمجة

كل مرة تضغط على الزر ،يتغير المبين على النحو التالي:


تشغيل عادي (ال شيء)

2 2اضغط على + PRESETأو   لتحديد رقم الضبط
المسبق المخزن لمحطة الراديو المرادة.

توصيل أجهزة اختيارية
يمكنك االستمتاع بالصوت الصادر من جهاز اختياري ،مثل مشغل
موسيقى رقمي نقال ،عبر سماعات هذه الوحدة.
تأكد من إيقاف تشغيل الطاقة لكل جهاز قبل عمل أي توصيالت.
للحصول على التفاصيل ،راجع دليل التعليمات الخاص بالجهاز الذي يتم
توصيله.



تشغيل مسار/ملف بشكل متكرر (1

إجمالي وقت القراءة*



تكرار الكل ( )

* تظهر " "--:--عند برمجة قرص /MP3/WMAجهاز  USBأو عندما
يكون إجمالى مدة التشغيل أطول من  100دقيقة.



تشغيل مجلد مختار ( )*


تشغيل متكرر لمجلد مختار ( ،

)*



تشغيل عشوائي ()SHUF


5 5قم بتكرار الخطوات  3و 4لبرمجة مسارات/ملفات إضافية.
6 6اضغط على   لبدء التشغيل المبرمج.

يبقى البرنامج المنشأ متوف ًرا حتى يتم فتح مكان القرص المدمج ،أو
إخراج جهاز  USBأو إيقاف تشغيل طاقة الوحدة .لتشغيل نفس
البرنامج مرة ثانية ،اضغط على . 

مالحظات حول جهاز USB

 التشغيل غير مضمون دائ ًما ،حتى ولو كانت أجهزة  USBتلبي متطلبات
التوافق.
 عند توصيل جهاز  ،USBتقرأ الوحدة جميع الملفات على الجهاز .إن كان
هناك العديد من المجلدات أو الملفات على الجهاز ،قد تستغرق الوحدة
وقتًا طويلاً إلنهاء قراءاتها.
 ال تقم بتوصيل جهاز  USBبالوحدة من خالل لوحة وصل USB.
 مع بعض أجهزة  USBالمتصلة ،وبعد القيام بالعملية ،قد يكون هناك
تأخير قبل القيام بها في هذه الوحدة.
 قد ال تدعم هذه الوحدة جميع الوظائف المتوفرة مع جهاز USB
المتصل.
 قد يختلف ترتيب التشغيل على هذه الوحدة عن ترتيب التشغيل في
جهاز  USBالمتصل.
 ال يمكن استخدام هذه الوحدة لشحن أجهزة USB.

متطلبات التوافق لألجهزة هي كما يلي .قبل استخدام الجهاز مع هذه
الوحدة ،تحقق من أنه يتوافق مع المتطلبات.
 يجب توافق األجهزة مع إصدار  Bluetoothالقياسي .3.0
 يجب أن تدعم األجهزة ( A2DPوضع توزيع الصوت المتقدم) و
( AVRCPالتحكم عن بعد في الصوت والصورة).
 تقنية ( NFCال تطلب إال عند استخدام وظيفة االقتران باستخدام
 NFCفي الوحدة).
للحصول على أحدث المعلومات حول أجهزة  Bluetoothالمتوافقة ،بما
في ذلك الهواتف الذكية المتوافقة مع تقنية  ،NFCتحقق من
المعلومات الموجودة على المواقع الواردة أدناه.
للعمالء في أوروبا:
http://support.sony-europe.com/
للعمالء في أمريكا الالتينية:
http://esupport.sony.com/LA
للعمالء في البلدان/المناطق األخرى:
http://www.sony-asia.com/support

كبل توصيل الصوت (غير مرفق)

الموسيقى الرقمي النقال أو المكونات األخرى باستخدام كبل
التوصيل الصوتى (غير مرفق).
2 2قم بتشغيل الجهاز الذي تم توصيله.
3 3اضغط   AUDIO INوابدأ تشغيل الصوت على الجهاز
المتصل.



تشغيل متكرر مبرمج ( )PGM ،

نظام االتصاالت وأوضاع  Bluetoothالمتوافقة مع الوحدة

* تتوافر هذه الوظائف فقط عند تشغيل ملفات  MP3/WMAعلى أقراص
 MP3/WMAأو جهاز .USB

تشغيل مسارات/ملفات بشكل متكرر (تشغيل متكرر)

يمكنك تعيين الوحدة للتشغيل المتكرر لمسارات  CD-DAعلى قرص
مدمج صوتي أو ملفات  MP3/WMAعلى قرص  CD-R/CD-RWأو
على جهاز  USBفي أوضاع التشغيل العادي والتشغيل المبرمج.

مالحظة

إذا حاولت برمجة  26مسار/ملف أو أكثر ،تظهر " "FULLعلى الشاشة.

إرشاد مفيد

يتوافر استئناف التشغيل عند استخدام نمط تشغيل البرنامج في وظيفة
 .USBاضغط على   بعد إيقاف تشغيل البرنامج بالضغط على
 . يبدأ تشغيل البرنامج من النقطة التى توقفت عندها.

لعرض معلومات المسار/الملف المبرمجة

1 1اضغط على   CDأو   USBلتشغيل وظيفة CD
أو .USB

بعد إنشاء البرنامج الخاص بك ،يمكنك فحص المعلومات الخاصة
بالمسارات/الملفات المبرمجة.

2 2قم بالمتابعة على النحو التالي.

اضغط على   DISPLAYبشكل متكرر وستتغير بيانات شاشة العرض
كالتالي:
مجموع عدد الخطوات المبرمجة  ورقم الملف/المسار المبرمج
األخير ووقت التشغيل اإلجمالى*

افعل هذا
لتكرار
1 1اضغط على   MODEبشكل متكرر
مسار/ملف واحد
حتى تظهر "." 1
2 2اضغط على  أو   لتحديد
المسار/الملف الذي تريد تكراره .عندما
تريد تحديد المجلد الذي يحتوي على
ملفات  ،MP3/WMAاضغط على
(مجلد)  +أو   أولاً لتحديد
المجلد ،ثم اضغط على أو
  لتحديد ملف.
3 3اضغط على   لبدء تكرار
التشغيل.
جميع المسارات/
1 1اضغط على   MODEبشكل متكرر
الملفات
حتى تظهر " ".
2 2اضغط على   لبدء تكرار
التشغيل.

مجلد محدد على قرص 1 1اضغط على  MODEبشكل متكرر
 MP3/WMAأو جهاز حتى تظهر " " (مجلد) و" ".
2 2حدد مجلد بالضغط على (مجلد) +
USB
أو . 
3 3اضغط على   لبدء تكرار
التشغيل.
مسارات/ملفات
1 1قم بإنشاء برنامج من مسارات/ملفات
مبرمجة
(راجع « إنشاء البرنامج الخاص بك
(تشغيل مبرمج) »).
2 2اضغط على   MODEحتى تظهر
" "PGMو " " على شاشة العرض.
3 3اضغط على   لبدء تكرار
التشغيل.

إللغاء التشغيل المتكرر

اضغط على   لوقف التشغيل ،ثم اضغط على  MODE

") من شاشة العرض.

* تظهر " "--:--مع أقراص  MP3/WMAوأجهزة .USB

إللغاء التشغيل المبرمج

اضغط على   إليقاف التشغيل ثم اضغط على  MODE

بشكل متكرر حتى تختفي " "PGMمن على شاشة العرض.

لحذف جميع المسارات/الملفات الموجودة في البرنامج الحالي
أوقف التشغيل ثم اضغط على  . تظهر " "NO STEPويمكنك
إنشاء برنامج جديد باتباع اإلجراء « إنشاء البرنامج الخاص بك (تشغيل
مبرمج) ».

 استبدل جميع البطاريات بأخرى جديدة.

االسطوانات التي ال يمكن لهذه الوحدة تشغيلها

الوحدة تدخل وضع االستعداد على نحو مفاجئ.

 CD-R/CD-RW غير تلك التي تم تسجيلها في تنسيق قرص مدمج
صوتي أو تنسيقات متوافقة مع تنسيق  ISO 9660المستوى 1 2/أو
تنسيق امتداد Joliet
 CD-R/CD-RW ذات نوعية تسجيل رديئة ،أو وجود خدوش أو
اتساخ على  ،CD-R/CD-RWأو سجلت CD-R/CD-RW
باستخدام جهاز تسجيل غير متوافق
 CD-R/CD-RW لم يتم االنتهاء منها أو تم االنتهاء بشكل غير
صحيح

مالحظات بشأن االسطوانات

 قبل التشغيل ،نظف االسطوانة المدمجة باستخدام
قماش تنظيف .امسح االسطوانة المدمجة من
المنتصف باتجاه الخارج .في حالة وجود خدوش،
أوساخ أو بصمات أصابع على االسطوانة المدمجة،
قد يحدث خطأ في تتبع المسار.
 ال تستخدم المذيبات مثل البنزين ،الثنر ،المنظفات
المتوفرة تجاريًا أو الرذاذ المضاد لالستاتيكية
المخصص السطوانات الفينيل .LP
 ال تعرض االسطوانة المدمجة ألشعة الشمس المباشرة أو مصادر
الحرارة مثل أنابيب الهواء الساخن ،أو تتركها في سيارة تنتظر تحت
أشعة الشمس المباشرة حيث قد تكون درجة الحرارة مرتفعة بشكل
كبير داخل السيارة.
 ال تلصق ورقة أو ُملصق على االسطوانة المدمجة ،أو تخدش سطح
االسطوانة المدمجة.
 بعد التشغيل ،قم بتخزين االسطوانة المدمجة في علبتها.

مالحظة بشأن االسطوانات الثنائية

 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.

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 CD
ويمكن أال يتم تشغيلها على هذا المنتج.

بشأن السالمة

 نظ ًرا ألن شعاع الليزر المستخدم في القسم الخاص بمشغل
االسطوانات المدمجة مضر للعينين ،ال تحاول تفكيك الغطاء .قم
بإسناد عمليات الصيانة لفنيين مؤهلين فقط.
 عند سقوط أي شيء صلب أو سائل داخل الوحدة ،افصل التيار عن
الوحدة ،وافحصها بمعرفة فني مؤهل قبل تشغيلها مرة أخرى.
 ال يمكن تشغيل االسطوانات ذات األشكال غير القياسية (على سبيل
المثال ،القلب ،المربع ،النجمة) على هذه الوحدة .محاولة القيام
بذلك قد تؤدي لتلف الوحدة .ال تستخدم مثل هذه االسطوانات.
 للتشغيل باستخدام التيار المتردد ،استخدم سلك التيار المتردد
المرفق؛ ال تستخدم أي سلك آخر.
 افصل الوحدة من مأخذ التيار في الجدار في حالة عدم استخدامها
لفترة طويلة من الزمن.
 عند عدم استخدام البطاريات ،انزعها لتجنب التلف الذي يمكن أن
يسببه تسرب البطارية أو التآكل.

بشأن المكان

 ال تترك الوحدة في مكان قريب من مصادر الحرارة ،مكان معرض
ألشعة الشمس المباشرة ،الغبار المفرط أو الصدمات الميكانيكية ،أو
في سيارة معرضة ألشعة الشمس المباشرة.
 ال تضع الوحدة على سطح مائل أو غير مستقر.
 ال تضع أي شيء ضمن نطاق  10مم من مؤخرة الهيكل .يجب أن
تكون فتحات التهوية غير مسدودة لكي تعمل الوحدة بشكل سليم
وإلطالة عمر مكوناتها.
 نظ ًرا الستخدام مغناطيس قوي للسماعات ،أحفظ بطاقات االئتمان
الشخصية التي تستخدم التشفير المغناطيسي أو الساعات ذات
الزنبرك الملفوف بعيدا عن الوحدة لمنع الضرر المحتمل من
المغناطيس.

بشأن عملية التشغيل

الوضع هو معيار وظيفة كل مواصفات جهاز  .Bluetoothالوحدة تدعم
اإلصدار التالي والمواصفات التالية من :Bluetooth
نظام االتصال:
مواصفات  Bluetoothاإلصدار 3.0
مواصفات  Bluetoothالمتوافقة:
( A2DP وضع توزيع الصوت المتقدم) :إرسال أو استقبال محتوى
الصوت عالي الجودة.
( AVRCP التحكم عن بعد في الصوت والصورة) :التحكم في
معدات الصوت/الفيديو؛ من حيث اإليقاف ،والتوقف المؤقت ،أو
بدء التشغيل ،الخ.

 ال تترك حجيرة االسطوانة المدمجة مفتوحة لتجنب التلوث بالغبار
والحطام.

الحد األقصى لنطاق االتصال

حول تنظيف الهيكل

استخدم أجهزة  Bluetoothفي نطاق  10أمتار (خط الرؤية) من
الوحدة.
الحد األقصى لنطاق االتصال قد يقل وفقًا للشروط التالية.
 إذا كان هناك عائق مثل شخص ،أو معدن ،أو جدار بين الوحدة
وجهاز .Bluetooth
 إذا كان هناك جهاز  LANالسلكي يستخدم بالقرب من الوحدة.
 إذا كان هناك فرن مايكرويف يستخدم بالقرب من الوحدة.
 إذا كان هناك جهاز يولد إشعاع كهرومغناطيسي يستخدم بالقرب من
الوحدة.
 إذا كانت الوحدة موضوعة على رف مصنوع من الصلب.
الوحدة

يخرج الصوت الصادر من الجهاز المتصل من السماعات.

المقصورة الصلبة

مالحظات

 إذا أوصلت بمقبس مخرج أحادي لمشغل الموسيقى الرقمي ،قد ال
الصوت من خالل السماعة اليمنى من الوحدة.
 قد يحدث تشويش إذا أوصلت بمقبس مخرج الخط لمشغل الموسيقى
الرقمي .في حالة تشوش الصوت ،قم بالتوصيل بمقبس سماعات الرأس
بدال من ذلك.
 إذا أوصلت بمقبس سماعات الرأس لمشغل الموسيقى الرقمي ارفع من
حجم صوت مشغل الموسيقى الرقمي ،ثم قم بتعديل حجم صوت
الوحدة.

 CD-DAهي اختصار ( Compact Disc Digital Audioالصوت
الرقمي لالسطوانة المدمجة) .وهو معيار تسجيل يستخدم لالسطوانات
الصوتية المدمجة.
* 2إنهاء التجهيز هي عملية جعل اسطوانات  CD-R/CD-RWقابلة
للتشغيل على منتجات مشغل االسطوانات الخاص بالمستهلك ،ويمكن
تمكين أو تعطيل إنهاء التجهيز كإعدادات اختيارية أثناء إنشاء االسطوانة
في معظم برامج التسجيل.

بشأن مصادر الطاقة

تقنية  Bluetoothالالسلكية هي تقنية السلكية قصيرة المدى ويمكن
من خاللها نقل البيانات السلك ًيا بين األجهزة الرقمية ،مثل جهاز كمبيوتر
وكاميرا رقمية .تعمل تقنية  Bluetoothالالسلكية في نطاق حوالي
 10أمتار.
من الشائع ربط جهازين عند الضرورة ،إال أنه يمكن ربط بعض األجهزة
بالعديد من األجهزة في نفس الوقت.
أنت ال تحتاج إلى استخدام كبل للتوصيل ،كما ال يلزم أن تواجه األجهزة
بعضها بعضً ا ،كما هو الحال مع تكنولوجيا األشعة تحت الحمراء .على
سبيل المثال ،يمكنك استخدام هذا الجهاز وهو داخل حقيبة أو جيب.
معيار  Bluetoothهو معيار دولي معتمد من آالف الشركات في جميع
أنحاء العالم ،وتستخدمها مختلف الشركات في أنحاء العالم.

لتوصيل الوحدة بجهاز تلفزيون أو مسجل أشرطة الفيديو ،VCR
استخدم كبل التمديد (غير مرفق) مع مقبس ستيريو ميني في أحد
األطراف قابسي سماعة في الطرف اآلخر.

تشغيل مبرمج ()PGM

بشكل متكرر حتى تختفي " " (أو "1

إلى الجهاز
(على سبيل المثال ،مشغل
موسيقى رقمي نقال)

إلى مقبس
AUDIO IN

1 1أوصل مقبس   AUDIO INبمقبس مخرج الخط لمشغل

)

يظهر اسم الذاكرة .سيتم عرض االسم بطرق مختلفة بناء على
مواصفات جهاز .USB
إذا أمكن فقط إختيار ذاكرة واحدة ،انتقل إلى الخطوة .6
6 6اضغط على . ENTER

ما هي تقنية  Bluetoothالالسلكية؟

اضغط على   MODEبشكل متكرر.
رقم الخطوة

4 4اضغط على . ENTER

5 5اضغط على  أو  بشكل متكرر لتحديد رقم
الذاكرة.

أجهزة  Bluetoothالمتوافقة

االستماع لمحطات الراديو مسبقة الضبط

التحقق من اسم جهاز  Bluetoothالمتصل

اضغط على   DISPLAYعند االتصال بجهاز .Bluetooth

1 1أوصل جهاز  USBفي مخرج (USB) .
2 2اضغط على   USBلتشغيل وظيفة .USB

3 3اضغط عل ى  USB-MEMORY SELECTحتى تظهر
" "SELECT?على شاشة العرض.

*1

األداء األمثل
األداء المحدود

التداخل من األجهزة األخرى

نظ ًرا ألن أجهزة  Bluetoothوشبكة  LANالالسلكية
( )IEEE802.11b/g/nتستخدمان نفس التردد ،فإنه قد يحدث تداخل
بين الموجات الدقيقة ،مما قد يؤدى إلى تدهور سرعة االتصال ،أو ظهور
ضوضاء ،أو خطأ االتصال إذا تم استخدام الوحدة بالقرب من جهاز LAN
الالسلكي .في مثل هذه الحالة ،نفذ ما يلي.
 استخدم الوحدة على بعد ال يقل عن  10أمتار من جهاز شبكة LAN
الالسلكية.
 إذا استخدمت الوحدة في نطاق  10أمتار من جهاز شبكة LAN
الالسلكية ،فأوقف تشغيل جهاز شبكة  LANالالسلكية.
 استخدم جهاز  Bluetoothبالقرب من الوحدة قدر اإلمكان.

التدخل في أجهزة أخرى

الموجات الدقيقة المنبعثة من جهاز  Bluetoothقد تؤثر على عمل
األجهزة الطبية اإللكترونية .أوقف تشغيل الوحدة وأجهزة Bluetooth
األخرى في المواقع التالية ،ألنها قد تتسبب في وقوع حادث.
 عند وجود غاز قابل لالشتعال ،في مستشفى ،أو قطار ،أو طائرة ،أو
محطة غاز
 بالقرب من األبواب األوتوماتيكية أو إنذار الحريق
مالحظات

 حتى تتمكن من استخدام وظيفة  ،Bluetoothفإن جهاز Bluetooth
المراد توصيله يتطلب نفس الوضع الذي تتطلبه الوحدة.
مع العلم بأنه حتى في حالة وجود نفس الوضع ،قد تختلف األجهزة في
وظائفها وفقًا لمواصفاتها.
 نظرا لسمة تقنية  Bluetoothالالسلكية ،فإن الصوت المشغل على
الوحدة يتأخر قليلاً عن الصوت المشغل على جهاز  Bluetoothأثناء
االستماع إلى الموسيقى.
 تدعم هذه الوحدة القدرات األمنية التي تتوافق مع معيار Bluetooth
لتوفير اتصال آمن عند استخدام تقنية  Bluetoothالالسلكية ،ولكن األمن
قد ال يكون كافيًا اعتمادًا على اإلعداد .كن على حذر عند االتصال
باستخدام تقنية  Bluetoothالالسلكية.
 نحن ال نتحمل أي مسؤولية عن تسرب المعلومات خالل االتصال
باستخدام .Bluetooth
 يطلب جهاز يحتوي على وظيفة  Bluetoothحتى يتوافق مع معيار
 Bluetoothالمحدد من قبل  ،Bluetooth SIGويحظى باالعتماد .حتى
لو توافق الجهاز المتصل مع معيار  Bluetoothالمذكور أعاله ،فقد ال
تتصل بعض األجهزة أو ال تعمل بشكل صحيح ،اعتمادًا على سمات أو
مواصفات الجهاز.
 قد تكون هناك ضوضاء أو تقطع في الصوت حسب جهاز Bluetooth
المتصل مع الوحدة ،أو بيئة االتصال أو بيئة االستخدام.



تأكد من أن سلك التيار المتردد متصل بمأخذ التيار بالجدار بإحكام.

 في حالة نقل الوحدة مباشرة من مكان بارد إلى مكان دافئ ،أو تم
وضعها في حجرة رطبة للغاية ،قد تتكثف الرطوبة على العدسة
الموجودة داخل القسم الخاص بمشغل االسطوانة المدمجة .في حالة
حدوث ذلك ،لن تعمل الوحدة بشكل صحيح .في هذه الحالة ،قم
بإزالة االسطوانة المدمجة وانتظر ساعة تقريباً حتى تتبخر الرطوبة.

بشأن التعامل مع الوحدة

 نظف الهيكل ،واللوحة وأزرار التحكم باستخدام قطعة قماش ناعمة
مبللة قليال بحلول منظف معتدل .ال تستخدم أي نوع من الوسادات
الحاكة ،بودرة التنظيف ،أو المذيبات ،مثل الكحول أو البنزين.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو مشاكل تتعلق بالوحدة ،استشر أقرب وكيل
لشركة  Sonyلديك.

ال يتم تشغيل الطاقة أثناء التشغيل باستخدام البطارية.

 تأكد من إدخال البطاريات بشكل صحيح.

يتم عرض " "LOWو" "BATTERYبالتناوب ويقف تشغيل
الوحدة تلقائ ًيا.

 هذا ليس خلالً .تدخل الوحدة وضع االستعداد تلقائيًا بعد حوالي 15
دقيقة إذا لم يكن هناك عملية أو ال تخرج إشارة صوتية .راجع
« الستخدام وظيفة إدارة الطاقة ».

ال يوجد صوت.

 تأكد من اختيار الوظيفة المناسبة للموسيقى أو مصدر الصوت الذي
تريد االستماع إليه.
 افصل سماعات الرأس عند االستماع عبر السماعات.

الصوت مزعج.

 هل هناك شخص يستخدم الهاتف المحمول أو غيره من المعدات
التي تصدر موجات راديو بالقرب من الوحدة؟ إذا كان األمر كذلك،
أبعد الوحدة وجهاز  Bluetoothعن مثل هذه األجهزة .األجهزة مثل
الهواتف المحمولة ،ونحوها ،قد تؤثر على اتصاالت .Bluetooth

مشغل CD/MP3/WMA
مشغل األقراص المدمجة ال يشغل أو يتم عرض ""NO DISC
حتى حين يكون القرص المدمج في موضعه.

 ضع االسطوانة المدمجة بحيث يكون الجانب الخاص بالملصق ألعلى.
 نظّف االسطوانة المدمجة.
 قم بإخراج االسطوانة المدمجة واترك حجيرة االسطوانة المدمجة
مفتوحة لمدة ساعة تقريبا لتجفيف تكاثف الرطوبة.
 اسطوانة  CD-R/CD-RWفارغة أو لم يتم إنهاء تجهيزها.
 ال توجد ملفات  MP3/WMAقابلة للتشغيل على القرص.
 توجد مشكلة مع جودة اسطوانة  ،CD-R/CD-RWأو جهاز
التسجيل أو برنامج التطبيق.
 استبدل جميع البطاريات بأخرى جديدة إذا كانت مستنفدة.

الصوت يتقطع.

 قلل حجم الصوت.
 نظّف االسطوانة المدمجة أو استبدلها إذا كانت االسطوانة المدمجة
متضررة بشكل سيء.
 ضع الوحدة في مكان خا ٍل من االهتزازات.
 نظّف العدسة باستخدام منفاخ متوفر تجاريًا.
 قد يتقطع الصوت أو قد يتم سماع ضجيج عند استخدام اسطوانة
 CD-R/CD-RWذات جودة رديئة أو في حالة وجود مشكلة في
جهاز التسجيل أو برنامج التطبيق.

بدء التشغيل يستغرق وق َتا أكثر من المعتاد.

 االسطوانات التالية تستغرق وقتًا أطول لبدء التشغيل.
 االسطوانة المسجلة باستخدام تركيب شجري معقد للبيانات.
 إذا كان القرص يحتوي على العديد من المجلدات أو الملفات من
غير تنسيق .MP3/WMA

جهاز USB
جهاز  USBال يعمل بشكل صحيح.

 إذا قمت بتوصيل جهاز  USBغير متوافق ،قد تحدث المشاكل التالية.
 جهاز  USBلم يتم التعرف عليه.
 أسماء الملفات أو المجلدات ال تعرض على هذه الوحدة.
 التشغيل متعذر.
 الصوت متقطع.
 هناك ضوضاء.
 الصوت الناتج مشوه.

تظهر "."OVER CURRENT

 تم الكشف عن وجود مستوى غير طبيعي من التيار الكهربائي من
(USB)  .أوقف تشغيل الوحدة وأخرج جهاز  USBمن
منفذ
(USB)  .تأكد من عدم وجود أي مشكلة في جهاز
منفذ
 .USBإذا استمرت هذه الرسالة ،اتصل بأقرب موزع .Sony

ال يوجد صوت.

 قد يكون جهاز  USBموصل بشكل غير صحيح .أوقف تشغيل الوحدة
وأعد توصيل جهاز  .USBثم قم بتشغيل الوحدة.

هناك صوت مشوش أو متخطي ،أو مشوه.

 أوقف تشغيل الوحدة وأعد توصيل جهاز  .USBثم قم بتشغيل
الوحدة مرة أخرى.
 بيانات الموسيقى نفسها تحتوي على ضوضاء ،أو الصوت مشوش.
الضوضاء قد تدخل أثناء إنشاء الملفات الصوتية .حاول إعادة إنشاء
الملفات الصوتية واستخدامها للتشغيل على هذه الوحدة.

ال يمكن توصيل جهاز  USBفي منفذ

(USB) .

 موصل جهاز  USBأو كبل  USBمدرج بشكل معكوس .أدخله في
(USB)  في االتجاه الصحيح.
منفذ

" "READINGتظهر لفترة طويلة ،أو تستغرق وق ًتا طويلاً قبل
بدء التشغيل.

 عملية القراءة قد تستغرق وقتًا طويلاً في الحاالت التالية:
 هناك العديد من المجلدات أو الملفات على جهاز .USB
 بنية الملف معقدة.
 الذاكرة ممتلئة تقريبًا.
 تم تجزئة الذاكرة الداخلية.
لتجنب المشاكل المذكورة أعاله ،نوصي التقيد بالمبادئ التوجيهية
التالية:
 تحرى أن يكون العدد اإلجمالي للمجلدات على جهاز USB  100أو
أقل.
 تحرى أن يكون العدد اإلجمالي للملفات في المجلد  100أو أقل.

عرض خاطيء

الرسائل
 :DATA ERRORلقد تعرض ملف صوتي للتلف.
 :ERASE ERRORلقد فشلت عملية مسح ملفات الصوت أو
المجلدات.
 :FATAL ERRORلقد تم إخراج جهاز  USBأثناء التسجيل أو
عملية مسح ،وربما يكون قد تعرض للتلف.
 :FULLلقد حاولت برمجة أكثر من  25مسار أو ملف (الخطوات).
 :LOW BATTERYالبطاريات أوشكت على النفاد تقري ًبا.
 :NO BTلم يتم إنشاء اتصال .Bluetooth
 :NO DEVلم يتم توصيل جهاز  USBأو تم إخراج جهاز USB
المتصل.
 :NO STEPتم مسح جميع المسارات/الملفات المبرمجة.
 :NO TRKال توجد ملفات  MP3/WMAقابلة للتشغيل على
جهاز .USB
 :NOT IN USEDلقد حاولت تنفيذ عملية محددة في ظروف
تحظر فيها تلك العملية.
 :NOT SETال توجد أي محطة مخزنة مسبقًا.
 :NOT SUPPORTتم توصيل جهاز  USBغير مدعوم.
 :PROTECTجهاز  USBالمتصل مؤمن ضد الكتابة .أخرج جهاز
 ،USBثم أزل التأمين ضد الكتابة أو استخدم جهاز  USBآخر.
 :PUSH STOPلقد حاولت تنفيذ عملية معينة محظورة أثناء
التشغيل أو التوقف المؤقت .اضغط على   إليقاف التشغيل،
ثم حاول العملية مرة أخرى.
 :REC ERRORلم يبدأ التسجيل ،أو توقف قبل االنتهاء ،أو تعذر
التسجيل وال يمكن فعل شيء آخر غير ذلك.

 تأكد من أن هذه الوحدة ليست بعيدة جدًا عن جهاز Bluetooth
(أو الهاتف الذكي) ،أو أن هذه الوحدة ال تتعرض لتدخل من شبكة
 LANالسلكية ،أو جهاز السلكي  2,4جيجاهرتز آخر ،أو فرن
الميكروويف.
 تأكد من أن اكتمال اتصال  Bluetoothبشكل صحيح بين هذه
الوحدة وجهاز ( Bluetoothأو الهاتف الذكي).
 أجري االقتران مرة أخرى (انظر « إجراء اتصال السلكي مع أجهزة
.)» Bluetooth
 ابتعد عن األجسام أو األسطح المعدنية.
 تأكد من تنشيط وظيفة  Bluetoothفي جهاز ( Bluetoothأو الهاتف
الذكي).

الصوت متقطع أو مسافة التراسل قصيرة.

 إذا كان الجهاز الذي يولد اإلشعاع الكهرومغناطيسي ،مثل شبكة LAN
الالسلكية ،أو جهاز  Bluetoothآخر ،أو فرن ميكروويف في موضع
قريب ،فأبعده إن أمكن .أو استخدم الجهاز والوحدة بعيدًا عن هذه
المصادر.
 أبعد أية عوائق بين هذه الوحدة والجهاز أو أبعد الجهاز والوحدة عن
العائق.
 قرب هذه الوحدة والجهاز إلى بعضهما بعضً ا قدر اإلمكان.
 أعد وضع هذه الوحدة.
 حاول استخدام جهاز  Bluetoothأو الهاتف الذكي في موضع آخر.

ال يمكن إنشاء اتصال.

 اعتمادًا على الجهاز الذي يتم توصيله ،قد تحتاج إلى بعض الوقت
لبدء االتصال.
 أجري االقتران مرة أخرى (انظر « إجراء اتصال السلكي مع أجهزة
.)» Bluetooth
 تأكد من أن جهاز  Bluetoothمتوافق مع هذه الوحدة .للحصول على
أحدث المعلومات أجهزة  Bluetoothالمتوافقة ،تحقق من
المعلومات الموجودة على الموقع .عنوان  URLمذكور تحت
« أجهزة  Bluetoothالمتوافقة ».

االقتران أخفق.

 قرب جهاز  Bluetoothمن الوحدة.
 احذف اسم موديل هذه الوحدة من جهاز  Bluetoothقم بإجراء
االقتران مرة أخرى (انظر « إجراء اتصال السلكي مع أجهزة
.)» Bluetooth
 تأكد من أن جهاز  Bluetoothمتوافق مع هذه الوحدة .للحصول على
أحدث المعلومات أجهزة  Bluetoothالمتوافقة ،تحقق من
المعلومات الموجودة على الموقع .عنوان  URLمذكور تحت
« أجهزة  Bluetoothالمتوافقة ».

عملية االقتران باستخدام وظيفة  NFCأخفقت.

 حاول إجراء االقتران يدويًا (انظر « إجراء اتصال السلكي مع أجهزة
 .)» Bluetoothقد ال تتمكن بعض الهواتف الذكية المتوافقة مع
تقنية  NFCمن االقتران باستخدام وظيفة  NFCفي هذه الوحدة،
حسب سمات أو مواصفات الجهاز.
 أعد تشغيل " "NFC Easy Connectوحرك الهاتف الذكي ببطء تجاه
عالمة . N
 تأكد من أن الهاتف الذكي يلبي متطلبات التوافق (انظر « الهواتف
الذكية المتوافقة »).

الراديو
الصوت ضعيف أو االستقبال رديء.



1 1اضغط   RADIO FM/AMبشكل متكرر الختيار نطاق.

متطلبات التوافق ألجهزة  USBهي كما يلي .قبل استخدام الجهاز مع
هذه الوحدة ،تحقق من أنه يتوافق مع المتطلبات.

 قرص مدمج صوتي (مسارات CD-DA*)1
 CD-R/CD-RW التي تحتوي على ملفات  MP3/WMAتم االنتهاء
منها* 2بشكل صحيح.

 

يمكنك تخزين محطات الراديو في ذاكرة الوحدة .يمكنك ضبط حتى
 30محطة راديو بشكل مسبق 20 ،لموجة  FMو  10لموجة .AM

أجهزة  USBالمتوافقة

ال يتم تشغيل الطاقة عند توصيل سلك التيار المتردد.

ال يوجد صوت.



الضبط المسبق لمحطات الراديو

األجهزة المتوافقة

االسطوانات التي يمكن لهذه الوحدة تشغيلها

بنود عامة

جهاز Bluetooth

 البيانات المخزنة على جهاز  USBقد تتلف .أرسل بيانات الموسيقى
لجهاز  USBمرة أخرى.
 هذه الوحدة يمكنها عرض األرقام والحروف األبجدية فقط .الرموز
األخرى لن تعرض بشكل صحيح.

تظهر "."REC ERROR

 حدث خطأ أثناء التسجيل .أوقف تشغيل الوحدة وأخرج جهاز USB
من الوحدة .ثم تحقق مما يلي:
 تحقق من مساحة التخزين المتبقية على الجهاز  .USBإذا لم تكن
هناك مساحة كافية للتسجيل ،احذف أية ملفات أو مجلدات غير
ضرورية.
 تأكد من أن البيانات التي يتم تسجيلها لم تتلف.
 تأكد من أن تنسيق الملف الذي يتم تسجيله متوافق مع الوحدة.
إذا استمرت الرسالة ،اتصل بأقرب موزع .Sony

لم يتم التعرف على جهاز .USB

 أوقف تشغيل الوحدة وأعد توصيل جهاز  ،USBثم قم بتشغيل
الوحدة.
 جهاز  USBال يعمل بشكل صحيح .ارجع إلى دليل تشغيل جهاز
 USBللحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية التعامل مع هذه
المشكلة.

لم يبدأ التشغيل.

 أوقف تشغيل الوحدة وأعد توصيل جهاز .USB

لم يبدأ التشغيل من المسار األول.

 اضبط وضع القراءة على التشغيل العادي.

ال يمكن تشغيل ملفات .MP3/WMA

 ملفات الصوت قد يكون لها امتدادات ملفات غير الئقة .امتدادات
الملفات المدعومة من قبل هذه الوحدة هي كما يلي:
MP3  :امتداد الملف "".mp3
WMA  :امتداد الملف "".wma
 قد تنشأ ملفات الصوت بتنسيقات أخرى غير .MP3/WMA
 يستخدم جهاز تخزين  USBنظام ملفات آخر غير FAT16
أو .FAT32*
 جهاز تخزين  USBتم تقسيمه .يمكن تشغيل ملفات MP3/WMA
التي في القسم األول فقط.
 من الممكن تشغيل ما يصل إلى  8مستويات الدليل.
 عدد المجلدات على الجهاز يتجاوز ( 255بما في ذلك المجلد
".)"ROOT
 عدد الملفات على الجهاز يتجاوز .5000
 عدد الملفات في المجلد يتجاوز .999
 يتم تشفير الملفات أو حمايتها بكلمات مرور.
* هذه الوحدة تدعم  FAT16و ،FAT32لكن بعض وسائط التخزين USB
قد ال تدعم نظامي الملفات المذكورين.
لمزيد من التفاصيل ،يرجى الرجوع إلى دليل تشغيل جهاز التخزين USB
أو االتصال بالشركة المصنعة.

 استبدل جميع البطاريات بأخرى جديدة.
 انقل الوحدة بعيدًا عن أجهزة التلفزيون القريبة.
 الستقبال  ،FMامدد الهوائي بطوله الكامل ،وأعد توجيهه الستقبال
 FMفي أمثل صورة .الستقبال موجة  ،AMأعد توجيه الوحدة نفسها
للعثور على أفضل استقبال.
 إذا كنت داخل بناية ،استمع بالقرب من نافذة.
 في حالة وضع هاتف محمول بالقرب من الوحدة ،قد يتم سماع
ضجيج عال من الوحدة .احتفظ بالهاتف بعيدًا عن الوحدة.

صورة التلفزيون غير مستقرة.

 إذا كنت تستمع لبرنامج  FMبالقرب من تلفزيون ذو هوائي داخلي،
انقل الوحدة بعيدًا عن التلفزيون.

بعد تجربة التدابير المقترحة ،إذا استمرت المشكلة ،افصل سلك التيار
المتردد أو انزع جميع البطاريات .بعد اختفاء جميع المؤشرات
الموجودة على الشاشة ،قم بتوصيل سلك التيار المتردد مرة أخرى ،أو
أعد إدراج البطاريات .إذا استمرت المشكلة ،استشر أقرب وكيل لشركة
 Sonyلديك.

قسم مشغل االسطوانات المدمجة
النظام
نظام صوت رقمي ذو اسطوانة مدمجة
خصائص ديود الليزر
زمن االنبعاث :متصل
خرج الليزر :أقل من µW 44,6
(هذا الخرج هو قياس القيمة على مسافة  200مم من سطح العدسة
الشيئية على قالب االلتقاط البصري بفتحة  7مم).
عدد القنوات
2
استجابة التردد
 20هرتز  20000 هرتز dB 2–/1+
العواء والخفقان
أقل من الحد القابل للقياس
قسم Bluetooth
نظام االتصاالت
مواصفات  Bluetoothاإلصدار 3.0
الخرج
مواصفات  Bluetoothفئة الطاقة 2
الحد األقصى لنطاق االتصال
خط الرؤية تقريبا  10م*1
ً
نطاق التردد
نطاق تردد  2,4جيجاهرتز ( 2,4000جيجاهرت ز   2,4835جيجاهرتز)
طريقة التعديل
FHSS
أوضاع  Bluetoothالمدعومة*2
( A2DPملف تعريف التوزيع الصوتي المتطور)
AVRCP*( 3ملف تعريف التحكم عن بُعد في الصوت والفيديو)
تنسيق  codecالمدعوم*4
 SBC(برنامج ترميز النطاق الفرعي)
* 1سيختلف المدى الفعلي تب ًعا لعوامل مثل العقبات بين األجهزة
والحقول المغناطيسية حول المايكرويف ،والكهرباء الساكنة،
وحساسية االستقبال ،وأداء الهوائي ،ونظام التشغيل ،وبرمجيات
التطبيق ،إلخ.
* 2توفر أوضاع  Bluetoothالقياسية المواصفات الالزمة لالتصال
باستخدام  Bluetoothبين األجهزة.
* 3قد ال تتوفر بعض العمليات حسب الجهاز.
* :Codec 4صيغة الضغط والتحويل لإلشارات الصوتية

قسم الراديو
نطاق التردد
النماذج األوروبية والتايوانية واإلماراتية والتايالندية
 87,5 :FMميجاهرتز  108 ميجاهرتز (خطوة  50كيلوهرتز)
 531 :AMكيلوهرتز  1602 كيلوهرتز (خطوة  9كيلوهرتز)
نماذج أوروجواي وباراجواي وبيرو وتشيلي وبوليفيا
 87,5 :FMميجاهرتز  108 ميجاهرتز (خطوة  100كيلوهرتز)
 87,5ميجاهرتز  108 ميجاهرتز (خطوة  50كيلوهرتز)
 530 :AMكيلوهرتز  1610 كيلوهرتز (خطوة  10كيلوهرتز)
 531كيلوهرتز  1602 كيلوهرتز (خطوة  9كيلوهرتز)
نماذج أمريكا الالتينية باستثناء أوروجواي وباراجواي وبيرو وتشيلي
وبوليفيا والبرازيل
 87,5 :FMميجاهرتز  108 ميجاهرتز (خطوة  100كيلوهرتز)
 530 :AMكيلوهرتز   1710كيلوهرتز (خطوة  10كيلوهرتز)
نماذج أخرى
 87,5 :FMميجاهرتز  108 ميجاهرتز (خطوة  50كيلوهرتز)
 87,5ميجاهرتز  108 ميجاهرتز (خطوة  100كيلوهرتز)
 531 :AMكيلوهرتز  1602 كيلوهرتز (خطوة  9كيلوهرتز)
 530كيلوهرتز  1610 كيلوهرتز (خطوة  10كيلوهرتز)
التردد المتوسط
 128 :FMكيلوهرتز
 45 :AMكيلوهرتز
الهوائيات
 :FMهوائي تليسكوبي
 :AMهوائي مدمج من قضيب الفريت
الدخل
AUDIO IN
مقبس ستريو صغير
()USB
منفذ
النوع  ،Aالحد األقصى للتيار  500مللي أمبير ،متوافق م ع 2,0 USB
ذات السرعة القصوى


عمليات التشغيل األخرى

معلومات إضافية

احتياطات

تحري األعطال وإصالحها

المواصفات

الخرج
مقبس ( سماعات الرأس) ستريو صغير
لسماعات الرأس ذات المعاوقة  32   16
الصيغ الصوتية المدعومة
معدالت بت المدعومة
 MP3(:)MPEG 1 Audio Layer-3
 32كيلو بت/ثانية  320 كيلو بت/ثانية ،معدل بت متغير
:WMA
 48كيلو بت/ثانية  192 كيلو بت/ثانية ،معدل بت متغير
ترددات أخد العينات:
 MP3(:)MPEG 1 Audio Layer-3
 48/44,1/32كيلوهرتز
:WMA
 48/44,1/32كيلوهرتز
بنود عامة
السماعة
كاملة النطاق ،قطر  8سم ، 3.2 ،نوع مخروطي ()2
خرج الطاقة
 2,3وات  2,3 +وات (عند  %10 ، 3.2تشوه توافقي)
متطلبات الطاقة
نماذج أوروبا وأوروجواي وباراجواي وبيرو وتشيلي وبوليفيا
تيار متردد  230فولت 50 ،هرتز (مصدرة قدرة التيار المتردد)
تيار مستمر  9فولت ( 6بطاريات ( R14قياس ))C
الموديل البرازيلي
تيار متردد  120فولت  127 فولت/تيار متردد  220فولت 
 230فولت 60/50 ،هرتز ،قابل للتعديل مع منتقي الجهد
(مصدرة قدرة التيار المتردد)
تيار مستمر  9فولت ( 6بطاريات ( R14قياس ))C
نماذج أمريكا الالتينية باستثناء أوروجواي وباراجواي وبيرو وتشيلي
وبوليفيا والبرازيل
تيار متردد  120فولت 60 ،هرتز (مصدرة قدرة التيار المتردد)
تيار مستمر  9فولت ( 6بطاريات ( R14قياس ))C
الموديل اإلماراتي
تيار متردد  240فولت 50 ،هرتز (مصدرة قدرة التيار المتردد)
تيار مستمر  9فولت ( 6بطاريات ( R14قياس ))C
موديل تايوان
تيار متردد  120فولت 60 ،هرتز (مصدرة قدرة التيار المتردد)
تيار مستمر  9فولت ( 6بطاريات ( R14قياس ))C
الموديل التايالندي
تيار متردد  220فولت 50 ،هرتز (مصدرة قدرة التيار المتردد)
تيار مستمر  9فولت ( 6بطاريات ( R14قياس ))C
نماذج أخرى
تيار متردد  220فولت  240 فولت 50 ،هرتز (مصدرة قدرة
التيار المتردد)
تيار مستمر  9فولت ( 6بطاريات ( R14قياس ))C
استهالك الطاقة
تيار متردد  16وات
عمر البطارية*2* ،1
تشغيل االسطوانة المدمجة
حوالي  7.5ساعة
تشغيل جهاز USB
تقريبا  7ساعات (بمعدل  100مللي أمبير من الحمل)
تقريبا  3.5ساعات (بمعدل  500مللي أمبير من الحمل)
استقبال FM
حوالي  19ساعة
Bluetooth
حوالي  10ساعة
* 1مقاسة وفقا لمعايير  .Sonyقد يختلف عمر البطارية الفعلي على
حسب ظروف الوحدة أو ظروف التشغيل.
* 2عند استخدام بطاريات  Sonyالقلوية

األبعاد
تقريبا  380مم ×  158مم ×  235مم (عرض/ارتفاع/عمق) (بما في
ذلك األجزاء البارزة)
الكتلة
تقريبا  3,3كجم (بما في ذلك البطاريات)

الملحقات المرفقة
سلك التيار المتردد ()1
ورقة الحماية ()1
التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

