ما هو االستماع
بالوظيفة ZAPPIN؟

بخصوصو البرنامج المتوافق مع هذا المشغل
Windows Media Player 11

باستعمال الوظيفة  ،ZAPPINيمكنك االستماع الى مقطوعات من األغنية بصورة متكررة لمدة
مضبوطة مسبقاً.

االستماع العادي

دليل التشغيل
NWZ-W202
©2009 Sony Corporation

يتغير المشغل الى االستماع بالوظيفة ZAPPIN

لمشاهدة دليل التشغيل (الملف )PDF

مقطوعات صغيرة قابلة للتمييز من األغنيات (مثل الجزء الذي يتسم بلحن جميل وإيقاع نشيط)
يمكن ضبط مدة االستماع بالوظيفة  ZAPPINعلى أي من الوضع "( "Shortمدة قصيرة) أو الوضع
"( "Longمدة طويلة).
يعود المشغل الى وضع االستماع العادي وتتم إعادة االستماع الى
األغنبة الحالية من بدايتها.

 2قم باختيار «ابدأ» « -جهاز الكمبيوتر» - "WALKMAN NWZ-W202" -
"*"XXX_NWZW202.pdf" - "Operation Guide" - "Storage Media
مرتين.

* يتم عرض اسم اللغة في الموضع " ."XXXقم باختيار اللغة المرغوبة الخاصة بالدليل لديك.

يمكن للبرنامج  Windows Media Player 11نسخ البيانات الصوتية من االسطوانات  CDونقلها الى المشغل .عند استعمال
الملفات الصوتية  WMAالمحمية بحقوق الطبع ،قم باستعمال هذا البرنامج.
بما أنه ال يقوم للبرنامج  Windows Media Player 11بتحليل نماذج الصوت لألغنيات أثناء عملية النقل ولن يتم تمييز معظم
المقطوعات اللحنية وااليقاعية لألغنيات ،لن تكون فعالية الوظيفة  ZAPPINمثالية.
البرنامج  Windows Media Player 11غير مرفق مع المشغل.
الملفات القابلة للنقل :الموسيقى ()WMA ،MP3
يمكنك تنزيل البرنامج  Windows Media Player 11من «جهاز الكمبيوتر» "Storage Media" - "WALKMAN NWZ-W202" -
 " "WMP11_Download" - "PC_Application_Softwareبعد توصيل المشغل بالكمبيوتر باستعمال القاعدة المرفقة .يمكنكأيضاً تنزيل البرنامج  Windows Media Player 11من موقع االنترنت التالي.
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/default.asp
للمزيد من التفاصيل حول عمليات التشغيل ،راجع وظيفة المساعدة الخاصة بالبرنامج أو قم بزيارة الموقع االنترنت التالي.
http.//www.support.microsoft.com/

Content Transfer

االستماع بالوظيفة ZAPPIN

نفس محتويات دليل التشغيل هذا مسجلة في الملف  PDFأيضاً .دليل التشغيل (الملف )PDF
محفوظ في ذاكرة المشغل باللغات التالية:
اإلنجليزية/الفرنسية/األلمانية/اإلسبانية/االيطالية/الروسية/الصينية (الصينية المبسطة/الصينية
التقليدية)/الكورية/األكرانية/العربية/السويدية/الفنلندية/الدنماكية/النرويجية/البرتغالية/اليونانية/
التركية/الهولندية/الهنغارية/التشكية/البولندية/السلوفاكية
 1قم بتوصيل المشغل بالكمبيوتر باستعمال القاعدة المرفقة.

فحص الكماليات المرفقة

يمكن للبرنامج  Content Transferنقل البياتات الموسيقية من كمبيتوتر الى المشغل بواسطة عملية السحب-اإلسقاط السهلة.
يمكنك استعمال البرنامج  Windows Explorerأو  iTunesلسحب-إسقاط البيانات الى البرنامج .Content Transfer
إذا قمت بنقل البيانات الموسيقية باستعمال البرنامج  ،Content Transferسيتم تمييز معظم المطقوعات اللحنية وااليقاعية
لألغنيات بواسطة الوظيفة  12 TONE ANALYSISالستعمالها مع وظيفة االستماع .ZAPPIN
ولكن يستغرق األمر وقتاً لتحليل البيانات باستعمال الوظيفة  ،12 TONE ANALYSISلذلك ستكون عملية النقل بطيئة .يمكنك
ضبط الوظيفة  12 TONE ANALYSISعلى الوضع التلقائي " "Automaticأو وضع التشغيل دائماً " "Always ONأو وضع اإليقاف
" "OFFقبل عملية النقل .لنقل البيانات الموسيقية بسرعة أعلى ،اضبطها على وضع اإليقاف "."OFF
للمزيد من التفاصيل حول عمليات التشغيل ،راجع وظيفة المساعدة الخاصة بالبرنامج.
الملفات القابلة للنقل :الموسيقى ()1*AAC ،WMA ،MP3
* 1الملفات  DRMغير متوافقة.

البرنامج المرفق

 راجع « 3االستماع الى الموسيقى» للمزيد من التفاصيل حول عمليات التشغيل.

مصباح التشغيل  OPRحزام العنق

 القاعدة مع السلك ( USBعدد )1
مفتاح االستماع
العشوائي SHUFFLE

 حشيات األذن (المقاس )L ،S
(زوج من كل نوع)

القرص
زر إعادة الضبط
RESET
الزر –VOL+/

 الحامل (عدد )1
 دليل التشغيل (هذا الدليل) (عدد )1

مصباح إشارة الحالة
المقبس USB

كيفية وضع المشغل على أذنيك

كيفية تركيب حشيات األذن

عند شراء هذا المشغل ،حشيات األذن من المقاس المتوسط  Mمركبة عليه (المقاسان  Lو Sمرفقين أيضاً) .لالستمتاع بأفضل نوعية
للصوت ،قم بتغيير مقاس حشيات األذن أو اضبط موضع حشية األذن بحيث يكون مالئمة ألذنيك بصورة مريحة .عند تغيير حشيات
األذن ،قم بإلواءها أثناء تركيبها على المشغل بإحكام لتفادي فصلها في أذنك.
إذا كانت حشية األذن تالفة ،يمكنك شراء حشيات األذن االختيارية (.)EP-EX1

 افحص الجزئين األيمن ( )Rواأليسر ( )Lمن المشغل.
 قم بفصل المشغل الى الجزئين األيمن واأليسر.
يتم ربط الجزئين مغناطيساً.

 قم بتعليق حزام العنق على الجزء الخلفي من عنقك وأذنيك وضع حشيات األذن في أذنيك.

كيفية تركيب المشغل في الحامل

( Content Transfer عدد )1
هذا البرنامج مرفق مع المشغل.

لحمایة المشغل وتفادی تأثير المغناطیس ،قم بتخزین المشغل فی الحامل المرفق لكل مرة يتم فيها نقل المشغل أو عند عدم
استعمال المشغل.

لالستماع الى مقطوعات من األغنية تتسم بلحن جميل وإيقاع نشيط

االستماع العادي

 هذا المشغل (عدد )1

األجزاء ومفاتيح التحكم

عند نقل بيانات األغنيات باستعمال البرنامج  Content Transferوالوظيفة  ،12 TONE ANALYSISاضبط الوضع على
" "Automaticأو على " ،"Always ONسيتم إيجاد بيانات األجزاء التي يمكن تمييزها بسهولة أكثر وفقاً للحن واإليقاع وإضافتها الى
كل أغنية .ويمكن االستماع الى مقطوعات من األغنیة تتسم بلحن جميل وإيقاع نشيط بصورة متكررة أثناء االستماع بالوظيفة
.ZAPPIN
البرنامج  Content Transferمرفق مع المشغل .للمزيد من التفاصيل حول كيفية تحميل البرنامج  ،Content Transferراجع 
 ""Installing Content Transferفي الجهة الخلفية.

يوجد المغناطيس على الجانب األيسر .ال
تعمد الى وضع بطاقات االئتمان أو
البطاقات المصرفية وغيرها (البطاقات
المشفرة مغناطيسياً) بالقرب من المشغل
عندما ال يكون مخزناً في الحامل لتفادي
تعرض الشيفرة الممغنطة عليها للتلف.

اضغط المشغل في الحامل الى أن
تسمع صوت طقة.

)4-139-337-24(1
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	نسخ البيانات الموسيقية ونقلها

تحضير المشغل لالستعمال

شحن البطارية المحملة في المشغل

بعد شراء هذا المشغل ،قم بشحن البطارية المحملة في المشغل.
 قم بتوصيل المشغل بالقاعدة المرفقة.
 قم بتوصيل كبل  USBالمربوط الى القاعدة بكميبوتر مضبوط على وضع التشغيل.

عند استعمال المشغل ألول مرة أو عند عدم استعمال المشغل لمدة طويلة من الزمن ،قد يستغرق المشغل بعض
الدقائق لبدء عملية الشحن أو قبل يتم تمييز المشغل بواسطة الكمبيوتر.
إذا ظهرت الشاشة التي تشير الى اختيار عمليات التشغيل ،انقر «يلغي».

يمكنك نقل البيانات الموسيقية الى المشغل باستعمال البرنامج  Windows Media Player 11المحمل
على الكمبيوتر لديك.
 قم بنسخ البيانات الموسيقية من االسطوانات  CDوغيرها ونقلها الى البرنامج Windows Media
 Player 11المحمل على الكمبيوتر.

3

االستماع الى الموسيقى

تشغيل المشغل

3

للمزيد من التفاصيل حول نسخ البيانات الموسيقية من االسطوانات  CDوغيرها ،راجع وظيفة المساعدة الخاصة
بالبرنامج  .Windows Media Player 11ال تحتاج الى نسخ البيانات الموسيقية التي كنت قد قمت بنسخها مسبقاً
ونقلها الى البرنامج .Windows Media Player 11

1انقر «نسخ من
القرص المضغوط».

الى الوصلة USB

االستماع العادي

إيقاف المشغل
فصل

ربط

التخطي الى األغنية السابقة/التقديم الى األغنية التالية

 قم بتوصيل المشغل بالمكبيوتر.
 قم بنقل البيانات الموسيقية من البرنامج  Windows Media Player 11الى المشغل.
يومض مصباح إشارة الحالة بسطوع أثناء عملية نقل البيانات الموسيقية الى المشغل.

فحص شحنة البطارية المتبقية

شحنة البطارية المتبقية مشار اليها بوا سطة المصباح  .OPRعند تغير المصباح  OPRالى اللون األحمر ،قم
بإعادة شحن البطارية.
أخضر*

أحمر* يومض باللون األحمر بسرعة

* يومض كل  5ثوان تقريباً.

االستماع الى األغنيات

اضغط القرص الى أن تسمع صوت طقة.
2انقر هنا لبدء
عملية االستدعاء.

عند تفريغ شحنة البطارية بالكامل،
يومض المصباح  OPRباللون األحمر
بسرعة ويتم إصدار صوت إشاري .وال
يمكنك تشغيل المشغل.

2

1

اضغط القرص لبدء االستماع

مصباح إشارة
الحالة

تبدأ عملية الشحن .يومض مصباح إشارة الحالة ببطء أثناء عملية الشحن .عند اكتمال عملية الشحن ،يتوقف مصباح
إشارة الحالة عن الوميض ويصبح معتماً عندما يكون المشغل موصوالً بالكمبيوتر .للمزيد من التفاصيل حول مدة
الشحن وعمر خدمة البطارية ،راجع « المواصفات» الموجودة على الجهة الخلفية.

االستماع بالوظيفة ZAPPIN

قم بتدوير القرص بالكامل بسرعة الى الموضع
( للخلف) أو الى الموضع ( لألمام).

1قم باختيار
األلبومات وغيرها.

االستماع العشوائي

2انقر هنا لنقل البيانات
الى المشغل.

إليقاف االستماع

قم بتزليق المفتاح  SHUFFLEباالتجاه المشار اليه بعالمة
السهم لالستماع الى األغنيات بترتيب عشوائي.

 توجيهات

 راجع « توجيهات حول نقل بيانات الموسيقى» و«مالحظات حول نقل بيانات الموسيقى» واردة على الجهة الخلفية.
 يمكنك أيضاً نقل البيانات الموسيقية باستعمال طريقة أخرى غير البرنامج  .Windows Media Player 11للمزيد من
التفاصيل ،راجع القسم « استعمال البرنامج  »Content Transferالوارد على الجهة الخلفية.

التغيير الى االستماع
بالوظيفة ZAPPIN

يقوم المشغل بتشغيل مقطوعات من األغنية لمدة  4ثوان تقريباً لكل منها.

 إذا لم يتم إيجاد مقطوعة من األغنية يتم تمييزها بسهولة أكثر ،يتم االستماع الى األغنية بعد مرور  45ثانية تقريباً من
بدايتها .إذا كانت مدة االستماع الى األغنية أقل من  45ثانية تقريباً ،يتم االستماع الى األغنبة من نقطة معينة قبل
نهايتها.

احتفظ بالقرص
مضغوطاً أثناء
االستماع الى أن
تسمع الصوت
"."Zappin in

االنتقال الى األغنية السابقة أو الى األغنية التالية أو االستماع العشوائي أثناء االستماع بالوظيفة
ZAPPIN
يمكنك االنتقال الى األغنية السابقة/التالية أو االستماع الى األغنيات بترتيب عشوائي.
في هذه الحالة ،يمكنك استعمال نفس طريقة االستماع العادي.

Zappin in

تغيير مدة االستماع الى مقطوعات من األغنية أثناء االستماع اليها بالوظيفة ZAPPIN

العودة الى االستماع العادي
اضغط القرص أثناء
االستماع بالوظيفة
.ZAPPIN
Zappin out

يمكن ضبط مدة االستماع الى مقطوعات من األغنية على أي من الوضع الطويل " "Longأو الوضع
القصير "."Short
عند القيامك باالحتفاظ بالقرص مضغوطاً الى أن تسمع اإلرشاد
Zappin long
بالصوت " ،"Zappin longتتغير مدة االستماع الى مقطوعات من
Zappin
short
األغنية الى  15ثانية تقريباً (الوضع الطويل) .عند قيامك باالحتفاظ
بالقرص مضغوطاً الى أن تسمع اإلرشاد بالصوت ""Zappin short
أثناء االستماع بالوضع الطويل " ،"Longتعود مدة االستماع الى
مقطوعات من األغنية الى  4ثوان تقريباً (الوضع القصير).
احتفظ بالقرص مضغوطاً الى أن
تسمع أي إرشاد بالصوت.

إليقاف االستماع تماماً أثناء االستماع بالوظيفة ZAPPIN

اضغط القرص للعودة الى االستماع العادي ومن ثم اضغط القرص مرة ثانية.

 توجيهات

 بعد قيامك بضغط القرص ،يومض المصباح  OPRباللون األخضر واألحمر بالتناوب ويتم
إصدار الصوت اإلشاري بصورة متكررة حتى بدء االستماع .يرجى االنتظار الى أن يبدأ
المصباح  OPRفي الوميض ويتوقف صدور الصوت اإلشاري.
 راجع « توجيهات حول االستماع الى الموسيقى» واردة على الجهة الخلفية.

اضغط القرص الى أن تسمع صوت طقة.

توجيهات حول نقل البيانات الموسيقية

 للمزيد من التفاصيل حول تشغيل البرنامج Windows Media
 ،Player 11راجع وظيفة المساعدة الخاصة بالبرنامج أو قم
بزيارة موقع االنترنت التالي:
http://www.support.microsoft.com/

مالحظة حول نقل البيانات الموسيقية

 عند نقل البيانات الموسيقية من البرنامج Windows Media
 Player 11الى المشغل ،ال يمكنك استعمال البرنامج
.Content Transfer
 ال يمكنك تشغيل المشغل أثناء عملية توصيل الجهاز .USB
 ال تعمد الى فصل كبل  USBأثناء وميض مصباح إشارة الحالة
ساطعاً ،وإال فقد يتم تلف البيانات التي يتم نقلها حاليا أو
المخزنة على المشغل.
 إذا قمت بنقل البيانات الموسيقية باستعمال البرنامج
 ،Windows Media Player 11لن يتم تحليل البينات
الموسيقية بواسطة الوظيفة .12 TONE ANALYSIS
الوظيفة  12 TONE ANALYSISالمحملة على البرنامج
 Content Transferيمكن أن تحلل نماذج الصوت لألغنيات.
 بالنسبة لألغنيات التي قمت بنقلها الى المشغل ،ال يمكنك
حذفها مباشرة .عند حذف األغنيات من المشغل ،قم باستعمال
البرنامج المستعمل لنقل األغنيات أو البرنامج Windows
.Explorer

توجيهات حول االستماع الى الموسيقى

تحميل البرنامج Content Transfer

يمكنك استعمال البرنامج  Content Transferلنقل
البيانات الموسيقية من الكمبيوتر الى المشغل .يمكنك
أيضاً استعمال البرنامج  iTunesأو Windows
 Explorerبواسطة سحب-إسقاط البيانات الموسيقية
الى البرنامج  .Content Transferقبل نقل البيانات
الموسيقية باستعمال البرنامج  iTunesأو Windows
 ،Explorerقم بتحميل البرنامج Content Transfer
على الكمبيوتر كما يلي:
 1قم بتوصيل المشغل بالكمبيوتر باستعمال القاعدة.
 2قم باختيار «ابدأ» « -جهاز الكمبيوتر» -
"- "WALKMAN NWZ-W202
" "Storage Mediaومن ثم قم بنسخ الملف
" "PC_Application_Softwareعلى الكمبيوتر.
 3انقر
" "ContentTransferInstaller.exeفي الملف
" "PC_Application_Softwareمرتين.
تبدأ وظيفة توضيح كيفية تشغيل البرنامج
" "Content Transferفي العمل.
قم بتحميل البرنامج  Content Transferالى الكمبيوتر
باتباع التعليمات المعروضة على الشاشة.

استعمال البرنامج Content Transfer

 عند االنتهاء من االستماع الى آخر أغنية ،تتم إعادة بدء
االستماع الى جميع األغنيات من األغنية األولى بصورة مستمرة
تلقائياً.
 مدة االستماع الى مقطوعات من األغنية مضبوطة على الوضع
" "Zappin shortفي المصنع .يمكنك تغيير هذه التهيئة
المبدئية الى الوضع "."Zappin long
 إذا قمت بإيقاف المشغل بربط الجزئين األيمن واأليسر من
المشغل أثناء االستماع بالوظيفة  ،ZAPPINيتم استئناف
االستماع بالوظيفة  ZAPPINفي المرة التالية التي يتم فيها
ضبط المشغل على وضع التشغيل وبدء االستماع.
 يتم االستماع الى األغنيات المخزنة على المشغل بتربيت
أسماء الملفات أو المجلدات (بالترتيب الرقمي أو الهجائي).
وأيضاً عندما تكون جميع الملفات والمجلدات معينة بمراتب
خاصة ،يتم االستماع الى األغنيات المتضمنة في كل مجلد
بترتيب مستوى المراتب.
إذا قمت بإعادة تسمية الملفات أو المجلدات المخزنة على
المشغل ،يتم تغيير ترتيب االستماع الى األغنيات .ولكن ،يتم
تمييز الملفات أو المجلدات المخزنة على المشغل التي تمت
إعادة تسميتها كملفات أو مجلدات مختلفة عن تلك المزودة
باالسم األصلية ،ولذلك يتم تقل الملفات والمجلدات المزودة
باالسم األصلي الى المشغل مرة ثانية.

قم بسحب وإسقاط بيانات األغنيات التي ترغب في
نقلها الى البرنامج  .Content Transferللمزيد من
التفاصيل حول كيفية تشغيل البرنامج  ،iTunesراجع
وظيفة المساعدة الخاصة بالبرنامج.
مالحظة

بخصوص عمليات التشغيل
األخرى

نقل بيانات األغنيات باستعمال البرنامج Windows
Explorer

ضبط مستوى الصوت

اضبط مستوى الصوت باستعمال الزر  .VOL+/-يمكن
ضبط مستوى الصوت بـ  31مرحلة من  0الى  .30وهو
مضبوطاً على " "15في المصنع .إذا قمت بإيقاف
المشغل أو إيقاف االستماع مع كون مستوى الصوت
مضبوطاً على " ،"0سيتم ضبط مستوى الصوت على ""1
تلقائياً عند بدء االستماع في المرة التالية.

نظام تحديد مستوى الصوت تلقائيا
()AVLS

إذا قمت بضبط هذا النظام ( )AVLSعلى وضع
التشغيل ،يمكنك تحديد مستوى الصوت األقصى لحماية
أذنيك وتفادي صرف انتباهك واالستماع الى الموسيقى
بمستوى صوت مريح.
هذا النظام ( )AVLSمضبوط على وضع اإليقاف في
المصنع.
 1اربط الجزئين األيمن واأليسر من المشغل إليقاف
تشغيله.
 2افصل المشغل الى الجزئين األيمن واأليسر.
ً
 3احتفظ بالقرص مضغوطاً لمدة  5ثوان تقريبا مع
كون الزر  VOL+مضغوطاً الى أن يضيء مصباح
إشارة الحالة.

ينطفئ مصباح إشارة الحالة عند رفع إصبعك عن القرص
والزر  .VOL+يومض المصباح  OPRمرتين باللون األخضر
مما يشير الى أن النظام ( )AVLSمضبوط على وضع
التشغيل .يتم ضبط الصوت على مستوى معتدل.
إلعادة ضبط هذا النظام ( )AVLSعلى وضع اإليقاف ،قم بتكرار
الخطوات  1الى  .3عند ضبط النظام ( )AVLSعلى وضع
اإليقاف ،يومض المصباح  OPRمرتين باللون األحمر في الخطوة
.3

يمكنك نقل البيانات الموسيقية باستعمال البرنامج
 iTunesأو  Windows Explorerبواسطة سحبها-
إسقاطها الى البرنامج .Content Transfer
مالحظات

 ال يمكن للبرنامج  Content Transferنقل بيانات األغنيات
 DRMالى المشغل.
 ال يمكنك حذف بيانات األغنيات التي قمت بنقلها الى
المشغل على المشغل نفسه مباشرة .عند حذف األغنيات من
المشغل ،قم باستعمال البرنامج .Content Transfer

نقل بيانات األغنيات من البرنامج  iTunesعبر
البرنامج Content Transfer

 للمزيد من التفاصيل حول قيود نقل بيانات األغنيات من
 ،iTunesيرجى زيارة موقع انترنت المساعدة (« مواقع
انترنت مساعدة الزبائن»).

يوجد طريقتان من نقل بيانات األغنيات باستعمال
البرنامج  Windows Explorerكما يلي:
 اسحب-وافلت بيانات األغنيات المراد نقلها الى
البرنامج .Content Transfer
 اسحب األعنيات وافلتها مباشرة في «جهاز الكمبيوتر»
 "- "WALKMAN NWZ-W202"."Storage Media
مالحظات

 ال يتم تحليل بيانات األغنيات التي قمت بنقلها مباشرة بواسطة
عملية سحبها وإسقاطها الى المشغل باستعمال الوظيفة
.12 TONE ANALYSIS
 يمكن تمييز المجلدات بما يصل الى  8مستويات تحت
"."Storage Media

صياغة المشغل

 4قم بتدوير القرص خالل  30ثانية بعد إضاءة
المصباح  OPRباللون األحمر.

ينطفئ مصباح إشارة الحالة .يضيء المصباح  OPRباللونين
األخضر واألحمر بالتناوب لكل مرة يتم فيها تدوير القرص.

 5اضغط القرص أثناء إضاءة المصباح  OPRباللون
األخضر.

يومض المصباح  OPRباللون األخضر بسرعة ويتم تنفيذ
عملية الصياغة .عند انطفاء المصباح  ،OPRفإنه يشير الى
اكتمال عملية الصياغة.
إذا قمت بضغط القرص أثناء إضاءة المصباح  OPRباللون
األحمر أو عند انقضاء  30ثانية ،سيتم إلغاء عملية الصياغة.

تحديث البرنامج المحمل على المشغل

يمكنك تحديث البرنامج المحمل على المشغل ،مما
يؤدي الى إضافة وظائف جديدة الى المشغل .للمزيد
من التفاصيل حول المعلومات عن أحدث برنامج وكيفية
تحميله ،قم بزيارة موقع انترنت مساعدة الزبائن.
 1قم بتنزيل برنامج التحديث الى الكمبيوتر من
موقع االنترنت.
 2قم بتوصيل المشغل بالكمبيوتر باستعمال القاعدة
وابدأ تشغيل برنامج التحديث.
 3قم باتباع التعليمات المعروضة على الشاشة
لتحديث البرنامج الخاص بالمشغل.

عرض المعلومات عن المشغل

قبل تحديث البرنامج ،افحص العملومات عن المشغل
مثل إسم الموديل وغيره .لفحص المعلومات ،قم
بتوصيل المشغل بالكمبيوتر باستعمال القاعدة وافتح
" "information.txtفي «جهاز الكمبيوتر» -
"."WALKMAN NWZ-W202

تسجيل منتجك

للحصول على مساعدة الزبائن مثل خدمة تحديث
البرامج الخاصة بالمشغل بسهولة ،يرجى تسجيل
منتجك 1*.افتح المجلد الخاص باسم دولتك/منطقتك
في« :جهاز الكمبيوتر» WALKMAN NWZ-" -
 - "Storage Media" - "W202المجلد "،"Support
2
ومن ثم انقر "*"Customer_Registration_XX
مرتين.

* 1من المطلوب الرقم التسلسلي الخاص بهذا المشغل عند
تسجيل منتجك .يوجد الرقم على الجهة الخلفية من المشغل.
* 2يتم عرض اسم الدولة/المنطقة في الموضع " "XXالتالية.

دليل تحري الخلل واصالحه

إذا لم يعمل المشغل كما متوقع منه ،حاول تنفيذ
الخطوات التالية لحل المشكلة.
 1قم بإيجاد األعراض التي تشير الى المشكلة في
«األعراض واإلجراءات التصحيحية» وحاول أي من
اإلجراءات التصحيحية المدرجة.
 2قم بتوصيل المشغل بالكمبيوتر باستعمال القاعدة
لشحن البطارية.

قد تتمكن من التغلب على بعض المشاكل بشحن البطارية.

 3اضغط زر إعادة الضبط  RESETباستعمال دبوس
صغير ،الخ فقط عندما يكون المشغل متوقفاً عن
العمل.
إذا قمت بضغط زر إعادة الضبط  RESETأثناء تشغيل
المشغل ،قد يتم مسح البيانات والتهيئات المخزنة على
المشغل.

إذا قمت بصياغة المشغل ،سيتم مسح جميع البيانات
وستعود جميع التهيئات الى الحالة المبدئية.
مالحظات

 يمكنك صياغة المشغل عندما يكون متوقفاً عن العمل.
 ال يمكنك صياغة المشغل عندما يكون المصباح  OPRمضيئاً
باللون األحمر بسبب انخفاض مستوى شحنة البطارية
المتبقية.
 سيتم مسح جميع البيانات المخزنة على المشغل.
 سيتم حذف البرنامج  Content Transferالمتضمن مع
المشغل أيضاً .قم بتنزيل البرنامج  Content Transferمن
موقع االنترنت لمساعدة الزبائن إذا استدعى األمر.
 1اربط الجزئين األيمن واأليسر من المشغل إليقاف

تشغيله.
 2افصل المشغل الى الجزئين األيمن واأليسر.
 3احتفظ بالقرص مضغوطاً لمدة  15ثانية الى أن
يومض مصباح إشارة الحالة بسرعة.

ارفع إصبعك عن القرص .يضيء المصباح  OPRباللون
األحمر.

األعراض واإلجراءات التصحيحية

ال يمكن شحن البطارية باستعمل المشغل.

 المشغل غير موصول بالقاعدة المرفقة بصورة صحيحة.
 افصل توصيل  ،USBومن ثم قم بتوصيله مرة ثانية.
 قم باستعمال القاعدة المرفقة.
 تحاول شحن البطارية في درجة الحرارة المحيطة خارج النطاق
من  5°Cالى  35°Cم.
 قم بشخن البطارية في درجات حرارة محيطة تتراوج من
 5°Cالى  35°Cم.
 ال يكون الكمبيوتر في وضع التشغيل.
 قم بتشغيل الكمبيوتر.
 يكون الكمبيوتر في وضع النوم.
 قم بإلغاء وضع النوم.
 إذا لم توجد أي من األعراض الواردة أعاله ،اضغط زر إعادة
الضبط  RESETومن ثم أعد توصيل .USB

یتم إكمال عملية الشحن بسرعة جداً.

 إذا كانت البطارية مشحونة بصورة كافية عند بدء عملية
الشحن ،يستغرق األمر وقتاً قليلة الكتمال عملية الشحن.

ال يتم ضبط المشغل على وضع التشغيل.

 الجزئان األيمن واأليسر من المشغل موصولين.
 افصلهما واضغط القرص.
 شحنة البطارية المتبقية غير كافية.
 قم بشحن البطارية بواسطة توصيل المشغل بالكمبيوتر
(« شحن البطارية المحملة في المشغل» على الجهة
األمامية).

يستغرق األمر وقتاً طوي ًال لبدء تشغيل المشغل.

 قد يستغرق األمر وقتاً طوي ًال لبدء تشغيل المشغل عندما تكون
الكثير من الملفات والمجلدات مخزنة على المشغل .عند بدء
تشغيل المشغل ،يتم إصدار صوت إشاري.

يومض المصباح  OPRباللون األحمر ويتم إصدار
صوت إشاري طويل وال يتم ضبط الشاشة على وضع
التشغيل.
 شحنة البطارية المتبقية منخفضة.
 قم بشحن البطارية (« شحن البطارية المحملة في
المشغل» على الجهة األمامية).

يومض المصباح  OPRباللون األحمر ويتم إصدار
صوت إشاري قصير وال يتم ضبط الشاشة على وضع
التشغيل.
 لم يتم إكمال عملية صياغة المشغل أو قمت بصياغة المشغل
على الكمبيوتر.
 أعد محاولة صياغة المشغل (« صياغة المشغل»).

يكون عمر خدمة البطارية قصيراً.

 درجة الحرارة التشغيلية أقل من  5°Cم.
 يصبح عمر خدمة البطارية أقصر بسبب خصائص البطارية.
ال يدل هذا على وجود خلل.
 مدة شحن البطارية غير كافية.
 قم بشحن البطارية الى أن يضيء مصباح إشارة الحالة.
يومض مصباح إشارة الحالة أثناء عملية الشحن.
 لم يتم استعمال المشغل لمدة طويلة من الزمن.
 سيتم تحسين فعالية البطارية بتكرار شحن البطارية/تفريغ
شحنة البطارية.
 إذا أصبح عمر خدمة البطارية الى نصف مدة االستعمال
العادية حتى بعد شحن البطارية بالكامل ،فإنه يشير الى أنه
يجب عليك استبدال البطارية.
 اتصل بأقرب وكيل سوني .Sony

ال يمكن نقل بيانات األغنيات الى المشغل.

 المشغل غير موصول بالقاعدة المرفقة بصورة صحيحة.
 افصل توصيل  USBومن ثم قم بتوصيله مرة ثانية.
 ال توجد مساحة متوفرة كافية في الذاكرة المركبة ضمناً.
 قم بنقل أي من يبانات األغنيات غير الضرورية الى
الكمبيوتر لزيادة مساحة متوفرة.
 يمكن نقل ما يصل الى  2,000أغنية و 500مجلد الى
المشغل.
 ال يمكنك نقل ملفات مسجلة بصيغ غير متوافقة مع المشغل.
 قم بنقل الملفات المسجلة بالصيغة المتوافقة مع المشغل
(« صيغة الملف المتوافقة»).
 قد ال يتم نقل بيانات األغنيات ذات مدة االستماع المحددة
بسبب القيود المضبوطة من قبل الجهة المالكة لحقوق الطبع.
للمزيد من التفاصيل حول التهيئات لكل ملف صوتي ،اتصل
بالموزع.

ال يمكن االستماع الى أي من األغنيات.

 4تحقق من المعلومات عن المشكلة المعروضة على
موقع انترنت المساعدة (« موقع انترنت
مساعدة الزبائن»).
 5إذا أخفقت الطرق المدرجة أعاله في التغلب على
المشكلة ،اتصل بأقرب وكيل سوني .Sony

 المشغل موصول بالكمبيوتر عبر توصيل .USB
 ال يمكنك تشغيل المشغل عندما يكون موصوالً بالكمبيوتر.

يتم االستماع الى األغنيات بصورة مختلفة عن
ترتيب قائمة العرض.

 يتم االستماع الى األغنيات التي تم نقلها الى قائمة العرض
بالترتيب الذي يقوم المشغل بتحديده وليس بترتيب األغنيات
الموجودة في قائمة العرض (« توجيهات حول االستماع
الى الموسيقى»).

يضيء المصباح  OPRباللون األحمر ويتم إصدار
صوت إشاري قصير بصورة مستمرة وال يتم االستماع
الى أي من األغنيات.
 ال توجد أي من األغنيات يمكن االستماع اليها على المشغل.
 قم بنقل بيانات األغنيات الى المشغل.
 تحاول االستماع الى ملف مسجل بصيغة غير متوافق مع
المشغل أو ملف .DRM
 قم بنقل الملفات المسجلة بالصيغة المتوافقة مع المشغل
(« صيغة الملفة المتوافقة») .إذا كانت الملفات غير
القابلة لالستماع غير ضرورية ،قم بحذفها عن المشغل.

ال يتم إصدار أي صوت.

 مستوى الصوت مضبوط على الصفر.
 قم بزيادة مستوى الصوت.

مستوى الصوت غير كاف.

 نظام تحديد مستوى الصوت تلقائياً ( )AVLSمضبوط على
وضع التشغيل.
 قم بتغيير تهيئة هذا النظام ( )AVLSالى وضع اإليقاف
(« نظام تحديد مستوى الصوت تلقائياً (.)»)AVLS

يضيء المصباح  OPRباللون األحمر أثناء االستماع
وتسمع اإلرشاد بالصوت "."EXPIRED

 تم انقضاء مدة تقييد االستماع الى األغنية أو وصلت مرات
االستماع الى الحد األقصى المقيد وفقاً لحاالت الموافقة.
 قم بزيارة موقع االنترنت الخاص بالموزع الذي قمت بشراء
األغنية منه وقم بتحديثها.
 إذا كانت األغنية غير ضرورية ،قم بحذفها عن المشغل.

ال يتم االستماع الى مقطوعة من األغنية تتسم بلحن
جميل وإيقاع نشيط باستعمال الوظيفة .ZAPPIN
 لم يتم تحليل األغنية بالوظيفة .12 TONE ANALYSIS
 قم بنقل األغنيات باستعمال البرنامج Content Transfer
الذي يقوم بتحليل األغنيات بواسطة الوظيفة
.12 TONE ANALYSIS
 تأكد مما إذا كانت الوظيفة 12 TONE ANALYSIS
مضبوطة على الوضع التلقائي " "Automaticأو وضع
التشغيل دائماً "."Always ON

تنبيهات احتياطية

اشعار للزبائن :المعلومات التالية قابلة للتطبيق فقط على
األجهزة المباعة في البلدان التي تطبق تعليمات االتحاد األوروبي
مصنِّع هذا الجهاز هو شركة سوني  ،Sonyوعنوانها
.1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan
الممثل المرخص لشركة  EMCوسالمة المنتجات هو شركة
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger, Strasse 61,
 .70327 Stuttgart, Germanyلطلب أية خدمات أو قضايا
تتعلق بالضمان ،يرجى مراجعة العناوين المدرجة في الوثائق
المنفصلة الخاصة بالخدمة أو الضمان.

معلومات ضمان السالمة

حول شحن البطارية

 ال تدع المشغل موصوالً لفترة طويلة من الزمن بجهاز كمبيوتر
محمول غير موصول بمصدر طاقة التيار المتردد ،ألن المشغل
قد يستهلك شحنة بطارية الكمبيوتر.
 قد تختلف مدة الشحن وفقاً للحاالت التي تستعمل فيها
البطارية.
 إذا لم تكن تنوي استعمال المشغل ألكثر من نصف سنه،
اشحن البطارية مرة على األقل كل  6إلى  12شهراً من أجل
صيانة البطارية.

حول السالمة

 تأكد من عدم مالمسة أطراف اتصال المشغل مع أشياء معدنية
أخرى.
 ال تلمس البطارية القابلة العادة الشحن بأدي مكشوفة اذا
تسرب منها السائل .بما أن سائل البطارية يمكن أن يبقى على
المشغل ،اتصل بأقرب وكيل سوني  Sonyاذا تسرب سائل
البطارية .إذا دخل السائل في عينيك ،ال تفرك عينيك حيث قد
يؤدي ذلك إلى العمى .اغسل عينيك بماء نظيف ،واستشر
طبيبك.
كذلك ،اذا تسرب السائل إلى جسدك ومالبسك ،اغسله فوراً .إذا
لم تقم بذلك ،قد يؤدي إلى االصابة بحروق أو جروح .إذا
تعرضت لالصابة بحروق أو جروح بسبب السائل المتسرب من
البطارية ،استشر طبيبك.
 ال تسكب الماء على المشغل وال تضع عليه أي اشياء غريبة.
القيام بذلك قد يتسبب في نشوب حريق أو حدوث صدمة
كهربائية.
إذا حدث ذلك ،اطفئ المشغل فوراً ،وافصل كبل  USBمن
المشغل ،واستشر أقرب وكيل سوني  Sonyأو مركز خدمات
سوني .Sony
 ال ترمي المشغل في النار.
 ال تقم بتفكيك المشغل أو اجراء تعديالت عليه .القيام بذلك
قد يتسبب في حدوث صدمة كهربائية .استشر أقرب وكيل
سوني  Sonyأو مركز خدمات سوني  Sonyالستبدال البطاريات
القابلة العادة الشحن أو الجراء الفحص الداخلي أو التصليح.

حول التركيب

 ال تضع أي أشياء ثقيلة فوق المشغل وال تجعل المشغل
يتعرض لصدمة قوية .قد يؤدي ذلك إلى حدوث خلل أو تلف.
 ال تعمد مطلقاً إلى استعمال المشغل عندما يكون معرضاً
الضاءة قوية أو درجة حرارة عالية أو رطوبة كثيفة أو اهتزاز
قوي .قد يتشوه المشغل أو يتغير لونه أو يتعرض للتلف.
 ال تترك الجهاز معرض لدرجة حرارة عالية ،كأن يكو في سيارة
مصفوفة تحت أشعة الشمس المباشرة.
 ال تترك المشغل في مكان معرض لغبار كثيف.
 ال تترك المشغل على سطح غير مستقر أو في مكان مائل.
 إذا تسبب المشغل في انقطاع استقبال الراديو أو التلفزيون،
اطفئ المشغل واحركه بعيداً عن الراديو أو التلفزيون.
 ال تعرض المشغل للماء .المشغل غير مقاوم للماء.
احرص على اتباع التنبيهات االحتياطية التالية.
– احرص على عدم رمي المشغل في المغسلة أو حاوية أخرى
مملؤة بالماء.
– ال تستعمل المشغل في بيئات رطبة أو في طقس ردئ،
أثناء سقوط المطر أو الثلوج مث ًال.
– ال تدع المشغل يصبح رطباً.
إذا لمست المشغل بأيدي مبتلة ،أو وضعت المشغل في
قطعة قماش رطبة ،قد يصبح المشغل رطباً وقد يتسبب
ذلك تعرض المشغل لخلل.
 عند فصل المشغل الى الجزئين األيمن واأليسر ،تأكد من
مسكهما بيديك بإحكام .إذا قمت بسحب حزام العنق ،فإنه قد
يؤدي الى تلف حزام العنق.
 قد ُتتلف سماعات االذن بسبب التخزين أو االستعمال لفترة
طويلة.
 عند تخزين المشغل مع كونه موصوالً بالقاعدة المرفقة ،ضع
القاعدة على مكان مسطح وتجنب تعرضها لصدمة.
 ال تعمد الى وضع أي من بطاقات الدفع أو بطاقات االئتمان
المركب فيها الترميز المغناطيسي بالقرب من المشغل عندما ال
يكون المشغل مخزناً في الحامل المرفق ،وإال فقد يتم إلحاق
ضرر بالبطاقات بفعل المغناطيس المركب في المشغل.

مالحظة حول الكهرباء االستاتيكية

في الجو الجاف جداً ،قد تشعر برنين خفيف في أذنيك .هذا
ناشئ عن الكهرباء االستاتيكية المتراكمة في جسمك وال يدل
على وجود خلل في المشغل.
يمكن تقليل هذا المؤثر الى الحد األدنى بواسطة ارتداء مالبس
مصنوعة من مواد طبيعية.

حول الحرارة الداخلية

 قد تتراكم الحرارة داخل المشغل أثناء الشحن اذا تم استعماله
لفترة طويلة من الزمن.

لضمان سالمة االستماع

ال تستعمل سماعات الرأس خالل قيادة السيارة؛ قد يؤدي ذلك
إلى مخاطر وقوع حادث مروري كما انه مخالف للقوانين في
الكثير من المناطق.

سالمة الطريق

 تجنب االستماع بواسطة سماعات الرأس في أماكن يجب أن ال
يكون السماع فيها ضعيفاً.

تفادي تعرض السمع للرض

 تجنب استعمال سماعات الرأس عندما يكون مستوى الصوت
عال .ينصح خبراء االستماع بعدم االستماع بشكل مستمر
وبصوت عال واالستماع للعرض المتواصل .إذا أحسست بسماع
طنين في أذنيك ،قم بتخفيض مستوى الصوت أو امتنع عن
االستماع المستمر.
ال ترفع مستوى الصوت فجأة ،خصوصاً عند استعمال سماعات
الرأس  .ارفع مستوى الصوت تدريجياً بحيث ال تتعرض اذنيك
لألذى.

االهتامم بأمور أخرى

 حافظ على مستوى الصوت بمستوى معتدل .سيسمح لك ذلك
بسماع األصوات في الخارج ومرعاة األشخاص اآلخرين من
حولك.

تحذير

حول التنظيف

 قم بتنظيف هيكل المشغل بخرقة ناعمة ،كقطعة القماش
المخصصة لتنظيف النظارات.
 إذا اصبح هيكل المشغل متسخاً جداً ،قم بتنظيفه بخرقة
ناعمة مرطبة بقليل من الماء أو محلول تنظيف معتدل.
 ال تستعمل أي نوع من الحشيات الكاشطة أو مساحيق
التنظيف أو المذيبات كالبنزين أو الكحول ،حيث يمكن أن
تؤدي إلى تشوه طالء الهيكل.
 ال تدع الماء يتسرب إلى المشغل من الفتحات القريبة من
الموصل.
 لتنظيف سماعات االذن ،قم بإخراجها من سماعات الرأس،
واغسلها باليد مستخدماً محلول مخفف متعادل .قم بتجفيفها
بشكل كاف بعد غسلها قبل االستعمال.

حول البرنامج

 قوانين حقوق النشر تمنع اعادة انتاج البرنامج أو الدليل سواء
كان جزئياً أو كلياً ،أو تأجير البرنامج دون الحصول على اذن
من مالك حقوق النشر.
 شركة سوني  SONYلن تكون مسؤولة بأي حال من األحوال
عن أي اضرار مالية أو عند فقدان المكاسب ،بما في ذلك
االدعاءات التي تقيمها أطراف ثالثة ،ناجمة عن استعمال
البرنامج المرفق مع هذا المشغل.
 ال يمكن استعمال هذا البرنامج المرفق مع المشغل مع جهاز
آخر غير الجهاز المخصص.
 يرجى االنتباه إلى أنه ،نظراً للجهود المتواصلة لتحسين
الجودة ،قد تتغير مواصفات البرنامج دون اشعار مسبق.
 القيام بتشغيل هذا المشغل مع برنامج غير البرنامج المرفق
غير مشمول بالضمان.
 القدرة على عرض اللغات في البرنامج المرفق تعتمد على
برنامج التشغيل المركب في جهازك الكمبيوتر .للحصول على
أفضل النتائج ،يرجى ضمان توافقية برنامج التشغيل المركب
مع اللغة التي ترغب بعرضها.
– ال نضمن امكانية عرض جميع اللغات بشكل مناسب على
البرنامج المرفق.
– قد ال يتم عرض الرموز التي يكتبها المستخدم وبعض الرموز
الخاصة.
 من المفترض أن الشروحات الواردة في هذا الدليل تجعلك
ملماً بعمليات التشغيل األساسية على كمبيوتر .Windows
للتفاصيل عن استعمال جهازك الكمبيوتر ونظام التشغيل،
يرجى مراجعة كتيبات التشغيل الخاصة.
 األغنيات المسجلة محددة لالستعمال الشخصي فقط .القيام
باستعمال األغنية خارج هذا الحد يتطلب الحصول على
ترخيص من مالكي حقوق النشر.
 سوني  Sonyغير مسؤولة عن عدم اكتمال عمليات التسجيل/
التحميل أو عن تلف البيانات بسبب مشاكل تحدث في
المشغل أو في الكمبيوتر.

حول بيانات العينة*

1

هذا المشغل يحتوي على بيانات العينة مركبة فيه مسبقاً.
إذا حذفت بيانات العينة ،ال يمكنك استعادتها ،كما اننا ال تقدم
لك خدمة استبدال أي من البيانات.
* 1في بعض البلدان /المناطق لم يتم تركيب بعض بيانات
العينة.

المواصفات

صيغة الملف المتوافقة
صيغ الصوت ()Codec

MP3

 في حالة حدوث برق أثناء استعمال المشغل ،اطفئ سماعات
الرأس فوراً.
إذا شعرت بحساسية من سماعات الرأس المرفقة ،أوقف
استعمالها حاالً واستشر الطبيب.

حول االستعمال

 ال تعمد الى استعمال هذا المشغل أثناء قيادة السيارة أو
الدراجة الهوائية أو أثناء تشغيل أية سيارة مجهزة بالمحرك.
ينبغي عليك توخي الحذر الشديد أو إيقاف استعمال المشغل
في ظروف خطيرة جداً.
 امتنع عن استعمال المشغل تزامناً مع بث اعالنات الطيران
عند االقالع والهبوط في المطار.
 يجب االنتباه إلى أن الرطوبة قد تتكثف مؤقتاً في بعض
الحاالت مث ًال عند نقل المشغل بسرعة من بيئة تكون فيها
درجة الحرارة منخفضة إلى بيئة درجة حرارتها عالية أو
استعماله في غرفة تم تشغيل جهاز التدفئة فيها للتو.
تكثف الرطوبة يولد ظاهرة تجعل الرطوبة تتجمع على األسطح
كاللوحات المعدنية ،الخ ،ومن ثم تتحول إلى سائل.
إذا تكثفت الرطوبة على المشغل ،اتركه مطفئ إلى أن تتبخر
الرطوبة .إذا استعملت المشغل مع تكثف الرطوبة فيه ،قد
يحدث خلل.

WMA

*AAC-LC

2

صيغة ملف الوسائط :صيغة الملف
)MPEG-1 Layer3( MP3
الحقة الملف.mp3 :
نسبة البت 32 :الى  320بت لكل
ثانية
(متوافق مع نسبة البت المتغيرة
())VBR
تردد اختيار العينات*،44.1 ،32 :1
 48كيلو هرتز
صيغة ملف الوسائط :صيغة
الملف ASF
الحقة الملف.wma :
نسبة البت 32 :الى  192كيلو
بت لكل ثانية
(متوافق مع نسبة البت المتغيرة
())VBR
تردد اختيار العينات*:1
 44.1كيلو هرتز
*متوافق مع WM-DRM 10
صيغة ملف الوسائط :صيغة
الملف MP4
الحقة الملف.m4a ،4*.mp4 :
نسبة البت 16 :الى  320كيلو
بت لكل ثانية
(متوافق مع نسبة البت المتغيرة
3
(*))VBR
تردد اختيار العينات*،8 :1
،32 ،24 ،22.05 ،16 ،12 ،11.025
 48 ،44.1كيلو هرتز

* 1قد ال يتم تطبيق تردد اختيار العينات الى جميع أجهزة
التشفير.
* 2ال يمكن االستماع الى الملفات  AAC-LCالمحمية بواسطة
حقوق الطبع.
* 3نسب البت غير القياسية أو نسب البت غير المضمونة
مشمولة وفقاً لتردد اختيار العينات.

* 4عند نقل الملفات ذات هذه الالحقة بواسطة السحب
واإلسقاط من متصفح  Windows Explorerالى هذا
المشغل ،قد يتم عرض رسالة التحقق على جهازك الكمبيوتر.
إذا تم عرض هذه الرسالة ،انقر «نعم» أو «نعم للكل» أو أعد
نقل الملفات باستعمال البرنامج Content Transfer

أقصى حد من عدد األغنيات والمدة القابلة
للتسجيل (تقريباً)

يتم حساب المدة التقريبية وفقاً للحالة تقوم فيها بنقل األغنية مدتها 4
دقائق بالصيغة  .MP3قد يختلف عدد األغنيات المسجلة بصيغة الملف
المتوافقة األخرى ومدتها االجمالية عن تلك المسجلة بالصيغة .MP3
المدة
األغنيات
نسب البت
 85ساعة و 40دقيقة
1,285
 48كيلو بت لكل ثانية
 64ساعة و 20دقيقة
965
 64كيلو بت لكل ثانية
 32ساعة و 00دقيقة
 128كيلو بت لكل ثانية 480
 16ساعة و 00دقيقة
 256كيلو بت لكل ثانية 240
 12ساعة و 40دقيقة
 320كيلو بت لكل ثانية 190

سماعات الرأس

 النوع :مغلق ،ديناميكي
 وحدة التشغيل :نوع قبة  13.5مم (من النوع )CCAW

السعة (السعة المتوفرة من قبل المستخدم)*

1

 2جيجابايت (تقريباً 1.73 ،جيجابايت  1,858,600,960 -بايت)

* 1قد تختلف سعة التخزين المتوفرة للمشغل.
يتم استعمال جزء من الذاكرة لوظائف التحكم في البيانات.

التوصيل البيني

المقبس USB mini-B
( Hi-Speed USBمتوافق مع )USB 2.0

درجات الحرارة التشغيلية

 5ºCم الى  35ºCم

مصدر الطاقة

 بطارية ايون الليثيوم القابلة للشحن المركبة ضمناً
 الطاقة ( USBيتم إمدادها من الكمبيوتر عبر الحامل)

مدة الشحن

الشحن بالقاعدة USB
 1.5ساعة تقريباً

شحن البطارية السريع

بواسطة شحن البطارية لمدة  3دقائق تقريباً ،يمكنك االستماع لما يصل
الى  90دقيقة تقريباً.

عمر خدمة البطارية (االستماع المستمر)

تختلف المدة المعروضة أدناه وفقاً لدرجة الحرارة المحيطة بالمشغل
أو حاالت استعمال المشغل.
عند االستماع الى الملف  MP3المسجل بـ  128كيلو بت لكل ثانية:
 12ساعة تقريباً
عند االستماع الى الملف  WMAالمسجل بـ  128كيلو بت لكل ثانية:
 10ساعة تقريباً
عند االستماع الى الملف  AAC-LCالمسجل بـ  128كيلو بت لكل
ثانية 10 :ساعة تقريباً

الوزن

 35جرام تقريباً

متطلبات النظام

 الكمبيوتر
الكمبيوتر  IBM PC/ATأو الكمبيوتر المتوافق معه المركبة فيه أنظمة
1
التشغيل التالية* مسبقاً:
 Service Pack 2( Windows XP Home Editionأو أحدث)
 Service Pack 2( Windows XP Professionalأو أحدث)
)Service Pack 1( Windows Vista Home Basic
)Service Pack 1( Windows Vista Home Premium
)Service Pack 1( Windows Vista Business
)Service Pack 1( Windows Vista Ultimate
غير متوافق مع إصدار  64بت من نظام التشغيل.
غير متوافق مع أنظمة تشغيل غير تلك الموضحة أعاله.
* 1باستثناء إصدارات نظام التشغيل غير مدعومة من .Microsoft
 وحدة المعالجة المركزية Pentium III 1.0 :جيجا هرتز أو أعلى
 256 :RAM ميجابايت أو أكثر (لبرنامج التشغيل )Windows XP
و 512ميجابايت أو أكثر (لبرنامج التشغيل )Windows Vista
 مشغل القرص الصلب :مساحة متوفرة أكثر من  380ميجابايت
 لوح الصوت
 شاشة العرض:
تحليل الشاشة  600 × 800 :بيكسيل (أو أعلى)
(الموصى به 768 × 1,024 :أو أعلى)
األلوان 8 :بت أو أعلى (الموصى به 16 :بت)
 المنفذ ( USBالموصى به)Hi-Speed USB :
 من المطلوب البرنامج  Internet Explorer 6.0أو أعلى والبرنامج
.Windows Media Player 11
 من المطلوب تحميل  Adobe Flash Player 8أو أعلى.
 من المطلوب توصيل االنترنت الواسع الموجات الستعمال وظيفة
توزيع الموسيقى االلكتروني ( )EMDأو لزيارة موقع االنترنت.
ال نضمن تشغيل المشغل مع جميع الكمبيوترات حتى إذا كانت تلبي
متطلبات النظام الواردة أعاله.
غير متوافق مع البيئات التالية:
 الكمبيوترات أو أنظمة التشغيل التي تم تركيبها شخصياً.
 البيئة التي تم فيها تحديث نظام التشغيل المركب أص ًال الى نظام
تشغيل آخر.
 البيئة التي توجد فيها أنظمة تشغيل متعددة.
 البيئة التي توجد فيها شاشات عرض متعددة.
Macintosh 
التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

مواقع انترنت مساعدة الزبائن

إذا كان لديك أي من االستفسارات عن هذا المنتج أو
المشاكل فيه ،أو إذا كنت ترغب بالحصول على المعلومات
عن البنود المتوافقة مع هذا المنتج ،قم باستعمال الملف
الخاص بالوصول الى موقع االنترنت لمساعدة الزبائن
الخاص بدولتك/منطقتك المحفوظ في الذاكرة .افتح
المجلد الخاص باسم دولتك/منطقتك في« :جهاز
الكمبيوتر» - "WALKMAN NWZ-W202" -
" - "Storage Mediaالمجلد " ،"Supportومن ثم انقر
" *"Customer_Support_XXمرتين.
* يتم عرض اسم الدولة/المنطقة باستعمال المختصرات
" "XXالتالية.
إذا لم تقم باستعمال الملفات الخاصة بالوصول الى موقع
االنترنت ،قم بزيارة أحد مواقع االنترنت التالية.
للزبائن في الواليات المتحدة األمريكية:
http://www.sony.com/walkmansupport
للزبائن في كندا:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
للزبائن في أوروبا:
http://support.sony-europe.com/DNA
للزبائن في أمريكا الالتينية:
http://www.sony-latin.com/index.crp
للزبائن في البلدان /المناطق األخرى:
http://www.sony-asia.com/support
للزبائن الذين اشتروا الموديالت للمخصصة للبلدان ما وراء
البحار:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/

تنبيهات احتياطية

التخلص من األجهزة الكهربائية واإللكترونية القديمة
(قابل للتطبيق في بلدان االتحاد األوروبي والبلدان
األوروبية األخرى مع أنظمة تجميع مستقلة)

هذه العالمة على المنتج أو على العبوة تشير إلى
أن هذا المنتج سوف لن يتم التخلص منه
كنفايات منزلية .وبدالً من ذلك يجب رميه في
نقطة تجميع مخصصة العادة تدوير األجهزة
الكهربائية واإللكترونية .بضمان رمي هذا المنتج
بشكل صحيح ،ستساعد في منع حدوث عواقب
سلبية محتملة على البيئة وصحة البشر ،والتي
يمكن أن تحدث بسبب رمي هذا الجهاز بطريقة غير صحيحة.
اعادة تدوير المواد سيساعد في حماية الموارد الطبيعية .لمزيد
من المعلومات التفصيلية عن اعادة تدوير هذا المنتج ،يرجى
االتصال بالدائرة المدنية المحلية أو مركز خدمات التخلص من
النفايات المنزلية أو المحل الذي اشتريت هذا الجهاز منه.

التخلص من نفايات البطاريات (قابل للتطبيق في
بلدان االتحاد األوروبي والبلدان األوروبية األخرى
مع أنظمة تجميع مستقلة)

هذه العالمة على البطارية أو على العبوة تشير
إلى أن هذه البطارية المرفقة مع هذا الجهاز
سوف لن يتم التخلص منه كنفايات منزلية.
بضمان رمي هذا البطاريات بشكل صحيح،
ستساعد في منع حدوث عواقب سلبية محتملة
على البيئة وصحة البشر ،والتي يمكن أن تحدث
بسبب رمي هذه البطارية بطريقة غير صحيحة .اعادة تدوير
المواد سيساعد في حماية الموارد الطبيعية.
في حالة المنتجات التي تتطلب توصيل بالبطارية المدمجة،
لدواي السالمة أو األداء أو سالمة البيانات ،يجب استبدال هذه
البطارية من قبل فني خدمات مؤهل فقط.
من أجل ضمان التعامل مع هذه البطارية بشكل صحيح ،استعمل
البطارية في الجهاز لغاية نهاية عمرها االفتراضي واحملها إلى
نقطة تجميع مخصصة العادة تدوير األجهزة الكهربائية
واإللكترونية.
بخصوص جميع األنواع األخرى من البطاريات ،يرجى مراجعة
القسم الخاص بكيفية اخراج البطارية من الجهاز بسالمة .احمل
البطارية إلى نقطة تجميع مخصصة العادة تدوير نفايات
البطاريات.
لمزيد من المعلومات التفصيلية عن اعادة تدوير هذا المنتج أو
البطارية ،يرجى االتصال بالدائرة المدنية المحلية أو مركز
خدمات التخلص من النفايات المنزلية أو المحل الذي اشتريت
هذا الجهاز منه.

اشعار خاص بالترخيص
والعالمات التجارية

 الشعار " "WALKMANوالعالمة " "WALKMANهي
عالمات تجارية مسجلة لشركة .Sony Corporation
 العبارة  ZAPPINوشعارها هما عالمتان تجاريتان لشركة
.Sony Corporation
 العالمة  12 TONE ANALYSISوشعارها هي عالمات تجارية
لشركة .Sony Corporation
 العالمة  Microsoftو  Windowsو Windows Vista
و  Windows Mediaهي عالمات تجارية أو عالمات تجارية
مسجلة لشركة  Microsoft Corporationفي الواليات
المتحدة االمريكية و /أو بلدان أخرى.
 العالمة  Adobeو  Adobe Readerو Adobe Flash Player
هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لشركة Adobe
 Systems Incorporatedفي الواليات المتحدة االمريكية و/
أو بلدان أخرى.
 تقنية تشفير الصوت  MPEG Layer-3وبراءات االختراع
الخاصة بها مرخصة من شركة  Fraunhofer IISو .Thomson
 العالمة  IBMو  PC/ATهي عالمات تجارية مسجلة لشركة
.International Business Machines Corporation
 كل من العالمة  Appleو  Macintoshو  iTunesهي عالمات
تجارية لشركة  ،Apple Inc.مسجلة في الواليات المتحدة
األمريكية وبلدان أخرى.
 العالمة  Pentiumهي عالمة تجارية أو عالمة تجارية مسجلة
لشركة .Intel Corporation
 جميع العالمات التجارية والعالمات التجارية المسجلة األخرى
هي اما عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لمالكيها
المعنيين .في هذا الدليل لم تكن العالمات  TMو محددة.

®

هذا المنتج محمي وفقاً لحقوق ملكية فكرية معينة لشركة
 .Microsoft Corporationال يجوز القيام باستعمال أو توزيع
هذه التقنية خارج حدود هذا المنتج دون الحصول على ترخيص
من شركة  Microsoftوالشركات التابعة المرخصة من شركة
.Microsoft
تم استعمال تقنية ادارة الحقوق الرقمية العائدة إلى Windows
 Mediaالمحتواة في هذا الجهاز (" )"WM-DRMلحماية نزاهة
محتواها (" )"Secure Contentلذلك فأن حقوق الملكية
الفكرية ،بما في ذلك حقوق النشر ،في مثل هكذا محتويات لم
تم السطو عليها.
هذا الجهاز يستعمل برنامج  WM-DRMلعرض المحتويات
المؤمنة (" .)"WM-DRM Softwareإذا تم السطو على برنامج
 WM-DRMالمستعمل في هذا الجهاز ،فإن مالكي حقوق
المحتويات المؤمنة (" )"Secure Content Ownersقد يطلبون
من شركة  Microsoftالغاء حقوق برنامج  WM-DRMللحصول
على تراخيص جديدة لنسخ و /أو اظهار و /أو عرض المحتويات
المؤمنة .االلغاء ال يغير قدرة برنامج  WM-DRMعلى عرض
المحتويات غير المحمية .يتم ارسال قائمة برنامج WM-DRM

الملغي إلى جهازك عندما تقوم بتحميل ترخيص للمحتويات
المؤمنة من االنترنت أو من الكمبيوتر .كما أن شركة ،Microsoft
المرتبطة بهكذا ترخيص ،يمكن أن تعرض قوائم الغاء على جهازك
نيابة عن مالكي حقوق المحتويات المؤمنة.
 Information on Expat
Copyright ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source
Software Center Ltd and Clark Cooper.
Copyright ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Expat maintainers.
Permission is hereby granted, free of charge, to any
person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the “Software”), to
deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to
whom the Software is furnished to do so, subject
to the following conditions:
The above copyright notice and this permission
notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
”THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS,
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE.
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