الكامليات املرفقة

دليل البدء الرسيع
كيفية تحميل الربنامج املرفق
كيفية تشغيل املشغل

يرجى فحص البنود املوجودة يف الصندوق.
 سامعات الرأس ()1
 كبل )1( USB
 أداة ملحقة ()1
استعملها عند توصيل املشغل إىل قاعدة اختيارية ،الخ.

 دليل البدء الرسيع (هذا الدليل) ()1
 الربنامج ()1
الربنامج مخزن يف الذاكرة املركبة يف املشغل ويتضمن البنود التالية:
Content Transfer 
Walkman Guide 
دليل التشغيل وغريه
للمزيد من التفاصيل حول كيفية التحميل ،راجع «كيفية تحميل الربنامج
املرفق».

قبل توصيل املشغل بالكمبيوتر لديك
NWZ-E443 / E444 / E445

©2009 Sony Corporation Printed in China

تأكد من كون نظام التشغيل  Service Pack( Windows XPأو أحدث) أو
 )Service Pack 1( Windows Vistaوالربنامج التطبيقي Windows Media
 Playerمن اإلصدار  11محملني يف الكمبيوتر لديك.
للمزيد من التفاصيل حول استعامل الربنامج التطبيقي Windows Media
 Playerواملساعدة الخاصة به ،راجع املعلومات عن الربنامج التطبيقي Windows
 Media Playerيف موقع االنرتنت التايل:
http://www.support.microsoft.com/

 3طرق لنقل بيانات األغاين

 من اسطوانات  CDوغريها باستعامل الربنامج التطبيقي
Windows Media Player 11

 من الربنامج  1*iTunesباستعامل الربنامج Content Transfer

* 1الربنامج  Content Transferيدعم نقل البيانات من الربنامج  iTunes 8.1اىل املشغل.

 بواسطة السحب واإلفالت باستعامل الربنامج Windows
Explorer

للمزيد من التفاصيل حول نقل بيانات األغاين أو الصور املتحركة أو الصور الفوتوغرافية ،راجع
دليل التشغيل .ميكن مشاهدة دليل التشغيل بسهولة يف الدليل .WALKMAN Guide

كيفية تحميل الربنامج املرفق (مرشوحة يف دليل التشغيل)

1

قم بتوصيل املشغل بالكمبيوتر لديك.

كيفية استعامل املشغل

4

كبل  USBاملرفق

2

قم باالختيار بالرتتيب التايل باستعامل الكمبيوتر.

3

انقر [ ]Setup.exeمرتني.

قم باختيار [ابدأ] [ -جهاز الكمبيوتر] أو [الكمبيوتر] -
[.]Storage Media[ - ]WALKMAN

تظهر الشاشة التي ترشح كيفية تحميل الربنامج.
 عند تنفيذ [ ،]Setup.exeيتم نسخ امللف [ ]Setup.exeواملجلد
[ ]Installاملخزنني يف املجلد [ ]Storage Mediaاملوجود يف
املشغل عىل الكمبيوتر لديك لدعم البيانات ويتم تحميل الدليل
 WALKMAN Guideوالربنامج  Content Transferعىل
الكمبيوتر لديك.

5

اتبع التعليامت املعروضة عىل الشاشة.

بعد تنفيذ العملية [ ،]Setup.exeيتم عرض أيقونة طريق مخترص
للوصول اىل الدليل  WALKMAN Guideعىل سطح مكتب
الكمبيوتر لديك.
 عند اكتامل عملية تحميل الربنامج املرفق مع كون املشغل
موصوالً بالكمبيوتر لديك ،يبدأ تشغيل الربنامج Content
 Transferتلقائياً.

انقر ( )WALKMAN Guideاملعروض عىل
سطح املكتب مرتني لبدء عرض الدليل
.WALKMAN Guide
للمزيد من التفاصيل حول نقل بيانات املوسيقى ،راجع دليل
التشغيل املتضمن يف الدليل .WALKMAN Guide

 توجيه

 ميكنك بدء تشغيل الدليل  WALKMAN Guideوالربنامج Content
 Transferمن القامئة [ابدأ] (يتم عرضها بنقر [ابدأ]).

 إذا قمت بحذف امللف [ ]Setup.exeواملجلد [ ]Installاملوجودين يف املشغل
بصياغة الذاكرة املركبة يف املشغل ،قم بنسخ هذه البيانات من املجلد []Backup
املوجود عىل الكمبيوتر اىل املشغل لديك .ومن ثم اتبع اإلجراءات املوضحة أعاله من
الخطوة  1لتحميلها مع كون املشغل موصوالً بذلك الكمبيوتر.
بيانات الدعم موجودة يف املشغل [ ]Cالتايل املركب عىل الكمبيوتر لديك بواسطة
تهيئة التحميل املبدئية.
C:\Program Files\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E440\Backup

ما ميكنك تنفيذ باستعامل الدليل WALKMAN
Guide؟
الدليل  WALKMAN Guideيتضمن البنود التالية:
 دليل التشغيل
ميكنك مشاهدة املحتويات التالية يف امللف .PDF
 التفاصيل حول كيفية استعامل املشغل
 كيفية استعامل الربنامج لنقل البيانات اىل املشغل
 تح ّري خلل وإصالحه
 موقع تسجيل الزبائن عىل االنرتنت
 موقع مساعدة الزبائن عىل االنرتنت
 مواقع مفيدة أخرى عىل االنرتنت
تتضمن املعلومات عن موقع التنزيل وغريها.
تختلف البنود املرفقة وفقاً لدولة/املنطقة التي اشرتيت املشغل فيها.

 توجيه

 بعد تنفيذ العملية [ ،]Setup.exeميكنك استعامل املساحة الفارغة املوجودة يف
املجلد [ ]Storage Mediaأكرث فعالية بواسطة صياغة الذاكرة املركبة يف املشغل.
لصياغة الذاكرة املركبة يف املشغل ،راجع املعلومات املوضحة تحت العنوان «لتمهيد
(صياغة) املشغل» ،وهي موجودة عىل الوجه الخلفي.

الزر BACK/HOME
الزر OPTION/PWR OFF

كيفية استعامل القامئة الرئيسية

تظهر القامئة الرئيسية [ ]Homeعند االحتفاظ بالزر  BACK/HOMEمضغوطاً.
القامئة الرئيسية [ ]Homeهي نقطة بدء االستامع اىل الصوت والبحث عن األغاين
وتغيري التهيئات وغريها.
من القامئة [ ،]Homeميكنك اختيار البند املرغوب املعروض عىل الشاشة باستعامل
زر  5طرق.

زر  5طرق
للتأكد.

شحن البطارية

تتم إعادة شحن البطارية املحملة يف املشغل عندما يكون املشغل موصوالً
بالكمبيوتر املضبوط عىل وضع التشغيل.

عملية الشحن
ساعتان
تقريباً

عملية الشحن
جارية...
مشحونة بالكامل

ضبط املشغل عىل وضع التشغيل/اإليقاف
لضبط املشغل عىل
وضع التشغيل
لضبط املشغل عىل
وضع اإليقاف

اضغط أي زر.

احتفظ بالزر  OPTION/PWR OFFمضغوطاً.

للعودة اىل الشاشة السابقة.

القامئة الرئيسية
Voice Recording
Videos
Now Playing
Playlists
منطقة املعلومات

FM Radio
Shuffle All
Photos
Music
Settings

تح ّري خلل وإصالحه

األجزاء ومفاتيح التحكم
الوجه األمامي

الوجه الخلفي

 الزر BACK/HOME
1
 زر  5طرق*

 الزر OPTION/PWR OFF

إذا مل يعمل املشغل كام متوقع منه ،حاول تنفيذ الخطوات التالية لحل املشكلة.

 1قم بإيجاد أعراض املشاكل يف القسم «تح ّري خلل وإصالحه»
الوارد يف دليل التشغيل (امللف  )PDFوحاول االجراءات
التصحيحية املدرجة فيه.

املزيد ض التفاصيل حول توصيل املشفل بالكمبيوتر ،راجع الجداول الوارة
عىل اليسار.

 2قم باتصال املشغل إىل جهازك الكمبيوتر لشحن البطارية.
قد تتمكن من التغلب عىل بعض املشاكل بشحن البطارية.

زر ( التشغيل/اإليقاف املؤقت/التأكد)
األزرار /
األزرار /

 شاشة العرض
 زر مستوى الصوت –/ *+
 مفتاح التأمني HOLD
1

اضغطه لعرض قامئة الخيارات.
إذا قمت باالحتفاظ بالزر  OPTION/PWR OFFمضغوطاً ،يتم إيقاف الشاشة
وينتقل املشغل اىل وضع االستعداد.

 زر إعادة الضبط RESET
قم باستعامل دباس صغري وغريه.

 ثقب الرشيط
 امليكروفون
 املقبس WM-PORT

قم بتوصيل كبل  USBاملرفق أو أجهزة خارجية اختيارية به.

 مقبس سامعات الرأس

* 1توجد عليه النقاط البارزة .قم باستعاملها لجعل عمليات تشغيل الزر سهلة.

 3اضغط الزر  RESETبدبوس
صغري ،الخ.

زر إعادة الضبط RESET

إذا قمت بضغط زر إعادة الضبط
 RESETأثناء تشغيل املشغل ،قد
يتم فقدان البيانات املخزنة
وتهيئات املشغل.

 4افحص املعلومات عن املشكلة يف وظيفة املساعدة  Helpلكل
برنامج.
 5افحص املعلومات عن املشكلة عىل أحد مواقع املساعدة عىل
الزبائن من االنرتنت.
ملعرفة مواقع مساعدة الزبائن عىل االنرتنت ،راجع «للحصول عىل أحدث
معلومات».

 6إذا أخفقت الطرق املدرجة أعاله يف التغلب عىل املشكلة ،اتصل
بأقرب وكيل سوين .Sony

السبب/االجراء التصحيحي
العرض
ال يتمكن املشغل من  كبل  USBغري موصول باملقبس  USBاملوجود عىل
الكمبيوتر لديك بصورة صحيحة.
شحن البطارية.
 افصل كبل  ،USBومن ثم أعد توصيله.
 استعمل كبل  USBاملرفق.
 يتم شحن البطارية يف بيئة تكون فيها درجة الحرارة
خارج املدى  5إىل  35درجة مئوية.
 اشحن البطارية يف بيئة تكون فيها درجة الحرارة
بني  5إىل  35درجة مئوية.
 مل يتم تشغيل الكمبيوتر.
 قم بتشغيل الكمبيوتر.
 دخل جهازك الكمبيوتر يف وضع السكون أو يف حالة
السبات.
 قم بإخراج الكمبيوتر من وضع السكون أو من
حالة السبات.
ال يظهر
 الشحنة املتبقية يف البطارية غري كافية.
 قم بشحن البطارية بواسطة توصيل املشغل
[ ]Connectingأو
بالكمبيوتر املضبوط عىل وضع التشغيل ملدة 5
[Connected USB
دقائق عىل األقل.
) ](MTPعند التوصيل
إىل كمبيوتر بواسطة  كبل  USBغري موصول باملقبس  USBاملوجود عىل
الكمبيوتر لديك بصورة صحيحة.
كبل  USBاملرفق.
 افصل كبل  ،USBومن ثم أعد توصيله.
 استعمل كبل  USBاملرفق.
 تم استعامل موزع .USB
 قد ال يعمل املشغل عند توصيله عرب موزع .USB
قم باتصال املشغل إىل جهازك الكمبيوتر مبارشة
باستخدام كبل  USBاملرفق.

السبب/االجراء التصحيحي
العرض
ال يظهر
 يقوم الكمبيوتر بتشغيل برنامج غري الربنامج املستخدم
للنقل.
[ ]Connectingأو
 افصل كبل  ،USBوانتظر بضع دقائق ،وأعد
[Connected USB
توصيله .إذا ظلت املشكلة قامئة ،افصل كبل ،USB
) ](MTPعند التوصيل
وأعد تشغيل الكمبيوتر ،ومن ثم أعد توصيل كبل
إىل كمبيوتر بواسطة
.USB
كبل  USBاملرفق.
 قد ال يظهر [ ]Connectingأو [Connected USB
) ](MTPعىل املشغل ،وفقاً لبيئة الربنامج الذي يقوم
بتشغيل جهازك الكمبيوتر.
 قم بتفعيل برنامج  Windows Media Playerأو
برنامج .Windows Explorer
 توجد مشكلة يف املقبس  USBاملوجود عىل الكمبيوتر
لديك.
 قم بتوصيل املشغل مبقبس  USBآخر موجود عىل
الكمبيوتر لديك.
 املشغل مضبوط عىل وضع التسجيل أو عىل وضع
التوقف املؤقت عن التسجيل.
 ال يتمكن الكمبيوتر متييز املشغل املضبوط عىل
وضع التسجيل أو عىل وضع التوقف املؤقت عن
التسجيل.
 تم استعامل موزع  USBأو وصلة متديد .USB
يصبح املشغل غري
 قد ال يعمل املشغل عند توصيله عرب موزع USB
مستقر أثناء توصيله
أو وصلة متديد .قم بتوصيل املشغل إىل جهازك
بالكمبيوتر.
الكمبيوتر مبارشة مستخدماً كبل  USBاملرفق.

السبب/االجراء التصحيحي
العرض
عند نقر [  ]Setup. exeقم بتحميل الربنامج املرفق بعد تحميل الربنامج
مرتني لتحميل الربنامج  .Windows Media Player 11للمزيد من التفاصيل
حول الربنامج  ،Windows Media Player 11قم
املرفق ،ال يتم تنفيذ
بزيارة موقع االنرتنت التايل:
[ ]Setup.exeويتم
عرض نافذة الخصائصhttp://www.support.microsoft.com/ .

لتمهيد (صياغة) املشغل

ميكنك صياغة الذاكرة املركبة يف املشغل .إذا قمت بصياغة الذاكرة ،سيتم
حذف جميع امللفات مبا يف ذلك دليل التشغيل (امللف  )PDFوتعود جميع
التهيئات اىل التهيئات املضبوطة يف املصنع .تأكد من التحقق من امللفات
املخزنة يف الذاكرة قبل صياغة الذاكرة ومن ثم قم بإرسال أي من امللفات
الرضورية اىل القرص الصلب املركب يف الكمبيوتر/جهاز آخر لديك.

 1احتفظ بالزر  BACK/HOMEمضغوطاً اىل أن يتم عرض
القامئة الرئيسية [.]Home
[– ]Common Settings[ – ]Settings
 2قم باختيار
[ ]Yes[ – ]Yes[ – ]Formatبهذا الرتتيب.

تنبيهات احتياطية

حول سامعات الرأس

 تجنب اإلستامع للجهاز بصوت مرتفع لدرجة يؤثر فيها اإلستامع ملدة طويلة متواصلة
عىل قدرتك السمعية.
 عندما يكون مستوى الصوت مرتفعاً فإن األصوات الخارجية ال تعود مسموعة.
تجنب اإلستامع للجهاز يف املواضع التي ال يجوز فيها املساس بحاسة السمع ،مثل
قيادة السيارة أو الدراجة.
 نظراً لكون سامعات الرأس املجهزة من النوع املصمم لألماكن غري املحصورة ،فإن
األصوات تخرج عرب السامعات .تذكر عدم إزعاج األشخاص القريبني منك.

اشعار للمستهلكني :املعلومات التالية قابلة للتطبيق فقط عىل الجهاز الذي يُباع يف
البلدان التي تطبق قوانني االتحاد األورويب

مصنِّع هذا الجهاز هو رشكة سوين  ،Sonyوعنوانها
.1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan
املمثل املرخص لرشكة  EMCوسالمة املنتجات هو رشكة Sony Deutschland
 .GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germanyلطلب أية
خدمات أو قضايا تتعلق بالضامن ،يرجى مراجعة العناوين املدرجة يف الوثائق املنفصلة
الخاصة بالخدمة أو الضامن.

اشعار خاص بالرتخيص والعالمات التجارية

راجع دليل التشغيل (امللف .)PDF

للحصول عىل أحدث معلومات

إذا كانت لديك أية أسئلة أو قضايا تتعلق بهذا املنتج ،أو اذا كنت ترغب يف
الحصول عىل معلومات عن البنود املتوافقة مع هذا املنتج ،يرجى زيارة املواقع
التالية عىل شبكة االنرتنت.
للزبائن يف الواليات املتحدة األمريكية:
http://www.sony.com/walkmansupport
للزبائن يف كندا:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
للزبائن يف أوروبا:
http://support.sony-europe.com/DNA
للزبائن يف أمريكا الالتينية:
http://www.sony-latin.com/index.crp
للزبائن يف البلدان /املناطق األخرى:
http://www.sony-asia.com/support
للزبائن الذين اشرتوا املوديالت املخصصة للبلدان ما وراء البحار:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/

اضغط الزر  ///الختيار البند ومن ثم اضغط الزر 

للتأكد.
عند اكتامل عملية التمهيد ،تظهر العبارة [.]Memory formatted.
مالحظة
 ال تقم بصياغة الذاكرة املركبة ضمناً باستعامل الربنامج Windows
 .Explorerعند صياغة الذاكرة املركبة ضمناً ،قم بصياغتها باستعامل
املشغل.

مطبوع عىل ورق معاد إستخدامه بنسبة  70%أو أكرث.

