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)1( "WALKMAN" 
 سماعات الرأس ()1
 سماعات األذن (مقاس ( Sصغير) أو ( Lكبير)) (NWZ-E463/E464/E465/E463K/E464K( )1

فقط)
 سماعة ( NWZ-E463K/E464K( )1( )RDP-NWT16فقط)
 كابل )1( USB
 أداة ملحقة ()1
استخدمها عند توصيل المشغل " "WALKMANبحامل السماعة (غير مرفق) ،وما إلى ذلك.

نقل الموسيقى

كيفية تثبيت البرنامج المرفق (دليل المستخدم مضمن)

من األقراص المدمجة ،وما إلى ذلك باستخدام برنامج Media Go

1

يدعم برنامج  Media Goنقل البيانات من  iTunes 10إلى جهاز "."WALKMAN

بالسحب واإلفالت باستخدام مستكشف Windows

 دليل البدء السريع (هذا الدليل)
 البرنامج
هذا البرنامج مخزن في ذاكرة جهاز " "WALKMANالفالش المدمجة ،ويتضمن العناصر التالية:

￼

حول األدلة

باإلضافة إلى دليل البدء السريع ،مرفق بهذا الطراز دليل المستخدم (مستند  )HTMLوالذي يمكنك
عرضه من  .WALKMAN Guideلمزيد من التفاصيل ،راجع «كيفية تثبيت البرنامج المرفق (دليل
المستخدم مضمن)».

 دليل المستخدم وما إلى ذلك
لمزيد من التفاصيل حول طريقة التثبيت ،راجع «كيفية تثبيت البرنامج المرفق (دليل المستخدم
مضمن)».

حول نظام التشغيل Windows
تأكد من أن نظام التشغيل المستخدم هو  Service Pack 3( Windows XPأو أحدث)Windows ،
 Service Pack 1( 1*Vistaأو أحدث) أو .1*Windows 7

*[ 1وضع التوافق] لنظام التشغيل  Windows XPغير مدعوم.

لمزيد من التفاصيل حول نقل الموسيقى أو مقاطع الفيديو أو الصور أو بث الويب ،راجع دليل المستخدم.
يمكن عرض دليل المستخدم بالفعل من .WALKMAN Guide

كابل ( USBالمرفق)

 توجيه

2
3

حدد [ابدأ] [ -جهاز الكمبيوتر] أو [الكمبيوتر] .]Storage Media[ - ]WALKMAN[ -

*

مزدوجا فوق [.]Setup.exe
انقر نق ًرا
ً

ما الذي يمكنك فعله باستخدام  WALKMAN Guide؟

سيظهر معالج التثبيت.
المخزن في المجلد
 عند تنفيذ [ ،]Setup.exeيتم نسخ الملف [ُ ]Setup.exe
[ ]Storage Mediaبجهاز " "WALKMANإلى جهاز الكمبيوتر للنسخ االحتياطي،
ويتم تثبيت  WALKMAN Guideو Media Goبجهاز الكمبيوتر.

4

اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

5

مزدوجا فوق ( )WALKMAN Guideعلى سطح
انقر نق ًرا
ً
المكتب لبدء تشغيل .WALKMAN Guide

بعد تنفيذ [ ،]Setup.exeيظهر اختصار  WALKMAN Guideعلى سطح مكتب
الكمبيوتر لديك.

لمعرفة التفاصيل حول نقل الموسيقى وما إلى ذلك ،راجع دليل المستخدم المضمن في
الدليل .WALKMAN Guide

زر BACK/HOME

 يمكنك بدء تشغيل  WALKMAN Guideوبرنامج  Media Goمن القائمة [ابدأ] (يتم عرضها بالنقر فوق
[ابدأ]).
 إذا قمت بحذف الملف [ ]Setup.exeالموجود في جهاز " "WALKMANمن خالل تهيئة في ذاكرة جهاز
" "WALKMANالفالش المدمجة ،فانسخ هذه الملف [ ]Setup.exeوالمجلد [ ]Installمن المجلد
[ ]Backupفي جهاز الكمبيوتر إلى " ."WALKMANقم بتوصيل " "WALKMANبالكمبيوتر الذي تجري
عليه التثبيت ،واتبع اإلجراء الوارد أعاله من الخطوة  1للتثبيت .بعد التثبيت ،احذف الملف []Setup.exe
والمجلد [ ]Installمن جهاز "."WALKMAN
يتم حفظ البيانات االحتياطية في محرك األقراص [ ]Cالتالي في جهاز الكمبيوتر وف ًقا إلعداد التثبيت االفتراضي.

حدد الترتيب التالي باستخدام الكمبيوتر.

Media Go 
WALKMAN Guide 

مالحظة
 ال يدعم برنامج  Media Goالمحتويات التي تستخدم تقنية إدارة الحقوق الرقمية (")"WM-DRM
لـ  .Windows Mediaفي حالة نقل محتويات " ،"WM-DRMاستخدام برنامج Windows
 .Media Playerراجع «المواصفات» « -المواصفات» « -تنسيق الملف المدعوم» في دليل المستخدم
(مستند  )HTMLللتحقق مما إذا كان جهاز " "WALKMANيدعم محتويات "."WM-DRM

قم بتوصيل جهاز " "WALKMANبالكمبيوتر.

كيفية استخدام ""WALKMAN
زر OPTION/PWR OFF

قد يتم عرض [) ]Program Files(x86حسب نظام تشغيل الكمبيوتر.

يتضمن دليل  WALKMAN Guideالعناصر التالية:
 دليل المستخدم
يمكن عرض المحتويات التالية في مستعرض الويب.
 تفاصيل حول كيفية استخدام جهاز ""WALKMAN
 كيفية استخدام البرنامج لنقل محتوى إلى جهاز ""WALKMAN
 تحري الخلل وإصالحه
 رابط تسجيل العمالء
 رابط دعم العمالء
 روابط مفيدة أخرى
تتضمن معلومات الرابط وغيرها من المعلومات المتعلقة بموقع التنزيل.
تختلف العناصر المرفقة وف ًقا لدولة/منطقة الشراء.

 توجيه

 بعد تنفيذ [،]Setup.exeيمكن استخدام المساحة الخالية في المجلد [ ]Storage Mediaبشكل أكثر فعالية
من خالل تهيئة في ذاكرة جهاز " "WALKMANالفالش المدمجة .لتهيئة ذاكرة الفالش المدمجة الخاصة
بجهاز " ،"WALKMANراجع القسم "لتمهيد (تهيئة) جهاز  "WALKMANفي الجانب الخلفي.

تظهر القائمة الرئيسية عند الضغط مع االستمرار على الزر  .BACK/HOMEتعتبر القائمة الرئيسية نقطة
البدء لتشغيل الصوت والبحث عن األغاني وتغيير اإلعدادات وما إلى ذلك.
من القائمة الرئيسية ،يمكنك تحديد العنصر المطلوب على الشاشة باستخدام الزر خماسي االتجاهات.

SenseMe™ Channels
FM Radio
Voice Recording

الزر خماسي االتجاهات

Music
Videos
Photos

C:\Program Files*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E460\Backup

1

كيفية استخدام القائمة الرئيسية

القائمة الرئيسية

للتأكيد.

شحن البطارية

تتم إعادة شحن بطارية جهاز " "WALKMANأثناء توصيل جهاز " "WALKMANبكمبيوتر قيد
التشغيل.
للعودة إلى الشاشة السابقة.

عملية الشحن
حوالي
 3ساعات
￼

جا ٍر الشحن...
مشحونة بالكامل

تشغيل جهاز " "WALKMANوإيقاف تشغيله
للتشغيل
إليقاف التشغيل

Bookmark

اضغط على أي زر.
اضغط مع االستمرار على زر .OPTION/PWR OFF

Playlists

Podcasts

￼

Go to song
playback screen

Settings

￼

األجزاء ومفاتيح التحكم

تحري الخلل وإصالحه

 زر BACK/HOME

 الزر خماسي االتجاهات*
زر ( التشغيل/اإليقاف المؤقت/التأكيد)
1

الزران /

￼

الزران /

 مقبس سماعات الرأس
 مقبس WM-PORT

قم بتوصيل كابل ( USBالمرفق) ،أو األجهزة الطرفية (غير مرفقة).

 الشاشة
 زر مستوى الصوت –VOL +*1/

 زر OPTION/PWR OFF
اضغط عليه لعرض قائمة الخيارات.
في حالة الضغط مع االستمرار على زر  ،OPTION/PWR OFFيتم إيقاف تشغيل الشاشة ويدخل جهاز
" "WALKMANإلى وضع االستعداد.
 المفتاح HOLD

 فتحة الشريط
 الميكروفون

استخدمه إلجراء التسجيالت الصوتية.

إذا لم يعمل جهاز " "WALKMANعلى النحو المتوقع ،فحاول تنفيذ الخطوات التالية لحل المشكلة.

1

ابحث عن أعراض المشكلة في القسم «تحري الخلل وإصالحه» الوارد في دليل
المستخدم (مستند  ،)HTMLوحاول تنفيذ أي من اإلجراءات التصحيحية المذكورة.

2

قم بتوصيل الجهاز " "WALKMANبالكمبيوتر لشحن البطارية.

3

اضغط على الزر  RESETبدبوس صغير ،أو ما إلى ذلك.

لمزيد من التفاصيل حول التوصيل بكمبيوتر ،راجع الجداول في الجانب األيسر.
قد تتمكن من حل بعض المشاكل عبر شحن البطارية.

قبل إعادة ضبط " "WALKMANلديك ،تأكد أنه ال توجد
أغنيات أو مقاطع فيديو إلخ .قيد التشغيل .ويمكنك عندئ ٍذ
إعادة ضبط " "WALKMANبأمان.

زر RESET

4

راجع المعلومات الواردة عن المشكلة بقسم Help

5

ابحث عن معلومات عن المشكلة على أحد مواقع الويب الخاصة بدعم العمالء.

6

إذا لم تنجح الطرق الواردة أعاله في حل المشكلة ،فاتصل بأقرب وكيل Sony

(التعليمات) الخاص بكل برنامج.

لمعرفة المزيد حول مواقع دعم العمالء على اإلنترنت ،راجع القسم «للحصول على أحدث
المعلومات».

بالنسبة لك.

العرض
يتعذر على جهاز

" "WALKMANشحن
البطارية.

السبب/العالج
 كابل  USBغير متصل بموصل  USBالموجود على الكمبيوتر لديك
بصورة صحيحة.
 افصل كابل  ،USBثم أعد توصيله.
 استخدم كابل  USBالمرفق.
 يتم شحن البطارية في بيئة تكون فيها درجة الحرارة المحيطة خارج
النطاق الذي يتراوح من  5درجات مئوية إلى  35درجة مئوية.
 .اشحن
 ال يمكنك شحن البطارية عندما تظهر األيقونة
البطارية في بيئة تكون فيها درجة الحرارة المحيطة تتراوح
من  5إلى  35درجة مئوية.
 لم يتم تشغيل الكمبيوتر.
 قم بتشغيل الكمبيوتر.
 دخل الكمبيوتر في حالة السكون أو اإلسبات.
 حرر الكمبيوتر من حالة السكون أو اإلسبات.
 موزع  USBقيد االستخدام.
 قد ال يعمل جهاز " "WALKMANعند توصيله عبر موزع
 .USBقم بتوصيل جهاز " "WALKMANبالكمبيوتر
باستخدام كابل ( USBالمرفق).
 نظام التشغيل المثبت على الكمبيوتر غير مدعوم من ِقبل جهاز
"."WALKMAN
 لشحن جهاز " ،"WALKMANقم بتوصيله بكمبيوتر يعمل
بنظام التشغيل المدعوم من ِقبل جهاز "."WALKMAN
 لم تستخدم الجهاز " "WALKMANلمدة تزيد عن عام.
 وف ًقا للظروف التي يُستخدم فيها جهاز "،"WALKMAN
ربما تكون البطارية قد تدهورت .اتصل بوكيل  Sonyاألقرب
لك.

السبب/العالج
العرض
 كابل  USBغير متصل بموصل  USBالموجود على الكمبيوتر لديك
قد ال تظهر الرسالة
بصورة صحيحة.
[Connected USB. The
player cannot be
 افصل كابل  ،USBثم أعد توصيله.
 ]operated.أو [Connected
 استخدم كابل  USBالمرفق.
  USB (MTP). The playerموزع  USBقيد االستخدام.
 قد ال يعمل جهاز " "WALKMANعند توصيله عبر موزع
 ]cannot be operated.عند
 .USBقم بتوصيل جهاز " "WALKMANبالكمبيوتر
التوصيل بالكمبيوتر باستخدام
مباشر ًة باستخدام كابل ( USBالمرفق).
كابل ( USBالمرفق) (ال يتعرف
 ربما تكون هناك مشكلة في موصل  USBالموجود على الكمبيوتر.
الكمبيوتر على جهاز
 قم بتوصيل جهاز " "WALKMANبموصل  USBآخر على
".)"WALKMAN
الكمبيوتر.
 عند استخدام جهاز " "WALKMANألول مرة ،أو عند انخفاض
قد ال تظهر الرسالة
مستوى شحن البطارية ،قد يستغرق جهاز " "WALKMANمدة
[Connected USB. The
تبلغ  30ثانية تقري ًبا لعرض الرسالة بعد توصيله بالكمبيوتر .وال يعتبر
player cannot be
هذا خل ًال.
 ]operated.أو [Connected
  USB (MTP). The playerقد يتم إجراء مصادقة البرنامج وقد يستغرق وقتًا طوي ًال .انتظر لفترة.
 ]cannot be operated.عند  فشل تثبيت البرنامج.
 أعد تثبيت البرنامج باستخدام المثبت .ستظل البيانات التي
التوصيل بالكمبيوتر باستخدام
تم استيرادها كما هي.
كابل ( USBالمرفق) (ال يتعرف
 يقوم الكمبيوتر بتشغيل برنامج غير البرنامج المستخدم للنقل.
الكمبيوتر على جهاز
 افصل كابل  ،USBوانتظر لبضع دقائق ،ثم أعد توصيله .إذا
".)"WALKMAN
ظلت المشكلة قائمة ،فافصل كابل  ،USBوأعد تشغيل
(يتبع)
الكمبيوتر ،ثم أعد توصيل كابل .USB
يصبح جهاز ""WALKMAN

غير مستقر أثناء توصيله
بالكمبيوتر.

 زر RESET
دبوسا صغي ًرا أو ما إلى ذلك
استخدم ً

عند النقر على []Setup.exe

* 1توجد عليه نقاط بارزة .استخدمها للمساعدة في عمليات تشغيل الزر.

المرفق ،ال يتم تنفيذ [Setup.
 ]exeويتم فتح نافذة الخصائص.

مزدوجا لتثبيت البرنامج
نق ًرا
ً





يتم استعمال موزع  USBأو كابل تمديد .USB
 قد ال يعمل جهاز " "WALKMANعند توصيله عبر موزع
 USBأو كابل تمديد .قم بتوصيل جهاز ""WALKMAN
بالكمبيوتر مباشر ًة باستخدام كابل ( USBالمرفق).
قم بتثبيت البرنامج المرفق بعد تثبيت برنامج Windows Media
 Player 11أو األحدث .لمزيد من التفاصيل حول برنامج
 ،Windows Media Playerقم بزيارة موقع الويب التالي:

http://support.microsoft.com/

لتمهيد (تهيئة) جهاز ""WALKMAN
يمكنك تهيئة ذاكرة جهاز " "WALKMANالمحمولة المدمجة .إذا تمت تهيئة الذاكرة ،فسيتم
مسح كل الملفات بما في ذلك دليل المستخدم (مستند  )HTMLوستعود كل قيم اإلعدادات إلى
اإلعدادات االفتراضية .تأكد من التحقق من الملفات المخزنة في الذاكرة قبل التهيئة ،ثم قم بتصدير
أية ملفات مهمة إلى القرص الصلب في الكمبيوتر أو أي جهاز آخر مقد ًما.

1
 2حدد

اضغط مع االستمرار على الزر  BACK/HOMEحتى تظهر القائمة الرئيسية.

[– ]Common Settings[ – ]Settings
[ ]Yes] – [Yes[ – ]Format[ – ]Reset/ Formatبهذا الترتيب.
اضغط على الزر ///لتحديد العنصر ومن ثم اضغط على الزر  للتأكيد.
عندما تنتهي عملية التمهيد ،تظهر [.]Memory formatted.
مالحظة
 ال تقم بتهيئة ذاكرة الفالش المدمجة باستخدام مستكشف  .Windowsوإذا قمت بتهيئة ذاكرة
الفالش المدمجة ،فقم بتهيئتها في جهاز "."WALKMAN

احتياطات
حول سماعات الرأس

 تجنب تشغيل الجهاز بصوت مرتفع لدرجة يؤثر فيها التشغيل لفترة طويلة متواصلة على حاسة السمع لديك.
 قد تصبح األصوات الخارجية غير مسموعة عندما يكون مستوى الصوت مرتفعًا .فتجنب االستماع إلى الجهاز
في األماكن التي ال يجوز فيها أن يكون السمع ضعي ًفا ،على سبيل المثال ،أثناء القيادة أو ركوب الدراجة.

إشعار خاص بالترخيص والعالمات التجارية
راجع دليل المستخدم (مستند .)HTML

للحصول على أحدث المعلومات

إذا كانت لديك أية أسئلة أو مشكالت تتعلق بهذا المنتج ،أو إذا كنت ترغب في الحصول على معلومات عن
العناصر المتوافقة مع هذا المنتج ،فيرجى زيارة المواقع التالية على اإلنترنت.
للعمالء في الواليات المتحدة األمريكية:
http://www.sony.com/walkmansupport

للعمالء في كندا:

http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/

للعمالء في أوروبا:

http://support.sony-europe.com/DNA

للعمالء في أمريكا الالتينية:

http://www.sony-latin.com/index.crp

للعمالء في البلدان/المناطق األخرى:

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

للعمالء الذين اشتروا الموديالت المخصصة لبلدان ما وراء البحار:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/

