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بدء التشغيل

مكان أدوات التحكم

ضبط الساعة
1
2

الوحدة (علوي)

 القدرة

HOME AUDIO
DOCKING SYSTEM

قم بتوصيل سلك التيار اىل مأخذ التيار بالحائط.
يظهر العرض اإليضاحي عىل شاشة العرض . عندما تضغط  ،يتحول النظام إىل وضع التشغيل وينتهي العرض
اإليضاحي تلقائيا.
إذا مل يتالئم املهايئ املرفق عىل القابس مع مأخذ التيار بالحائط ،افصله من القابس (للموديالت املرفق معها مهايئ فقط).

 دخل صوت ( L/Rمقابس )DVD/PC IN

تعليامت التشغيل

 الهوائيات

الوحدة (أمامي)
* * 4 4 1 8 2 3 4 5 1
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Printed in China

لتقليل خطر حدوث حريق ،التغطي فتحة تهوية الجهاز بالصحف ،أغطية املائدة ،الستائر،
الخ .التضع مصادر لهب مبارش مثل شموع مضيئة عىل الجهاز.

.

مالحظة

يتم إعادة ضبط إعدادات الساعة عند فصل سلك التيار أو عند حدوث انقطاع للقدرة.

عند إدخال موصل الهوايئ السليك /FMالحلقي  ،AMتأكد من إدخاله يف االتجاه الصحيح.
إبحث عن مكان واتجاه يوفران استقباال جيدا عند ضبط الهوائيات.
احفظ الهوائيات بعيدا عن سلك التيار لتجنب التقاط الضوضاء.

اضغط DISPLAY  .تعرض الساعة ملدة  8ثوان تقريباً.

استخدام الجهاز iPod/iPhone

لتفادي سقوط الجهاز  ،iPod/iPhoneأحكم تأمني الجهاز  iPod/iPhoneبذراع السيطرة عند استخدام  iPod/iPhoneمع هذا النظام .عند نزع الجهاز  ،iPod/iPhoneإرفع ذراع السيطرة حتى
يسمع صوت تثبيته يف مكانه ،وبعدئذ افصل الجهاز  iPod/iPhoneمن املوصل .iPod/iPhone

1
2

ضع  iPod/iPhoneعىل املوصل .iPod/iPhone
إضغط الزر  PUSHحتى يتم تحرير ذراع السيطرة بسامع صوت طقة.
تنقلب ذراع السيطرة إلحكام .iPod/iPhone

AR

تركيب النظام

مالحظة بشأن الرتخيص والعالمة التجارية

تحذير

3
 4إستخدم نفس اإلجراء لضبط الدقائق.

اضغط / بصورة متكررة لضبط الساعة ،ثم اضغط

(ادخال) .

لعرض الساعة عندما يكون النظام يف وضع إيقاف التشغيل

قم بتوصيل جهاز اختياري مثل مشغالت صوت رقمية أو جهاز مبخارج صوت مناظر ،باستخدام كابل دخل الصوت  RCAاملتاح يف
األسواق.

اىل مأخذ التيار بالحائط
 هوايئ حلقي AM
 إىل مقبس DVD/PC IN L
 إىل مقبس DVD/PC IN R
هوايئ سليك ( FMقم بتمديده أفقياً).

اضغط   لتشغيل النظام.
اضغط TIMER MENU من أجل اختيار وضع ضبط الساعة.
إذا ومض " ،"PLAY SETاضغط / بصورة متكررة إلختيار " ،"CLOCKوبعدئذ اضغط

،iPhone ،iPod،iPod classic iPod nanoو  iPod touchهى عالمات تجارية لرشكة
 ،Apple Inc.مسجلة يف الواليات املتحدة األمريكية والدول األخرى.
 تقنية تشفري الصوت  MPEGالطبقة  3وبراءات اإلخرتاع مرخصة من رشكتني
 Fraunhofer IISو .Thomson
 Windows Media هي إما عالمة تجارية مسجلة أو عالمة تجارية لرشكة
 Microsoft Corporationيف الواليات املتحدة األمريكية و/أو الدول األخرى.
 يحتوي هذا املنتج عىل تقنية خاضعة لحقوق ملكية فكرية معينة لرشكة .Microsoft
يحظر استخدام أو توزيع هذه التقنية خارج هذا املنتج دون الحصول عىل الرتاخيص
الالزمة من رشكة .Microsoft
 جميع العالمات التجارية املسجلة والعالمات التجارية األخرى مسجلة ملالكيها .يف هذا
الدليل ،العالمات و غري محددة.

™®

ميكن تركيب النظام إما رأسيا أو أفقيا .اخرت منط الرتكيب استنادا إىل التفضيالت الخاصة بك (باستثناء مستخدمي املوديل
 .)iPod nanoالحظ أنه مع هذا النظام ،يكون الرتكيب األفقي مطلوبا عند استخدام موديالت .iPod nano
الخلف

استخدام التحكم عن بعد

زر PUSH

أدخل بطاريتني ( R6حجم ( )AAمرفقة) ،مع توافق األقطاب كام هو موضح أدناه.

ذراع السيطرة

تركيب رأيس

تركيب أفقي

موصل iPod/iPhone

مالحظة

خرج سامعة الرأس غري متاح ألن هذا النظام غري مجهز مبقبس سامعة رأس.

مالحظات بشأن استخدام وحدة التحكم عن بعد

وحدة التحكم عن بعد

 مع االستخدام العادي ،ينبغي أن تكون البطاريات صالحة ملدة  6أشهر تقريبا.
 التقم بخلط بطارية قدمية مع أخرى جديدة أو خلط أنواع مختلفة من البطاريات.
 إذا مل تستخدم وحدة التحكم عن بعد لفرتة زمنية طويلة ،إنزع البطاريات لتجنب حدوث تلف نتيجة ترسب سائل البطارية وحدوث تآكل.

لتقليل خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية ،التعرض هذا الجهاز لرزاز أو رش املاء،
والتضع األشياء املمتلئة بالسوائل ،مثل فازات الزهور عىل الجهاز.

مالحظة ملستخدمي املوديل iPod nano

التقم برتكيب النظام رأسيا عند استخدام موديالت  iPod nanoمع هذا النظام .الميكن تأمني موديالت  iPod nanoمع ذراع السيطرة بسبب ارتفاعها .قم برتكيب النظام أفقيا.

مالحظة بشأن حمل النظام

التحمل النظام مع توصيل الجهاز  .iPod/iPhoneإذا قمت بذلك ،ميكن أن يسقط الجهاز  iPod/iPhoneويتلف .التتحمل  Sonyاملسئولية عن أي أرضار ناتجة عن االستخدام غري املالئم.

ال تعمد اىل تركيب الجهاز يف مكان مغلق ،مثل دوالب الكتب او دوالب مصمم يف الحائط.
نظراً ألن القابس الرئييس يستخدم لفصل الجهاز عن مصدر التيار الرئييس ،قم بتوصيل
الجهاز إىل مخرج تيار مرتدد يسهل الوصول اليه .عند مالحظة أي شئ غري طبيعي يف الجهاز،
إفصل القابس الرئييس من مخرج التيار املرتدد عىل الفور.

مالحظات

 عند استخدام علب  iPod/iPhoneمتاحة يف األسواق ،قد اليتعرف النظام عىل  iPod/iPhoneاملوصل .إذا حدث ذلك ،إنزع العلبة من الجهاز  iPod/iPhoneوأعد توصيله إىل املوصل .iPod/iPhone
 عند استخدام نظام مثبت رأسيا ،تأكد أن الجهاز  iPod/iPhoneاملوصل مازال يف وضع عمودي وغري مائل.

التعرض البطاريات أو الجهاز مع وجود البطاريات داخله إىل حرارة عالية مثل أشعة
الشمس ،نار أو ماشابه ذلك.
الجهاز الينفصل عن مصدر التيار الرئييس طاملا ظل متص ًال مبخرج التيار املرتدد ،حتى إذا كان
الجهاز نفسه يف وضع ايقاف التشغيل.

عمليات التشغيل
تشغيل الجهاز iPod/iPhone
1
هذا الدليل يرشح بصورة أساسية عمليات التشغيل باستخدام وحدة التحكم عن بعد ،لكن
ميكن إجراء نفس عمليات التشغيل باستخدام األزرار املوجودة عىل الوحدة التي لها أسامء
مامثلة.

لتأمني األزرار عىل الوحدة (وظيفة تأمني الطفل)

ميكنك تأمني األزرار باستثناء ( استعداد/تشغيل)  عىل الوحدة لتفادي تشغيلها
بطريق الخطأ.
احتفظ بضغط  عىل الوحدة حتى يظهر " "CHILD LOCK ONأو
" "CHILD LOCK OFFعىل شاشة العرض . سيتم تأمني أو فك تأمني األزرار باستثناء
 عىل الوحدة.
مالحظة

سيتم الغاء تأمني الطفل عند فصل سلك التيار.

إرشاد مفيد

ميكن تنفيذ عمليات التشغيل باستخدام أزرار وحدة التحكم عن بعد حتى مع تفعيل وظيفة تأمني الطفل.

اخرت الوظيفة .iPod
اضغط FUNCTION +/ بصورة متكررة.

2
 3إضغط الزر  PUSHوأحكم تثبيت .iPod/iPhone
 4إبدأ التشغيل.

ضع  iPod/iPhoneعىل املوصل iPod/iPhone.

إضغط  .

للتحكم يف الجهاز iPod/iPhone
من أجل
اإليقاف املؤقت للتشغيل
اختيار مسار أو فصل من
audiobook/podcast
العثور عىل نقطة يف
مسار أو فصل من
audiobook/podcast
اختيار البند املختار

االنتقال ألعىل/أسفل قامئة
iPod
العودة إىل القامئة السابقة أو
اختيار قامئة

إضغط
( إيقاف مؤقت) ( /إيقاف) .
( رجوع للخلف)( /تقديم لألمام) .
للتقديم الرسيع أو الرتجيع الرسيع ،احتفظ بضغط الزر.
احتفظ بضغط ( ترجيع)( /تقديم رسيع)
 أثناء التشغيل ،وحرر الزر عند النقطة املرغوبة.

(ادخال) .
/.
TOOL MENU( RETURN /عودة) .

مالحظات بشأن شحن جهاز iPod/iPhone

تشغيل ملف عىل الجهاز USB

 عند اختيار الوظيفة  USBأثناء تشغيل النظام ،الميكنك شحن الجهاز .iPod/iPhone
 إذا كان وضع العرض هو عرض إيضاحي أو الساعة ،لن تتمكن من شحن جهاز  iPod/iPhoneحتى إذا كان
النظام يف وضع اإليقاف.
 عند ضغط DISPLAY أثناء الشحن عندما يكون النظام يف وضع اإليقاف ،يقوم النظام بإيقاف عملية
شحن الجهاز  .iPod/iPhoneإلعادة شحن  ،iPod/iPhoneأعد توصيل  iPod/iPhoneعندما يكون وضع
العرض هو وضع حفظ القدرة.

صيغة الصوت التي ميكن تشغيلها عىل هذا النظام هي *.MP3/WMA*/AAC

مالحظات

راجع مواقع االنرتنت املوضحة أدناه ملزيد من املعلومات عن أجهزة  USBاملتوافقة.

 قم بتحويل الوظيفة « هز للخلط » إىل وضع إإليقاف عىل  iPod/iPhoneلتفادي التغيريات غري املتوقعة
للمسار عند االستامع إىل موسيقي مبستويات صوت مرتفعة.
 إذا كانت بطارية الجهاز  iPod/iPhoneفارغة ،قد اليتمكن النظام من التعرف عليه .يف هذه الحالة ،أعد
شحنه بجهاز كمبيوتر ،الخ ،ثم قم بتوصيله إىل النظام.
 ميكن أن يختلف أداء النظام ،تبعا ملواصفات الجهاز  iPod/iPhoneالخاص بك.
 عند وضع أو نزع الجهاز  ،iPod/iPhoneإمسك الجهاز  iPod/iPhoneبنفس الزاوية مثل زاوية املوصل
 iPod/iPhoneعىل الوحدة والتقم بلف أو تأرجح  iPod/iPhoneلتفادي حدوث تلف للموصل.
 التحمل الوحدة مع وضع  iPod/iPhoneعىل املوصل .القيام بهذا ميكن أن يسبب خلل يف التشغيل.
 عند وضع أو نزع  ،iPod/iPhoneقم بدعم الوحدة بإحدى يديك واحرص عىل عدم ضغط مفاتيح التحكم
بالجهاز  iPod/iPhoneبطريق الخطأ.
 قبل فصل  ،iPod/iPhoneقم بإيقاف التشغيل بشكل مؤقت.
 احتفظ بضغط / للرتجيع الرسيع (أو التقديم الرسيع) أثناء تشغيل فيديو إذا مل تعمل
وظيفة /.
 لتغيري مستوى الصوت ،استخدم VOLUME +/ .اليتغري مستوى الصوت عند ضبطه عىل الجهاز
.iPod/iPhone
 هذا النظام مخصص فقط من أجل الجهاز  .iPod/iPhoneالميكنك توصيل أي مشغالت صوتية محمولة أخرى
إىل املوصل .iPod/iPhone
 من أجل استخدام جهاز  ،iPod/iPhoneيرجى مراجعة دليل املستخدم لجهاز  iPod/iPhoneالخاص بك.
 التتحمل  Sonyأي مسئولية يف حالة حدوث فقد أو تلف للبيانات املسجلة عىل  iPod/iPhoneعند استخدام
جهاز  iPod/iPhoneمع هذا النظام.

* الميكن تشغيل ملفات محمية بحقوق الطبع DRM(( Digital Rights Managementإدارة الحقوق
الرقمية)) أو ملفات تم تنزيلها من محل موسيقى عىل شبكة االنرتنت عىل هذا النظام .إذا حاولت تشغيل أي
من تلك امللفات ،يقوم النظام بتشغيل امللف الصويت التايل غري املحمي.

للعمالء يف أمريكا الالتينية:
<>http://esupport.sony.com/LA
للعمالء يف أوروبا وروسيا:
><http://support.sony-europe.com/
للعمالء يف الدول/املناطق األخرى:
<>http://www.sony-asia.com/support
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إخرت الوظيفة .USB
اضغط FUNCTION +/ بصورة متكررة.

2
 3إبدأ التشغيل.

قم بتوصيل الجهاز  USBاىل املنفذ

عمليات التشغيل األخرى
من أجل
اإليقاف املؤقت للتشغيل

إيقاف التشغيل

إليقاف شحن جهاز iPod/iPhone

إنزع .iPod/iPhone

اختيار مجلد
اختيار ملف
إيجاد نقطة يف ملف
اختيار تشغيل متكرر

مالحظات عىل وضع التشغيل

 عند اختيار وضع التشغيل العشوايئ " ،"SHUFيقوم النظام بالتشغيل العشوايئ لجميع ملفات الصوت
املوجودة عىل الجهاز  USBاملوصل برتتيب عشوايئ .ميكن أن يقوم وضع التشغيل العشوايئ بتشغيل نفس
امللف بشكل متكرر.
" غري متاح.
 عند ضبط وضع التشغيل إىل وضع تشغيل مجلد ،يكون "
 عند ضبط وضع التشغيل إىل وضع التشغيل العشوايئ ،لن تكون وظيفة التكرار متاحة.
"،
 عند ضبط التشغيل املتكرر ،لن يكون وضع التشغيل العشوايئ متاحا .عند ضبط التشغيل املتكرر إىل "
لن يكون وضع تشغيل املجلد متاحا.
 عندما تقوم بإيقاف تشغيل النظام ،يتم محو وضع التشغيل العشوايئ املختار (" )"SHUFويعود وضع التشغيل
إىل وضع تشغيل عادي.

مالحظة عىل التشغيل املتكرر

إذا اخرتت " " عندما يكون النظام يف وضع التشغيل العادي ،يقوم النظام بتنفيذ التشغيل املتكرر لجميع
امللفات الصوتية املوجودة عىل الجهاز  USBحتى تقوم بإيقاف التشغيل .إذا اخرتت " " عندما يكون النظام
يف وضع تشغيل املجلد ،يقوم النظام بتنفيذ التشغيل املتكرر لجميع امللفات الصوتية املوجودة يف املجلد املختار
حتى تقوم بإيقاف التشغيل.

مالحظات

إضغط  .

إلستخدام النظام كشاحن بطارية

ميكنك استخدام النظام كشاحن بطارية لجهاز  iPod/iPhoneسواء كان النظام يف وضع
التشغيل أو اإليقاف.
عند شحن  iPod/iPhoneأثناء تشغيل النظام ،تأكد من اختيار وظيفة أخرى غري الوظيفة
.USB
تبدأ عملية الشحن عند وضع الجهاز  iPod/iPhoneعىل املوصل iPod/iPhone.
تظهر حالة الشحن عىل شاشة عرض  .iPod/iPhoneعند شحن  ،iPod/iPhoneضع
 iPod/iPhoneعىل املوصل مع ايقاف املشغل .iPod/iPhone
ملزيد من التفاصيل ،يرجى مراجعة دليل املستخدم لجهازك .iPod/iPhone

()USB .

لتغيري وضع التشغيل

اضغط PLAY MODE بشكل متكرر .ميكنك اختيار وضع تشغيل عادي (تشغيل عىل
التوايل لجميع امللفات املوجودة عىل الجهاز  ،)USBوضع تشغيل مجلد (" "FLDRلجميع
امللفات املوجودة يف مجلد محدد عىل الجهاز  ،)USBأو وضع تشغيل عشوايئ (".)"SHUF

إضغط
( ايقاف مؤقت)  .إلستئناف التشغيل ،إضغط الزر
مرة أخرى.
( ايقاف)  .إلستئناف التشغيل ،اضغط
( تشغيل)  .1*إللغاء استئناف التشغيل ،اضغط
 مرة أخرى*.2

 بصورة متكررة.
+/
( رجوع للخلف)( /تقديم لألمام) .
احتفظ بضغط ( ترجيع)( /تقديم رسيع)
 أثناء التشغيل ،وحرر الزر عند النقطة املرغوبة.
REPEAT بصورة متكررة حتى يظهر " " (تكرار
" (تكرار مسار واحد).
جميع املسارات) أو "

* 1عند تشغيل ملف VBR ،MP3/WMAميكن أن يستأنف النظام التشغيل من نقطة مختلفة.
* 2يعود استئناف التشغيل إىل امللف العلوي.

 عندما يكون توصيل كابل  USBرضوريا ،قم بتوصيل كابل  USBاملرفق مع الجهاز  .USBيرجى مراجعة دليل
التشغيل املرفق مع الجهاز  USBملزيد من التفاصيل عن طريقة التشغيل.
 قد يستغرق ظهور العبارة " "READINGحوايل  10ثوان وفقاً لنوع الجهاز  USBاملتصل.
 التقم بتوصيل النظام والجهاز  USBعن طريق محور .USB
 عند يكون الجهاز  USBمتص ًال ،يقوم النظام بقراءة جميع امللفات املوجودة عىل الجهاز  .USBعند وجود
مجلدات أو ملفات كثرية عىل الجهاز  ،USBميكن أن يستغرق االنتهاء من قراءة الجهاز  USBوقتاً طوي ًال.
 مع بعض أجهزة  USBاملوصلة ،بعد إجراء عملية تشغيل ،قد يكون هناك تأخري قبل أن يتم تنفيذها من قبل
هذا النظام.
 الميكن ضامن التوافق مع جميع برامج التشفري/الكتابة .إذا كانت امللفات الصوتية عىل الجهاز  USBمشفرة
أصال بربمجيات غري متوافقة ،ميكن أن تنتج تلك امللفات ضوضاء أو صوت متقطع ،أو ميكن أال يتم التشغيل
عىل االطالق.
 هذا النظام الميكنه تشغيل ملفات صوتية عىل الجهاز  USBيف الحاالت التالية:
 عندما يتجاوز العدد اإلجاميل للملفات الصوتية يف مجلد .100
 عندما يتعدى عدد ملفات الصوت اإلجاملية عىل جهاز .10000 USB
 عندما يتجاوز العدد اإلجاميل للمجلدات عىل جهاز ( 100 USBشامل املجلد " "ROOTومجلدات
فارغة).
هذه األعداد ميكن أن تختلف وفقاً لبنية امللف واملجلد .التقم بحفظ أنواع أخرى من امللفات أو املجلدات غري
الرضورية عىل جهاز  USBيحتوى عىل ملفات صوتية.
 النظام ميكنه التشغيل حتى عمق  8مجلدات فقط.
 هذا النظام اليدعم بالرضورة جميع الوظائف املزودة مع جهاز  USBموصل.
 سيتم إلغاء استئناف التشغيل عند فصل سلك التيار.
 املجلدات التي ليس بها ملفات صوتية يتم تخطيها.
 الصيغ الصوتية التي ميكنك االستامع إليها مع هذا النظام هي كام ييل:
 :MP3 امتداد ملف "".mp3
 :WMA امتداد ملف "".wma
 :AAC امتداد ملف "".m4a
الحظ أنه حتى عندما يكون إسم امللف به امتداد امللف الصحيح ،إذا كان امللف الحقيقي مختلفاً ،ميكن أن
يصدر النظام ضوضاء أو يحدث خلل يف التشغيل.

إلستخدام النظام كشاحن بطارية

ميكنك استخدام النظام كشاحن بطارية ألجهزة  USBاملجهزة بوظيفة إعادة الشحن عندما
يكون النظام يف وضع التشغيل.
اضغط FUNCTION +/ بصورة متكررة إلختيار الوظيفة .USB
()USB .تظهر حالة الشحن عىل
يبدأ الشحن عند توصيل الجهاز  USBاىل املنفذ
شاشة عرض الجهاز  .USBملزيد من التفاصيل ،يرجى مراجعة دليل املستخدم لجهاز USB
الخاص بك.

االستامع اىل الراديو
1
2

اخرت وظيفة املوالف (.)TUNER FM/TUNER AM
اضغط FUNCTION +/ بصورة متكررة.
قم بإجراء املوالفة.

للمسح التلقايئ

اضغط TUNING MODE  بصورة متكررة حتى يظهر " ،"AUTOوبعدئذ
اضغط +/ .تتوقف عملية املسح تلقائياً ويضئ " "TUNEDو "( "STمع برامج
سرتيو فقط) عىل شاشة العرض  عند العثور عىل محطة.

إذا مل يضئ " "TUNEDومل تتوقف عملية املسح ،اضغط   إليقاف عملية
املسح ،ثم قم بتنفيذ املوالفة اليدوية (أدناه).
عند املوالفة إىل محطة  FMالتي توفر خدمات  ،RDSفإن املعلومات مثل اسم الخدمة
واسم املحطة يتم توفريها من قبل محطات البث.

للموالفة اليدوية

اضغط TUNING MODE بصورة متكررة حتى يختفي ""AUTO
و " ،"PRESETوبعدئذ اضغط +/ بصورة متكررة للموالفة إىل املحطة املرغوبة.

إرشاد مفيد

لتخفيض الضوضاء االستاتيكية عىل محطة  FMسرتيو ضعيفة ،اضغط FM MODE  بصورة متكررة حتى
يظهر " "MONOإليقاف االستقبال السرتيو .سوف تفقد تأثري السرتيو ،لكن سيتحسن االستقبال.

محطات الراديو املضبوطة مسبقاً
1
2

صوت طنني أو ضوضاء عالية.

استخدام املؤقتات

قم باملوالفة إىل املحطة املرغوبة.

اضغط TUNER MEMORY  إلختيار وضع ذاكرة املوالف.

 حرك النظام بعيداً عن مصادر الضوضاء.
 قم بتوصيل النظام اىل مأخذ تيار مختلف بالحائط.
 قم برتكيب مرشح ضوضاء (غري مرفق) عىل سلك التيار.

النظام يوفر وظيفتي مؤقت .عند استخدام كال املؤقتني ،تكون األولوية ملؤقت النوم.

مؤقت النوم:

ميكنك النوم عىل أنغام املوسيقى .تعمل هذه الوظيفة حتى إذا مل يتم ضبط الساعة.

إضغط SLEEP بصورة متكررة إلختيار الوقت املرغوب.
إللغاء مؤقت النوم ،إضغط SLEEP بصورة متكررة حتى يظهر "."OFF

3
4
5
6

اضغط +/ بصورة متكررة الختيار رقم الضبط املسبق املرغوب.
إذا كانت هناك محطة أخرى مخصصة بالفعل لرقم الضبط املسبق املختار ،يتم استبدال
املحطة باملحطة الجديدة.
اضغط

 لتخزين محطة.

كرر الخطوات  1إىل  4لتخزين محطات أخرى.
ميكنك القيام بالضبط املسبق لعدد يصل اىل  20محطة  FMو  10محطات .AM
إلستدعاء محطة راديو مضبوطة مسبقاً ،اضغط TUNING MODE  بصورة
متكررة حتى يظهر " ،"PRESETوبعدئذ اضغط +/  بصورة متكررة الختيار
رقم الضبط املسبق املرغوب.

2
3
4

1
2
3
4

استخدام مكونات صوت إختيارية
1

مؤقت التشغيل:

ميكنك االستيقاظ عىل استقبال FM/AM iPod/iPhone ،أو جهاز  USBيف وقت مضبوط
مسبقا .تأكد أنك قمت بضبط الساعة.

قم بتجهيز مصدر الصوت.
قم بتوصيل جهاز صوت إضايف إىل املقابس DVD/PC IN L/R عىل الوحدة
باستخدام سلك صوت مناظر (غري مرفق).
اضبط مستوى الصوت إىل الحد األدىن.
اضغط VOLUME  بصورة متكررة حتى يظهر " "VOL MINعىل شاشة
العرض .

إبدأ التشغيل.
إبدأ تشغيل الجهاز املوصل واضبط مستوى الصوت.

مالحظة

ميكن أن يدخل النظام وضع االستعداد تلقائيا إذا كان مستوى صوت الجهاز املوصل منخفض للغاية .اضبط
مستوى صوت الجهاز وفقاً لهذا .يرجى مراجعة « إليقاف وظيفة االستعداد التلقايئ ».

ضبط الصوت
من أجل
ضبط مستوى الصوت
توليد صوت أكرث ديناميكية

ضبط مؤثر الصوت

إخرت وضع ضبط املؤقت.
اضغط TIMER MENU.

باستثناء  ،ال تعمل أي أزرار عىل الوحدة ،ويظهر ""CHILD LOCK
عىل شاشة العرض .

إضبط مؤقت التشغيل.
اضغط / بصورة متكررة من أجل اختيار " ،"PLAY SETثم اضغط
.
إضبط وقت بدء التشغيل.
اضغط / بصورة متكررة لضبط الساعة ،ثم اضغط
اإلجراء لضبط الدقائق.

 .إستخدم نفس

اضغط / بصورة متكررة حتى يظهر مصدر الصوت املرغوب ،ثم اضغط
.
قم بإيقاف تشغيل النظام.
إضغط   .يتحول النظام تلقائيا إىل وضع التشغيل قبل الوقت املضبوط
مسبقا.
إذا كان النظام بالفعل يف وضع التشغيل يف الوقت املضبوط مسبقا ،لن يتم تنشيط
مؤقت التشغيل .التقم بتشغيل النظام من وقت تحول النظام اىل وضع التشغيل حتى
يبدأ التشغيل.

ملراجعة اإلعداد

1
 2اضغط / بصورة متكررة من أجل اختيار" ،"SELECTوبعدئذ اضغط
اضغط TIMER MENU.
.

لتغيري اإلعداد

إبدأ من جديد من الخطوة  1يف « استخدام املؤقتات ».

مالحظة

ضبط إضاءة ضوء السامعة

ميكنك ضبط إضاءة ضوء السامعة من مجموعة متنوعة من امناط اإلضاءة .سيشكل إضاءة
ضوء السامعة تأثريات ضوئية تعتمد عىل مصدر املوسيقى.
إضغط LED SPEAKER بصورة متكررة.
كل مرة تضغط فيها الزر ،يتغري النمط.

إرشاد مفيد

إليقاف وظيفة إضاءة السامعة

تغيري العرض
من أجل
تغيري املعلومات عىل شاشة
)1
العرض 
تغيري وضع العرض (راجع
أدناه).

إضغط
DISPLAY  بصورة متكررة عند تشغيل النظام.

DISPLAY بصورة متكررة عندما يكون النظام يف
)2
وضع اإليقاف.

يوفر النظام أوضاع العرض التالية.

ساعة

عندما يكون النظام يف وضع اإليقاف
يتحول العرض اإليضاحي إىل وضع التشغيل.
يتحول العرض إىل وضع اإليقاف للحفاظ عىل القدرة.
يستمر تشغيل املؤقت والساعة.
تعرض الساعة.
)1

 )1يضئ مبني االستعداد  عىل الوحدة عند يكون النظام يف وضع اإليقاف.
 )2الميكنك ضبط الساعة يف وضع حفظ القدرة.
 )3يتحول عرض الساعة تلقائيا إىل وضع حفظ القدرة بعد  8ثوان.

مالحظات بشأن معلومات العرض

1
 2إبحث عن املشكلة يف قامئة الفحص أدناه ،واتخذ خطوة التصحيح املبينة.
إذا ظلت املشكلة قامئة ،اتصل بأقرب موزع  Sonyلديك.

عند وميض مبني االستعداد 

افصل سلك التيار يف الحال ،وراجع البنود التالية.
 إذا أعاق أي شئ فتحات تهوية النظام؟
 هل حدثت دائرة قرص للموصل  iPod/iPhone؟
بعد أن يتوقف وميض مبني االستعداد  ،أعد توصيل سلك التيار وقم بتشغيل
النظام .إذا ظلت املشكلة قامئة ،اتصل بأقرب موزع  Sonyلديك.

عامة

 )2يضئ مبني االستعداد  عىل الوحدة عند يكون النظام يف وضع اإليقاف.

)3

تحري األعطال وإصالحها
تأكد أن سلك التيار موصل بشكل صحيح وبإحكام.

 )1عىل سبيل املثال ،ميكنك عرض معلومات الجهاز  ،USBمثل:
 رقم املسار أو امللف
 اسم املسار أو امللف (" ")
 اسم الفنان (" ")
 اسم األلبوم (" ")
")
 اسم املجلد ("

وضع العرض
عرض إيضاحي
)2
وضع حفظ القدرة

 تأكد من عدم تشغيل الجهاز  iPod/iPhoneعند استخدام مؤقت التشغيل.
 قد اليتم تنشيط مؤقت التشغيل اعتامدا عىل حالة الجهاز  iPod/iPhoneاملوصل.
يظل إعداد مؤقت التشغيل سارياً طاملا مل يتم إلغاء اإلعداد يدوياً.

اضغط LED SPEAKER بصورة متكررة حتى يظهر "."LED OFF

 الحروف التي الميكن عرضها تظهر كام ييل "_".
 اليعرض وقت التشغيل اإلجاميل لجهاز .USB
 اليتم عرض ماييل بصورة صحيحة:
 وقت التشغيل املنقيض مللف  MP3مشفر باستخدام ( VBRمعدل بت متغري).
 أسامء املجلدات وامللفات التي التتبع أي من  ISO9660املستوى  ،1املستوى  2أو  Jolietيف صيغة
األمتداد.
 تعرض معلومات البطاقة  ID3مللفات  MP3عند استخدام بطاقات  ID3اصدار  1واصدار ( 2معلومات البطاقة
 ID3إصدار  2يكون لها األولوية عند استخدام كال من البطاقتني  ID3إصدار  1و  2مع ملف واحد .)MP3

iPod/iPhone
اليوجد صوت.

 تأكد أن الجهاز  iPod/iPhoneموصل بإحكام.
 تأكد أن  iPod/iPhoneيقوم بتشغيل موسيقى.
 تأكد من تحديث  iPod/iPhoneبأحدث برمجيات .إذا مل يكن ،قم بتحديث
 iPod/iPhoneقبل استخدامه مع النظام.
 اضبط الصوت.

يظهر العرض اإليضاحي عىل شاشة العرض  بعد توصيل سلك التيار حتى إذا مل
يكن النظام يف وضع التشغيل.

 اضغط DISPLAY مرة واحدة أثناء إيقاف تشغيل النظام .يختفي العرض
اإليضاحي.
 اضبط الساعة .يرجى مراجعة « ضبط الساعة ».

النظام اليتحول اىل وضع التشغيل.
 هل سلك التيار موصل بإحكام؟

النظام يدخل وضع االستعداد بصورة غري متوقعة.

 هذا ليس خل ًال يف التشغيل .النظام يدخل وضع االستعداد تلقائياً يف حوايل  30دقيقة يف
حالة عدم وجود عملية تشغيل أو خرج اشارة صوت .يرجى مراجعة « إليقاف وظيفة
االستعداد التلقايئ ».

تم الغاء ضبط الساعة أو عملية مؤقت التشغيل بصورة غري متوقعة.

 إذا انقضت دقيقة تقريباً مع عدم وجود عملية تشغيل ،يتم الغاء ضبط الساعة أو ضبط
مؤقت التشغيل تلقائياً .قم بتنفيذ العملية مرة أخرى من البداية.

اليوجد صوت.

 إذا أعاق أي شئ فتحات تهوية النظام؟
 ميكن أن تكون املحطة املحددة قد توقفت عن البث بصورة مؤقتة.

 قم بإيقاف تشغيل النظام وأعد توصيل الجهاز  ،USBثم قم بتشغيل النظام.
 راجع املعلومات املوجودة عىل مواقع االنرتنت بشأن أجهزة  USBاملتوافقة مع العناوين
املوجودة عىل شبكة االنرتنت تحت « تشغيل ملف عىل الجهاز .» USB

الجهاز  USBاليعمل بصورة صحيحة.

 راجع دليل تشغيل الجهاز  USBللتعرف عىل كيفية التعامل مع هذه املشكلة.

اليبدأ التشغيل.

 تأكد أن الجهاز  iPod/iPhoneموصل بإحكام.
 قم بخفض مستوى الصوت.
 اضبط اإلعداد « موازن الصوت » للجهاز  iPod/iPhoneاىل « إيقاف » أو « مسطح ».

 قم بإيقاف تشغيل النظام وأعد توصيل الجهاز  ،USBثم قم بتشغيل النظام.
 راجع املعلومات املوجودة عىل مواقع االنرتنت بشأن أجهزة  USBاملتوافقة مع العناوين
املوجودة عىل شبكة االنرتنت تحت « تشغيل ملف عىل الجهاز .» USB
 اضغط   لبدء التشغيل.

يحدث تغري غري متوقع يف املسار أثناء التشغيل.

اليبدأ التشغيل من املسار األول.

الصوت مشوه.

 قم بتحويل الوظيفة « هز للخلط » (تغيري املسارات بهز  )iPod/iPhoneإىل وضع
إإليقاف عىل  iPod/iPhoneعند االستامع إىل موسيقى عىل  iPod/iPhoneمبستويات
صوت مرتفعة .إذا تم تنشيط هذه الوظيفة ،ميكن أن يحدث تغيري غري متوقع للمسار
بسبب االهتزازات الناتجة عن ضغط الصوت من النظام.

الجهاز  iPod/iPhoneاليعمل.

مالحظات ملستخدم iPod/iPhone

كرر نفس اإلجراء املبني أعاله حتى يظهر " "OFFيف الخطوة  ،3وبعدئذ اضغط

.

عرض خاطئ

اليتم التعرف عىل الجهاز .USB

الميكن شحن الجهاز .iPod/iPhone

إللغاء املؤقت

 ميكن أن تستغرق عملية القراءة وقتاً طوي ًال يف الحاالت التالية.
 وجود مجلدات أو ملفات كثرية عىل الجهاز .USB
 بنية امللف مركبة بطريقة مفرطة.
 سعة الذاكرة زائدة.
 الذاكرة الداخلية مجزأة.

 تم متكني وظيفة تأمني الطفل .لتعطيل تأمني الطفل ،احتفظ بضغط  عىل الوحدة
حتى يظهر " "CHILD LOCK OFFعىل شاشة العرض .

عند اختيار جهاز  USBكمصدر تشغيل مع وجود ملفات أو مجلدات كثرية عىل هذا الجهاز ،فإن التجهيز للقراءة
يستغرق بعض الوقت ،مام يتسبب يف تأخري بسيط قبل بدء التشغيل استجابة للمؤقت.

اضغط / بصورة متكررة من أجل اختيار " ،"PLAY SELثم اضغط
.

تعرض العبارة "( "READINGقراءة) لفرتة ممتدة ،أو يستغرق بدء التشغيل وقتاً
طوي ًال.

 إرسل بيانات املوسيقى إىل الجهاز  USBمرة أخرى ،نظرا إلحتامل حدوث تلف للبيانات
املحفوظة عىل الجهاز .USB
 رموز الحروف التي ميكن عرضها بهذا النظام هي أرقام وحروف أبجدية فقط .اليتم عرض
الحروف األخرى بصورة صحيحة.

 إذا كانت بطارية الجهاز  iPod/iPhoneفارغة ،ميكن أال يعمل مع هذا النظام .يف هذه
الحالة ،أعد شحنه بجهاز كمبيوتر ،الخ ،ثم قم بتوصيله إىل النظام.
 قم بإنهاء جميع التطبيقات العاملة عىل جهازك  iPodأو  iPhoneقبل استخدامه
مع النظام .ملزيد من التفاصيل ،يرجي الرجوع إىل دليل التشغيل املرفق مع الجهاز
.iPod/iPhone
 تأكد أن الجهاز  iPod/iPhoneموصل بإحكام.
 تأكد من تحديث  iPod/iPhoneبأحدث برمجيات .إذا مل يكن ،قم بتحديث
 iPod/iPhoneقبل استخدام النظام.
 نظرا إلختالف عملية تشغيل النظام والجهاز  ،iPod/iPhoneقد التتمكن من تشغيل
الجهاز  iPod/iPhoneباستخدام األزرار املوجودة عىل وحدة التحكم عن بعد أو الوحدة.
يف هذه الحالة ،استخدم أزرار التحكم املوجودة عىل .iPod/iPhone

3
إضغط
VOLUME+/ .
BASS BOOST بصورة متكررة إلختيار
"."BASS ON
EQ بصورة متكررة.

قم بتجهيز مصدر الصوت.
قم بتجهيز مصدر الصوت ،وبعدئذ اضغط VOLUME+/  لضبط مستوى
الصوت.

5
 6إخرت مصدر الصوت.

إخرت الوظيفة .DVD/PC
اضغط FUNCTION +/ بصورة متكررة.

 انزع أي عوائق بني وحدة التحكم عن بعد ومستشعر التحكم عن بعد  عىل الوحدة،
وضع الوحدة بعيداً عن أضواء الفلورسنت.
 قم بتوجيه وحدة التحكم عن بعد إىل مستشعر النظام .
 حرك وحدة التحكم عن بعد بدرجة أقرب اىل النظام.
 قد تكون بطاريات وحدة التحكم عن بعد فارغة .استبدل البطاريات (/R6حجم )AA
بأخرى جديدة.

يظل مبني االستعداد  مضيئا بعد فصل سلك التيار.
 قد الينطفئ مبني االستعداد  عىل الفور بعد فصل سلك التيار .سينطفئ املبني بعد
حوايل  40ثانية .هذا ليس خل ًال يف التشغيل.

استخدم نفس االجراء املتبع يف الخطوة  4لضبط وقت إيقاف التشغيل.

7

وحدة التحكم عن بعد التعمل.

يوجد ضوضاء ،تخطي ،أو تشوه بالصوت.

 قم بايقاف تشغيل النظام ،ثم أعد توصيل الجهاز .USB
 بيانات املوسيقى ذاتها تحتوي عىل ضوضاء ،أو الصوت مشوه .ميكن أن تكون الضوضاء
قد دخلت عند عمل بيانات موسيقية بسبب أوضاع الكمبيوتر .قم بعمل بيانات موسيقية
مرة أخرى.
 معدل البت املستخدم عند تشفري امللفات كان منخفضاً .إرسل امللفات املشفرة مبعدالت
بت أعىل اىل الجهاز .USB

 إذا كانت بطارية الجهاز  iPod/iPhoneفارغة الشحنة ،قد اليتمكن النظام من شحنها
حتى إذا قمت بتوصيلها إىل النظام .يف هذه الحالة ،أعد شحنه بجهاز كمبيوتر ،الخ ،ثم قم
بتوصيله إىل النظام.
 تأكد أن الجهاز  iPod/iPhoneموصل بإحكام.
 عند شحن جهاز  iPod/iPhoneبينام يكون النظام يف وضع اإليقاف (وضع االستعداد) ،لن
يقوم النظام بتنفيذ عملية الشحن إذا كان الجهاز  iPod/iPhoneمشحونا متاما.
 تأكد أن النظام ليس يف وضع وظيفة  .USBالميكن شحن جهاز  iPod/iPhoneيف وضع
وظيفة .USB
()USB عىل الوحدة،
 الميكنك شحن الجهاز  iPod/iPhoneعن طريق منفذ
حتى مع استخدام الكابل  USBاملرفق مع جهازك  .iPod/iPhoneمن أجل الشحن ،قم
دامئا بتوصيل الجهاز  iPod/iPhoneإىل املوصل iPod/iPhone عىل الوحدة.

مستوى صوت رنني  iPhoneاليتغري.

 اضبط مستوى صوت الرنني عىل الجهاز .iPhone

جهاز USB
اليتم شحن الجهاز  iPod/iPhoneأو الجهاز  USBاملوصل ،عند توصيلهام يف نفس
الوقت.
 الميكنك شحن جهاز  iPod/iPhoneوجهاز  USBيف نفس الوقت .اخرت الوظيفة USB
لشحن جهاز .USB

هل أنت تستخدم جهاز  USBمدعم؟

 عند توصيل جهاز  USBغري مدعم ،ميكن أن تحدث املشاكل التالية .راجع املعلومات
املوجودة عىل مواقع االنرتنت بشأن أجهزة  USBاملتوافقة مع العناوين املوجودة عىل
شبكة االنرتنت تحت « تشغيل ملف عىل الجهاز .» USB
 اليتم التعرف عىل الجهاز .USB
 التعرض أسامء امللف أو املجلد.
 التشغيل غري ممكن.
 يحدث تخطي للصوت.
 يوجد ضوضاء.
 يخرج الصوت مشوهاً.

تظهر العبارة "."OVER CURRENT

()USB .قم بايقاف
 تم اكتشاف مشكلة مع مستوى التيار الكهربايئ من املنفذ
()USB  .تأكد من عدم وجود
تشغيل النظام وانزع الجهاز  USBمن املنفذ
مشكلة بالجهاز  .USBإذا ظل منوذج العرض قامئاً ،اتصل بأقرب موزع  Sonyلديك.

اليوجد صوت.

 الجهاز  USBغري موصل بصورة صحيحة .قم بايقاف تشغيل النظام ،ثم أعد توصيل
الجهاز .USB

 اضبط وضع التشغيل اىل وضع التشغيل العادي.

الميكن تشغيل امللفات.

 ملف الصوت ليس به امتداد "،".mp3" ".wmaأو ".".m4a
 مل يتم إنشاءالبيانات يف صيغة .MP3/WMA/AAC
 أجهزة  USBالتي متت صياغتها بأنظمة ملف أخرى غري  FAT16أو  FAT32اليتم
تدعيمها*.
 عند استخدام جهاز  USBمجزأ ،ميكن تشغيل امللفات املوجودة عىل الجزء األول فقط.
 امللفات التي تم تشفريها أو حاميتها بكلامت رس ،الخ ،الميكن تشغيلها.

* هذا النظام يدعم  FAT16و  ،FAT32لكن بعض أجهزة  USBقد التدعم جميع  FATهذه .ملزيد من
التفاصيل ،يرجي مراجعة دليل التشغيل لكل جهاز  USBأو اتصل بجهة الصنع.

املوالف
صوت طنني أو ضوضاء عالية ،أو الميكن استقبال املحطات( .تومض العبارة
" "TUNEDأو " "STعىل شاشة العرض ).
 قم بتوصيل الهوايئ بصورة صحيحة.
 حاول العثور عىل مكان واتجاه آخر للحصول عىل استقبال هوايئ أفضل.
 احفظ الهوائيات بعيدا عن سلك التيار لتجنب التقاط الضوضاء.
 قم بإيقاف تشغيل أي جهاز كهربايئ قريب.

لتغيري اتساع املوالفة للموجة ( AMباستثناء املوديالت
املخصصة ألوروبا ،روسيا واململكة العربية السعودية)

اتساع املوالفة للموجة  AMمضبوط مسبقا إىل  9كيلوهرتز أو  10كيلوهرتز بالتهيئة
األساسية للمصنع .إستخدم األزرار املوجودة عىل الوحدة لتغيري سعة املوالفة للموجة .AM

1

لعرض الساعة.
 2اضغط DISPLAY
 3أثناء االحتفاظ بضغط FUNCTION ،اضغط .

قم باملوالفة إىل أي محطة  ،AMوبعدئذ قم بإيقاف تشغيل النظام.

تم حذف جميع محطات  AMاملضبوطة مسبقاً .إلعادة ضبط سعة املوالفة اىل الضبط
املسبق للمصنع ،كرر اإلجراء.

إلعادة ضبط النظام اىل إعدادات املصنع

إذا ظل النظام اليعمل بصورة صحيحة ،أعد ضبط النظام اىل إعدادات املصنع.
إستخدم األزرار املوجودة عىل الوحدة إلعادة ضبط الوحدة اىل إعدادات املصنع األساسية.

1
 2احتفظ بضغط  ،واضغط  حتى يظهر "."RESET
إفصل سلك القدرة وأعد توصيله مرة أخرى ،وبعدئذ قم بتشغيل النظام.

يتم حذف جميع اإلعدادات التي أعدها املستخدم ،مثل محطات الراديو املضبوطة
مسبقاً ،املؤقت ،والساعة.

إليقاف وظيفة االستعداد التلقايئ

هذا النظام مجهز بوظيفة استعداد تلقايئ .مع هذه الوظيفة ،يدخل النظام وضع االستعداد
تلقائياً يف حوايل  30دقيقة يف حالة عدم وجود عملية تشغيل أو خرج إشارة صوت.
بالتهيئة األساسية ،يتم تشغيل وظيفة االستعداد التلقايئ.
استخدم األزرار املوجودة عىل الوحدة إليقاف تشغيل وظيفة االستعداد التلقايئ.
احتفظ بضغط  أثناء تشغيل النظام ،حتى يظهر "."AUTO.STBY OFF
لتحويل الوظيفة إىل وضع التشغيل ،كرر اإلجراء حتى يظهر"."AUTO.STBY ON

مالحظات

 تبدأ الرسالة " "AUTO.STBYيف الوميض عىل الشاشة قبل حوايل دقيقتني من الدخول لوضع االستعداد.
 وظيفة االستعداد التلقايئ تكون غري صالحة لوظيفة املوالف ( ،)FM/AMحتى عندما تقوم بتمكينها.
 ميكن أال يدخل النظام يف وضع االستعداد تلقائياً يف الحاالت التالية:
 عند اكتشاف إشارة صوتية.
 عند توصيل جهاز .USB
 أثناء تشغيل ملفات صوتية.
 أثناء عملية تشغيل مؤقت التشغيل أو مؤقت النوم املضبط مسبقاً.

الرسائل
 : CHARGINGيتم شحن الجهاز  iPod/iPhoneعند إيقاف تشغيل النظام (وضع
االستعداد).
 : CHILD LOCKتم متكني وظيفة تأمني الطفل .لتعطيل تأمني الطفل ،احتفظ بضغط
 عىل الوحدة حتى يظهر " "CHILD LOCK OFFعىل شاشة العرض .
 : ERRORالميكن التعرف عىل الجهاز  USBأو تم توصيل جهاز غري معروف.
 : NoDEVICEمل يتم توصيل جهاز  USBأو تم نزع جهاز  USBموصل.
 : NoMEMORYمل يتم إدخال وسائط ذاكرة يف الجهاز .USB
 : NO TRACKمل يتم تحميل ملفات ميكن تشغيلها عىل الجهاز  USBيف النظام.
 : NOT USEDأنت حاولت تنفيذ عملية معينة تحت ظروف محظور فيها هذه
العملية.
 : NO SUPPORTتم توصيل جهاز  ،USBموديل  iPod/iPhoneغري مدعم ،أو تم
توصيل جهاز  iPod/iPhoneببطارية فارغة الشحنة.
 : TIME NGتم ضبط أوقات بدء ونهاية مؤقت التشغيل اىل نفس الوقت.

إحتياطات
بشأن األمان

 إفصل سلك القدرة متاماً من مأخذ التيار يف الحائط يف حالة عدم استخدام الوحدة لفرتة
زمنية طويلة .عند فصل الوحدة من مصدر التيار ،إمسك دامئاً القابس .التسحب السلك
نفسه مطلقاً.
 عند دخول أي شئ صلب أو سائل داخل النظام ،إفصل النظام عن مصدر التيار ،وافحصه
لدى فني مؤهل قبل تشغيله مرة أخرى.
 يجب تغيري سلك قدرة التيار املرتدد لدي مركز خدمة مؤهل فقط.

بشأن املكان املناسب

 التضع النظام يف موضع مائل أو أماكن تكون ساخنة ،باردة ،مرتبة ،متسخة أو رطبة
بدرجة زائدة أو ينقصها التهوية الكافية ،أو معرضة لالهتزاز ،أشعة الشمس املبارشة أو
ضوء ساطع.
 توخى الحرص عند وضع النظام عىل أسطح معالجة بصورة خاصة (عىل سبيل املثال،
بالشمع ،الزيت ،الورنيش) ألن هذا ميكن أن يسبب حدوث تلطيخ أو تغيري لون السطح.
 ميكن أن يتكون التكاثف عىل أسطح خارجية أو داخليا ،ويسبب خلال يف وظيفة النظام
إذا تم تحريك النظام بصورة فجائية من بيئة باردة إىل بيئة دافئة.إذا تكون التكاثف،
قم بتحويل النظام إىل وضع اإليقاف ،واترك النظام يف وضع إيقاف التشغيل حتى تتبخر
الرطوبة .التستخدم النظام حتى يتبخر التكاثف بالكامل.

بشأن تزايد الحرارة

 عملية تزايد الحرارة يف الوحدة أثناء التشغيل تعترب طبيعية وليس سبباً لالنذار.
 التلمس الهيكل عند استخدام النظام بصورة متواصلة مبستوى صوت عال ألن الهيكل
ميكن أن يصبح ساخناً.
 التقم بإعاقة فتحات التهوية.

بشأن نظام السامعة

نظام السامعة الداخيل غري محمي مغناطيسيا ،والصورة عىل أجهزة تلفزيون قريبة قد تصبح
مشوهة مغناطيسيا .يف هذا املوقف ،قم بإيقاف تشغيل التلفزيون ،إنتظر  15إىل  30دقيقة،
وقم بتشغيله مرة أخرى.
إذا مل يطرأ أي تحسن ،حرك النظام بعيدا عن جهاز التلفزيون.

تنظيف الهيكل

نظف هذا النظام بقطعة قامش ناعمة مبللة قلي ًال بسائل تنظيف معتدل .التستخدم أي نوع
من الحشايا الحاكة ،بودرة التنظيف ،أو املذيبات مثل الثرن ،البنزين أو الكحول.

املواصفات
قسم مضخم الصوت

تم قياس ماييل عند تيار مرتدد  120فولت  240 فولت 60/50 ،هرتز (املوديالت املخصصة ألمريكا الالتينية
(باستثناء املوديالت املخصصة للمكسيك واألرجنتني))
تم قياس ماييل عند تيار مرتدد  127فولت 60 ،هرتز (املوديل املخصص للمكسيك)
تم قياس ماييل عند تيار مرتدد  220فولت  240 فولت 60/50 ،هرتز (املوديالت املخصصة ألوروبا ،روسيا،
اسرتاليا واألرجنتني)
تم قياس ماييل عند تيار مرتدد  120فولت  240 فولت 60/50 ،هرتز (املوديالت األخرى)
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP
خرج القدرة (معدل):
 100وات  100 +وات (عند  3,5أوم 1 ،كيلوهرتز %1 ،تشوه توافقي اجاميل)
قدرة خرج ( RMSمرجع):
 210وات  210 +وات (لكل قناة عند  3,5أوم 1 ،كيلوهرتز)
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP
خرج القدرة (معدل):
 55وات  55 +وات (عند  3أوم 1 ،كيلوهرتز %1 ،تشوه توافقي اجاميل)
قدرة خرج ( RMSمرجع):
 115وات  115 +وات (لكل قناة عند  3أوم 1 ،كيلوهرتز)

قسم السامعة

نظام السامعة :نظام سامعة اتجاهني ،انعكاس الجهري
وحدات السامعة:
:FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP
مجهار ترددات منخفضة 200 :مم ،نوع مخروطي
مجهار ترددات عالية 66 :مم ،نوع مخروطي
:FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP
مجهار ترددات منخفضة 160 :مم ،نوع مخروطي
مجهار ترددات عالية 40 :مم ،نوع مخروطي
مقاومة معدلة:
 3,5 :FST-GTK33iP/RDH-GTK33iPأوم
 3.0 :FST-GTK11iP/RDH-GTK11iPأوم

املدخل

( DVD/PC INدخل صوت :)L/R
 :FST-GTK33iP/RDH-GTK33iPحساسية  1000مييل فولت ،معاوقة  47كيلوأوم
 :FST-GTK11iP/RDH-GTK11iPحساسية  1500مييل فولت ،معاوقة  47كيلوأوم

قسم الجهاز iPod/iPhone

موصل :iPod/iPhone
فولطية الخرج :تيار مبارش  5فولت
أقىص تيار خرج 1 :أمبري
موديالت  iPod/iPhoneمتوافقة:
 iPod touch الجيل الرابع
 iPod touch الجيل الثالث
 iPod touch الجيل الثاين
 iPod nano الجيل السادس
 iPod nano الجيل الخامس (كامريا فيديو)
 iPod nano الجيل الرابع (فيديو)
 iPod nano الجيل الثالث (فيديو)
iPod classic 
iPhone 4S 
iPhone 4 
iPhone 3GS 
iPhone 3G 
" ،"Made for iPodو " "Made for iPhoneيعني أنه تم تصميم ملحق الكرتوين للتوصيل خصيصا إىل
 iPodأو  ،iPhoneعىل التوايل ،ومتت املصادقة من قبل املطور لتلبية مقاييس أداء  .Appleالتتحمل Apple
املسئولية عن عملية تشغيل هذا الجهاز أو توافقه مع مقاييس السالمة واملعايري التنظيمية .يرجى مالحظة أن
استخدام هذا امللحق مع  iPodأو  iPhoneميكن أن يؤثر عىل األداء الالسليك.

قسم USB

معدالت بت مدعمة:
MP3(:)MPEG 1 Audio Layer-3 32كيلوبت يف الثانية  320 كيلوبت يف الثانيةVBR ،
:WMA 48كيلوبت يف الثانية  192 كيلوبت يف الثانيةVBR ،
:AAC 48كيلوبت يف الثانية  320 كيلوبت يف الثانية
الرتددات النموذجية:
MP3( 48/44,1/32 :)MPEG 1 Audio Layer-3كيلوهرتز
 44.1 :WMAكيلوهرتز
 44.1 :AACكيلوهرتز
( :)USBنوع  ،Aاقىص تيار  500مييل أمبري
منفذ

قسم املوالف

موالف  FMسرتيو FM/AM ،سوبر هرتوداين
الهوايئ:
هوايئ سليك FM
هوايئ حلقي AM
قسم املوالف :FM
نطاق املوالفة: 87.5ميجاهرتز  108.0 ميجاهرتز (خطوة  50كيلوهرتز)
قسم املوالف :AM
نطاق املوالفة:
املوديالت املخصصة ألوروبا ،روسيا واململكة العربية السعودية:
 531كيلوهرتز  1602 كيلوهرتز (خطوة  9كيلوهرتز)
املوديالت املخصصة ألمريكا الالتينية:
 530كيلوهرتز  1710 كيلوهرتز (خطوة  10كيلوهرتز)
 531كيلوهرتز  1710 كيلوهرتز (خطوة  9كيلوهرتز)
املوديل املخصص السرتاليا:
 531كيلوهرتز  1710 كيلوهرتز (خطوة  9كيلوهرتز)
 530كيلوهرتز  1710 كيلوهرتز (خطوة  10كيلوهرتز)
املوديالت األخرى:
 531كيلوهرتز  1602 كيلوهرتز (خطوة  9كيلوهرتز)
 530كيلوهرتز  1610 كيلوهرتز (خطوة  10كيلوهرتز)

عامة

متطلبات القدرة:
املوديالت املخصصة ألمريكا الالتينية (باستثناء املوديالت املخصصة للمكسيك واألرجنتني):
تيار مرتدد  120فولت  240 فولت 60/50 ،هرتز
املوديل املخصص للمكسيك:
تيار مرتدد  127فولت 60 ،هرتز
املوديالت املخصصة ألوروبا ،روسيا ،اسرتاليا واألرجنتني:
تيار مرتدد  220فولت  240 فولت 60/50 ،هرتز
املوديالت األخرى:
تيار مرتدد  120فولت  240 فولت 60/50 ،هرتز
استهالك القدرة:
 75 :FST-GTK33iP/RDH-GTK33iPوات ( 0,5وات يف وضع حفظ القدرة)
 45 :FST-GTK11iP/RDH-GTK11iPوات ( 0,5وات يف وضع حفظ القدرة)
األبعاد (عرض/ارتفاع/عمق):
 768,5 :FST-GTK33iP/RDH-GTK33iPمم ×  323مم ×  385مم تقريباً
 678,5 :FST-GTK11iP/RDH-GTK11iPمم ×  323مم ×  385مم تقريباً
الوزن:
 14,0 :FST-GTK33iP/RDH-GTK33iPكجم تقريباً
 12,5 :FST-GTK11iP/RDH-GTK11iPكجم تقريباً
عدد الوحدات :قطعة واحدة

امللحقات املرفقة :وحدة التحكم عن بعد ( ،)1بطاريات ( R6حجم  ،)2( )AAهوايئ سليك /FMحلقي
)1( AM
التصميم واملواصفات عرضة للتغيري بدون إشعار.

