)4-468-996-52(1

عمليات التشغيل األساسية
وحدة التحكم عن بُعد

الوحدة

ما تقنية ""NFC؟

االتصال قريب المدى ( )NFCعبارة عن تقنية تتيح إمكانية إنشاء اتصال
السلكي قصير المدى بين أجهزة متعددة مثل الهواتف المحمولة وبطاقات
 .ICوبفضل وظيفة  ،NFCيمكن نقل البيانات بمنتهى السهولة بمجرد لمس
نقطة اللمس المحددة في األجهزة المتوافقة مع تقنية .NFC

1 1اضبط وظيفة  NFCفي الهاتف الذكي على وضع التشغيل
للحصول على التفاصيل ،ارجع إلى إرشادات التشغيل المرفقة مع
الهاتف الذكي.
ˎ إذا كان نظام التشغيل المثبت على هاتفك الذكي هو Android 2.3.3
أو إصدار أحدث وكان أقدم من اإلصدار  :Android 4.1فتابع
إلى الخطوة .2
ˎ إذا كان نظام التشغيل المثبت على هاتفك الذكي هو Android 4.1
أو إصدار أحدث :فتابع إلى الخطوة .4
2 2قم بتنزيل وتثبيت تطبيق " "NFC Easy Connectعلى

نظام الصوت الشخصي
إرشادات التشغيل

الهاتف الذكي.

يعد تطبيق " "NFC Easy Connectتطبيقًا أصليًا مقد ًما من شركة
 Sonyللهواتف التي تعمل بنظام  Androidوهو متوافر في متجر

.Google Play Store

ابحث عن تطبيق " "NFC Easy Connectأو افحص الكود التالي
الثنائي األبعاد لتنزيل التطبيق مجانًا وتثبيته .من الضروري دفع
رسوم االتصال لتنزيل التطبيق.
قد ال يتوافر هذا التطبيق في بعض الدول و/أو بعض المناطق.
تلميح

قد يتوافر التوصيل بلمسة واحدة في بعض الهواتف الذكية دون
ضرورة تنزيل تطبيق " ."NFC Easy Connectوقد يختلف التشغيل
والمواصفات في هذه الحالة عما هو موضح هنا .للحصول على
التفاصيل ،ارجع إلى إرشادات التشغيل المرفقة مع الهاتف الذكي.

التسجيل المتزامن

االستماع إلى الراديو
1 1اضغط على الزر  RADIO FM/AM بشكل متكرر
لتحديد  AMأو .FM

عند الضغط على الزر في كل مرة ،يتم تبديل المؤشر بين " "AMو"."FM

2 2اضغط مع االستمرار على  TUNE أو  + حتى يبدأ
تغيير أرقام التردد على الشاشة.

*

توجد نقطة بارزة على الزرين (  على
هذه الوحدة وعلى وحدة التحكم عن بُعد) و
( VOLUME + على وحدة التحكم عن بُعد).

تبحث الوحدة تلقائ ًيا عن ترددات الراديو وتتوقف عند الوصول إلى
إشارة قوية.
إذا لم تستطع توليف محطة باستخدام وضع التوليف التلقائي،
فاضغط على  TUNE أو  + بشكل متكرر لتغيير التردد
تدريج ًيا.
عند استقبال بث إشارة ستيريو  ،FMيضيء مؤشر " "STعلى الشاشة.
تلميح

إذا كان استقبال إشارة االستيريو لمحطة  FMمشوشً ا ،فاضغط على MODE 
حتى تظهر " "MONOعلى الشاشة .ستفقد تأثير االستيريو ،ولكن سيتحسن
استقبال البث.

تحسين استقبال محطات الراديو

تلميح

لتشغيل/إيقاف تشغيل ميزة اإلضاءة ،اضغط مع االستمرار على الزر /TUNE - 
قيد التشغيل.

وزر  BLUETOOTH لمدة ثانيتين عندما تكون وظيفة BLUETOOTH

ˎ أعد توجيه الهوائي لتحسين استقبال موجة .FM

تأكد من ظهور شاشة التطبيق.

4 4المس الوحدة باستخدام الهاتف الذكي.

مالحظة

لتقليل مخاطر الحريق أو الصدمة الكهربائية ،ال تعرض الجهاز للمطر
أو الرطوبة.
لتقليل مخاطر الحريق أو الصدمة الكهربائية ،ال تعرض هذا الجهاز إلى
قطرات أو رش سوائل كما يجب عدم وضع أشياء مملوءة بالسوائل ،مثل
المزهريات ،على الجهاز.
ونظ ًرا ألن القابس الرئيسي يستخدم لفصل الوحدة من مصدر الطاقة
الرئيسي ،قم بتوصيل الوحدة في مآخذ تيار متردد يمكن الوصول إليه
بسهولة .وفي حالة مالحظتك أمو ًرا غير طبيعية في الوحدة ،قم فو ًرا
بفصل القابس الرئيسي من مآخذ التيار المتردد.
يظل الجهاز مفصوالً عن مصدر التيار المتردد (الرئيسي) طالما كان
موصالً بمقبس التيار على الحائط ،حتى وإن كان الجهاز نفسه في وضع
إيقاف التشغيل.
ال تعمد إلى تركيب الجهاز في أماكن ضيقة مثل خزائن الكتب أو الخزائن
المجهزة داخل جدران المنازل.
ال تعرض البطاريات (مجموعة البطارية أو البطاريات المركبة) إلى حرارة
شديدة مثل أشعة الشمس المباشرة أو النار أو ما شابه ذلك لفترة طويلة
من الزمن.

إشعار العالمات التجارية والتراخيص

ˎ براءات االختراع وتقنية تشفير صوت  MPEG Layer-3مرخصة من
شركة  Fraunhofer IISو .Thomson
ˎ تعد  Windows Mediaإما عالمة تجارية مسجلة أو عالمة تجارية
لشركة  Microsoft Corporationفي الواليات المتحدة و/أو دول
أخرى.
ˎ يحتوي هذا المنتج على تقنية تخضع لحقوق ملكية فكرية معينة
خاصة بـ  .Microsoftيُمنع استخدام او توزيع هذه التقنية خارج
هذا المنتج بدون التراخيص المناسبة من .Microsoft
ˎ العالمة ® BLUETOOTHوالشعارات المرتبطة بها تعود ملكيتها
لشركة  Bluetooth SIG, Inc.وأي استعمال لمثل هذه العالمات
من قبل شركة سوني  Sony Corporationيجب أن يكون بترخيص.
ˎ  N Markهي عالمة تجارية أو عالمة تجارية مسجلة لشركة NFC
 .Forum, Inc.في الواليات المتحدة والدول األخرى.
ˎ  Androidهي عالمة تجارية لشركة .Google Inc.
ˎ العالمات التجارية واالسماء التجارية األخرى تعود لمالكيها.

أدر القرص  VOLUME في اتجاه عقارب الساعة ( )+أو عكس
اتجاه عقارب الساعة ( )الموجود على الوحدة أو اضغط على الزر
 VOLUME أو الزر  + على وحدة التحكم عن بُعد.
يمكن ضبط مستوى الصوت الخاص بهذه الوحدة بد ًءا من 0
(" "VOL 0على الشاشة) حتى  "VOL MAX"( 31على الشاشة).

تحديد خصائص الصوت

اضغط على الزر  ROCKأو  POPأو  HIP-HOPأو  REGUETONأو
 ELECTRONICAأو  FLAT لتحديد إعداد إبراز الصوت المطلوب.
عند الضغط على الزر  SOUND على وحدة التحكم عن بُعد في
كل مرة ،يتغير إعداد إبراز الصوت على النحو التالي:
HIP-HOP

POP

ROCK

REGUETON

ELECTRONICA

FLAT

تعزيز جهير الصوت

اضغط على الزر ( POWER DRIVE WOOFER الزر WOOFER 

على وحدة التحكم عن بُعد) بشكل متكرر لتحديد نوع صوت الجهير
وتأثير إضاءة السماعات .عند الضغط على هذا الزر في كل مرة ،يتغير
المؤشر على النحو التالي:
( *WOOFER 2 LIGHT SYNCافتراضي)
إيقاف

لوحة االسم والمعلومات المهمة المتعلقة بالسالمة موجودة أسفل الجزء
الخارجي.

WOOFER 1

مصادر الطاقة

WOOFER 2

	*تعمل وظيفة مزامنة اإلضاءة على إضفاء تأثيرات ضوئية متزامنة مع
الموسيقى.

استخدام سلك طاقة التيار المتردد أو البطاريات
قم بتوصيل سلك طاقة التيار المتردد  أو قم بإدخال ثماني بطاريات ( R20الحجم ( )Dغير مرفقة) في حجيرة البطارية .

سلك طاقة التيار المتردد (مرفق)

 بمنفذ AC IN

بمنفذ التيار بالحائط

إعداد التوضيح التلقائي
وضع العرض التوضيحي التلقائي مثبت على هذه الوحدة ،واإلعداد
االفتراضي هو التشغيل .عند ضبط اإلعدادات على التشغيل ،يتم تشغيل
تأثيرات اإلضاءة الخاصة بالسماعات في الحاالت التالية؛
ˋ عند إيقاف تشغيل الوحدة
ˋ عندما ال توجد أي عمليات تشغيل على القرص المضغوط أو وظيفة USB
ˋ عندما ال يتم إنشاء اتصال  BLUETOOTHفي ميزة BLUETOOTH
(عند عرض ")"NO BT
لضبط تشغيل/إيقاف تشغيل التوضيح التلقائي
مع تشغيل الوحدة ،اضغط مع االستمرار على
حتى ظهور "( "DEMO MODE OFFاإلعداد هو إيقاف) أو
( "MODE ONاإلعداد هو تشغيل) على الشاشة.
MODE 



مالحظة

ال يعمل العرض التوضيحي عند التشغيل باستخدام البطاريات.

	*ال يمكن تشغيل الملفات المحمية بحقوق النشر الخاصة بإدارة الحقوق
الرقمية ( )DRMأو الملفات التي يتم تنزيلها من متاجر الموسيقى
المتوفرة عبر اإلنترنت على هذه الوحدة .إذا حاولت تشغيل أحد هذه
الملفات ،فستقوم الوحدة بتشغيل الملف الصوتي التالي الغير محمي.
أجهزة  USBالمتوافقة
فيما يلي متطلبات التوافق مع أجهزة  .USBقبل االستخدام على هذه
الوحدة ،تحقق من تلبية جهازك للمتطلبات.
ˎ متوافق مع أجهزة ( USB 2.0سرعة كاملة)
ˎ يدعم وضع التخزين كبير السعة*
	*يتيح وضع التخزين كبير السعة لجهاز  USBأن يصبح متاحًا

ألي جهاز مضيف ،األمر الذي يتيح إمكانية نقل الملفات .تدعم
معظم أجهزة  USBوضع التخزين كبير السعة.
بمنفذ ). (USB

مالحظة

ال يمكن استخدام هذه الوحدة لشحن أجهزة .USB

2 2اضغط على الزر  USB لتشغيل وظيفة .USB
3 3اضغط على الزر   لبدء التشغيل.

رقم الملف

تشغيل قرص موسيقى
مالحظات

ˎ استبدل البطاريات عندما ينطفئ المؤشر  OPR/BATT أو عندما تصبح الوحدة غير قابلة للتشغيل .استبدل جميع البطاريات ببطاريات جديدة .قبل أن
تستبدل البطاريات ،احرص على إزالة أي قرص وفصل أي جهاز  USBوأي مكون اختياري من الوحدة.
ˎ الستخدام الوحدة أثناء تركيب البطاريات ،افصل سلك طاقة التيار المتردد من الوحدة ومنفذ الكهرباء.
ˎ عند تشغيل الوحدة على البطاريات ،ال يمكنك تشغيل الوحدة باستخدام وحدة التحكم عن بُعد.

إعداد وحدة التحكم عن ُبعد

يمكنك تشغيل األنواع التالية من األسطوانات على هذه الوحدة.
ˋ األقراص الصوتية المضغوطة التي يتم تسجيل مقاطع من نوع
 CD-DAعليها بتنسيق أقراص .CD-DA
ˋ أقراص  CD-R/CD-RWالتي يتم تسجيل ملفات صوتية بتنسيق
 MP3أو  WMAعليها وفقًا لمعيار  ISO 9660المستوى / 1
المستوى  2أو الجوليت.

1 1اضغط على الزر  CD لتشغيل وظيفة القرص المضغوط.

2 2اضغط على الزر  ، PUSH OPEN/CLOSE ثم ضع
قرصا في حجيرة القرص المضغوط على أن يكون جانب
ً
الملصق ألعلى.

قم بتركيب بطاريتين ( R6بحجم ( )AAغير مرفقتين).

استبدال البطاريات

ينبغي أن تستمر البطاريات لمدة  6أشهر تقريبًا مع االستخدام العادي .عند توقف وحدة التحكم عن بُعد عن تشغيل الوحدة ،استبدل البطاريتين ببطاريتين
جديدتين.

3 3اضغط على الزر   PUSH OPEN/CLOSE إلغالق
حجيرة القرص المضغوط.
4 4اضغط على الزر   لبدء التشغيل.

عند تشغيل قرص  MP3أو  ،WMAتضيء كلمة "( "MP3عند
تشغيل ملفات  ،)MP3أو "( "WMAعند تشغيل ملفات )WMA
على الشاشة.

قرص صوتي مضغوط

بعد عرض اسم المجلد واسم األغنية ،يظهر رقم الملف
ووقت التشغيل*.
	*إذا زادت مدة التشغيل عن  100دقيقة ،فستظهر العالمة ""--:--
على الشاشة.

عمليات تشغيل أخرى
اإلجراء
العملية
اإليقاف المؤقت
اضغط على الزر  . والستئناف
التشغيل ،اضغط على هذا الزر مرة أخرى*.
اإليقاف
اضغط على الزر . 
تحديد مجلد
اضغط على الزر  أو .+ 
تحديد ملف
اضغط على الزر  أو . 
يمكنك تخطي الملفات واحدًا تلو اآلخر.
البحث عن موضع
اضغط مع االستمرار على الزر  أو
معين في أحد الملفات   أثناء التشغيل ،ثم قم بتحريره
عند الوصول إلى هذا الموضع .عند تحديد
أحد المواضع في حالة اإليقاف المؤقت،
اضغط على الزر   لبدء التشغيل
بعد العثور الموضع المطلوب.
إزالة جهاز USB
اضغط مع االستمرار على الزر   حتى
تظهر الرسالة " "NO DEVعلى الشاشة ،ثم
قم بإزالة جهاز .USB
	*عند تشغيل ملف  ،VBR MP3/WMA/AACيمكن أن تستأنف الوحدة
التشغيل من موضع آخر.

نصائح

وقت التشغيل

رقم المقطع

قرص ملفات MP3/WMA

رقم ملف MP3/WMA

بعد عرض اسم األغنية* 1يظهر وقت التشغيل*.2

* 1في حالة عدم وجود عنوان لألغنية في بطاقة المعلومات الخاصة
بملفات  ID3أو  ،WMAيتم عرض اسم الملف.
* 2إذا زادت مدة تشغيل الموسيقى عن  100دقيقة ،فستظهر العالمة
" "--:--على الشاشة.

عمليات تشغيل أخرى
اإلجراء
العملية
اإليقاف المؤقت
اضغط على الزر  . والستئناف
التشغيل ،اضغط على هذا الزر مرة أخرى.
اإليقاف
اضغط على الزر . 
 أو .+ 
تحديد مجلد على قرص اضغط على الزر
MP3/WMA

تحديد مقطوع/ملف
اضغط على الزر  أو . 
يمكنك تخطي المقاطع/الملفات واحدًا
تلو اآلخر.
البحث عن موضع
اضغط مع االستمرار على الزر  أو
معين في مقطع/ملف   أثناء التشغيل ،ثم قم بتحريره
عند الوصول إلى هذا الموضع .عند تحديد
أحد المواضع في حالة اإليقاف المؤقت،
اضغط على الزر   لبدء التشغيل
بعد العثور الموضع المطلوب.

مثال على بنية المجلد وترتيب التشغيل

فيما يلي ترتيب تشغيل المجلدات والملفات:
المجلد
ملف MP3/WMA

مالحظات بشأن أقراص MP3/WMA

ˎ عند تحميل أحد األقراص ،تقرأ الوحدة جميع الملفات المخزنة عليه.
وعندئذٍ ،يتم عرض " "READINGعلى الشاشة .في حالة وجود مجلدات
متعددة أو عدم وجود ملفات بتنسيق  MP3/WMAعلى القرص ،فقد
يستغرق بدء التشغيل أو تشغيل ملف  MP3/WMAالتالي وقتًا طويالً.
� نُوصي باستبعاد أي ملفات أخرى بخالف  MP3/WMAأو المجلدات
غير الضرورية عند إنشاء أقراص .MP3/WMA

باستخدام اتصال  ،BLUETOOTHيمكنك االستماع إلى الموسيقى من
جهاز ال سلكي متصل بأجهزة  ،BLUETOOTHمثل الهواتف المحمولة
والهواتف الذكية وأجهزة تشغيل الموسيقى ،وما إلى ذلك.
تدعم هذه الوحدة أجهزة  BLUETOOTHغير المتوافقة مع تقنية
( NFCيُشار إليها فيما بعد باسم «أجهزة  )»BLUETOOTHوالهواتف
الذكية المتوافقة مع تقنية .NFC

ˎ يبدأ التشغيل من آخر موضع إليقاف تشغيل ملف MP3/WMA/
( AACاستئناف التشغيل) .أثناء التوقف المؤقت ،يتم عرض رقم الملف
والوقت المنقض من وقت التشغيل.

ˎ إللغاء استئناف التشغيل (بدء التشغيل من بداية أول ملف بتنسيق
 ،)MP3/WMA/AACاضغط على الزر . 

مالحظة
عند إزالة جهاز  ،USBاحرص دائمًا على الضغط مع االستمرار على الزر  
وتأكد من ظهور الرسالة " "NO DEVعلى الشاشة قبل إزالة جهاز .USB
قد تؤدي إزالة جهاز  USBدون تنفيذ هذا اإلجراء إلى تلف البيانات
المخزنة على جهاز  USBأو تلف الجهاز نفسه.

تغيير وضع التشغيل

اضغط على الزر  MODE بشكل متكرر أثناء إيقاف التشغيل عبر
.USB

يمكنك تحديد وضع التشغيل العادي (التشغيل وفقًا لترتيب جميع
الملفات المخزنة على جهاز  )USBأو تحديد وضع تشغيل المجلد
(" " لجميع الملفات الموجودة في المجلد المحدد على جهاز )USB
أو تحديد وضع التشغيل المتكرر (" " لتكرار جميع الملفات/
" " 1لتكرار ملف واحد) أو تحديد وضع التشغيل العشوائي
(" .)"SHUFللتعرف على التفاصيل ،ارجع إلى «تحديد وضع التشغيل»
في الصفحة الخلفية.

.BLUETOOTH
ˎ يجب أن تدعم األجهزة ملف تعريف التوزيع الصوتي A2DP
(بروفايل التوزيع الصوتي المتقدم) ( AVRCPبروفايل التحكم عن
بُعد في الصوت والصورة).
ˎ سعة ( NFCمطلوبة فقط عند استخدام وظيفة اقتران  NFCالخاصة
بالوحدة).

للحصول على أحدث المعلومات عن األجهزة المتوافقة مع
 ،BLUETOOTHبما في ذلك الهواتف الذكية المتوافقة مع ،NFC
تفضل بزيارة الموقع أدناه.
للعمالء في أوروبا وروسيا:
http://support.sony-europe.com/

للعمالء في البلدان/المناطق األخرى:

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

االقتران
يلزم «إقران» أجهزة  BLUETOOTHمع بعضها مسبقًا .بعد إقران أجهزة
 ،BLUETOOTHال يلزم إقرانها مرة أخرى ،ما لم يتم مسح معلومات
االقتران .يمكن إقران ما يصل إلى  5أجهزة  BLUETOOTHعلى هذه
الوحدة.
إذا كان جهازك هاتفًا ذكيًا متوافقًا مع تقنية  ،NFCفال يلزم إجراء
االقتران يدويًا .استخدم الهاتف الذكي مع هذه الوحدة وفقًا لإلجراءات
الموضحة في القسم «لالتصال بهاتف ذكي بلمسة واحدة (.»)NFC
عند استخدام وظيفة  ،BLUETOOTHانتبه إلى مؤشر حالة BLUETOOTH
( ) على الشاشة للتعرف على حالة الشبكة بين الوحدة وجهازك.
مؤشرات تشغيل وظيفة BLUETOOTH

الحالة
اتصال  BLUETOOTHقيد
إيقاف التشغيل
عملية االقتران أو التوصيل أو
االتصال
يتم إنشاء اتصال

مؤشر ) ( BLUETOOTH
إيقاف
وميض
يضيء باستمرار

االقتران بجهاز BLUETOOTH
أبعد جهاز  BLUETOOTHوالوحدة عن بعضهما بمسافة  1متر أثناء
إجراء هذه العملية.

1 1اضغط على الزر  BLUETOOTH PAIRING لتشغيل
وظيفة .BLUETOOTH
2 2اضغط باستمرار على الزر BLUETOOTH PAIRING 
لتفعيل وضع اقتران الوحدة.
عند تشغيل وضع االقتران ،تصدر صافرتان ويومض مؤشر
 ) ( BLUETOOTHعلى الشاشة.
إللغاء وضع االقتران بعد تشغيله ،اضغط على الزر BLUETOOTH
 PAIRING مرة أخرى.
تلميح

عند تشغيل وظيفة  BLUETOOTHألول مرة ،تدخل هذه الوحدة وضع
االقتران تلقائ ًيا ويبدأ مؤشر  ) ( BLUETOOTHفي الوميض.

3 3قم بتنفيذ إجراء االقتران في جهاز .BLUETOOTH

قم بتشغيل جهاز  BLUETOOTHوتشغيل وظيفة BLUETOOTH
على جهازك .للحصول على التفاصيل ،ارجع إلى دليل اإلرشادات
الخاص بجهاز .BLUETOOTH
عند تشغيل وظيفة  BLUETOOTHعلى جهازك ،فإنها تبحث

عن أجهزة قابلة لالقتران وتعرض قائمة باألجهزة المكتشفة على
الشاشة .حدد هذه الوحدة من القائمة .تظهر هذه الوحدة باسم
"."SONY:ZS-BTG905

إذا لم يظهر االسم " ،"SONY:ZS-BTG905فك ّرر هذا اإلجراء بد ًءا
من الخطوة .2

في حالة طلب رمز المرور
تطلب بعض أجهزة  BLUETOOTHإدخال رمز مرور من  4أرقام
إذا طلب جهازك رمز مرور ،فأدخل "."0000
بعد اكتمال إقران الجهاز وإنشاء اتصال  ،BLUETOOTHيتوقف
مؤشر  ) ( BLUETOOTHعن الوميض ويظهر ""BT AUDIO
على الشاشة.

مالحظات حول جهاز USB

ˎ ال يمكنك تغيير وضع التشغيل أثناء تشغيل الملفات.
ˎ قد يستغرق بدء التشغيل فترة أطول في الحاالت التالية:
ˋبنية المجلد معقدة.
ˋاقتراب سعة التخزين على جهاز  USBمن االمتالء.
ˎ عند توصيل جهاز  ،USBتقوم الوحدة بقراءة جميع الملفات المخزنة
على الجهاز .في حالة تخزين مجلدات أو ملفات كثيرة على الجهاز ،قد
تستغرق الوحدة وقتًا أطول الستكمال قراءتها.
ˎ ال تقم بتوصيل جهاز  USBبالوحدة عبر موزع .USB
ˎ عند توصيل بعض أجهزة  ،USBبعد إجراء عملية تشغيل معينة ،قد
يتأخر بدء التشغيل.
ˎ ال يتم ضمان كفاءة التشغيل دائمًا ،حتى وإن كانت أجهزة  USBمطابقة
لمتطلبات التوافق.
ˎ قد ال تدعم هذه الوحدة جميع الوظائف المتوفرة على جهاز USB
الموصول.
ˎ ال يمكن استخدام هذه الوحدة لشحن أجهزة .USB

ˎ يتم تشغيل الملفات المسجلة على هذه الوحدة حسب ترتيب إنشاء
المجلد .قد ال يتم تشغيل الملفات المسجلة على جهاز آخر بخالف هذه
الوحدة (الكمبيوتر مثالً) حسب ترتيب تسجيلها.
ˎ قد يختلف ترتيب التشغيل على هذه الوحدة عن ترتيب التشغيل المتاح
على جهاز  USBالموصول.
ˎ ال تحفظ أي ملفات بخالف  MP3/WMA/AACأو أي مجلدات غير
هامة على جهاز  USBالذي يحتوي على ملفات .MP3/WMA/AAC
ˎ أثناء التشغيل ،يتم تخطي المجلدات التي ال تحتوي على ملفات
.MP3/WMA/AAC

ˎ فيما يلي التنسيقات الصوتية التي تعمل على الوحدة:
ˋ  :MP3امتداد الملف "".mp3
ˋ  :WMAامتداد الملف "".wma
ˋ  :AACامتداد الملف "".m4a
الحظ أنه قد يصدر صوت ضوضاء من الوحدة أو يحدث عطل بها حتى
وإن كان اسم الملف مزودًا بامتداد مدعوم ولكن تم إنشاء الملف
األصلي بتنسيق صوتي آخر.
ˎ تنسيق  MP3 PROغير مدعوم.
ˎ ال يمكن تشغيل ملفات  WMAالتي تم ترميزها بتنسيق WMA DRM
و WMA Losslessو.WMA PRO
ˎ ال يمكن تشغيل ملفات  AACالتي تم ترميزها بتنسيق  AACالمحمي
بحقوق النشر.
ˎ تدعم هذه الوحدة ملف تعريف ( AAC-LCتنسيق  ACCاألقل
تعقيدًا) .ملفات تعريف ( HE-AACتنسيق  AACذو الكفاءة العالية)
غير مدعومة.
ˎ ال تستطيع هذه الوحدة تشغيل الملفات الصوتية المخزنة على جهاز
 USBفي الحاالت التالية؛
ˋ عندما يزيد العدد اإلجمالي للملفات الصوتية في ُمجلد واحد عن 999
ملف.
ˋ عندما يزيد العدد اإلجمالي للملفات الصوتية المخزنة على جهاز
 USBواحد عن  999ملف.
ˋ عندما يزيد العدد اإلجمالي للمجلدات المخزنة على جهاز  USBواحد
عن  300مجلد (بما في ذلك المجلد ".)"ROOT
ˋ عندما يزيد مستوى الدليل (عمق المجلد) عن  9مستويات (بما في
ذلك المجلد ".)"ROOT
قد تختلف هذه األعداد وفقًا للملف وبنية المجلد.

إذا كنت ترغب في االقتران بجهاز  BLUETOOTHآخر ،فك ّرر
الخطوات بد ًءا من  2حتى .3

مالحظات حول االقتران بجهاز BLUETOOTH

ˎ إذا تم إيقاف تشغيل الوحدة أو جهاز  BLUETOOTHقبل إنشاء
اتصال  ،BLUETOOTHفلن يتم حفظ معلومات االقتران ،كذلك لن يتم
استكمال عملية االقتران.
ˎ إلغاء وضع االقتران بعد  5دقائق تقري ًبا .إذا تم إلغاء وضع االقتران قبل
استكماله ،فابدأ من الخطوة .2
ˎ قد تختلف عملية التشغيل والشاشة باختالف جهاز  BLUETOOTHأو
إصدار برنامج  BLUETOOTHال ُمثبت.
ˎ قد يُسمى «رمز المرور» باسم «مفتاح المرور» أو «رمز  »PINأو «رقم
 »PINأو «كلمة المرور» ،وما إلى ذلك ،وفقًا لجهاز .BLUETOOTH
للحصول على تفاصيل حول رمز المرور ،ارجع إلى دليل اإلرشادات الخاص
بالجهاز.

*REC1-MP3 _WMA
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مالحظات

ˎ ال تقم بإزالة جهاز  USBأثناء عمليتي التسجيل أو المسح.
فقد يؤدي ذلك إلى تلف البيانات الموجودة على جهاز  USBأو تلف
جهاز  USBنفسه.
ˎ ال تقم بتوصيل جهاز  USBبالوحدة عبر موزع .USB
ˎ عند التسجيل من قرص مضغوط ،يتم تسجيل المقاطع الصوتية كملفات
 MP3بجودة  128كيلو بايت .عند التسجيل من قرص ،MP3/WMA
يتم تسجيل ملفات  MP3/WMAبنفس معدل البت ،وذلك مثل ملفات
 MP3/WMAاألصلية.

المعلومات النصية للقرص المضغوط ليست مضمنة في ملفات

.MP3/WMA

التسجيل من قرص إلى جهاز USB

بعد التعرف عليها من قبل الوحدة ،اتبع التعليمات التي تظهر على

شاشة الهاتف الذكي ،واستكمل إجراء إنشاء اتصال .BLUETOOTH
عند إنشاء اتصال  ،BLUETOOTHيتوقف مؤشر BLUETOOTH
( ) عن الوميض وتظهر الرسالة " "BT AUDIOعلى الشاشة.

تلميح

إذا فشل االقتران وإنشاء اتصال  ،BLUETOOTHفعليك بإجراء ما يلي.
ˋ أعد تشغيل تطبيق " "NFC Easy Connectوح ّرك الهاتف الذكي ببطء
فوق الجزء الذي يحمل العالمة .N 
ˋ أنزع الغطاء من الهاتف الذكي في حالة استخدام غطاء الهاتف الذكي
المتوفر تجاريًا.

يتم تشغيل وظيفة استعداد  BLUETOOTHوإيقاف تشغيل الوحدة
تلقائ ًيا .ستضيء الرسالة " "BT STANDBYعلى شاشة العرض بينما يتم
إيقاف تشغيل الوحدة.
إلغاء وظيفة استعداد BLUETOOTH

عند تشغيل الوحدة ،اضغط مع االستمرار على   لمدة ثانيتين
على األقل .يتم إيقاف تشغيل الوحدة ،ولن يتم عرض أي مؤشر.
مالحظات

ˎ لن تتوفر وظيفة استعداد  BLUETOOTHعند تشغيل الوحدة باستخدام
البطارية.
ˎ ال تتوفر وظيفة استعداد  BLUETOOTHإال إذا كانت الوحدة قيد إيقاف
التشغيل.

االستماع إلى الصوت

أبعد جهاز ( BLUETOOTHأو الهاتف الذكي المتوافق مع تقنية )NFC
عن الوحدة بمسافة  10أمتار ،وتحقق مما يلي قبل التشغيل.
ˋتشغيل وظيفة .BLUETOOTH
ˋاكتمال عملية االقتران وإنشاء اتصال  BLUETOOTHبطريقة
صحيحة .وبخالف ذلك ،نفذ إجراء االقتران( .راجع القسم «االقتران
بجهاز  »BLUETOOTHأو القسم «االتصال بهاتف ذكي بلمسة
واحدة (.)»)NFC
 Ąبالنسبة إلى جهاز BLUETOOTH

1 1اضغط على الزر  BLUETOOTH لتشغيل وظيفة
.BLUETOOTH

سيتم توصيل آخر جهاز تم توصيله تلقائ ًيا.

2 2ابدأ تشغيل مصدر صوت ،مثل الموسيقى والفيديو واأللعاب،
وما إلى ذلك ،على الجهاز.
ارجع إلى دليل اإلرشادات الخاص بجهازك للحصول على تفاصيل
حول عمليات التشغيل.

 Ąبالنسبة للهاتف الذكي المتوافق مع تقنية NFC
ابدأ تشغيل مصدر صوت ،مثل الموسيقى والفيديو واأللعاب ،وما إلى
ذلك ،على الهاتف الذكي.
ارجع إلى دليل اإلرشادات الخاص بهاتفك الذكي للحصول على تفاصيل
حول عمليات التشغيل.

مالحظة

يتم إيقاف تشغيل وظيفة  BLUETOOTHعند:
ˋ الضغط على   إليقاف تشغيل الوحدة.
ˋ التبديل إلى وظيفة أخرى غير وظيفة .BLUETOOTH

تلميح

إذا كان مستوى الصوت منخفضً ا ،فاضبط مستوى صوت الوحدة أوالً .إذا ظل
مستوى الصوت منخفض ،فاضبط مستوى صوت في جهاز BLUETOOTH
الموصول أو الهاتف الذكي.
تلميح حول أجهزة BLUETOOTH

إذا لم يتم توصيل آخر جهاز تم توصيله تلقائيًا ،فجرب ما يلي؛
ˋ اضغط على  CDأو  USBأو  RADIO FM/AMأو  AUDIO IN أو
قم بإعادة تشغيل الوحدة.
ˋ وبعدئذ ،اضغط على الزر  BLUETOOTH لتشغيل وظيفة
 BLUETOOTHمرة أخرى.
إذا استمر تعذر االتصال ،فحدد اسم الطراز الخاص بهذه الوحدة من قائمة
الجهاز (نفذ الخطوة  3في القسم «االقتران بجهاز .)»BLUETOOTH

إنهاء اتصال BLUETOOTH

يمكنك إنهاء اتصال  BLUETOOTHباستخدام إحدى العمليات التالية.

يمكنك تسجيل الموسيقى من قرص إلى جهاز  USBعن طريق توصيل
جهاز ( USBمشغل موسيقى رقمي أو وسائط تخزين  )USBبمنفذ
.(USB) 
تدعم هذه الوحدة التسجيل من أقراص  CD-DAو MP3/WMAفقط.
ال يمكن تسجيل الصوت من  BLUETOOTHأو الراديو أو AUDIO IN
إلى جهاز .USB
يتم تسجيل الملفات الصوتية على هذه الوحدة بتنسيق  MP3أو .WMA
يصل حجم التسجيل التقريبي إلى  1ميجابايت تقري ًبا لكل دقيقة
من فترة التسجيل من أي قرص مضغوط .قد يكون حجم الملف أكبر
بالنسبة للتسجيالت التي تتم على قرص .MP3/WMA

 Ąبالنسبة إلى جهاز BLUETOOTH

ˎ أوقف تشغيل الوحدة.
ˎ أوقف تشغيل الجهاز.

أجهزة  USBالمتوافقة
فيما يلي متطلبات التوافق مع أجهزة  .USBقبل االستخدام على هذه
الوحدة ،تحقق من تلبية جهازك للمتطلبات.
ˎ متوافق مع أجهزة ( USB 2.0سرعة كاملة)
ˎ يدعم وضع التخزين كبير السعة*
	*يتيح وضع التخزين كبير السعة لجهاز  USBأن يصبح متا ًحا

ألي جهاز مضيف ،األمر الذي يتيح إمكانية نقل الملفات .تدعم
معظم أجهزة  USBوضع التخزين كبير السعة.

التسجيل المتزامن

تتيح لك هذه الوظيفة تسجيل قرص كامل بسهولة على جهاز .USB

ِ 1 1صل جهاز  USBالمزود بإمكانية التسجيل
2 2اضغط على الزر  CD لتشغيل وظيفة القرص المضغوط
3 3أدخل القرص المطلوب تسجيله.
4 4اضغط على الزر .REC CD  USB 

بمنفذ ). (USB

يومض " "RECويظهر " "CD SYNCو" "PUSH ENTبالتناوب
على الشاشة.
يومض المؤشر  USB REC/ERASE باللون األحمر.

مالحظات

ˎ إذا لم تكن عملية التسجيل جاهزة ،فيظهر " "CD SYNCو"PLEASE
 "WAITبالتناوب على الشاشة.
ˎ إذا كان مقدار المساحة الفارغة أقل من  5ميجابايت ،فسيتم عرض
"."DEVICE FULL

5 5اضغط على الزر  ENTER لبدء التسجيل.
يومض المؤشر  USB REC/ERASE باللون األحمر ويبقى مضيئًا
أثناء التسجيل .تتوقف الوحدة وجهاز  USBتلقائيًا عند اكتمال
التسجيل.

تسجيل REC1
يتيح لك هذا اإلجراء تسجيل المقطع الصوتي الجاري تشغيله حال ًيا أو
ملف  MP3/WMAبسهولة على جهاز .USB

ِ 1 1صل جهاز  USBالمزود بإمكانية التسجيل
2 2اضغط على الزر  CD لتشغيل وظيفة القرص المضغوط
3 3أدخل القرص الذي يحتوي على مقطع أو ملف .MP3/WMA
4 4حدد المقطع أو ملف  MP3/WMAالمطلوب تسجيله ،ثم
ابدأ التشغيل.
5 5اضغط على الزر  REC CD  USB أثناء تشغيل ملف
 MP3/WMAأو إيقافه مؤقتًا.
بمنفذ ). (USB

يومض " "RECويظهر " "REC1و" "PUSH ENTبالتناوب على
الشاشة.
يومض المؤشر  USB REC/ERASE باللون األحمر.

مالحظات
إذا لم تكن عملية التسجيل جاهزة ،فيظهر " "REC1و"PLEASE
 "WAITبالتناوب على الشاشة.
إذا كان مقدار المساحة الفارغة أقل من  5ميجابايت ،فسيتم عرض
"."DEVICE FULL

6 6اضغط على الزر  ENTER لبدء التسجيل.

عند اكتمال التسجيل ،يستمر مشغل األقراص المضغوطة في العمل.

إيقاف التسجيل

اضغط على الزر . 
يتوقف المؤشر  USB REC/ERASE عن التشغيل.

إزالة جهاز USB

1 1اضغط على  USB لتشغيل وظيفة  USBعند توقف
التسجيل.
2 2اضغط مع االستمرار على الزر   حتى تظهر الرسالة
"."NO DEV

3 3قم بإزالة جهاز .USB

مسح ملفات  MP3/WMA/AACأو المجلدات المخزنة
على جهاز USB

يمكنك مسح ملفات  MP3/WMA/AACأو المجلدات المخزنة على
جهاز .USB

ˎ اضغط على  CDأو  USBأو  RADIO FM/AMأو .AUDIO IN 
ˎ قم بتعطيل وظيفة  BLUETOOTHفي الجهاز.

ِ 1 1صل جهاز  USBبمنفذ ). (USB
2 2اضغط على الزر  USB لتشغيل وظيفة .USB
3 3اضغط على الزر .ERASE 

 Ąبالنسبة للهاتف الذكي المتوافق مع تقنية NFC

4 4اضغط على

ˎ المس الهاتف الذكي وصوالً إلى الجزء الذي يحمل العالمة N 
مرة أخرى.
ˎ أوقف تشغيل الوحدة.
ˎ أوقف تشغيل الهاتف الذكي.
ˎ اضغط على  CDأو  USBأو  RADIO FM/AMأو .AUDIO IN 
ˎ قم بتعطيل وظيفة  BLUETOOTHفي الهاتف الذكي.

3

* 1يتم تعيين اس ًما مكونًا مما يصل إلى  35حرفًا.
* 2يتم تعيين أسماء المجلدات بترتيب تسلسلي يصل إلى  300بحد أقصى
(بما في ذلك المجلد " "ROOTوالمجلد ".)"MUSIC
* 3يتم تحديد أسماء الملفات بترتيب تسلسلي.
* 4يتم تسجيل ملف جديد إلى المجلد " "REC1-xxxعند التسجيل على
 REC1في كل مرة.

استجابة الهاتف الذكي
(تم اكتشاف الوحدة)

عند تشغيل الوحدة ،اضغط مع االستمرار على   لمدة
ثانيتين على األقل.

أجهزة  BLUETOOTHالمتوافقة
فيما يلي متطلبات توافق األجهزة .قبل االستخدام على هذه الوحدة،
تحقق من تلبية جهازك للمتطلبات.
ˎ يجب أن تتوافق األجهزة مع اإلصدار  3.0القياسي ألجهزة

ˎ أعد توجيه الوحدة نفسها لتحسين استقبال موجة .AM

لن يعمل الهاتف الذكي إذا تم قفل شاشته .في هذه الحالة ،قم بإنهاء
قفل الشاشة ثم المس الهاتف الذكي في الجزء الذي يحمل العالمة N
 مجددًا.

استخدام وظيفة استعداد BLUETOOTH
باستخدام وظيفة استعداد  ،BLUETOOTHيمكن تشغيل الوحدة عبر
جهاز .BLUETOOTH

يمكنك االستماع إلى الملفات الصوتية المخزنة على جهاز ( USBمشغل
موسيقى رقمي أو وسائط تخزين .)USB
يمكن تشغيل ملفات موسيقية بتنسيق  MP3و WMAو *AACعلى
هذه الوحدة.

ِ 1 1صل جهاز USB
"DEMO

االستماع إلى الموسيقى ال سلك ًيا على
جهاز BLUETOOTH

االستماع إلى الموسيقى على جهاز USB



تحذير

لضبط مستوى الصوت

REC1
*REC1-CD

4



التشغيل أو إيقاف التشغيل

اضغط على الزر   (AC ONLY)( على وحدة التحكم عن
بُعد) .

WMA



ZS-BTG905

مصدر التسجيل
مجلد الوجهة
اسم المجلد
اسم الملف

MP3

CD-DA



قبل استخدام الوحدة

الحظ أنه قد يصدر صوت ضوضاء من الوحدة أو يحدث عطل بها حتى
وإن كان اسم الملف مزودًا بامتداد مدعوم ولكن تم إنشاء الملف
األصلي بتنسيق صوتي آخر.
ˎ تنسيق  MP3 PROغير مدعوم.
ˎ ال يمكن تشغيل ملفات  WMAالتي تم ترميزها بتنسيق WMA DRM
و WMA Losslessو.WMA PRO
ˎ ال تستطيع هذه الوحدة تشغيل الملفات الصوتية الموجودة على أحد
األقراص في الحاالت التالية:
ˋ عندما يزيد إجمالي عدد الملفات الصوتية عن  512ملف.
ˋ عندما يزيد إجمالي عدد المجلدات الموجودة على قرص واحد عن
 255ملف.
ˋ عندما يزيد مستوى الدليل (عمق المجلد) عن  9مستويات (بما في
ذلك مجلد ".)"ROOT
ˎ يمكن عرض أسماء المجلدات وأسماء الملفات حتى  35حرفًا ،بما في
ذلك عالمات االقتباس.
ˎ تظهر الحروف والرموز التي ال يمكن عرضها على هذه الوحدة على شكل "_".
ˎ هذه الوحدة متوافقة مع اإلصدارات  1.0و 1.1و 2.2و 2.3و2.4
الخاصة بتنسيق عالمة تعريف  ID3لملفات  MP3وتنسيق عالمة
تعريف ( WMAالمعرفة بواسطة مواصفات تنسيق األنظمة المتقدم
( ))ASFلملفات  .WMAعندما يحتوي الملف على عالمة تعريف
بتنسيق  ID3أو  ،WMAيتم عرض اسم األغنية واسم الفنان واسم
األلبوم إذا كان الملف ال يحتوي على أي معلومات لعالمة التعريف،
فسيظهر ما يلي على الشاشة:
ˋ اسم الملف بدالً من عنوان األغنية.
ˋ رسالة " "NO ARTISTبدالً من اسم الفنان.
ˋ رسالة " "NO ALBUMبدالً من اسم األلبوم
يمكن عرض معلومات عالمة تعريف بتنسيق  ID3بما يصل إلى  40حرف،
كذلك يمكن عرض عالمة تعريف بتنسيق  WMAبما يصل إلى  40حرف.

ˎ ال يتم ضمان التوافق مع جميع برامج التشفير/الكتابة .إذا تم ترميز
ملفات صوتية على جهاز  USBبشكل طبيعي باستخدام برامج غير
متوافقة ،فقد يترتب على ذلك صدور ضوضاء أو صوتًا متقط ًعا من هذه
الملفات ،وربما يتعذر تشغيلها.
ˎ يمكن عرض أسماء المجدات وأسماء الملفات حتى  40حرفًا ،بما في
ذلك عالمات االقتباس.
ˎ تظهر الحروف والرموز التي ال يمكن عرضها على هذه الوحدة على شكل "_".
ˎ هذه الوحدة متوافقة مع اإلصدارات  1.0و 1.1و 2.2و 2.3و 2.4الخاصة
بتنسيق عالمة تعريف  .ID3عندما يحتوي الملف على عالمة تعريف
بتنسيق  ،ID3يتم عرض عنوان األغنية واسم الفنان واسم األلبوم إذا كان
الملف ال يحتوي على أي معلومات لعالمة تعريف  ،ID3فسيظهر ما يلي
على الشاشة:
ˋ اسم الملف بدالً من عنوان األغنية.
ˋ رسالة " "NO ARTISTبدالً من اسم الفنان.
ˋ رسالة " "NO ALBUMبدالً من اسم األلبوم.
يمكن عرض معلومات عالمة تعريف  ID3باستخدام ما يزيد عن  40حرف.

*TRACK0001
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اإلضاءة

نفس اسم مصدر التسجيل*

1

*CDDA0001

2

ˎ إذا تم إلغاء أي عملية تسجيل قبل اكتمالها ،يتم إنشاء ملف
 MP3/WMAيتضمن محتويات حتى موضع توقف التسجيل.
ˎ يتوقف التسجيل تلقائ ًيا في حالة:
ˋ اقتراب مساحة جهاز  USBمن النفاد أثناء التسجيل.
ˋ وصول عدد ملفات  MP3/WMAعلى جهاز  USBإلى الحد الذي
يمكن للوحدة التعرف عليه.
ˎ يمكن أن يحتوي جهاز  USBالواحد على ما يصل إلى  999ملف بتنسيق
 MP3/WMAو 300مجلد كحد أقصى (بما في ذلك المجلد ""ROOT
والمجلد ".)"MUSIC
قد يختلف الحد األقصى لعدد ملفات  MP3/WMAوالمجلدات وفقًا
لملفات  MP3/WMAوبنية المجلد.
ˎ في حالة مسح مجلد يحتوي على مجلدات فرعية أو ملفات ليست
بتنسيق  ،MP3/WMA/AACلن يتم مسحها.
ˎ في حالة وجود ملف أو مجلد بنفس اسم الملف الذي تحاول تسجيله
مسبقًا على جهاز  ،USBيتم إضافة رقم تسلسلي بعد اسم المجلد أو
الملف الذي يتم تسجيله حديثًا لتجنب استبدال المجلد أو الملف
الحالي.
ˎ عند التسجيل ،ال يوجد خرج صوت.

3 3ابدأ تشغيل تطبيق " "NFC Easy Connectعلى الهاتف
الذكي.
استمر في لمس الهاتف الذكي في الجزء الذي يحمل العالمة N 
من الوحدة حتى يستجيب الهاتف الذكي.

CD-MP3 _WMA

اسم الملف

ˎ

اإلضاءة
عند التوصيل بجهاز  ،BLUETOOTHيضيء مصباح اإلضاءة أو يومض باللون األزرق.
ويضيء مصباح اإلضاءة باللون األبيض عند استخدام قرص مضغوط أو وحدة  USBأو الراديو أو وظيفة  AUDIO INأو عند فصل جهاز .BLUETOOTH

WMA

CD-DA

تسجيل REC1

باستخدام الكود الثنائي األبعاد:

استخدم تطبيق قراءة الكود الثنائي األبعاد.

مصدر التسجيل
مجلد الوجهة
اسم المجلد

MP3

CD-DA

يظهر " "SELECTو" "FLDR/TRKبالتناوب على الشاشة.

– أو  + بشكل متكرر لتحديد مجلد.

يظهر " "FOLDERمتبو ًعا بـ "?"ERASE

إذا قمت بمسح مجلد كامل ،فتابع إلى الخطوة .6
إذا قمت بتحديد مجلد ومسحه ،فتابع إلى الخطوة .5
إللغاء عملية المسح ،اضغط على . 

5 5اضغط على  أو   بشكل متكرر لتحديد
الملف الذي ترغب في مسحه.
يظهر " "TRACKمتبو ًعا بـ "?"ERASE
إللغاء عملية المسح ،اضغط على . 

6 6اضغط على .ENTER 

تظهر الرسالة "?? "ERASEعلى الشاشة .اضغط على ENTER 
مرة أخرى.
يومض المؤشر  USB REC/ERASE باللون األحمر ويتم مسح
ملف  MP3/WMA/AACأو المجلد المحدد.
عند اكتمال عملية المسح ،يظهر " "COMPLETEعلى الشاشة.

7 7اضغط على   إلنهاء عملية المسح.

يتم إيقاف تشغيل المؤشر .USB REC/ERASE 

قواعد إنشاء الملفات والمجلدات

عند إجراء عملية التسجيل ألول مرة على جهاز  ،USBيتم إنشاء مجلد
" "MUSICفي المجلد " ."ROOTويتم إنشاء المجلدات والملفات
داخل مجلد " ،"MUSICعلى النحو التالي ،وفقًا لطريقة التسجيل.

االتصال بهاتف ذكي بلمسة واحدة ()NFC
يتم تشغيل الوحدة تلقائيًا بمجرد لمسها بهاتف ذكي متوافق مع تقنية
ٍ
وبعدئذ يتم استكمال عملية االقتران واتصال BLUETOOTH
،NFC
تلقائيًا.
الهواتف الذكية المتوافقة

الهواتف الذكية المزودة بوظيفة  NFCالداخلية
(أنظمة التشغيل Android 2.3.3 :أو اإلصدارات األحدث ،باستثناء
اإلصدار )Android 3.x

ˎ أثناء التشغيل ،يتم تخطي المجلدات التي ال تحتوي على ملفات بتنسيق
.MP3/WMA

ˎ فيما يلي التنسيقات الصوتية التي تعمل على الوحدة:
ˋ  :MP3امتداد الملف "".mp3
ˋ  :WMAامتداد الملف "".wma

Printed in China

©2013 Sony Corporation

ت ّحري الخلل وإصالحه

تنبيهات احتياطية

يظهر " "LIGHT SYNC DEMO MODEعلى الشاشة.

* CD-DA 1عبارة عن اختصار الصوت الرقمي للقرص المضغوط .وهو معيار
تسجيل قياسي مستخدم لألقراص الصوتية المضغوطة.
* 2اإلنهاء عبارة عن عملية تتيح إمكانية تشغيل أقراص CD-R/CD-RW
على منتجات تشغيل األقراص الخاصة بالمستهلك ،ويمكن تمكين عملية
اإلنهاء أو تعطيلها باعتبارها إعدادات اختيارية أثناء إنشاء األقراص في
أغلب برامج التسجيل.

ال يبدأ تشغيل الوحدة عند توصيل سلك طاقة التيار المتردد.

*

توجد نقطة بارزة على الزرين (  على
هذه الوحدة وعلى وحدة التحكم عن بُعد) و
( VOLUME + على وحدة التحكم عن بُعد).

مالحظات على DualDiscs

ˎ  DualDiscsعبارة عن أقراص ذات وجهين حيث توضع مواد DVD

المسجلة على أحد الوجهين بينما توضع المواد الصوتية الرقمية على
الوجه اآلخر .ومع ذلك ،ال يمكن ضمان التشغيل على هذا المنتج ألن
جانب المادة الصوتية غير مطابق لمعايير األقراص المضغوطة.

استخدام الشاشة

الضبط المسبق لمحطات الراديو

ضبط موقت النوم

ٍ
حينئذ
يمكنك مراجعة المعلومات الخاصة بملف الصوت الجاري تشغيله
من جهاز القرص USB/باستخدام الشاشة.

يمكنك حفظ محطات الراديو في ذاكرة الوحدة .يمكنك إعداد ما يصل
إلى  30محطة راديو مسبقًا 20 ،لموجة  FMو 10لموجة .AM

معلومات حول العدد اإلجمالي للمقاطع ووقت التشغيل لقرص
صوتي مضغوط

1 1اضغط على AUTO PRESET 
بشكل متكرر لتحديد نطاق التردد.

يمكنك الخلود إلى النوم بينما تستمتع باالستماع إلى الراديو أو
الموسيقى من الجهاز الموصول باستخدام ميزة موقت النوم.
يتوقف تشغيل الوحدة تلقائيًا بعد مدة معينة مسبقًا.

2 2اضغط مع االستمرار على RADIO FM/AM AUTO
 PRESET حتى يومض المؤشر " "AUTOعلى الشاشة.

2 2اضغط على  SLEEP بشكل متكرر لتحديد فترة النوم

بعد إدخال القرص المضغوط واكتمال عملية القراءة ،يظهر العدد
اإلجمالي للمقاطع ووقت التشغيل اإلجمالي.
العدد اإلجمالي للمقاطع

RADIO FM/AM

3 3اضغط على  ENTER لحفظ المحطة.

إجمالي وقت التشغيل
معلومات حول العدد اإلجمالي للمجلدات على قرص MP3/WMA

بعد إدخال قرص  MP3/WMAواكتمال عملية القراءة ،يظهر العدد
اإلجمالي للمجلدات .ال يظهر العدد اإلجمالي للملفات وإجمالي وقت
التشغيل.
(مثال :قرص )MP3

يتم حفظ المحطات في الذاكرة بد ًءا من الترددات األقل وصوالً إلى
الترددات األعلى.

في حالة تعذر إعداد إحدى المحطات مسبقًا بشكل تلقائي

يلزم ضبط إحدى المحطات ذات اإلشارة الضعيفة مسبقًا بشكل يدوي.

1 1اضغط على AUTO PRESET 
بشكل متكرر لتحديد نطاق التردد.

RADIO FM/AM

2 2اضبط على المحطة المطلوبة.

3 3اضغط على .MANUAL PRESET 

يظهر النطاق المحدد (" "FM-xxأو " )"AM-xxعلى الشاشة.

التحقق من المعلومات المتعلقة بملف MP3/WMA/AAC

اضغط على  DISPLAY بشكل متكرر أثناء تشغيل قرص.USB/

تتغير الشاشة كالتالي:
عنوان األغنية (

4 4اضغط على  PRESET أو  + إلى أن يومض رقم
الضبط المسبق المطلوب للمحطة على الشاشة.

)*

اسم الفنان (

1

)*

اسم األلبوم (

)*

عند الضغط على هذا الزر في كل مرة ،يتغير المؤشر على النحو التالي:
30MIN

60MIN

*AUTO

20MIN

10MIN

OFF

	*بالنسبة إلى وظيفة القرص المضغوط أو  ،USBيتوقف تشغيل
الوحدة تلقائيًا عندما ينتهي ملف الصوت أو بعد مرور  90دقيقة.
عند استخدام  BLUETOOTHأو الراديو أو وظيفة ،AUDIO IN
يتم إيقاف تشغيل الوحدة بعد مرور  90دقيقة.

تظهر فترة النوم لبضع ثوانٍ
عندما يصبح اإلعداد فعاالً ،سوف تعتم شاشة العرض وسوف يتم
إيقاف وظيفة مزامنة اإلضاءة.
عند مرور الوقت المعد مسبقًا ،يتم إيقاف تشغيل الوحدة تلقائيًا.
ثم تعود الشاشة إلى العرض السابق.

مالحظة

ال يتوقف تشغيل الموسيقى في الجهاز المتصل بمقبس AUDIO IN 
تلقائيًا .إليقاف تشغيل الجهاز المتصل ،قم بتشغيل الجهاز المتصل.

إلغاء وظيفة النوم

اضغط على  SLEEP بشكل متكرر لتحديد "."OFF

توصيل المكونات االختيارية

العدد اإلجمالي للمجلدات

1

1 1قم بتشغيل مصدر الموسيقى المطلوب.

يمكنك االستمتاع باالستماع إلى الصوت الصادر من مكون اختياري مثل
جهاز تشغيل الموسيقى الرقمي النقال عبر سماعات هذه الوحدة.
تأكد من إيقاف تشغيل طاقة كل مكون قبل إنشاء أي توصيالت.
للحصول على تفاصيل ،راجع دليل التوجيهات الخاص بالمكون المطلوب
توصيله.

1

رقم الملف الحالي ووقت التشغيل*

* 1إذا كان الملف ال يحتوي على المعلومات  ID3المطابقة ،يتم تمرير اسم
الملف و" "NO ARTISTو"."NO ALBUM
* 2يتغير اسم الفنان أو اسم األلبوم إلى ذلك بعد بضع ثوانٍ .

في حالة تعيين محطة أخرى من قبل لرقم الضبط المسبق المحدد،
يتم استبدال هذه المحطة بالمحطة الجديدة.

يمكنك ضبط الوحدة على تشغيل المقاطع/الملفات بشكل متكرر أو
بترتيب عشوائي على قرص/جهاز .USB

اضغط على  MODE بشكل متكرر أثناء توقف قرص/جهاز
.USB

عند الضغط على هذا الزر في كل مرة ،يتغير المؤشر على النحو التالي:
التشغيل العادي (ال يوجد)
تكرار مرة واحدة (1

)

تكرار الكل ( )
تشغيل المجلد المحدد (

)*

تكرار تشغيل المجلد المحدد ( ،

)*

تشغيل عشوائي ()SHUF
	*تتوفر هذه الوظائف فقط لملفات .MP3/WMA/AAC

اإلجراء
التكرار
MP3/
مقطع/ملف
 1اضغط على  MODE بشكل متكرر
 WMA/AACواحد
حتى ظهور "." 1
 2اضغط على  أو  
لتحديد ملف الصوت المطلوب تكراره.
 3اضغط على   لبدء التشغيل
المتكرر.
جميع المقاطع/ملفات  1اضغط على  MODE بشكل متكرر
MP3/WMA/AAC
حتى ظهور " ".
 2اضغط على   لبدء التشغيل
المتكرر.
مجلد محدد على قرص  1اضغط على  MODE بشكل متكرر
أو جهاز USB
حتى ظهور " " (مجلد) و" ".
 2حدد المجلد بالضغط على  أو .+ 
 3اضغط على   لبدء التشغيل
المتكرر.
مالحظة

بمقيس

AUDIO IN

كبل توصيل الصوت (غير مرفق)

تحديد وضع التشغيل

في وضع التشغيل العشوائي ،ال يمكنك تحديد المقطع/الملف السابق
بالضغط على  ، كذلك ال يمكنك تحديد مجلد بالضغط على
أو .- 
+

بالمكون
(على سبيل المثال،
مشغل الموسيقى
الرقمي النقّال)

يتم االحتفاظ بمحطات الراديو المضبوطة مسبقًا في ذاكرة الوحدة حتى في
الحاالت التالية.
ˋفصل سلك طاقة التيار المتردد.
ˋإزالة البطاريات.

ِ 1 1صل مقبس  AUDIO IN بمقبس اإلخراج الخطي لمشغل
الموسيقى الرقمي النقّال أو لمكون آخر باستخدام كبل وصلة
الصوت (غير مرفق).
2 2قم بتشغيل المكون الموصول
3 3اضغط على  AUDIO IN وابدأ تشغيل الصوت على
المكون الموصول.

االستماع إلى الراديو من محطات الراديو
المضبوطة مسبقًا

مالحظات

تلميح

1 1اضغط على AUTO PRESET 
بشكل متكرر لتحديد نطاق التردد.

RADIO FM/AM

2 2اضغط على  PRESET أو  + لتحديد رقم الضبط
المسبق الذي تم حفظه من اجل محطة الراديو.

ˎ تم تصميم هذا المنتج إلعادة تشغيل األقراص المتوافقة مع معايير
القرص المضغوط .تم ترميز العديد من ملفات الموسيقى مؤخ ًرا
باستخدام تقنيات حماية حقوق النشر التي يتم تسويقها عن طريق
بعض شركات التسجيالت الصوتية .الرجاء االنتباه أنه قد يوجد،
بين هذه األقراص ،بعض األقراص غير المطابقة لمعايير األقراص
المضغوطة وانه قد يتعذر تشغيلها على هذا المنتج.

حول السالمة واألمان

ˎ نظ ًرا ألن أشعة الليزر المستخدمة في قسم مشغل األقراص
المضغوطة ضارة للعين ،ال تحاول فصل الصندوق .يجب إسناد
الصيانة لألفراد المؤهلين فقط.
ˎ في حالة سقوط أجسام صلبة أو سائلة داخل الوحدة ،قم بنزع قابس
الوحدة من مصدر التيار الكهربائي ،وقم بفحصه بواسطة موظف
صيانة مؤهل قبل تشغيله.
ˎ ال يمكن تشغيل األقراص ذات األشكال غير القياسية (القلب والمربع
والنجمة) على هذه الوحدة .قد تؤدي محاولة القيام بذلك إلى
إحداث تلف بالوحدة .ال تستخدم هذه األقراص.

حول مصادر الطاقة

ˎ لتشغيل مصدر التيار المتردد ،استخدم كابل الطاقة المرفق؛ ال تحاول
استخدام أي كبل آخر.
ˎ قم بنزع مقبس التيار الكهربائي الخاص بالوحدة من قابس الحائط
في حالة عدم استخدامه لمدة طويلة.
ˎ في حالة عدم استخدام البطارية ،قم بنزعها لتجنب إحداث ضرر
يمكن أن يؤدي إلى تسرب البطارية أو تلفها.

حول تحديد المكان

ˎ ال تترك الوحدة في األماكن القريبة من مصادر الحرارة ،في مكان
معرض ألشعة الشمس المباشرة أو للغبار الكثيف أو الصدمة
الميكانيكية أو في سيارة معرضة ألشعة الشمس المباشرة.
ˎ ال تضع الوحدة على سطح مائل أو غير مستقر.
ˎ ال تضع أي شيء على مسافة  10مم بالقرب من الجانب الخلفي
من الخزانة .يجب عدم سد فتحات التهوية كي تعمل الوحدة بشكل
مالئم وإلطالة العمر االفتراضي لمكوناتها.
ˎ نظ ًرا الستخدام مغناطيس قوي للسماعات ،يجب إبعاد بطاقات
االئتمان الشخصية التي تستخدم ترمي ًزا مغناطيسيًا أو الساعات
المزودة بياي عن الوحدة لمنع التلف المحتمل بسبب المغناطيس.

حول التشغيل

2

5 5اضغط على  ENTER لحفظ المحطة.

تم ترميز أقراص الموسيقى باستخدام تقنيات حماية حقوق النشر

يتم إخراج الصوت الصادر من المكون الموصول من السماعات.
لتوصيل الوحدة بتلفزيون أو بجهاز ِ ،VCRصل الكبل الفرعي (غير
مرفق) بمقبس االستيريو الصغير بأحد الطرفين ،ثم قم بتوصيل
مقبسي الهاتف بالطرف اآلخر.

ˎ في حالة االتصال بمقبس إخراج أحادي لمشغل موسيقى رقمي ،قد ال
يخرج الصوت من السماعة اليمنى للوحدة.
ˎ في حالة االتصال بمقبس اإلخراج الخطي ،قد يكون الصوت مشوشً ا.
في حالة تشوش الصوت ،قم بالتوصيل بمقبس سماعات الرأس لمشغل
موسيقى بدالً من ذلك.
ˎ في حالة االتصال بمقبس سماعات الرأس ألحد أجهزة تشغيل الموسيقى
الرقمية ،ارفع مستوى الصوت لمشغل الموسيقى الرقمي ،ثم اضبط
مستوى الصوت الخاص بالوحدة.

ˎ قد يتكون تكاثف على األسطح الخارجية أو داخل ًيا ويتسبب في تعطل
الوحدة إذا تم نقلها فجأة من جو بارد إلى دافئ .إذا تكون تكاثف،
فقم بإيقاف تشغيل الوحدة واتركها في وضع عدم التشغيل إلى أن
تتبخر الرطوبة .ال تستخدم الوحدة قبل تبخر التكاثف بالكامل.

حول تنظيف الهيكل

ˎ نظّف الخزانة واللوحة وعناصر التحكم بقطعة قماش ناعمة مبللة
بقليل من سائل تنظيف مخفف .ال تستخدم أي نوع من األدوات
الكاشطة أو مساحيق إزالة األوساخ أو المذيبات كالكحول أو البنزين.

حول اتصال BLUETOOTH

ˎ تعمل تقنية  BLUETOOTHالالسلكية في نطاق يصل إلى
 10أمتار تقري ًبا.
قد يختلف أقصى نطاق لالتصال على حسب العوائق (الجسم البشري
والمعادن والجداران ،وما إلى ذلك) أو الوسائط الكهرومغناطيسية.
الوحدة

هيكل من الصلب
األداء المثالي
األداء المحدود
ˎ قد تؤثر الظروف التالية على حساسية اتصال .BLUETOOTH
ˋيوجد عائق ،مثل وجود شخص ما أو جسم معدني أو جدار ،بين
هذه الوحدة وجهاز  BLUETOOTHالمستخدم.
ˋأجهزة أو معدات ـ مثل أجهزة  LANالسلكية وفرن ميكروويف
وهاتف السلكي وما إلى ذلك ـ تستخدم نطاقًا تردديًا بقياس
 2.4جيجا هرتز بالقرب من الوحدة.
ˋالوحدة موضوعة على رف مصنوع من الصلب.
ˎ نظ ًرا ألن أجهزة  BLUETOOTHوجهاز  LANالسلكي
) (IEEE802.11b/g/nتستخدم نفس النطاق الترددي ( 2.4جيجا
هرتز) ،فقد يحدث تداخل الميكروويف األمر يؤدي إلى تدهور سرعة
االتصال أو الضوضاء أو خطأ في االتصال في حالة استخدام هذه
الوحدة بالقرب من أجهزة  LANالسلكية .قم بما يلي في مثل هذه
الحاالت.
ˋإذا كانت هذه الوحدة قيد االستخدام في نطاق  10أمتار من
أجهزة  LANالالسلكية األخرى ،فأوقف تشغيل أجهزة LAN
الالسلكية إذا كان هذا ممك ًنا أو ضع هذه الوحدة على بعد
 10أمتار على األقل من أجهزة  LANالالسلكية.
ˋاستخدم جهاز  BLUETOOTHبالقرب من الوحدة قدر اإلمكان.
ˎ قد تؤثر الموجات الدقيقة المنبعثة من جهاز  BLUETOOTHفي
تشغيل األجهزة الطبية اإللكترونية .أوقف تشغيل طاقة هذه الوحدة
وجهاز  BLUETOOTHالموجود في األماكن التالية ألنها قد تتسبب
في وقوع حادث.
ˋفي األماكن التي يوجد بها غاز قابل لالشتعال كالمستشفيات أو
القطارات أو الطائرات أو محطات البنزين
ˋبالقرب من البوابات األوتوماتيكية أو أجهزة اإلنذار بشأن
الحرائق
ˎ تدعم هذه الوحدة إمكانيات األمان المتوافقة مع معيار
 BLUETOOTHلتوفير اتصال آمن عند استعمال تقنية
 BLUETOOTHالالسلكية ،ولكن األمان قد يكون غير ٍ
كاف
وذلك حسب ضبط اإلعداد .توخ الحذر عند االتصال عبر تقنية
 BLUETOOTHالالسلكية.
ˎ ال توافق  Sonyعلى تحمل أي مسؤولية عن تسرب المعلومات عند
استخدام وظيفة  BLUETOOTHفي هذه الوحدة.
ˎ ال يمكن ضمان االتصال بجميع أجهزة .BLUETOOTH
ˋيجب أن تتوافق أجهزة  BLUETOOTHالمستخدمة مع
هذه الوحدة مع معيار  BLUETOOTHالمحدد من شركة
 Bluetooth SIG, Inc.ويجب اعتماده للتوافق.
ˋقد يتعذر توصيل بعض األجهزة أو تشغيلها بشكل صحيح ،حتى
إذا كان جهاز  BLUETOOTHالموصول متوافقًا مع معيار
 BLUETOOTHالمذكور أعاله ،وذلك حسب خصائص أو
مواصفات الجهاز.
ˎ قد يتطلب األمر بعض الوقت لبدء االتصال وفقًا للجهاز المطلوب
توصيله.

إذا كانت لديك أية أسئلة أو مشكالت فيما يتعلق بالوحدة ،فاستشر
أقرب موزع  Sonyإليك.

ˎ تأكد من إدخال البطاريات بشكل صحيح.

ال يصدر أي صوت.

ˎ تأكد من تحديد الوظيفة المالئمة لمصدر الموسيقى أو الصوت الذي
تريد االستماع إليه.

الصوت مزعج.

ˎ هل هناك أحد يستخدم هاتفًا محموالً أو معدة أخرى تبعث موجات
السلكية بالقرب من الوحدة؟ إذا كان األمر كذلك ،فانقل الوحدة
وجهاز  BLUETOOTHبعيدًا عن هذه األجهزة .يمكن أن تؤثر أجهزة،
مثل الهواتف المحمولة وما إلى ذلك ،على اتصال .BLUETOOTH
مشغل القرص المضغوطMP3/WMA/

ˎ تحقق من أن الهاتف الذكي متوافق مع هذه الوحدة (راجع القسم
«الهواتف الذكية المتوافقة»).
ˎ تحقق من ظهور تطبيق " "NFC Easy Connectفي الهاتف الذكي.
ˎ تحقق من ضبط وظيفة  NFCفي الهاتف الذكي على وضع التشغيل.
ˎ قم بتشغيل الوحدة والمس الهاتف الذكي عند الجزء الذي يحمل 
العالمة  N مرة أخرى.
ˎ احتفظ بالهاتف الذكي قري ًبا من الوحدة حتى يستجيب الهاتف
الذكي .إذا لم تستطع القيام بذلك ،فقم بتحريك الهاتف الذكي قليالً
من الجزء الذي يحمل العالمة  N في الوحدة.
ˎ أخرج الهاتف الذكي إذا كان موجودًا داخل حقيبة.
ˎ تتوقف حساسية استقبال وظيفة  NFCعلى الجهاز .إذا فشلت في
االتصال بهاتف ذكي عن طريق استعمال ميزة االتصال بلمسة واحدة
عدة مرات ،فاتصل بالوحدة عن طريق التشغيل المعروض على الشاشة.

مشغل القرص المضغوط ال يعمل أو تظهر الرسالة ""NO DISC

الراديو

ˎ ضع القرص المضغوط بحيث يكون جانب الملصق متج ًها ألعلى.
ˎ نظّف القرص المضغوط.
ˎ قم بإخراج القرص المضغوط واترك حجيرة القرص المضغوط مفتوحة
لمدة ساعة تقريبًا لتجفيف أي تكاثف.
ˎ قد يكون القرص  CD-R/CD-RWفارغًا أو لم يتم إنهاؤه.
ˎ ال توجد ملفات  MP3/WMAقابلة للتشغيل على القرص.
ˎ هناك مشكلة في جودة القرص  CD-R/CD-RWأو جهاز التسجيل
أو برنامج التطبيق.
ˎ استبدل جميع البطاريات ببطاريات جديدة إذا كانت مستنفدة.

الصوت ضعيف أو جودة االستقبال سيئة.

حتى عندما يكون هناك قرص مضغوط في المشغل.

الصوت ينقطع (يتوقف لفترة قصيرة).

ˎ اخفض مستوى الصوت.
ˎ نظّف القرص المضغوط أو استبدله إذا كان تالفًا بشدة.
ˎ ضع الوحدة في مكان خا ٍل من االهتزازات.
ˎ قم بتنظيف عدسة ليزر الصوت بنافخة هواء متاحة تجاريًا.
ˎ قد ينقطع الصوت أو تصدر ضوضاء عند استخدام قرص CD-R/CD-
 RWمنخفض الجودة أو إذا كانت هناك مشكلة في جهاز التسجيل
أو برنامج التطبيق.

بدء تشغيل الصوت يستغرق وق ًتا أكثر من المعتاد.

ˎ تستغرق األقراص التالية وقتًا أطول لبدء تشغيل الصوت.
ˋالقرص المسجل بهيكل شجري معقد.
ˋالقرص المحتوي على الكثير من المجلدات أو ملفات ليست
بتنسيق .MP3/WMA

جهاز USB
تظهر عبارة " "NO TRACKعند توصيل جهاز .USB

ˎ استبدل جميع البطاريات ببطاريات جديدة.
ˎ قم بتحريك الوحدة بعيدًا عن أي تلفاز قريب.
ˎ الستقبال  ،FMقم بتمديد الهوائي بكامل طوله وأعد توجيهه للحصول
على أفضل استقبال  .FMالستقبال  ،AMأعد توجيه الوحدة نفسها
للبحث عن أفضل استقبال.

صورة التلفزيون غير ثابتة.

ˎ إذا كنت تستمع إلى برنامج  FMبالقرب من تلفزيون به هوائي
داخلي ،فقم بتحريك الوحدة بعيدًا عن التلفزيون.

وحدة التحكم عن بُعد
وحدة التحكم عن ُبعد ال تعمل.

ˎ استبدل البطاريتين المركبتين في وحدة التحكم عن بُعد ببطاريتين
جديدتين.
ˎ احرص على توجيه وحدة التحكم عن بُعد نحو مستشعر التحكم عن
بُعد في الوحدة.
ˎ قم بإزالة أية عوائق في مسار التحكم عن بعد والوحدة.
ˎ تأكد من أن مستشعر وحدة التحكم عن بُعد ليس معرضً ا لضوء قوي
مثل أشعة الشمس المباشرة أو ضوء مصباح فلورسنت.
ˎ اقترب أكثر من الوحدة عند استخدام وحدة التحكم عن بُعد.
بعد محاولة العالجات المقترحة ،إذا استمرت المشكلة ،فافصل سلك
طاقة التيار المتردد أو قم بإزالة كل البطاريات .بعد أن تختفي كل
العالمات على الشاشة ،قم بتوصيل سلك طاقة التيار المتردد مرة أخرى
أو أعد إدخال البطاريات .وفي حالة استمرار المشكلة ،يرجى استشارة
أقرب وكيل لشركة .Sony

المواصفات
قسم مشغل األقراص المضغوطة
النظام
نظام صوت رقمي لألقراص المضغوطة
خصائص صمام الليزر الثنائي
مدة اإلطالق :مستمر
خرج الليزر :أقل من  44.6ميكرو وات
(هذا الخرج هو قياس القيمة على مسافة تبلغ  200مم من سطح
عدسة الكائن على حاجز التقاط بصري بفتحة بقياس  7مم).
عدد القنوات
2

استجابة التردد
 20هرتز  20,000 -هرتز  -2/+1ديسيبل
التفاوت والخفقان
أقل من الحد القابل للقياس
قسم USB

معدالت البت المدعومة
( MP3تقنية الترميز الصوتي :)MPEG 1 Audio Layer-3
 32كيلو بايت في الثانية  320 -كيلو بايت في الثانية VBR
:WMA
 48كيلو بايت في الثانية  192 -كيلو بايت في الثانية VBR
( AACتقنية :)MPEG 4 AAC-LC
 16كيلو بايت في الثانية  320 -كيلو بايت في الثانية VBR
ترددات العينات
( MP3تقنية الترميز الصوتي :)MPEG 1 Audio Layer-3
 48/44.1/32كيلو هرتز
:WMA
 48/44.1/32كيلو هرتز
( AACتقنية :)MPEG 4 AAC-LC
 48/44.1/32كيلو هرتز

قسم BLUETOOTH

نظام االتصال
اإلصدار  3.0من مواصفات BLUETOOTH
طريقة إنشاء التردد
FHSS

الخرج

مواصفات  BLUETOOTHفئة الطاقة 2

ˎ ال توجد ملفات  MP3/WMA/AACقابلة للتشغيل على جهاز .USB

الحد األقصى لنطاق االتصال

جهاز  USBال يعمل بشكل مالئم.

النطاق الترددي
نطاق  2.4جيجا هرتز ( 2.4000جيجا هرتز  2.4835 -جيجا هرتز)
2
ملفات تعريف  BLUETOOTHالمدعومة*
( A2DPبروفايل التوزيع الصوتي المتقدم)
( 3*AVRCPبروفايل التحكم عن بُعد في الصوت والصورة)
4
برنامج الترميز المدعوم*
( SBCبرنامج ترميز النطاق الفرعي)

ˎ إذا قمت بتوصيل جهاز  USBغير متوافق ،فقد تحدث المشاكل
التالية.
ˋال يتم التعرف على جهاز .USB
ˋأسماء الملفات أو المجلدات ال تظهر على هذه الوحدة.
ˋتعذر التشغيل.
ˋالصوت يتقطع.
ˋهناك ضوضاء.
ˋخرج الصوت مشوش.

تظهر الرسالة "."OVER CURRENT

ˎ لقد تم اكتشاف مستوى غير عادي في التيار الكهربائي من المنفذ
 .(USB) أوقف تشغيل الوحدة وقم بإزالة جهاز  USBمن
المنفذ  .(USB) جرب استخدام جهاز  USBآخر .إذا استمرت
هذه الرسالة ،فاستشر أقرب موزع  Sonyإليك.


مالحظات حول األقراص

ˎ قبل التشغيل ،قم بتنظيف القرص بقطعة قماش
نظيفة .امسح القرص من المركز للخارج .في حالة
وجود خدوش أو أوساخ أو بصمات على القرص ،قد
يحدث خطأ في مقطع الملف الصوتي.
ˎ ال تستخدم مذيبات ،مثل البنزين أو المنظفات
خصيصا
التجارية أو الرذاذات المضادة المصنوعة
ً
ألقراص الفينيل.
ˎ ال تعرض القرص المضغوط ألشعة الشمس المباشرة
أو مصادر الحرارة مثل فتحات تهوية الهواء الساخن أو تركه في سيارة
مركونة في أشعة الشمس المباشرة حيث قد تزداد درجة الحرارة
داخل السيارة بصورة ملحوظة.
ˎ ال تقم بوضع ورقة الصقة على القرص أو خدش سطح القرص.
ˎ بعد التشغيل ،قم بتخزين القرص في الحافظة الخاصة به.

ال يبدأ تشغيل الوحدة أثناء تشغيل البطارية.

ال يمكن التوصيل بلمسة واحدة (.)NFC

ˎ أوقف تشغيل وظيفة العرض التوضيحي عن طريق الضغط على
 MODE إلى أن تظهر الرسالة " "DEMO MODE OFFعلى
الشاشة.

ال يصدر أي صوت.

ˎ ربما تم توصيل جهاز  USBبشكل غير صحيح .أوقف تشغيل الوحدة
ٍ
وبعدئذ ،قم بتشغيل الوحدة.
وأعد توصيل جهاز .USB

هناك ضوضاء أو تقطع أو تشويش في الصوت.

ٍ
وبعدئذ ،قم بتشغيل
ˎ أوقف تشغيل الوحدة وأعد توصيل جهاز .USB
الوحدة مرة أخرى.
ˎ تحتوي بيانات الموسيقى نفسها على ضوضاء أو الصوت مشوش .ربما
دخلت الضوضاء أثناء إنشاء ملفات الصوت .حاول إعادة إنشاء ملفات
الصوت واستخدمها في التشغيل على هذه الوحدة.

ال يمكن توصيل جهاز  USBبالمنفذ

.(USB) 

ˎ يتم إدخال الموصل في جهاز  USBأو كبل  USBللخلف .قم بإدخاله
في المنفذ  (USB) في االتجاه الصحيح.


األقراص التي ال تستطيع هذه الوحدة تشغيلها

ˎ أقراص  CD-R/CD-RWأخرى بخالف األقراص المسجلة بتنسيق
القرص الصوتي أو التنسيقات المطابقة لمعيار  ISO 9660المستوى /1
المستوى  2أو الجوليت
ˎ أقراص  CD-R/CD-RWذات جودة التسجيل الرديئة ،أو أقراص
 CD-R/CD-RWالمخدوشة أو غير النظيفة أو أقراص
 CD-R/CD-RWالمسجلة باستخدام جهاز تسجيل غير متوافق
ˎ أقراص  CD-R/CD-RWالتي لم يتم استكمال نسخها أو األقراص
التي تم نسخها بطريقة غير صحيحة

ˎ تأكد من أن سلك طاقة التيار المتردد متصل بمنفذ الكهرباء بإحكام.

ˎ ضع جهاز  BLUETOOTHفي مكان أقرب إلى الوحدة.
ˎ احذف اسم الطراز لهذه الوحدة من جهاز  BLUETOOTHوقم
بإجراء االقتران مرة أخرى (انظر «االقتران بجهاز .)»BLUETOOTH
ˎ تحقق من أن جهاز  BLUETOOTHمتوافق مع هذه الوحدة.
لالطالع على أحدث المعلومات حول أجهزة BLUETOOTH
المتوافقة ،تحقق من أن المعلومات الموجودة على موقع الويب
المذكور مدرجة في قسم «أجهزة  BLUETOOTHالمتوافقة».



وحدة التحكم عن بُعد

ˎ قرص الصوت المضغوط (مقاطع )1*CD-DA
ˎ قرص  CD-R/CD-RWيحتوي على ملفات  MP3/WMAتم نسخه
* 2بطريقة صحيحة.



الوحدة

األقراص التي تستطيع هذه الوحدة تشغيلها

عام

فشل االقتران.

 : CANNOT PLAYيوجد قرص غير قابل للتشغيل في حجيرة القرص
المضغوط( .مثال :قرص مكسور)
 : DEVICE FULLسعة جهاز  USBغير كافية للتسجيل.
 : FOLDER FULLتم الوصول إلى الحد األقصى لعدد المجلدات في
جهاز .USB
 : NO BTاتصال  BLUETOOTHغير قائم.
 : NO DEVتتم/تمت إزالة جهاز .USB
 : NO DISCال يوجد قرص في حجيرة القرص المضغوط.
 : NO TRACKالمقاطع/الملفات على القرص/جهاز  USBغير قابلة
للتشغيل/التسجيل.
 : NOT SUPPORTيوجد قرص غير مدعوم في حجيرة القرص
المضغوط أو تم توصيل جهاز  USBغير مدعوم.
 : NOT USEDلقد حاولت إجراء عملية معينة في ظروف محظورة.
 : PROTECTتمت محاولة التسجيل على جهاز  USBمحمي من
الكتابة.
 : TRACK FULLلقد وصل عدد الملفات في جهاز  USBإلى الحد
األقصى.

تظهر الرسالة " "READINGلوقت طويل أو يستغرق األمر وق ًتا
طويالً قبل بدء تشغيل الصوت.

ˎ يمكن أن تستغرق عملية القراءة وقتًا طويالً في الحاالت التالية:
ˋهناك الكثير من المجلدات أو الملفات في جهاز .USB
ˋبنية الملفات معقدة.
ˋالذاكرة شبه ممتلئة.
ˋالذاكرة الداخلية مجزأة.
لتجنب المشكالت المذكورة أعاله ،نوصي بأن تلتزم باإلرشادات
التالية:
ˋحافظ على العدد اإلجمالي للمجلدات في جهاز  USBفي حدود
 100أو أقل.
ˋحافظ على العدد اإلجمالي للملفات في كل مجلد في حدود 100
أو أقل.

عرض خاطئ

ˎ قد تكون البيانات المخزنة في جهاز  USBتالفة .قم بإرسال بيانات
الموسيقى إلى جهاز  USBمرة أخرى.
ˎ تستطيع هذه الوحدة عرض األحرف اإلنجليزية الكبيرة (من  Aإلى
 )Zواألرقام (من  0إلى  )9والشرطة السفلية (_) فقط .لن يتم عرض
األحرف األخرى بشكل صحيح.
ال يتم التعرف على جهاز .USB

ٍ
وبعدئذ ،قم بتشغيل
ˎ أوقف تشغيل الوحدة وأعد توصيل جهاز .USB
الوحدة.
ˎ جهاز  USBال يعمل بشكل صحيح .راجع دليل تشغيل جهاز .USB

التشغيل ال يبدأ.

ٍ
وبعدئذ ،قم بتشغيل
ˎ أوقف تشغيل الوحدة وأعد توصيل جهاز .USB
الوحدة.

التشغيل ال يبدأ من المسار األول.

ˎ اضبط وضع التشغيل على التشغيل العادي.

ال يمكن تشغيل ملفات .MP3/WMA/AAC

ˎ ربما تحتوي ملفات الصوت على امتدادات ملف غير مالئمة .فيما
يلي امتدادات الملف المدعومة على هذه الوحدة:
ˋ  :MP3امتداد الملف "".mp3
ˋ  :WMAامتداد الملف "".wma
ˋ  :AACامتداد الملف "".m4a
ˎ ربما تم إنشاء ملفات الصوت بتنسيقات بخالف التنسيقات MP3/
.WMA/AAC

ˎ جهاز التخزين  USBيستخدم نظام ملفات بخالف  FAT16أو

*.FAT32
ˎ جهاز التخزين  USBمجزأ .يمكن تشغيل ملفات MP3/WMA/
 AACفي القسم األول فقط.
ˎ التشغيل ممكن حتى  9مستويات لألدلة.
ˎ عدد المجلدات في الجهاز يتجاوز ( 300بما في ذلك المجلد ".)"ROOT
ˎ عدد الملفات في الجهاز يتجاوز .999
ˎ عدد الملفات في المجلد يتجاوز .999
ˎ الملفات مشفرة أو محمية بكلمات مرور.

	*هذه الوحدة تدعم  FAT16و FAT32لكن بعض وسائط تخزين  USBقد
ال تدعم كال نظامي الملفات.
للتفاصيل ،راجع دليل تشغيل جهاز  USBأو اتصل بجهة التصنيع.

جهاز BLUETOOTH

ال يصدر أي صوت.

ˎ تأكد من أن هذه الوحدة ليست بعيدة جدًا عن جهاز BLUETOOTH

(أو الهاتف الذكي) أو أن هذه الوحدة ال تتعرض لتداخل من شبكة
 LANالسلكية أو جهاز السلكي آخر بتردد  2.4جيجا هرتز أو فرن
ميكروويف.
ˎ تحقق من أن اتصال  BLUETOOTHمكتمل بالشكل المالئم بين
هذه الوحدة وجهاز ( BLUETOOTHأو الهاتف الذكي).
ˎ قم بإجراء االقتران مرة أخرى (راجع القسم «االقتران بجهاز
.)»BLUETOOTH
ˎ أبعد الوحدة عن األشياء أو األسطح المعدنية.
ˎ تأكد من أن وظيفة  BLUETOOTHقيد التشغيل على جهاز
( BLUETOOTHأو الهاتف الذكي).

الصوت يتقطع أو مسافة التبادل قصيرة.

ˎ في حالة وجود معدات أخرى قريبة تولد إشعا ًعا كهرومغناطيسيًا،
مثل شبكة  LANالسلكية أو جهاز (أجهزة)  BLUETOOTHأخرى
أو فرن ميكروويف ،انقل الجهاز والوحدة بعيدًا عن هذه المعدة إن
أمكن.
ˎ أزل أي عوائق بين هذه الوحدة والجهاز أو انقل الجهاز والوحدة
بعيدًا عن العائق.
ˎ ضع هذه الوحدة والجهاز بالقرب من بعضهما البعض قدر اإلمكان.
ˎ قم بتغيير موضع هذه الوحدة.
ˎ قم بتغيير موضع جهاز  BLUETOOTHأو الهاتف الذكي.

ال يمكن إنشاء اتصال.

ˎ قم بإجراء االقتران مرة أخرى (راجع القسم «االقتران بجهاز
.)»BLUETOOTH

خط الرؤية التقريبي  10م*

1

* 1سيتفاوت النطاق الفعلي حسب بعض العوامل مثل العوائق الموجودة
بين األجهزة والمجاالت المغناطيسية المنتشرة حول فرن ميكروويف،
والكهرباء الساكنة ،وحساسية االستقبال ،وأداء الهوائي ،ونظام التشغيل،
وبرامج التطبيق ،وما إلى ذلك.
* 2توفر ملفات تعريف  BLUETOOTHالقياسية مواصفات اتصال
 BLUETOOTHبين األجهزة.
* 3قد ال تتوفر بعض العمليات على حسب الجهاز.
* 4برنامج الترميز :ضغط إشارة الصوت وتنسيق التحويل

قسم الراديو
نطاق التردد
 87.5 :FMميجا هرتز  108.0 -ميجا هرتز
 531 :AMكيلو هرتز  1,602 -كيلو هرتز
الهوائيات
 :FMالهوائي التلسكوبي
 :AMهوائي دخلي مزود بشريط من مادة الفريت
الدخل

AUDIO IN

مقبس ستيريو صغير
( )USBمنفذ
النوع  ،Aالحد األقصى للتيار  500مللي أمبير ،متوافق مع USB 2.0



عمليات التشغيل األخرى

ˎ تحقق من أن جهاز  BLUETOOTHمتوافق مع هذه الوحدة.
لالطالع على أحدث المعلومات حول أجهزة BLUETOOTH
المتوافقة ،تحقق من أن المعلومات الموجودة على موقع الويب
المذكور مدرجة في قسم «أجهزة  BLUETOOTHالمتوافقة».

الرسائل

عام

السماعة
النطاق الكامل :قطر مقاس  10سم بمقاومة  4.6أوم ،النوع
المخروطي ()2
مضخم الصوت :قطر مقاس  13سم بمقاومة  4.6أوم ،النوع
المخروطي ()1
مجهار التردد العالي :قطر مقاس  3.5سم ()2
خرج الطاقة
 4واط  4 +واط (بمقاومة  4.6أوم 10% ،من خرج االنحراف النغمي)
مضخم الصوت:
 12واط (بمقاومة  4.6أوم  10%من خرج االنحراف النغمي)
متطلبات الطاقة
للوحدة:
طرز أستراليا وأوروبا
 230فولت تيار متردد 50 ،هرتز (إمداد طاقة التيار المتردد)
 12فولت تيار مباشر ( 8بطاريات ( R20الحجم ))D
الدول/المناطق األخرى
 240 - 220فولت تيار متردد 60/50 ،هرتز (إمداد طاقة
التيار المتردد)
 12فولت تيار مباشر ( 8بطاريات ( R20الحجم ))D
بالنسبة إلى وحدة التحكم عن بُعد:
 3فولت تيار مباشر ،بطاريتان ( R6الحجم )AA
استهالك الطاقة
التيار المتردد  15فولت
2 1
عمر البطارية* * ،
تشغيل القرص المضغوط
حوالي  20ساعة
تشغيل جهاز USB
حوالي  16ساعة (بقوة تحمل تصل إلى  100مللي أمبير)
حوالي  8ساعات (بقوة تحمل تصل إلى  500مللي أمبير)
تشغيل جهاز BLUETOOTH
حوالي  22ساعة
استقبال FM
حوالي  26ساعة
* 1تم القياس وفق معايير  .Sonyقد يختلف العمر الفعلي للبطارية على
حسب أوضاع الوحدة أو ظروف التشغيل.
* 2عند استخدام بطاريات  Sonyالقلوية

األبعاد
حوالي  600مم ×  210مم ×  355.5مم (عرض/ارتفاع/عمق)
(بما في ذلك األجزاء البارزة)
الوزن
حوالي  8.0كجم (بما في ذلك البطاريات)

الملحقات المرفقة

سلك طاقة التيار المتردد ()1
وحدة تحكم عن بُعد ()1
التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

