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عمليات التشغيل األساسية
الجهة الخلفية

االستماع إلى الراديو
1 1اضغط   RADIO FM/AMبشكل متكرر الختيار النطاق
" "FMأو "."AM

Personal Audio System
تعليمات التشغيل

2 2احتفظ بضغط  + TUNEأو   حتى تبدأ أرقام التردد
في التغير على الشاشة.

التسجيل على شريط
تحقق من البنود التالية قبل بدء عملية التشغيل.
 استخدم شريط من النوع ( Iعادي) فقط .ال يمكنك استخدام
أي أنواع أخرى من الشرائط مع هذا النظام.
 تأكد من أنه لم يتم إزالة لسان الحماية من التسجيل العرضي.
إذا كان قد تم إزالة اللسان ،قم بتغطية اللسان المكسور
باستخدام شريط الصق.

1 1ج ّهز المصدر الذي تريد تسجيله.
لتسجيل مسارات  CD-DAأو ملفات  MP3على اسطوانة
اضغط   CDوضع اسطوانة في حجيرة االسطوانة المدمجة .تأكد
من عدم بدء التشغيل .راجع «تشغيل اسطوانة موسيقى».

©2013 Sony Corporation

Printed in China

تقوم الوحدة تلقائ ًيا بمسح ترددات الراديو وتتوقف عندما تجد
محطة واضحة .عندما يتم استقبال بث  FMستريو ،تضيء ""ST
على الشاشة.
إذا لم تتمكن من الموالفة إلى محطة باستخدام وضع الموالفة
التلقائية ،اضغط  + TUNEأو   بشكل متكرر لتغيير التردد
خطوة بخطوة.

CFD-S50

إرشاد مفيد

تحذير



للحد من خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية ،ال تعرض هذا الجهاز
للمطر أو الرطوبة.



للحد من خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية ،ال تعرض هذا الجهاز
للقطرات أو الرذاذ ،وال تضع أشياء مملوءة بالسوائل ،مثل المزهريات،
على الجهاز.
نظرا ً ألن القابس الرئيسي يستخدم لفصل الجهاز عن مصدر التيار
الرئيسي ،قم بتوصيل الجهاز إلى مخرج تيار متردد يسهل الوصول اليه.
عند مالحظة أي شئ غير طبيعي في الجهاز ،إفصل القابس الرئيسي من
مخرج التيار المتردد على الفور.





ال يتم فصل الوحدة من مصدر التيار المتردد طالما ظلت موصولة
بمأخذ التيار في الجدار حتى ولو تم إيقاف تشغيل الجهاز نفسه.

زر ( POWERأو )OPERATE
أزرار الوظائف
زر –RADIO FM/AM
AUTO PRESET
زر TAPE
زر CD
زر AUDIO IN
زر ( /TUNEمجلد) +
زر ( /TUNEمجلد) 
غطاء حجيرة االسطوانة المدمجة
أزرار تشغيل الشريط
زر ( إيقاف مؤقت)




زر ( إيقاف/فتح)
زر ( تقديم سريع)
زر ( ترجيع)
زر ( تشغيل)*
زر ( تسجيل)
 PUSH OPEN/CLOSE
زر ( الرجوع للخلف) PRESET/
زر ( التقدم لألمام)+ PRESET/
زر ( تشغيل/إيقاف مؤقت)/
*MANUAL PRESET
زر ( إيقاف)

ال تعمد الى تركيب الجهاز في مكان مغلق ،مثل دوالب الكتب او دوالب
مصمم في الحائط.
يمكن أن يسبب ضغط الصوت الزائد من سماعات األذن أو سماعات
الرأس فقدان السمع.









*   + VOLUME ، و   لها
نقطة بارزة.

لتشغيل أو إيقاف تشغيل الطاقة

اضغط ( POWERأو  . )OPERATEيمكنك أيضا تشغيل طاقة
الوحدة باستخدام وظيفة التشغيل المباشر للطاقة (أدناه).
في هذا الدليل ،يتم شرح عمليات التشغيل بشكل أساسي باستخدام
وظيفة التشغيل المباشر للطاقة.

مالحظة بشأن الترخيص والعالمة التجارية

 تقنية تشفير الصوت  MPEGالطبقة  3وبراءات اإلختراع مرخصة من
شركتين  Fraunhofer IISو .Thomson

وقت التشغيل*1

(مثال :اسطوانة )MP3

اضغط   RADIO FM/AM ، TAPE ، CDأو AUDIO IN
 أثناء إيقاف تشغيل الوحدة .يجري تشغيل الطاقة باستخدام
الوظيفة المعنية المختارة.

لضبط حجم الصوت

قم بتوصيل سلك التيار المتردد  ،أو ادرج ستة بطاريات ( R14قياس ( )Cغير مرفقة) في حجيرة البطارية .

اضغط  + VOLUMEأو . 
مستوى صوت هذه الوحدة قابل للتعديل بخطوات من  0إلى .31

لالستماع من خالل سماعات الرأس

قم بتوصيل سماعات الرأس بمقبس ( سماعات الرأس) .

إلى مأخذ التيار بالجدار
أو
سلك التيار المتردد (مرفق)
الجزء السفلي

لتقوية الجهير

اضغط . MEGA BASS
تضيء " "MEGA BASSعلى الشاشة.
للعودة للصوت الطبيعي ،اضغط الزر مرة أخرى.

تشغيل اسطوانة موسيقى
يمكنك تشغيل األنواع التالية من االسطوانات مع هذه الوحدة.
 االسطوانات الصوتية المدمجة المسجل عليها مسارات CD-DA
بصيغة اسطوانة CD-DA
 اسطوانات  CD-R/CD-RWالمسجل عليها مسارات CD-DA
بصيغة اسطوانة CD-DA
 اسطوانات  CD-R/CD-RWالمسجل عليها ملفات صوت MP3
تتفق مع معيار  ISO 9660المستوى /1المستوى  2أو Joliet

استخدم بطاريات قلوية مع هذه الوحدة .ال يوصى باستخدام بطاريات المنغنيز ،حيث أن هذا النوع
من البطاريات له فترة استخدام قصيرة للغاية.
مالحظات

 استبدل البطاريات عندما يُعتم المبين  ، OPR/BATTأو عندما تصبح الوحدة غير قابلة للتشغيل .استبدل جميع البطاريات بأخرى جديدة .قبل استبدال
البطاريات ،تأكد من إزالة أي اسطوانة أو شريط وافصل أي جهاز اختياري من الوحدة.
 الستخدام الوحدة على البطاريات ،افصل سلك التيار المتردد من الوحدة ومن مأخذ التيار بالجدار.

1 1اضغط   CDلتشغيل الوظيفة .CD

1 1اضغط   RADIO FM/AMبشكل متكرر الختيار نطاق.
2 2احتفظ بضغط   MANUAL PRESETحتى تومض عبارة
" "FM-xxأو " "AM-xxعلى الشاشة.
3 3احتفظ بضغط   RADIO FM/AMحتى تظهر خطوة
التوليف الحالية.
4 4اضغط  أو   الختيار خطوة التوليف المرغوبة.

يمكن اختيار "( "FM 50Kللفاصل  50كيلو هرتز) أو ""FM 100K
(للفاصل  100كيلو هرتز) في نطاق  ،FMو "( "AM 9Kللفاصل 9
كيلو هرتز) أو "( "AM 10Kللفاصل  10كيلو هرتز) في نطاق .AM

5 5اضغط . ENTER

تغيير فاصل الموالفة يمسح جميع محطات  FM/AMمسبقة الضبط
المخزنة في الوحدة .أعد ضبط المحطات مسبقة الضبط لديك بعد
تغيير فاصل الموالفة.

وقت التشغيل*3*2

عمليات التشغيل األخرى
افعل هذا
من أجل
اضغط  . للعودة للتشغيل ،اضغط
اإليقاف المؤقت
الزر مرة أخرى.
للتشغيل
اضغط  . عندما تضغط   بعد
إيقاف التشغيل
إيقاف التشغيل ،يبدأ التشغيل من بداية
آخر مسار/ملف كنت تقوم بتشغيله
(استئناف التشغيل).
إلغاء استئناف التشغيل اضغط   مرتين .عندما تضغط 
 بعد إلغاء استئناف التشغيل ،يبدأ
التشغيل من بداية المسار/الملف األول.
اختيار مجلد موجود اضغط  +أو . 
على اسطوانة MP3
اضغط  أو  . يمكنك تخطي
اختيار مسار/ملف
مسارات/ملفات واحدًا تلو اآلخر.
إيجاد نقطة في مسار /احتفظ بضغط الزر  أو  
أثناء التشغيل ،وحرره عند النقطة المرغوبة.
ملف
عند تحديد نقطة أثناء اإليقاف المؤقت،
اضغط   لبدء التشغيل بعد إيجاد
النقطة المرغوبة.
إرشاد مفيد

جانب الملصق ألعلى

الستخدام وظيفة إدارة الطاقة (الموديالت األوروبية فقط)

هذه الوحدة مجهزة بوظيفة االستعداد التلقائي .باستخدام هذه الوظيفة ،تدخل الوحدة وضع االستعداد تلقائيًا بعد حوالي  15دقيقة في حالة عدم إجراء
عملية تشغيل أو خروج إشارة صوتية.

وجه الوحدة نفسها بشكل جيد لتحسين استقبال .AM

تشغيل شريط
تحقق من البنود التالية قبل بدء عملية التشغيل.
 استخدم شريط من النوع ( Iعادي) فقط .ال يمكنك استخدام أي
أنواع أخرى من الشرائط مع هذا النظام.
 في حالة وجود ارتخاء في الشريط ،قم
بترجيع االرتخاء باستخدام قلم رصاص
لتجنب إتالف الشريط أو الوحدة.

1 1اضغط   TAPEلتشغيل وظيفة الشريط.
2 2اضغط  ،)(  ضع شريط كاسيت في حجيرة
شريط الكاسيت ( )ثم أغلق غطاء الحجيرة.

3 3اضغط   لبدء التشغيل.

عمليات التشغيل األخرى
افعل هذا
من أجل
اضغط . 
إيقاف التشغيل
اضغط  . الستئناف التشغيل ،اضغط
اإليقاف المؤقت
للتشغيل
الزر مرة أخرى.
اضغط  أو.
التقديم السريع أو
الترجيع
اضغط . 
إخراج الكاسيت

(مثال :عندما يتم تحميل اسطوانة صوتية مدمجة)

وقت التشغيل الكلي
(مثال :عندما يتم تحميل اسطوانة )MP3

مالحظة
مالحظات على اسطوانات MP3

العدد الكلي
للمسارات

3 3اضغط   لبدء التشغيل.

العدد الكلي
للمجلدات

 عندما يتم تحميل اسطوانة ،تقرأ الوحدة جميع الملفات الموجودة على
االسطوانة .خالل ذلك الوقت ،تومض " ."READفي حالة وجود العديد
من المجلدات أو الملفات غير  MP3على االسطوانة ،فقد تستغرق وقتًا
طويال لكي يبدأ التشغيل أو لكي يبدأ ملف  MP3التالي في التشغيل.
 نوصي باستبعاد الملفات غير  MP3أو المجلدات غير الضرورية عند
إنشاء اسطوانات .MP3
 أثناء التشغيل ،يتم تخطي المجلدات التي ال تحتوي على ملفات .MP3
 يمكن لهذا النظام تشغيل ملفات  MP3التي تحتوي على امتداد ملف
" ".mp3فقط.
الحظ أنه حتى لو كان اسم الملف يحتوي على امتداد الملف الصحيح
لكن الملف الفعلي تم إنشاءه بصيغة صوت أخرى ،قد تصدر هذه
الوحدة الضوضاء أو قد يختل التشغيل.
 ال يتم دعم صيغة .MP3 PRO
 ال يمكن لهذه الوحدة تشغيل ملفات الصوت الموجودة على اسطوانة في
الحاالت التالية:
 عندما يتجاوز العدد اإلجمالي لملفات الصوت .413
 عندما يتجاوز العدد اإلجمالي للمجلدات الموجودة على اسطوانة
واحدة .99
 عندما يتجاوز مستوى الدليل (عمق المجلد) ( 9بما في ذلك المجلد
األساسي ".)"ROOT

لتغيير أوضاع التشغيل

اضغط   MODEبشكل متكرر أثناء توقف االسطوانة.
للحصول على التفاصيل ،يرجى مراجعة «اختيار وضع التشغيل».

 تلقائيًا في نفس الوقت).

إرشادات مفيدة

 تعديل حجم الصوت أو تفخيم الصوت لن يؤثر على مستوى التسجيل.
 في حالة إصدار برنامج  AMصوت صفير بعد الضغط على   في
الخطوة  ،3اضغط   MODEبشكل متكرر الختيار وضعية ISS
(مفتاح منع التداخل) الذي قد يقلل الضوضاء.
 اختر التيار المتردد كمصدر للطاقة من أجل التسجيل للحصول على أفضل
نتائج التسجيل.

عمليات التشغيل األخرى
من أجل
إيقاف التسجيل
اإليقاف المؤقت
للتسجيل

افعل هذا
اضغط . 
اضغط  . الستئناف التسجيل ،اضغط
الزر مرة أخرى.

اضغط   إليقاف التشغيل مؤقتًا حيث ترغب في بدء التسجيل،
ثم اضغط . 

لتسجيل مسارات  CD-DAأو ملفات  MP3المفضلة على
اسطوانة

لمسح شريط كاسيت ،تحتاج لتسجيل الصمت فوق التسجيل السابق.

مجلد
ملف MP3

يتم تحميل االسطوانة وتظهر معلومات االسطوانة على الشاشة.
تختلف المعلومات المعروضة على حسب نوع االسطوانة (اسطوانة
صوتية مدمجة/اسطوانة .)MP3

3 3اضغط   لبدء التسجيل (سيتم ضغط زر التشغيل 

لمسح أشرطة الكاسيت المسجلة

ترتيب تشغيل المجلدات والملفات هو كالتالي:

مالحظات

2 2اضغط  ،)(  ضع شريط كاسيت في حجيرة
شريط الكاسيت ( )ثم أغلق غطاء الحجيرة.

قم بإنشاء برنامج (راجع «إنشاء البرنامج الخاص بك (تشغيل مبرمج)»)،
ثم اضغط   لبدء التسجيل.

مثال على بنية المجلد وترتيب التشغيل

 يبدأ المحتوى المعروض في الوميض على الشاشة قبل الدخول في وضع االستعداد بحوالي  2دقيقة.
 في وضع االستعداد مع توصيل سلك التيار المتردد ،تظهر عبارة " "STANDBYعلى الشاشة (الموديالت األوروبية فقط).
 ال تتوفر وظيفة االستعداد التلقائي مع وظيفة .FM/AM

اضغط   AUDIO INوقم بتوصيل أحد األجهزة االختيارية ،ثم
ابدأ التشغيل.

للتسجيل من المنتصف خالل مسار  CD-DAأو ملف MP3
الحالي

يتم إلغاء استئناف التشغيل في حالة فتح حجيرة االسطوانة المدمجة.

2 2اضغط  ،  PUSH OPEN/CLOSEضع اسطوانة في
حجيرة االسطوانة المدمجة ثم أغلق غطاء الحجيرة.

لتسجيل صوت من أحد األجهزة االختيارية المتصلة

لتغيير فاصل موالفة FM/AM

وجه الهوائي بشكل جيد لتحسين استقبال .FM

* 1في كل مرة تضغط على  ، DISPLAYتتحول شاشة التشغيل بين
عرض زمن التشغيل وعرض رقم المسار الحالي.
* 2إذا كان زمن التشغيل أطول من  100دقيقة ،تظهر " "--:--على
الشاشة.
* 3في كل مرة تضغط على  ، DISPLAYتتحول شاشة التشغيل بين
عرض زمن التشغيل وعرض رقم المسار الحالي ورقم المجلد الذي
يحوي هذا المسار.

بالموالفة إلى المحطة المرغوبة .راجع «االستماع إلى الراديو».

(موديالت الفلبين ،سنغافورة ،ماليزيا والهند فقط)
يمكن تغيير فاصل موالفة  FM/AMإذا لزم األمر باستخدام اإلجراء
التالي.

لتحسين استقبال الراديو

الستخدام وظيفة التشغيل المباشر للطاقة

مصادر الطاقة

إلى مقبس AC IN



زر *+ VOLUME
زر MEGA BASS
زر DISPLAY/ENTER
غطاء حجيرة شريط الكاسيت
مبين OPR/BATT
زر MODE
مقبس AC IN
مقبس ( سماعات الرأس)
مقبس AUDIO IN

(مثال :اسطوانة صوتية مدمجة)

قبل استخدام الوحدة

ال تعرض البطاريات (مجموعة البطارية أو البطاريات المثبتة) للحرارة
الزائدة مثل أشعة الشمس أو اللهب أو ما شابه ذلك لمدة طويلة.
توجد الالفتة والمعلومات الهامة التي تخص السالمة على الجزء السفلي
الخارجي.

 زر  VOLUME

إذا كان استقبال  FMستريو مشوشً ا ،اضغط   MODEبشكل متكرر
حتى تظهر عبارة " "Monoعلى الشاشة .سوف تفقد تأثير الستريو ،لكن
البث سيتحسن.

 لتسجيل برنامج راديو

اضغط   RADIO FM/AMبشكل متكرر الختيار نطاق وقم

ال توقف تشغيل الطاقة أثناء تشغيل الشريط .فعل ذلك قد يسبب خلالً.
تأكد من إيقاف التشغيل قبل إيقاف تشغيل الطاقة.

1 1اضغط   TAPEلتشغيل وظيفة الشريط.
2 2ضع شريط مسجل في حجيرة شريط الكاسيت.
3 3اضغط . 

تبدأ عملية المسح ،ويتم استبدال التسجيل السابق ببيانات صامتة.

عمليات التشغيل األخرى
الجهة الخلفية

االستماع لمحطات الراديو مسبقة الضبط
1 1اضغط   RADIO FM/AMبشكل متكرر الختيار نطاق.

2 2اضغط  + PRESETأو   الختيار رقم الضبط المسبق
المخزن لمحطة الراديو المرغوبة.

احتياطات

تحري األعطال وإصالحها

المواصفات

االسطوانات التي يمكن لهذه الوحدة تشغيلها

بنود عامة

قسم مشغل االسطوانات المدمجة
النظام
نظام صوت رقمي ذو اسطوانة مدمجة
خصائص ديود الليزر
زمن االنبعاث :متصل
خرج الليزر :أقل من µW 44,6
(هذا الخرج هو قياس القيمة على مسافة  200مم من سطح العدسة
الشيئية على قالب االلتقاط البصري بفتحة  7مم).
عدد القنوات
2
استجابة التردد
 20هرتز  20000 هرتز dB –2/+1
العواء والخفقان
أقل من الحد القابل للقياس
صيغة الصوت المدعومة
)MPEG 1A
 udio Layer-3( MP3
معدالت البت 32 :كيلوبت بالثانية  320 كيلوبت بالثانية ،معدل
بت متغير
ترددات االعتيان 48/44,1/32 :كيلوهرتز

 االسطوانات الصوتية المدمجة المتوفرة في السوق التي تتطابق مع
معيار CD-DA*.1
 اسطوانات  CD-R/CD-RWالتي تحتوي على مسارات صوتية
وتتطابق مع معيار CD-DA*.1
 اسطوانات  CD-R/CD-RWالتي تحتوي على ملفات  MP3وتم
إنهاء تجهيزها* 2بشكل صحيح.
* CD-DA 1هي اختصار ( Compact Disc Digital Audioالصوت
الرقمي لالسطوانة المدمجة) .وهو معيار تسجيل يستخدم
لالسطوانات الصوتية المدمجة.
* 2إنهاء التجهيز هي عملية جعل اسطوانات  CD-R/CD-RWقابلة
للتشغيل على منتجات مشغل االسطوانات الخاص بالمستهلك،
ويمكن تمكين أو تعطيل إنهاء التجهيز كإعدادات اختيارية أثناء
إنشاء االسطوانة في معظم برامج التسجيل.

االسطوانات التي ال يمكن لهذه الوحدة تشغيلها

توصيل أجهزة اختيارية
يمكنك االستمتاع بالصوت الصادر من جهاز اختياري ،مثل مشغل
موسيقى رقمي نقال ،عبر سماعات هذه الوحدة.
تأكد من إيقاف تشغيل الطاقة لكل جهاز قبل عمل أي توصيالت.
للحصول على التفاصيل ،راجع دليل التعليمات الخاص بالجهاز الذي يتم
توصيله.

مالحظات بشأن االسطوانات

3 3اضغط  أو   الختيار مسار/ملف ،ثم اضغط
. ENTER

اختيار وضع التشغيل
يمكنك ضبط الوحدة لتشغيل مسارات أو ملفات بشكل متكرر أو
بترتيب عشوائي أثناء توقف االسطوانة.

يتم برمجة المسار/الملف ويظهر رقم خطوة البرنامج.

إلى مقبس

 AUDIO IN

(مثال :برمجة مسارات )CD-DA

اضغط   MODEبشكل متكرر.

كل مرة تضغط على الزر ،يتغير المبين على النحو التالي:


تشغيل عادي (ال شيء)


)

تشغيل مسار/ملف بشكل متكرر (1

4 4ك ّرر الخطوة  3لبرمجة مسارات/ملفات إضافية.

يمكنك التحقق من عدد الخطوات المبرمجة (المسارات/الملفات)
بواسطة الضغط على   DISPLAYبشكل متكرر.



تكرار الكل ( )

5 5اضغط   لبدء التشغيل المبرمج.



تشغيل مجلد مختار ( )*

كبل توصيل الصوت
(غير مرفق)

إلى الجهاز
(على سبيل المثال ،مشغل موسيقى رقمي
نقال)

رقم الخطوة

1 1قم بتوصيل مقبس   AUDIO INإلى مقبس خط الخرج
لمشغل الموسيقى الرقمي النقال أو جهاز آخر باستخدام كبل
توصيل الصوت (غير مرفق).
2 2قم بتشغيل الجهاز الذي تم توصيله.
3 3اضغط   AUDIO INوابدأ تشغيل الصوت على الجهاز
المتصل.



تشغيل متكرر لمجلد مختار ( ،

)*



تشغيل عشوائي ()SHUF


تشغيل مبرمج ()PGM



تشغيل متكرر مبرمج ( )PGM ،
* هذه الوظائف متوفرة فقط عند تشغيل ملفات  MP3على اسطوانة
.MP3

تشغيل مسارات/ملفات بشكل متكرر (تشغيل متكرر)

يمكنك ضبط الوحدة لتقوم بالتشغيل بشكل متكرر لمسارات CD-DA
الموجودة على اسطوانة صوتية مدمجة ،أو ملفات  MP3الموجودة على
اسطوانة  CD-R/CD-RWفي الوضع العادي ووضع التشغيل المبرمج.

1 1اضغط   CDلتشغيل الوظيفة .CD

يبقى البرنامج الذي تم إنشاءه متوف ًرا حتى تفتح غطاء حجيرة
االسطوانة المدمجة أو توقف تشغيل طاقة الوحدة .لتشغيل نفس
البرنامج مرة أخرى ،اضغط . 
مالحظة

إذا حاولت برمجة  26مسار/ملف أو أكثر ،تظهر " "FULLعلى الشاشة.

إللغاء التشغيل المبرمج

اضغط   إليقاف التشغيل ،ثم اضغط   MODEبشكل متكرر
حتى تختفي " "PGMمن الشاشة.

لحذف جميع المسارات/الملفات الموجودة في البرنامج الحالي
أوقف التشغيل ،ثم اضغط  . تظهر " "noSTEPويمكنك إنشاء
برنامج جديد ،بإتباع الطريقة «إنشاء البرنامج الخاص بك (تشغيل
مبرمج)».

 اسطوانات  CD-R/CD-RWغير تلك المسجلة بصيغة االسطوانة
الصوتية المدمجة أو الصيغ المتطابقة مع  ISO 9660المستوى /1
المستوى  2أوJoliet
 اسطوانات  CD-R/CD-RWالمسجلة بجودة ضعيفة ،اسطوانات
 CD-R/CD-RWالتي تحتوي على خدوش أو تلك المتسخة ،أو
اسطوانات  CD-R/CD-RWالمسجلة باستخدام جهاز تسجيل غير
متوافق
 اسطوانات  CD-R/CD-RWالتي لم يتم إنهاء تجهيزها أو التي تم
إنهاء تجهيزها بشكل غير صحيح
 اسطوانات  CD-R/CD-RWالتي تحتوي على ملفات تم إنشائها
بصيغ صوتية غير MP3

يخرج الصوت الصادر من الجهاز المتصل من السماعات.
لتوصيل الوحدة بتلفزيون أو ُمسجل/مشغل فيديو ،استخدم كبل
تمديد (غير مرفق) ذو قابس ستريو صغير في أحد األطراف وقابسي
صوت ( )L/Rفي الطرف األخر.
مالحظات

 إذا تم توصيل مقبس   AUDIO INإلى مقبس خرج الصوت األحادي
في مشغل الموسيقى الرقمي ،قد ال يصدر الصوت عبر السماعة اليمني
الخاصة بالوحدة.
 إذا تم توصيل مقبس   AUDIO INبمقبس خط الخرج في مشغل
الموسيقى الرقمي ،قد يحدث تشويش .في حالة تشوش الصوت ،قم
بالتوصيل بمقبس سماعات الرأس بدال من ذلك.
 إذا تم توصيل مقبس   AUDIO INبمقبس سماعات الرأس في
مشغل الموسيقى الرقمي ،قم بزيادة حجم الصوت الخاص بمشغل
الموسيقى الرقمي ،ثم اضبط حجم صوت الوحدة.

 قبل التشغيل ،نظف االسطوانة المدمجة باستخدام
قماش تنظيف .امسح االسطوانة المدمجة من
المنتصف باتجاه الخارج .في حالة وجود خدوش،
أوساخ أو بصمات أصابع على االسطوانة المدمجة،
قد يحدث خطأ في تتبع المسار.
 ال تستخدم المذيبات مثل البنزين ،الثنر ،المنظفات
المتوفرة تجاريًا أو الرذاذ المضاد لالستاتيكية
المخصص السطوانات الفينيل .LP
 ال تعرض االسطوانة المدمجة ألشعة الشمس المباشرة أو مصادر
الحرارة مثل أنابيب الهواء الساخن ،أو تتركها في سيارة تنتظر تحت
أشعة الشمس المباشرة حيث قد تكون درجة الحرارة مرتفعة بشكل
كبير داخل السيارة.
 ال تلصق ورقة أو ُملصق على االسطوانة المدمجة ،أو تخدش سطح
االسطوانة المدمجة.
 بعد التشغيل ،قم بتخزين االسطوانة المدمجة في علبتها.

مالحظة بشأن االسطوانات الثنائية

 االسطوانة الثنائية هي اسطوانة ذات وجهين تتضمن مواد مسجلة
خاصة باسطوانة الفيديو الرقمي  DVDعلى أحد الوجهين ومواد
صوتية رقمية على الوجه اآلخر .لكن ،نظرا ً ألن وجه المادة الصوتية
اليتطابق مع مقياس االسطوانة المدمجة ( ،)CDفانه اليمكن ضمان
تشغيله على هذا المنتج.

2 2قم بالمتابعة على النحو التالي.
لتكرار
مسار/ملف واحد

جميع المسارات/
الملفات
مجلد مختار على
اسطوانة MP3
مسارات/ملفات
مبرمجة

افعل هذا

1 1اضغط   MODEبشكل متكرر حتى تظهر
"." 1
2 2اضغط  أو   الختيار المسار/
الملف الذي تريد تكراره .عندما تريد تحديد مجلد
 +أو 
يحتوي على ملفات  ،MP3اضغط
 أوال الختيار مجلد ،ثم اضغط  أو
  الختيار ملف.
3 3اضغط   لبدء التشغيل المتكرر.
1 1اضغط   MODEبشكل متكرر حتى تظهر
" ".
2 2اضغط   لبدء التشغيل المتكرر.
1 1اضغط   MODEبشكل متكرر حتى تظهر
" " و " ".
2 2اختر مجلد بواسطة الضغط على  +أو . 
3 3اضغط   لبدء التشغيل المتكرر.
1 1قم بإنشاء برنامج من مسارات/ملفات (راجع «إنشاء
البرنامج الخاص بك (تشغيل مبرمج)»).
2 2اضغط   MODEحتى تظهر " "PGMو " "
على الشاشة.
3 3اضغط   لبدء التشغيل المتكرر.

1 1اضغط   RADIO FM/AMبشكل متكرر الختيار نطاق.

3 3اضغط   ENTERلتخزين المحطة.

يتم تخزين المحطات في الذاكرة من الترددات المنخفضة إلى
الترددات األعلى.

إللغاء التشغيل المتكرر

اضغط   إليقاف التشغيل ،ثم اضغط   MODEبشكل متكرر
حتى تختفي " " (أو " )" 1من الشاشة.

تشغيل المسارات/الملفات بترتيب عشوائي (تشغيل
عشوائي)

تحتاج إلجراء الضبط المسبق يدويًا للمحطة ذات اإلشارة الضعيفة.

1 1اضغط   RADIO FM/AMبشكل متكرر الختيار نطاق.

يمكنك ضبط الوحدة لتشغيل مسارات  CD-DAالموجودة على
اسطوانة صوتية مدمجة أو ملفات  MP3الموجودة على اسطوانة
 CD-R/CD-RWبترتيب عشوائي.

1 1اضغط   CDلتشغيل الوظيفة .CD

2 2اضغط   MODEبشكل متكرر حتى تظهر " "SHUFعلى
الشاشة.

3 3اضغط   لبدء التشغيل العشوائي.

2 2قم بالموالفة إلى المحطة المرغوبة.
3 3اضغط   MANUAL PRESETحتى تومض " "FM-xxأو
" "AM-xxعلى الشاشة.
(مثال)FM :

4 4اضغط  + PRESETأو   حتى يومض رقم الضبط
المسبق للمحطة التي تريدها على الشاشة.

إللغاء التشغيل العشوائي

اضغط   إليقاف التشغيل ،ثم اضغط   MODEبشكل متكرر
حتى تختفي " "SHUFمن الشاشة.

مالحظة

أثناء التشغيل العشوائي ،ال يمكنك اختيار المسار/الملف السابق بواسطة
الضغط على . 

إنشاء البرنامج الخاص بك (تشغيل مبرمج)

يمكنك تنظيم ترتيب التشغيل لعدد يصل إلى  25مسار/ملف على
اسطوانة.

1 1اضغط   CDلتشغيل الوظيفة .CD

2 2اضغط   MODEبشكل متكرر حتى تظهر " "PGMعلى
الشاشة.

إذا كانت محطة أخرى مخصصة بالفعل لرقم الضبط المسبق
المختار ،يتم استبدال تلك المحطة بالمحطة الجديدة.

الوحدة تدخل وضع االستعداد على نحو مفاجئ.

 هذا ليس خلالً .تدخل الوحدة في وضع االستعداد تلقائيًا بعد 15
ثانية تقريباً في حالة عدم وجود عمليات تشغيل أو خرج إلشارة
الصوت .راجع «الستخدام وظيفة إدارة الطاقة (الموديالت األوروبية
فقط)».

ال يوجد صوت.

 تأكد من اختيار الوظيفة المناسبة للموسيقى أو مصدر الصوت الذي
تريد االستماع إليه.
 افصل سماعات الرأس عند االستماع عبر السماعات.

مشغل CD/MP3
مشغل االسطوانة المدمجة ال يعمل أو يتم عرض ""noDISC
حتى مع وجود االسطوانة المدمجة في مكانها.

 ضع االسطوانة المدمجة بحيث يكون الجانب الخاص بالملصق ألعلى.
 نظّف االسطوانة المدمجة.
 قم بإخراج االسطوانة المدمجة واترك حجيرة االسطوانة المدمجة
مفتوحة لمدة ساعة تقريبا لتجفيف تكاثف الرطوبة.
 اسطوانة  CD-R/CD-RWفارغة أو لم يتم إنهاء تجهيزها.
 ال توجد ملفات  MP3قابلة للتشغيل على االسطوانة.
 توجد مشكلة مع جودة اسطوانة  ،CD-R/CD-RWأو جهاز
التسجيل أو برنامج التطبيق.
 استبدل جميع البطاريات بأخرى جديدة إذا كانت مستنفدة.

الصوت يتقطع.

 قلل حجم الصوت.
 نظّف االسطوانة المدمجة أو استبدلها إذا كانت االسطوانة المدمجة
متضررة بشكل سيء.
 ضع الوحدة في مكان خا ٍل من االهتزازات.
 نظّف العدسة باستخدام منفاخ متوفر تجاريًا.
 قد يتقطع الصوت أو قد يتم سماع ضجيج عند استخدام اسطوانة
 CD-R/CD-RWذات جودة رديئة أو في حالة وجود مشكلة في
جهاز التسجيل أو برنامج التطبيق.

بدء التشغيل يستغرق وق َتا أكثر من المعتاد.

 االسطوانات التالية تستغرق وقتًا أطول لبدء التشغيل.
 االسطوانة المسجلة باستخدام تركيب شجري معقد للبيانات.
 االسطوانة التي تحتوي على مجلدات عديدة أو ملفات غير .MP3

الراديو

 قم بإزالة لسان الحماية من التسجيل العرضي من الجانب  Aأو B
لمنع التسجيل غير المقصود .في حالة الرغبة في إعادة استخدام
الشريط للتسجيل ،قم بتغطية اللسان المكسور باستخدام شريط
الصق.
الجانب A

الصوت ضعيف أو االستقبال رديء.

 إذا كنت تستمع لبرنامج  FMبالقرب من تلفزيون ذو هوائي داخلي،
انقل الوحدة بعيدًا عن التلفزيون.

الشريط
الشريط ال يتحرك عندما تضغط على أحد أزرار التشغيل.

 أغلق غطاء حجيرة الكاسيت بإحكام.
لسان للجانب A
لسان للجانب B
 ال يوصى باستخدام شريط كاسيت ذو وقت تشغيل أكثر من 90
دقيقة باستثناء من أجل التسجيل أو التشغيل الطويل المستمر.
 نظ ًرا ألن شعاع الليزر المستخدم في القسم الخاص بمشغل
االسطوانات المدمجة مضر للعينين ،ال تحاول تفكيك الغطاء .قم
بإسناد عمليات الصيانة لفنيين مؤهلين فقط.
 عند سقوط أي شيء صلب أو سائل داخل الوحدة ،افصل التيار عن
الوحدة ،وافحصها بمعرفة فني مؤهل قبل تشغيلها مرة أخرى.
 ال يمكن تشغيل االسطوانات ذات األشكال غير القياسية (على سبيل
المثال ،القلب ،المربع ،النجمة) على هذه الوحدة .محاولة القيام
بذلك قد تؤدي لتلف الوحدة .ال تستخدم مثل هذه االسطوانات.

بشأن مصادر الطاقة

 للتشغيل باستخدام التيار المتردد ،استخدم سلك التيار المتردد
المرفق؛ ال تستخدم أي سلك آخر.
 افصل الوحدة من مأخذ التيار في الجدار في حالة عدم استخدامها
لفترة طويلة من الزمن.
 عند عدم استخدام البطاريات ،انزعها لتجنب التلف الذي يمكن أن
يسببه تسرب البطارية أو التآكل.
 ال تترك الوحدة في مكان قريب من مصادر الحرارة ،مكان معرض
ألشعة الشمس المباشرة ،الغبار المفرط أو الصدمات الميكانيكية ،أو
في سيارة معرضة ألشعة الشمس المباشرة.
 ال تضع الوحدة على سطح مائل أو غير مستقر.
 ال تضع أي شيء ضمن نطاق  10مم من مؤخرة الهيكل .يجب أن
تكون فتحات التهوية غير مسدودة لكي تعمل الوحدة بشكل سليم
وإلطالة عمر مكوناتها.
 نظ ًرا الستخدام مغناطيس قوي للسماعات ،أحفظ بطاقات االئتمان
الشخصية التي تستخدم التشفير المغناطيسي أو الساعات ذات
الزنبرك الملفوف بعيدا عن الوحدة لمنع الضرر المحتمل من
المغناطيس.

بشأن عملية التشغيل

 في حالة نقل الوحدة مباشرة من مكان بارد إلى مكان دافئ ،أو تم
وضعها في حجرة رطبة للغاية ،قد تتكثف الرطوبة على العدسة
الموجودة داخل القسم الخاص بمشغل االسطوانة المدمجة .في
حالة حدوث ذلك ،لن تعمل الوحدة بشكل صحيح .في هذه الحالة،
قم بإزالة االسطوانة المدمجة وانتظر ساعة تقريباً حتى تتبخر
الرطوبة.

بشأن التعامل مع الوحدة

 ال تترك حجيرة االسطوانة المدمجة مفتوحة لتجنب التلوث بالغبار
والحطام.
 نظف الهيكل ،واللوحة وأزرار التحكم باستخدام قطعة قماش ناعمة
مبللة قليال بحلول منظف معتدل .ال تستخدم أي نوع من الوسادات
الحاكة ،بودرة التنظيف ،أو المذيبات ،مثل الكحول أو البنزين.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو مشاكل تتعلق بالوحدة ،استشر أقرب وكيل
لشركة  Sonyلديك.

قسم الراديو
نطاق التردد
الموديالت األوروبية ،االسترالية ،التايوانية والعربية
 87,5 :FMميجاهرتز  108 ميجاهرتز (خطوة  50كيلوهرتز)
 531 :AMكيلوهرتز  1602 كيلوهرتز (خطوة  9كيلوهرتز)
الموديل الكوري
 87,5 :FMميجاهرتز  108 ميجاهرتز (خطوة  100كيلوهرتز)
 531 :AMكيلوهرتز  1602 كيلوهرتز (خطوة  9كيلوهرتز)
موديالت الفلبين ،سنغافورة ،ماليزيا والهند
 87,5 :FMميجاهرتز  108 ميجاهرتز (خطوة  100كيلوهرتز)
 87,5ميجاهرتز  108 ميجاهرتز (خطوة  50كيلوهرتز)
 530 :AMكيلوهرتز  1610 كيلوهرتز (خطوة  10كيلوهرتز)
 531كيلوهرتز  1602 كيلوهرتز (خطوة  9كيلوهرتز)
الهوائيات
 :FMهوائي تليسكوبي
 :AMهوائي مدمج من قضيب الفريت
قسم جهاز شرائط الكاسيت
نظام التسجيل
 4مسارات ،قناتان ،ستريو
زمن اللف السريع
حوالي  150ث (ثانية) مع شريط كاسيت Sony C-60
استجابة التردد
النوع ( Iعادي) 80 :هرتز  10000 هرتز
الدخل

AUDIO IN
مقبس ستريو صغير

الخرج
مقبس ( سماعات الرأس) ستريو صغير
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مالحظات بشأن شرائط الكاسيت

حول تنظيف الهيكل
5 5اضغط   ENTERلتخزين المحطة.

 تأكد من إدخال البطاريات بشكل صحيح.

صورة التلفزيون غير مستقرة.

بشأن المكان

إذا تعذر الضبط المسبق لمحطة تلقائ ًيا

ال يتم تشغيل الطاقة أثناء التشغيل باستخدام البطارية.

 هذا المنتج مصمم لإلستماع إلى اإلسطوانات التي تتطابق مع مقاييس
اإلسطوانة المحكمة ( .)CDوقد طرحت حديثاً بعض شركات
التسجيالت في األسواق إسطوانات موسيقية متعددة مشفرة بتقنيات
حقوق الطبع .يرجى مالحظة أنه يوجد من بين هذه اإلسطوانات،
بعض اإلسطوانات التتطابق مع مقاييس اإلسطوانة المحكمة CD
ويمكن أال يتم تشغيلها على هذا المنتج.

اإلسطوانات الموسيقية المشفرة بتقنيات حماية حقوق الطبع

بشأن السالمة

2 2احتفظ بضغط   AUTO PRESETحتى تومض ""AUTO
على الشاشة.

 تأكد من أن سلك التيار المتردد متصل بمأخذ التيار بالجدار بإحكام.

 استبدل جميع البطاريات بأخرى جديدة.
 انقل الوحدة بعيدًا عن أجهزة التلفزيون القريبة.
 الستقبال موجة  ،FMقم بتمديد الهوائي ألقصى طول له ،وأعد
توجيهه للحصول على أفضل استقبال لموجة  .FMالستقبال موجة
 ،AMأعد توجيه الوحدة نفسها للعثور على أفضل استقبال.
 إذا كنت داخل بناية ،استمع بالقرب من نافذة.
 في حالة وضع هاتف محمول بالقرب من الوحدة ،قد يتم سماع
ضجيج عال من الوحدة .احتفظ بالهاتف بعيدًا عن الوحدة.

الضبط المسبق لمحطات الراديو
يمكنك تخزين محطات الراديو في ذاكرة الوحدة .يمكنك ضبط حتى 30
محطة راديو بشكل مسبق 20 ،لموجة  FMو  10لموجة .AM

ال يتم تشغيل الطاقة عند توصيل سلك التيار المتردد.

الزر   ال يعمل أو الشريط ال يبدأ التشغيل أو التسجيل.

 تأكد من أنه لم يتم إزالة لسان الحماية من التسجيل العرضي.

جودة التشغيل ،التسجيل أو المسح رديئة أو مشوهة.

 نظّف سطوح االسطوانة الضاغطة ،رأس التشغيل/التسجيل ورأس
المسح كما هو موضح أدناه باستخدام ممسحة قطنية جافة .إذا
كانت السطوح مازالت متسخة ،نظفها باستخدام ممسحة قطنية مبللة
بأحد سوائل التنظيف المتوفرة تجاريًا.
ذراع*

رأس المسح

اسطوانة ضاغطة

رأس التشغيل/التسجيل

عمود دوران

* قم بإبراز رأس المسح عن طريق الضغط على
زر التسجيل ( ) بينما تضغط باستمرار
على الذراع ألسفل بإصبعك.

 قم بإزالة مغناطيسية الرؤوس باستخدام أحد شرائط إزالة مغناطيسية
الرؤوس المتوفرة تجاريًا.
 استخدم شريط كاسيت من النوع ( Iعادي) .ال يمكنك استخدام
شرائط النوع ( IVمعدنية) أو شرائط النوع ( IIعالية الوضع) مع هذا
النظام .قد تسبب هذه األنواع تشوه الصوت.
بعد تجربة التدابير المقترحة ،إذا استمرت المشكلة ،افصل سلك التيار
المتردد أو انزع جميع البطاريات .بعد اختفاء جميع المؤشرات
الموجودة على الشاشة ،قم بتوصيل سلك التيار المتردد مرة أخرى ،أو
أعد إدراج البطاريات .إذا استمرت المشكلة ،استشر أقرب وكيل لشركة
 Sonyلديك.



بنود عامة
السماعة
كاملة النطاق ،قطر  8سم ، 4 ،نوع مخروطي ()2
خرج الطاقة
 1,7وات  1,7 +وات (عند  %10 ، 4تشوه توافقي)
متطلبات الطاقة
الموديالت األوروبية واالسترالية
تيار متردد  230فولت 50 ،هرتز (مصدرة قدرة التيار المتردد)
تيار مستمر  9فولت ( 6بطاريات ( R14قياس ))C
موديل تايوان
تيار متردد  120فولت 60 ،هرتز (مصدرة قدرة التيار المتردد)
تيار مستمر  9فولت ( 6بطاريات ( R14قياس ))C
موديالت الفلبين ،سنغافورة ،ماليزيا والهند
 230فولت  240 فولت تيار متردد 50 ،هرتز (مصدر قدرة
التيار المتردد)
تيار مستمر  9فولت ( 6بطاريات ( R14قياس ))C
الموديل الكوري
تيار متردد  220فولت 60 ،هرتز (مصدرة قدرة التيار المتردد)
تيار مستمر  9فولت ( 6بطاريات ( R14قياس ))C
الموديل العربي
 220فولت  240 فولت تيار متردد50 ، 60/هرتز (مصدر
قدرة التيار المتردد)
تيار مستمر  9فولت ( 6بطاريات ( R14قياس ))C
استهالك الطاقة
تيار متردد  12وات (حوالي  0,8وات في وضع توفير الطاقة)
عمر البطارية*،1*2
تشغيل االسطوانة المدمجة
حوالي  8ساعات (عند مستوى حجم صوت يبلغ  24تقري ًبا)
تسجيل برامج FM
حوالي  19ساعة
تشغيل شريط
حوالي  13ساعة (عند مستوى حجم صوت يبلغ  24تقريبًا)




* 1مقاسة وفقا لمعايير  .Sonyقد يختلف عمر البطارية الفعلي على
حسب ظروف الوحدة أو ظروف التشغيل.
* 2عند استخدام بطاريات  Sonyالقلوية

األبعاد
حوالي  320مم ×  139مم ×  219مم (عرض/ارتفاع/عمق) (بما في
ذلك األجزاء البارزة)
الكتلة
حوالي  2,0كجم
حوالي  2,3كجم (بما في ذلك وزن االسطوانة ،البطاريات وشريط
الكاسيت)

الملحقات المرفقة
سلك التيار المتردد ()1
التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

