الوظائف الرئيسية لـ Walkman

تركيب جهاز  Walkmanعلى حامل ( USBمرفق) وشحن البطارية

االجزاء ومفاتيح التحكم

االستماع للموسيقى على Walkman

دليل البدء السريع

قم فقط بتشغيل وحدة التحكم عن بعد لتشغيل  Walkmanعن بعد.

حول كتيبات الدليل

لالطالع على المعلومات التفصيلية حول ® ،WALKMANقم بالدخول إلى دليل المساعدة
على اإلنترنت.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzws610/h_ww/
بينما يكون التصفح مجانيا ،فإنه قد تتحمل تكاليف اتصال اعتمادا على
العقد مع شركة اإلتصال.
بالنسبة للعمليات األساسية والموقع اإللكتروني لدعم العمالء ومعلومات هامة ،راجع القسم
«كيفية تحميل وقراءة دليل المساعدة» في هذا الدليل.
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المحتويات
يرجى التأكد من البنود في الصندوق.
)1( Walkmanÿÿ
ÿÿوحدة التحكم عن بعد ()1
ÿÿحامل )1( USB
ÿÿحشيات سماعات األذن (مجموعة )1
ÿÿحشيات األذن الخاصة بالسباحة (مجموعة )1
ÿÿشريط التعديل ()1
ÿÿحامل ()1
ÿÿدليل البدء السريع (هذا الدليل)
ÿÿاستعمال جهاز  Walkmanأثناء السباحة

2 2افتح المجلدات التالية وانقر نقرا مزدوجا على الملف القابل
للتنفيذ على .Walkman

مالحظة

استخدام  Walkmanبواسطة الهاتف الذكي

قم بتوصيل الهاتف الذكي و Walkmanعبر اتصال  Bluetoothحتى تتمكن من االستماع إلى
الموسيقى المخزنة على الهاتف الذكي باستخدام  Walkmanأو الرد على المكالمات الواردة إلى
الهاتف الذكي.
يمكنك الوضع  Mixمن االستماع إلى أصوات من تطبيق الهاتف الذكي و Walkmanفي نفس
الوقت.
يمكنك أيضا استخدام  ،SongPalوهو تطبيق هاتف ذكي يمكنك من تشغيل Walkman
باستخدام الهاتف الذكي.
راجع دليل المساعدة المثبت على الكمبيوتر أو على العنوان اإللكتروني المذكور في قسم «حول
كتيبات الدليل» على صفحة غالف هذا الدليل للحصول على التفاصيل.

1 1قم بتوصيل  Walkmanإلى كمبيوتر في وضع التشغيل.

اإلرشاد الصوتي " "Check the volume levelيرمي إلى حماية أذنيك عند رفع مستوى الصوت
لمستوى ضار بأذنيك ألول مرة .يمكن الغاء المنبه والتحذير بضغط أي زر.

تشغيل  Walkmanعن البعد

NWZ-WS613/WS615

قم بتثبيت «دليل المساعدة» على الكمبيوتر .هذا يحتوي على العمليات األساسية لـ ،Walkman
وموقع الدعم اإللكتروني للعمالء ،وكيفية نقل محتوى مثل الموسيقى إلى .Walkman

حول تشغيل مستوى الصوت (فقط للبلدان /المناطق التي تمتثل
للتوجيهات األوروبية والكورية)

استمتع بالموسيقى المنقولة إلى  Walkmanبتشغيل األزرار على .Walkman

ˎˎيمكن رفع مستوى الصوت بعد إلغاء المنبه والتحذير.
ˎˎبعد التحذير األولي ،سوف يتكرر المنبه والتحذير كل  20ساعة تراكمية حول أن مستوى ضبط
الصوت ضار ألذنيك .إذا حدث ذلك ،سوف يتم خفض مستوى الصوت تلقائيا.
ˎˎإذا تم ضبط مستوى الصوت على مستوى ضار بأذنيك وقمت بإيقاف تشغيل  ،Walkmanسوف يتم
خفض مستوى الصوت إلى مستوى آمن ألذنيك تلقائيا.

كيفية تركيب حشيات سماعات األذن
األشكال التوضيحية المعروضة هي مرجعية فقط ،وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

 نقطة لمسية
 سلك الرقبة
 حشية األذن
 جزء سماعة الرأس
 مصباح Bluetooth
 الزر ()Bluetooth
 الزر ( VOLمستوى الصوت)
–/1*+

اضغط الزر  VOL +لرفع مستوى
الصوت والزر –  VOLلخفضه.

 الزر MODE

 اطراف التوصيل
(تشغيل) *
 الزر
 الزر RESET
 مصباح ( OPRالتشغيل)
 الزر ( الطاقة)
 الزر ( سابق)
 الزر ( تالي)
 هوائي  Bluetoothمركب ضمناً
 العالمة N
 ميكرفون داخلي

* 1توجد نقاط لمسية .استعملها للمساعدة في عمليات تشغيل الزر.

1

لالستمتاع بجودة صوت أفضل ،أو لموائمة أذنيك ،قم بتغيير حجم حشيات سماعات األذن أو
اضبط موضع حشية األذن بحيث تالئم أذنيك براحة وإحكام.
يمكن طلب حشيات سماعات أذن بديلة اختيارية من أقرب وكيل سوني .Sony
ˎˎثبت حشيات األذن على سماعات الرأس حتى تتناسب طرف الجزء الداخلي  حشيات
سماعات األذن في الوضع  على نتوء سماعات الرأس.
ˎˎتأكد من أن حشيات سماعات األذن مناسبة بشكل مستقيم وليس على شكل زاوية حتى ال
تنفصل حشيات سماعات األذن وتبقى في أذنيك.

1 1قم بتجفيف وتنظيف اطراف توصيل  )( Walkmanباستخدام
خرقة قماش ناعمة إذا كانت طرف التوصيل مبتال أو متسخا.
2 2قم بتثبيت  Walkmanإلى الحامل  USBفي الجزء األيسر ()
أوال ثم الجزء األيمن ( )بالترتيب.

تأكد من مالمسة اطراف التوصيل على جهاز  )( Walkmanوحامل )( USB
مع بعضهما البعض.

3 3صل جهاز  Walkmanإلى كمبيوتر في وضع التشغيل مستخدماً
حامل .USB
يستغرق اكتمال الشحن حوالي  1.5ساعة.

مالحظة

ˎˎلتفادي تلف البطارية ،اشحنها مرة على األقل كل ستة أشهر أو كل سنة.

طرف الجزء الداخلي

كيفية تحميل وقراءة دليل المساعدة

¼¼توجيه
ˎˎال يمكن شحن وحدة التحكم عن بعد ألنه يتم استخدام بطارية الليثيوم الزرية في داخلها .إذا كانت
شحنة البطارية المتبقية منخفضة أو غير كافية ،قم باستبدال بطارية وحدة التحكم عن بعد .لالطالع
على التفاصيل حول كيفية استبدال بطارية وحدة التحكم عن بعد ،راجع دليل المساعدة المثبت
على الكمبيوتر أو على العنوان اإللكتروني المذكور في قسم «حول كتيبات الدليل» على صفحة
غالف هذا الدليل.

ˎ
ˎ

ˎ

ˎ

ˎ Windows 7أو أقدم[ – ]start[ :الكمبيوتر] – ]– [WALKMAN
].[Help_Guide_Installer(.exe)] – [FOR_WINDOWS
ˎ[ :Windows 8شاشة البدء] – [سطح المكتب] – [مستكشف الملفات] –
[الكمبيوتر] – ]– [FOR_WINDOWS] – [WALKMAN
]).[Help_Guide_Installer(.exe
ˎ[ :Windows 8.1سطح المكتب] – [مستكشف الملفات] – [هذا الكمبيوتر] –
]– [FOR_WINDOWS] – [WALKMAN
]).[Help_Guide_Installer(.exe
ˎ– [FOR_MAC] – [WALKMAN] – [Finder] :Mac
].[Help_Guide_Installer_for_mac

3 3اتبع التعليمات على الشاشة إلنهاء التثبيت.

4 4لقراءة دليل المساعدة ،انقر نقرا مزدوجا على أيقونة االختصار أو
أيقونة الرمز المنتج على الكمبيوتر.

كيفية وضع جهاز  Walkmanعلى أذنيك

تشغيل الموسيقى

1 1تأكد من الجزء األيسر ( )واأليمن ( )من
جهاز .Walkman
الزر 

2 2قم بتعليق سلك الرقبة على الجزء العلوي من أذنيك وخلف رأسك.
3 3ضع أجزاء سماعة الرأس في اذنيك.
4 4اضبط جهاز  Walkmanبحيث يتم االستماع إليه بشكل مريح.

الزر

1 1قم بتوصيل  Walkmanبكمبيوتر في وضع التشغيل
عبر حامل  USBونقل الموسيقى إلى .Walkman
2 2احتفظ بضغط الزر  الموجود على الجزء االيمن
( )لمدة  3ثوان لتشغيل جهاز .Walkman
يضيء المصباح  OPRباللون األخضر بعد أن يومض
بالبرتقالي.
على الجزء األيمن (.)
3 3اضغط الزر

¼¼توجيه
ˎˎللحصول على تعليمات مفصلة لنقل الموسيقى إلى  Walkmanواالستماع إلى الموسيقى المخزنة
في الهاتف الذكي ،راجع دليل المساعدة.
ˎˎإليقاف تشغيل  ،Walkmanاحتفظ بضغط الزر  لمدة  3ثوان.

استخدام وحدة التحكم عن بعد (مرفقة)
الزر –/+ VOL
الهوائي
الزر 

1 1قم بتشغيل جهاز .Walkman
2 2قم بتشغيل وحدة التحكم عن بعد.

الزر
مصباح
الزر 

لمدة ثانيتين ويبدأ
يتم تشغيل وحدة التحكم عن بعد باالحتفاظ بضغط الزر
المصباح في الوميض .عند توصيل وحدة التحكم عن بعد بالجهاز  ،Walkmanسوف ينطفئ
المصباح.

3 3اضغط الزر المرغوب لتشغيل .Walkman

المزاوجة والتوصيل بالهاتف الذكي

تحري الخلل واصالحه

ال يمكن أن تبدأ المزاوجة إال عند إيقاف تشغيل الوضع  Bluetoothفي الجهاز .Walkman

إذا لم يعمل جهاز  Walkmanكما هو متوقع ،حاول تنفيذ الخطوات التالية لحل المشكلة.

1 1ضع  Walkmanفي وضع
المزاوجة.

احتفظ بضغط الزر على الجزء األيسر
( )لمدة  7ثوان.
يومض المصباح  Bluetoothالموجود
على الجزء األيسر ( )باللون األزرق
واألحمر بسرعة بالتناوب.
عند توصيل  Walkmanوالهاتف الذكي
من المرة الثانية فصاعدا ،احتفظ بضغط
الزر لمدة ثانيتين.

الزر

2 2على الهاتف الذكي ،قم بتشغيل الوظيفة  ،Bluetoothثم اعثر على Walkman
على شاشة إعدادات .Bluetooth
اتبع التعليمات على الشاشة إلنهاء اإلعدادات.
عند ظهور قائمة األجهزة المكتشفة ،اختر [ ]NWZ-WS613أو [.]NWZ-WS615
عندما يكون إدخال كلمة المرور ضروريا ،أدخل "."0000
تم تسجيل  Walkmanوالهاتف الذكي مع بعضهما وتم إنشاء توصيل.

¼¼توجيه

ˎˎيمكنك مزاوجة  Walkmanوالهاتف الذكي باستخدام وظيفة ( )NFCبلمسة واحدة .راجع دليل
المساعدة المثبت على الكمبيوتر أو على العنوان اإللكتروني المذكور في قسم «حول كتيبات
الدليل» على صفحة غالف هذا الدليل للحصول على التفاصيل.

1 1جد األعراض المدرجة في «تحري الخلل واصالحه» ضمن دليل المساعدة
(وثيقة  ،)HTMLوحاول تجريب أي من االجراءات التصحيحية المدرجة.
2 2صل جهاز  Walkmanإلى الكمبيوتر لشحن البطارية.
3 3اضغط الزر  RESETبواسطة قلم أو مشبك ورق
صغير ،الخ.
الزر RESET

األعراض والحلول
ال يتعرف الكمبيوتر على جهاز .Walkman
ˎˎقم بتثبيت جهاز  Walkmanعلى حامل ( USBمرفق) بشكل صحيح ومحكم .سيبدأ الشحن
(يضاء مصباح  OPRباللون البرتقالي) حتى لو لم يتم التوصيل بشكل صحيح ،ولكن من
المحتمل أال يتعرف الكمبيوتر على جهاز  .Walkmanفي مثل هذه الحالة ،افصل جهاز
 Walkmanمن حامل  USBومن ثم قم بتوصيله إلى حامل  USBمرة أخرى.
ˎˎإذا كانت شحنة البطارية المتبقية منخفضة أو غير كافية ،قم بشحنها.
ˎˎعند استعمال جهاز  Walkmanللمرة األولى ،أو إذا لم تستعمل جهاز  Walkmanلفترة زمنية
طويلة ،سيستغرق الكمبيوتر عدة دقائق للتعرف عليه ،حتى لو تم بدء الشحن بالفعل (يضاء
مصباح  OPRباللون البرتقالي) .تأكد من أن الكمبيوتر قد تعرف على جهاز  Walkmanبعد
توصيله إلى الكمبيوتر خالل  10دقائق.
ال يمكنك التسجيل (المزاوجة) إلى جهاز .Bluetooth
ˎˎإذا كانت خصائص الدعم مختلفة ،لن يمكن مزاوجة  Walkmanوالجهاز  .Bluetoothللمزيد
من المعلومات ،راجع قسم «المواصفات» في دليل المساعدة.

األعراض والحلول
ال يمكنك التوصيل باستخدام وظيفة .Bluetooth
ˎˎتأكد من أن وظيفة  Bluetoothمفعلة على الهاتف الذكي و .Walkman
ˎˎتأكد من عرض اسم موديل  Walkmanكأنه موصول على الشاشة []Bluetooth[ - ]Settings
للهاتف الذكي .إذا لم يتم توصيل  ،Walkmanانقر اسم الموديل.
ال يمكنك استخدام  Walkmanبواسطة وحدة التحكم عن بعد (مرفق).
ˎˎتأكد من تشغيل وحدة التحكم عن بعد.
ˎˎتأكد من تشغيل .Walkman
ˎˎقم بإعادة ضبط وحدة التحكم عن بعد و .Walkmanللمزيد من المعلومات ،راجع القسم «ال
يمكنك استخدام  Walkmanبواسطة وحدة التحكم عن بعد ».في دليل المساعدة.
ˎˎال يمكنك استخدام وحدة التحكم عن بعد عندما تكون مبتلة .قم بتجفيف وحدة التحكم عن
بعد باستخدام قطعة قماش جافة.
ˎˎاستبدل بطارية وحدة التحكم عن بعد .للمزيد من المعلومات ،راجع القسم «استبدال بطارية
وحدة التحكم عن بعد» في دليل المساعدة.

تنبيهات احتياطية
بشأن سماعات الرأس التي تركب داخل االذن
حشيات سماعات األذن تسد أذنيك .لذا ،يرجى االنتباه إلى وجود خطر على أذنيك أو على طبلة األذن
إذا ضغطت بقوة على حشيات سماعات األذن ،أو إذا انخلعت حشيات سماعات األذن من أذنيك
بشكل مفاجئ .بعد االستخدام ،تأكد من خلع حشيات سماعات األذن من اذنيك بلطف.
بشأن سماعات الرأس
ˎˎتجنب تشغيل الوحدة بصوت عالي جدا ً ألن استمرار االستماع بصوت عالي يؤثر على السمع.
ˎˎعند االستماع بصوت عالي ربما ال يمكن سماع االصوات الخارجية .تجنب االستماع للوحدة في
االماكن التي يجب فيها عدم التأثير على السمع ،مثالً اثناء قيادة السيارة أو الدراجة.
ˎˎبما أن سماعات الرأس ذات تصميم مكشوف ،تصدر األصوات من خالل سماعات الرأس .تذكر أال
تزعج األشخاص الموجودين بالقرب منك.
إذا كان هناك زيت تسمير أو كريم واقي من الشمس على جهاز  Walkmanأو وحدة التحكم عن
بعد ،قم بإزالتها بالماء الفاتر .وإال فقد تسبب تغير اللون أو أضرارا ً كالشقوق مثالً.

لوحدة التحكم عن بعد
تنبيه
هناك خطر حدوث انفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح.
تخلّص من البطاريات المستعملة تبعاً للتعليمات.
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اشعار حول الترخيص والعالمة التجارية
ˎˎللحصول على معلومات بشأن القوانين واللوائح وحقوق العالمات التجارية ،راجع «معلومات هامة»
الواردة في البرنامج المرفق .لقراءة هذا ،قم بتحميل البرنامج المرفق على الكمبيوتر.
ˎˎ Appleوالشعار  Appleو  iPhoneو  iPodو  iPod touchو  iTunesو  Macو  iOSو  OS Xهي
عالمات تجارية لشركة  ،Apple Inc.مسجلة في الواليات المتحدة ودول أخرى.
 App Storeهي عالمة خدمة لشركة.Apple Inc.
ˎˎ" "Made for iPodو " "Made for iPhoneتعني بأنه قد تم تصميم كمالية إلكترونية لتوصيلها
على وجه التحديد بجهاز  iPodأو  iPhoneعلى التوالي ،وأنه قد تم توثيقها من قبل المطور
لتستوفي معايير أداء شركة  .Appleشركة  Appleغير مسؤولة عن تشغيل هذا الجهاز أو التوافقية
الخاصة به بموجب معايير السالمة والتنظيم .يرجى مالحظة أن استعمال هذه الكمالية مع جهاز
 iPodأو  iPhoneقد يؤثر على أداء االتصال الالسلكي.
ˎˎاموديالت  iPhone/iPodالمتوافقة
تقنية  Bluetoothتعمل مع  iPhone 5sو  iPhone 5cو  iPhone 5و  iPhone 4sو  iPhone 4و
 iPhone 3GSو ( iPod touchالجيل  4و .)5

التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

