دليل البدء السريع

NWZ-A15/A17

المحتويات

كيفية تحميل وقراءة دليل المساعدة

يرجى التأكد من البنود في الصندوق.
)1( Walkmanÿÿ
ÿÿكبل )1( USB
ÿÿدليل البدء السريع (هذا الدليل)
سماعات الرأس وبطاقة  microSDغير مرفقة مع جهاز .Walkman

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

شحن البطارية
يتم شحن بطارية جهاز  Walkmanأثناء توصيل جهاز  Walkmanبكمبيوتر في وضع التشغيل.

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

شحن

حول كتيبات الدليل

لالطالع على المعلومات التفصيلية حول ® ،WALKMANقم بالدخول إلى دليل المساعدة
على اإلنترنت.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwza10/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.

مشحونة بالكامل
عندما يتم شحن جهاز  Walkmanبشكل كامل ،افصله من الكمبيوتر.

مالحظة

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

الزر BACK/HOME
الزر OPTION/PWR OFF

1 1قم بتوصيل  Walkmanإلى كمبيوتر في وضع التشغيل.

ˎ

حوالي
 4ساعات

كيفية استخدام جهاز Walkman

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.

تظهر القائمة الرئيسية عند الضغط المطول على الزر  .BACK/HOMEالقائمة الرئيسية هي
نقطة البداية لعمليات تشغيل الصوت والبحث عن األغاني وتغيير اإلعدادات وغيرها.
من القائمة الرئيسية ،يمكنك اختيار البند المرغوب على الشاشة باستخدام زر  5اتجاهات.

المفتاح HOLD
زر  5اتجاهات
الزر ( تشغيل/إيقاف مؤقت/تأكيد)
احتفظ بضغط الزر
.BACK/HOME

األزرار ///

تشغيل واطفاء الطاقة
توصيل الطاقة

قم بزلق المفتاح  HOLDباالتجاه المعاكس للسهم واضغط على أي زر.

اختيار لغة شاشة العرض

اختر لغة شاشة العرض قبل نقل المحتوى.

1 1من القائمة الرئيسية ،اختر [.]Settings
2 2اختر [ - ]Language Settingsإعداد اللغة المرغوب.

قطع الطاقة

احتفظ بضغط الزر .OPTION/PWR OFF

¼¼توجيه
ˎˎإذا لم يتم تنفيذ أي عملية ،ستنطفئ الشاشة .لتشغيل الشاشة ،اضغط الزر .BACK/HOME
ˎˎإذا لم تتم أي عملية استخدام لفترة طويلة ،سينطفئ  Walkmanتلقائيا.
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كيفية استعمال القائمة الرئيسية

FM Radio
Playlists
Videos
Podcasts
Bluetooth
SD Card Settings
Go to song playback
screen

™SensMe
Channels
Music
Photos
Bookmark
Settings

الشاشات واألشكال التوضيحية هي مرجعية فقط ،وقد تختلف عن المنتج الفعلي أو الشاشة
الفعلية.

االجزاء ومفاتيح التحكم
 شاشة العرض
 الزر ( VOLمستوى الصوت) –/1*+

اضغط الزر  VOL +لرفع مستوى الصوت والزر –  VOLلخفضه.

 الزر ( OPTION/PWR OFFالخيارات/قطع الطاقة)

اضغطه لعرض قائمة الخيارات.
إذا قمت بضغط هذا الزر مطوالً ،تنطفئ الشاشة ويدخل جهاز  Walkmanفي وضع االستعداد.

 المفتاح HOLD
 مصباح الوصول
 فتحة بطاقة microSD

قم بإدخال بطاقة  microSDإلى أن تستقر في مكانها وتصدر عنها طقة.

 غطاء الفتحة
 فتحة الشريط
 هوائي  Bluetoothمركب ضمناً
 العالمة N
 الزر RESET
 الزر BACK/HOME
1
 زر  5اتجاهات*

الزر ( تشغيل/إيقاف مؤقت/تأكيد)
األزرار /
األزرار /

 مقبس سماعة الرأس
 المقبس WM-PORT

صل كبل ( USBمرفق) أو أجهزة ملحقة (غير مرفق).

استعمل قلماً أو مشبك ورق ،الخ.

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

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

المنبه (بيب) والتحذير [ ]Check the volume levelيرميان إلى حماية أذنيك عند رفع إعداد
مستوى الصوت لمستوى ضار بأذنيك ألول مرة .يمكن الغاء المنبه والتحذير بضغط أي زر.

مالحظة

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.

تحري الخلل واصالحه

تنبيهات احتياطية

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

معلومات عن القوانين والعالمات التجارية
للحصول على معلومات بشأن القوانين واللوائح وحقوق العالمات التجارية ،راجع «معلومات هامة»
الواردة في البرنامج المرفق .لقراءة هذا ،قم بتحميل البرنامج المرفق على الكمبيوتر.

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
الزر RESET
مشبك ورق صغير ،الخ.

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.
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األعراض والحلول
ال يمكن لجهاز  Walkmanشحن البطارية أو ال يتم التعرف عليه على الكمبيوتر.
ˎˎكبل ( USBمرفق) غير موصول بطرف توصيل  USBعلى الكمبيوتر بشكل صحيح .افصل كبل
 ،USBومن ثم قم بإعادة توصيله.
ˎˎصل كبل  USBالمرفق.
ˎˎعندما تستعمل  Walkmanللمرة األولى ،أو إذا لم تستعمل  Walkmanلفترة طويلة ،قد
يستغرق بضع دقائق ليتم التعرف عليه من قبل جهاز الكمبيوتر .تأكد من أن الكمبيوتر قد
تعرف على جهاز  Walkmanبعد توصيله إلى الكمبيوتر خالل  10دقائق.
ال يعمل  Walkmanأو ال يمكن تشغيل الطاقة.
ˎˎال يمكن تشغيل جهاز  Walkmanعندما يكون موصوالً بالكمبيوتر .افصل  Walkmanعن
الكمبيوتر.

التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

