نظام الصوت الشخصي

الخطوة  :2التوصيل بشبكة  Wi-Fiالخاصة بك

الخطوة  :3االستماع إلى الموسيقى عبر شبكة Wi-Fi

تتيح لك شبكة  Wi-Fiاالستمتاع بسهولة بالموسيقى المخزنة على األجهزة الالسلكية بالمنزل.

لالستماع إلى الموسيقى عبر  ،Wi-Fiيوصى باستخدام تطبيق  SongPalلهاتفك الذكي أو جهاز .iPhone

إرشادات التشغيل

باستخدام شبكة  ،Wi-Fiيمكنك تشغيل الموسيقى من خالل خدمات تدفق
الموسيقى عبر اإلنترنت ،أو تشغيل الموسيقى المخزنة على الكمبيوتر أو
هاتفك الذكي ،بجودة صوت عالية .أيضً ا ،يمكنك االستمتاع بالموسيقى في
غرف متعددة في نفس الوقت.
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• •االتصال عن طريق SongPal
قم بإعداد هذه الوحدة من الهاتف الذكي iPhone/المثبت باستخدام .SongPal
• •االتصال عن طريق )Wi-Fi Protected Setup™ (WPS
قم بإعداد هذه الوحدة بالضغط على الزر  WPSبالموجه الالسلكي.

الطرق األخرى لالستماع إلى الموسيقى عبر شبكة Wi-Fi
يوضح دليل المساعدة كيفية تشغيل الموسيقى بطرق أخرى.

تثبيت  SongPalعلى هاتفك الذكي/جهاز iPhone
إذا كان تطبيق  SongPalمثبتًا بالفعل ،فتخط عملية التثبيت هذه .راجع «االستماع إلى الموسيقى باستخدام الوحدة».

	1قم بتثبيت  SongPalعلى هاتفك الذكي/جهاز .iPhone
ابحث عن  SongPalعلى ) Google Play (Play Storeأو .App Store
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اختر كيفية توصيل الوحدة بشبكة  Wi-Fiمما يلي؛

الطرق األخرى

يمكنك االستماع إلى الموسيقى المخزنة على هاتف  Xperiaمن خالل تشغيل تطبيق  ،Musicأو
الموسيقى المخزنة على الكمبيوتر باستخدام البرنامج المجاني .MediaGo

اضغط على [ ]SongPalبهاتفك الذكي/جهاز  iPhoneلبدء التطبيق ،ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
عند عرض الشاشة الموضحة على اليمين ،اضغط على [).]h.ear go (SRS-HG1

• •االتصال عن طريق الكمبيوتر الشخصي

SongPal Link

يمكنك أيضً ا االتصال من خالل الكمبيوتر .للتعرف على التفاصيل ،راجع دليل المساعدة.

SRS-HG1

يمكنك االستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك باستخدام أنماط مختلفة عن طريق مجموعات مكبر الصوت الالسلكية.
اجعل غرفك مفعمة بالموسيقى من خالل مجموعة من مكبرات الصوت التي تعمل م ًعا.

االتصال عن طريق SongPal

استمتع بصوت محيطي أكبر من خالل القضيب الصوتي اإلضافي من ( Sonyغير مضمن)*.

*الرجاء الرجوع إلى عنوان  URLالتالي للتعرف على القضيب الصوتي أو جهاز استقبال الصوت والفيديو
المتوافق من .Sony

العناصر المطلوبة :هاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل  Androidأو  ،iPhone/iPod touchوالموجه الالسلكي

دليل المساعدة

استخدم هاتفًا ذكيًا يعمل بنظام التشغيل  Androidأو  iPhoneمثبت عليه تطبيق  SongPalلتكوين إعدادات  Wi-Fiللوحدة.

(مستند ويب لجهاز الكمبيوتر/الهاتف الذكي)
يوضح التفاصيل المتعلقة بطريقة توصيل الوحدة والشبكة و® BLUETOOTHباستخدام أجهزة مختلفة وطريقة تشغيل الصوت عالي الدقة وما إلى ذلك.

http://sony.net/nasite/

قم بتثبيت  SongPalعلى هاتفك الذكي أو جهاز  .iPhoneاتبع تعليمات التطبيق التي تظهر على الشاشة لتوصيل الوحدة بشبكة .Wi-Fi

العنصر المطلوب :هاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل  Androidأو iPhone/iPod touch

ابحث عن  SongPalعلى ) Google Play™ (Play Storeأو .App Store

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-hg1/h_zz/

االستماع إلى الموسيقى باستخدام الوحدة

قم بإقران اثنين من مكبرات الصوت م ًعا للحصول على صوت استريو بنطاق أوسع.

• •قم بتوصيل هاتفك الذكي أو جهاز  iPhoneبهذه الوحدة عن طريق  .BLUETOOTHقبل االتصال ،اضبط وظيفة  BLUETOOTHعلى هاتفك
الذكي أو جهاز .iPhone
• •تشمل بعض الموجهات الالسلكية معرفات  SSIDمتعددة .قم بتوصيل الوحدة وهاتفك الذكي أو جهاز  iPhoneبنفس معرف .SSID

	1اضغط على هاتفك الذكي/جهاز  iPhoneلتشغيل الموسيقى على هاتفك الذكي/جهاز  iPhoneمن
خالل تشغيل .SongPal

SRS-X99

SRS-X99

مالحظات
• •يلزم توفر اثنين من مكبرات الصوت من الطراز نفسه الستخدام وظيفة «الصوت المحيطي الالسلكي» أو وظيفة «الصوت االستريو الالسلكي».
• •ال يمكن تشغيل سوى ملفات الموسيقى الموجودة على جهاز الخادم للشبكة المنزلية .ال يمكن تشغيل الصوت من ملفات الفيديو.
• •لتعيين مجموعة من خالل القضيب الصوتي ،ونظام المسرح المنزلي ،إلخ ،.قم بتحديث برنامج هذه الوحدة وهذا الجهاز إلى أحدث إصدار.

يوضح دليل المساعدة ما يلي:

• •تفاصيل اتصال شبكة Wi-Fi
• •كيفية الربط بتطبيق SongPal
• •اتصاالت الشبكة وطرق التشغيل المستخدمة مع كل نظام تشغيل للكمبيوتر
• •اتصاالت  BLUETOOTHوطرق التشغيل المستخدمة مع األجهزة المختلفة
• •كيفية تشغيل ملفات الصوت عالي الدقة
• •تحديثات البرنامج
• •كيفية توصيل الجهاز الثاني واألجهزة الالحقة عن طريق شبكة  ،Wi-Fiوما إلى ذلك

انتقل إلى الخطوة  3لتشغيل الموسيقى

2

BLUETOOTH

االتصال عن طريق )Wi-Fi Protected Setup™ (WPS

لتشغيل الموسيقى عن طريق Google Cast

العنصر المطلوب :موجه السلكي مزود بزر )Wi-Fi Protected Setup™ (WPS

	1ضع الوحدة بالقرب من الموجه الالسلكي ،ثم اضغط على
زر ( الطاقة) لتشغيل الوحدة.
قبل تشغيل الوحدة ،قم بتوصيلها بمحول التيار المتردد
 USBالمرفق.
يبدأ المؤشر ( الطاقة) في الوميض .انتظر حتى يتوقف
المؤشر عن الوميض .قد يستغرق األمر حوالي  30ثانية.

الخطوة  :1شحن البطارية
• •ال يمكن تشغيل هذه الوحدة بدون شحن البطارية.
• •إذا كانت طاقة البطارية منخفضة ،فال يمكن تشغيل الوحدة على الفور ،حتى عند توصيلها بمحول التيار المتردد  USBالمرفق .استخدم هذه الوحدة بعد
شحن البطارية لمدة ساعة واحدة على األقل.
• •إذا لم يتم شحن الوحدة في غضون  30ساعة بعد إيقاف تشغيلها ،فستنتقل إلى وضع توفير الطاقة .في هذه الحالة ،سيستغرق األمر مدة تتراوح بين 15
إلى  30ثانية حتى يتم تشغيل الوحدة ،وسوف يؤدي تشغيل الوحدة عن طريق  NFCإلى عدم اتصالها بـ  .BLUETOOTHالمس الجهاز على العالمة N
الموجودة بالوحدة مرة أخرى.

بعد تحديد الموسيقى ،ابدأ التشغيل واضبط مستوى الصوت.

لمزيد من التفاصيل حول االتصاالت التالية ،وطرق التشغيل ،وغيرها من المعلومات ،راجع دليل المساعدة.

يمكنك االستماع إلى الموسيقى من جهاز مزود بتقنية  BLUETOOTHعبر اتصال السلكي.
قبل استخدام وظيفة  ،BLUETOOTHقم بإجراء عملية اإلقران لتسجيل جهاز .BLUETOOTH

1.1قم بإعداد .Google Cast
إذا كان لديك تطبيق آخر متوافق مع تطبيق  Google Castمثبتًا بالفعل ،فانتقل إلى الخطوة
.2
إضاءة

أالمس [.]Settings
بالمس [.]Google Cast
جالمس [.]Learn how to cast
دتحقق من كيفية استخدام الخدمة والتطبيق الذي يتوافق مع  ،Google Castثم حدد تطبيقًا
لتثبيته.

وميض

2.2قم بتشغيل التطبيق المثبت الذي يتوافق مع تطبيق .Google Cast
3.3المس أيقونة  ،Castثم حدد [).]h.ear go (SRS-HG1
	2اضغط مع االستمرار على الزر  UPDATE/WPSبالوحدة
حتى يُصدر صوت تنبيه (يستمر لمدة ثانيتين تقري ًبا).
أثناء صدور وميض من مؤشر  ،UPDATE/WPSال يعمل
الزر الخاص بهذا المؤشر لوظيفة .WPS

المكونات المتصلة
4.4ابدأ التشغيل على التطبيق واضبط مستوى الصوت.

يمكنك االستماع إلى الموسيقى من الكمبيوتر أو الهاتف الذكي من خالل التوصيل بمنفذ  USBالموجود بهذه الوحدة .أو يمكنك االستماع إلى الموسيقى من
مشغل الموسيقى المحمول من خالل التوصيل بقابس  AUDIO INالموجود بهذه الوحدة.

USB

	3في غضون  90ثانية ،اضغط على الزر
) Wi-Fi Protected Setup™ (WPSالموجود
بالموجه.
إضاءة

لشحن البطارية ،قم بتوصيل الوحدة بمأخذ تيار متردد باستخدام محول التيار المتردد  USBالمرفق وكابل  USBصغير.

وميض

انتقل إلى الخطوة  2لالتصال الالسلكي

وفقًا للموجه الالسلكي ،اضغط مع االستمرار على الزر ) Wi-Fi Protected Setup (WPSلثوانٍ قليلة.
للتعرف على التفاصيل ،ارجع إلى إرشادات التشغيل الخاصة بالموجه.
عندما يضيء مؤشر  LINKباللون البرتقالي ،فهذا يعني أن اتصال شبكة  Wi-Fiأصبح مكتمالً.

انتقل إلى الخطوة  3لتشغيل الموسيقى

AUDIO IN

األجﺰاء وعناصر التحكﻢ

التحري عن األخطاء وإصالحها

إذا حدثت مشكلة أثناء تشغيل الوحدة ،فتحقق مما يلي لحل المشكلة
قبل استشارة وكيل  Sonyاألقرب لديك.
• تحقق من دليل المساعدة.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-hg1/h_zz/

• راجع المعلومات التي تخﺺ المشكلة على موقع دعم العمالء على
الويب.
http://www.sony-asia.com/support
• قم بتوصيل الوحدة بمأخذ تيار متردد عن طريق محول التيار
المتردد  USBلشحن البطارية .قد تتمكن من حل بعض المشكالت
من خالل شحن البطارية.
• اضغط على الزر  RESETبالجانب الخلفي من الوحدة باستخدام
جسم مستدق الرأس ،مثل دبوس.
عند الضغط على الزر  RESETبدون محول التيار المتردد ،USB
يتم تشغيل الوحدة بالضغط مع االستمرار على زر ( الطاقة) أو
عن طريق توصيل الوحدة بمحول التيار المتردد .USB
إذا ظلت المشكلة قاﺋمة بعد اتباع الخطوات سالفة الذكر ،فاستشر وكيل
 Sonyاألقرب لديك.

االحتياطات
 زر/مؤشر  ،UPDATEزر WPS

 مؤشر LINK

 زر SET UP

 مؤشر NETWORK

 مؤشر BLUETOOTH

 زر STEREO PAIR

 مؤشر AUDIO IN

 مؤشر R

 زر/مؤشر EXTRA BASS

 منفذ USB

 مؤشر L

 مؤشر USB


زر

 قابس AUDIO IN

(اتصال)

*2

 زر – VOLUME
 زر +

 قابس IN 5V
 زر RESET

2*VOLUME

 مؤشر CHARGE



 زر/مؤشر ( الطاقة)PAIRING/
 عالمة N
*

1

1*DC




ذراع فك الشبكة
زر FUNCTION
ميكروفون

مالحظة عند االستخدام مﻊ الهاتف المحمول

• لالطالع على تفاصيل حول تشغيل هاتفك المحمول عند استقبال
مكالمة هاتفية أثناء نقل الصوت عبر اتصال  ،BLUETOOTHارجع
إلى إرشادات التشغيل المرفقة مع الهاتف المحمول.

حول السالمة

توجد لوحة االسم والمعلومات الهامة المتعلقة بالسالمة على السطح
الخارجي السفلي من الوحدة الرﺋيسية وعلى سطح محول التيار المتردد
.USB
• تأكد من مطابقة جهد تشغيل الوحدة لمصدر التيار الكهرباﺋي
المحلي قبل تشغيل الوحدة.
جهد التشغيل
 100فولت  240 -فولت من
التيار المتردد،
 50هرتز 60/هرتز

مكان شراﺋها
جميع الدول/المناطق

لشحن هذه الوحدة ،قم بتوصيل محول التيار المتردد  USBبهذا القابس.

مالحظات حول محول التيار المتردد USB
*

2

يحتوي الزران

(اتصال) و VOLUME +على نقطة ملموسة.

عندما يكون المﺆشر مﻀيﺌًا أو وامﻀً ا
يشير لون اإلضاءة/الوميض إلى حالة أي من اإلعدادات .للتعرف على التفاصيل ،راجع دليل المساعدة.
للتحقق من ﻗوة إشارة ( Wi-Fiحساسية االستقبال)
اضغط مع االستمرار على الزر –  VOLUMEوزر  .SET UPوفقًا لقوة اإلشارة ،ستكون المؤشرات من  إلى  مضاءة .عدد المؤشرات المضيﺌة نسبي حسب
قوة اإلشارة .إذا كانت اإلشارة ضعيفة ،فلن تكون هناك مؤشرات مضيﺌة .لمعرفة التفاصيل ،راجع دليل المساعدة.

عندما يكون المﺆشر مﻀي ًﺌا أو وامﻀً ا
مﺆشر ( الطاﻗة)

حالة المﺆشر (اللون)
يضيء (األخضر)
يضيء (البرتقالي)

حالة الوحدة
تم تشغيل الوحدة.
الوحدة في وضع /BLUETOOTH
استعداد الشبكة.
الوحدة في وضع االستعداد.
الوحدة في وضع توفير الطاقة.
• عند تشغيل الوحدة ،يومض المؤشر
ببطء باللون األخضر ،ثم يضيء.
• عند الضغط على الزرين VOLUME
 ،–/+يومض المؤشر مرة واحدة
أو ثالث مرات وفقًا لضبط مستوى
الصوت.
فشل تحديث أحد البرامج ،أو أن الوحدة
في وضع الحماية.

حالة المﺆشر (اللون)
يضيء (البرتقالي)

حالة الوحدة
تم توصيل الوحدة بشبكة .Wi-Fi

يومض (البرتقالي)

الوحدة قيد عملية االتصال بشبكة .Wi-Fi

يومض (األحمر)

فشل االتصال بالشبكة.

يضيء (األحمر)

فشل االتصال بالشبكة ،أو فشل االتصال
حتى رغم اكتمال ضبط الشبكة.

يضيء (األحمر)
منطفﺊ
يومض (األخضر)

يومض (األحمر)
مﺆشر LINK

مﺆشر NETWORK

حالة المﺆشر (اللون)
يضيء (األبيض)

حالة الوحدة
الوحدة في وضع .NETWORK

يتغير لون إضاءة/وميض المؤشر حسب خدمة الموسيقى المتصلة.
لمعرفة التفاصيل ،راجع دليل المساعدة.
مﺆشر UPDATE
حالة المﺆشر (اللون)
يضيء (البرتقالي)

حالة الوحدة
تقوم الوحدة باكتشاف أحد البرامج أثناء
اتصالها باإلنترنت.

يومض (البرتقالي)

تقوم الوحدة بتحديث البرنامج .أثناء
التحديث ،ال يمكنك تشغيل الوحدة.

قبل تشغيل الوحدة ،يرجى قراءة هذا الدليل بالكامل واالحتفاظ به
للرجوع إليه في المستقبل.

تحذير
لتقليل خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهرباﺋية ،ال تﻌ ّرض
هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

لتقليل خطر نشوب حريق ،ال ِ
تغط فتحة تهوية الجهاز بورق الصحف أو
أغطية الماﺋدة أو الستاﺋر أو ما إلى ذلك.
ال تع ّرض الجهاز إلى مصادر اللهب المكشوفة (على سبيل المثال ،شموع
مشتعلة).
ال تركّب الجهاز في مكان محصور ،مثل خزانة الكتب أو كابينة داخلية.
ال تع ّرض البطاريات أو األجهزة والبطاريات مركبة بداخلها للحرارة الزاﺋدة،
مثل أشعة الشمس والنار أو ما شابه.
ال يكون محول التيار المتردد  USBمفصوالً عن الموصالت الرﺋيسية طالما
كان متصالً بمأخذ التيار المتردد ،حتى وإن كانت الوحدة نفسها متوقفة
عن التشغيل.
نظ ًرا ألن قابس الطاقة الرﺋيسية الخاص بمحول التيار المتردد USB
يُستخدم لفصل محول التيار المتردد  USBمن الطاقة الرﺋيسية ،قم
بتوصيله بمأخذ تيار متردد يمكن الوصول إليه بسهولة .إذا الحظت أي
شيء غير طبيعي في الوحدة ،فافصلها من مأخذ التيار المتردد على الفور.
الرجاء مالحظة عدم وصول رذاذ الماء إلى الوحدة ،فهذا المنتج ال يتميز
بخاصية مقاومة الماء.

تنبيﻪ
تقتصر صالحية وضع عالمات  CEفقط على تلك الدول التي تفرض
ذلك من الناحية القانونية ،ال سيما في دول ( EEAالمنطقة االقتصادية
األوروبية).

• عند توصيل محول التيار المتردد  USBأو فصله ،قم بإيقاف تشغيل
الوحدة مسبقًا .وإال ،فقد يتسبب ذلك في حدوث خلل.
• استخدم سلك التيار المتردد ،ومحول التيار المتردد  ،USBوكابل
 USBالصغير المرفقة فقط .لتجنب إتالف الوحدة ،ال تستخدم أي
محول تيار متردد  USBآخر.

قطبية القابس
• قم بتوصيل سلك التيار المتردد المتصل بمحول التيار المتردد USB

بمأخذ تيار متردد قريب .في حالة حدوث مشكلة ،افصل الوحدة من
مأخذ التيار المتردد على الفور.
• ال تركّب محول التيار المتردد  USBفي مكان محصور ،مثل خزانة
الكتب أو كابينة داخلية.
عنوان  MACالخاص بشبكة  Wi-Fiموجود في الجزء الخارجي السفلي
لهذه الوحدة.
• تأكد من مطابقة جهد تشغيل الوحدة لمصدر التيار الكهرباﺋي
المحلي قبل تشغيل الوحدة.

حول الوﺿﻊ ﻓي مكان مناسب

• ال تضع الوحدة في وضع ماﺋل.
• ال تترك الوحدة في مكان قريب من مصادر الحرارة ،أو في مكان
معرض ألشعة الشمس المباشرة أو األتربة الكثيفة أو الرطوبة أو
المطر أو الصدمات الميكانيكية.

حول التشغيل

• ال تقم بإدخال أي أجسام صغيرة ،أو ما إلى ذلك ،في القوابس أو
فتحة التهوية الموجودة في الجزء الخلفي للوحدة .قد تحدث داﺋرة
قصر في الوحدة أو قد تتعطل.

حول التنظيف

• ال تستخدم الكحول أو البنزين أو مخفف الدهان لتنظيف الخزينة.

أخرى

• إذا كانت لديك أية أسﺌلة أو مشكالت بخصوص هذه الوحدة ال
يغطيها هذا المستند ،فيرجى استشارة وكيل  Sonyاألقرب إليك.
• عند التخلﺺ من هذه الوحدة أو التخلي عنها ،احرص على تهيﺌتها
إلعادة تعيين كل اإلعدادات إلى إعدادات المصنع االفتراضية.
للتعرف على التفاصيل ،راجع دليل المساعدة.

حول حقوق النشر

• هذا المنتج محمي بحقوق ملكية فكرية معينة لشركة
 .Microsoft Corporationال يجوز القيام باستخدام هذه
التقنية أو توزيعها خارج حدود هذا المنتج دون الحصول على
ترخيﺺ من شركة  Microsoftأو إحدى الشركات التابعة المرخصة
لشركة .Microsoft
• تعد  iPhoneو iPod touchعالمتين تجاريتين لشركة
 ،Apple Inc.مسجلة في الواليات المتحدة والبلدان األخرى.
" "Made for iPodو" "Made for iPhoneتعني أنه قد تم
تصميم ملحق إلكتروني لتوصيله على وجه التحديد بجهاز iPod
أو  ،iPhoneعلى التوالي ،وأنه قد تم توثيقها من ِقبل المطور
لتستوفي معايير أداء شركة  .Appleشركة  Appleغير مسؤولة عن
تشغيل هذه الوحدة أو توافقها مع معايير السالمة والتنظيم .يرجى
مالحظة أن استخدام هذا الملحق مع جهاز  iPodأو  iPhoneقد
يؤثر على األداء الالسلكي.
تعد  App Storeعالمة خدمة لشركة .Apple Inc.
" عالمة لشركة .Wi-Fi Alliance
• تعد "
• تعد ® Wi-Fiو® Wi-Fi Protected AccessوWi-Fi
® Allianceعالمات تجارية مسجلة لشركة .Wi-Fi Alliance
• تعد ™ Wi-Fi CERTIFIEDو™ WPAو™ WPA2وWi-Fi
™ Protected Setupعالمات لشركة .Wi-Fi Alliance
• تقنية ترميز الصوت  MPEG Layer-3وبراءات اختراعها مرخصة
من  Fraunhofer IISو.Thomson
• تعد العالمة  Nعالمة تجارية أو عالمة تجارية مسجلة لشركة
 NFC Forum, Inc.في الواليات المتحدة وفي البلدان األخرى.
• عالمة الكلمة ® BLUETOOTHوشعاراتها مملوكة لشركة
 Bluetooth SIG, Inc.ويتم أي استخدام لهذه العالمات من
ِقبل شركة  Sony Corporationبموجب ترخيﺺ .تعد العالمات
التجارية واألسماء التجارية األخرى ملكية خاصة ألصحابها المعنيين.
• تعد  Google Playو Androidعالمتين تجاريتين لشركة
.Google Inc.
• تعد  Google Castوشارة  Google Cast Badgeعالمتين
تجاريتين لشركة .Google Inc.
• تعد " "Xperiaو" "Xperia Tabletعالمتين تجاريتين لشركة
.Sony Mobile Communications AB
• تعد ™ LDACوشعار  LDACعالمتين تجاريتين لشركة Sony
.Corporation
• تعد ™ DLNAوشعار  DLNAو™ DLNA CERTIFIEDعالمات
تجارية أو عالمات خدمة أو عالمات اعتماد لشركة Digital
.Living Network Alliance
• هذا المنتج يتضمن برنامج  Spotifyخاض ًعا لتراخيﺺ جهة خارجية
متوفرة هنا:
https://developer.spotify.com/
esdk-third-party-licenses/
• تعد  Spotifyوشعارات  Spotifyعالمات تجارية لصالح Spotify
.Group
• تعد أسماء الوحدة وأسماء المنتجات المشار إليها في هذا المستند

بشكل عام عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة للشركات
المصنعة.
تم حذف عالمتي ™ و® في هذا المستند.

مالحظات حول الترخيﺺ

يحتوي هذا المنتج على برنامج تستخدمه شركة  Sonyبموجب اتفاقية
ترخيﺺ مع مالك حقوق النشر الخاصة به .نحن ملزمون باإلعالن عن
محتويات االتفاقية للعمالء إذعا ًنا بموجب متطلب من مالك حقوق نشر
البرنامج.
يُرجى الوصول إلى عنوان  URLالتالي وقراءة محتويات الترخيﺺ.

http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/16/

المواصفات
عام

الطاﻗة

تيار مستمر بشدة  5فولت و 1.5أمبير (باستخدام محول التيار المتردد USB
المتصل بمصدر طاقة تيار متردد  100فولت  240 -فولت 50 ،هرتز/
 60هرتز) أو ،باستخدام بطارية ليثيوم أيون مدمجة

استهالك الطاﻗة
 12وات

استهالك الطاﻗة (أﺛناء وﺿﻊ االستﻌداد)
أقل من  0.2وات

استهالك الطاﻗة (أﺛناء وﺿﻊ استﻌداد /BLUETOOTHشبكة)
أقل من  0.2وات

عمر استخدام بطارية ليثيوم أيون التصال ( BLUETOOTHعند عدم
توصيل )Wi-Fi
 12ساعات تقري ًبا*

1

عمر استخدام بطارية ليثيوم أيون التصال Wi-Fi
 8ساعات تقري ًبا*

2

وﻗت شحن بطارية ليثيوم أيون

 5ساعات تقري ًبا

األبﻌاد (بما ﻓي ذلك األجﺰاء البارزة وعناصر التحكﻢ)

 204مم ×  62مم ×  60مم (عرض/ارتفاع/عمق) تقري ًبا

الكتلة

 790جم تقري ًبا

الملحقات المرﻓقة

محول التيار المتردد (1) USB
كابل  USBصغير )(1
سلك طاقة التيار المتردد )(2
محول قابس طاقة*(1) 3

إرشادات التشغيل (هذا المستند)
*

1

*

2

*

3

عند استخدام مصدر الموسيقى المحدد ،وتعيين مستوى صوت الوحدة على .33
في حالة تعيين مستوى صوت الوحدة على الحد األقصى ،فإن عمر االستخدام
يكون  4ساعات تقريبًا .قد يختلف الوقت ،تب ًعا لدرجة الحرارة أو ظروف
االستخدام.
عند استخدام مصدر الموسيقى المحدد ،وتعيين مستوى صوت الوحدة على .33
في حالة تعيين مستوى صوت الوحدة على الحد األقصى ،فإن عمر االستخدام
يكون  4ساعات تقريبًا .قد يختلف الوقت ،تب ًعا لدرجة الحرارة أو ظروف
االستخدام.
هذا العنصر غير مرفق في بعض الدول/المناطق.

ﻗسﻢ منفذ USB

منفذ USB

يمكنك توصيل جهاز متوافق مثل جهاز كمبيوتر ،وما إلى ذلك ،بهذه الوحدة
باستخدام كابل  USBمتوفر تجاريًا.

التنسيق المدعوم*

3

 44.1/48/88.2/96/176.4/192 :PCMكيلوهرتز ( 16/24/32بت)
) 2.8/5.6 :DSD (DSF/DSDIFFميجاهرتز ( 1بت)
*

3

ال يمكن ضمان التوافق مع جميع برامج التشفير/الكتابة وأجهزة التسجيل
ووساﺋط التسجيل.

طرز  iPhone/iPodالمتواﻓقة

تعمل تقنية  Bluetoothمع طرز  ،iPhone 6s Plusو،iPhone 6s
و ،iPhone 6 Plusو ،iPhone 6و ،iPhone 5sو،iPhone 5c
و ،iPhone 5و ،iPhone 4sو( iPod touchالجيل السادس) ،و
( iPod touchالجيل الخامس).
مالحظة
ال تتحمل  Sonyأدنى مسؤولية في حالة فقدان البيانات المسجلة على
أجهزة  iPhone/iPodأو تلفها عند استخدام جهاز iPhone/iPod
متصل بالوحدة.
التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

إشﻌار حول البرنامﺞ المطبق عليﻪ GNU GPL/LGPL
يحتوي هذا المنتج على برنامج خاضع لرخصة  GNUالعمومية العامة
(المشار إليها هنا باسم " )"GPLأو رخصة  GNUالعمومية العامة
الصغرى (المشار إليها هنا باسم " .)"LGPLوهذا يؤكد أن للعمالء الحق
في الحصول على رمز المصدر للبرنامج المذكور وتعديله وإعادة توزيعه
بما يتوافق مع شروط  GPLأو  LGPLالمرفق .ورمز مصدر البرنامج
المدرج أعاله متاح على الويب.
لتنزيله ،يرجى الوصول إلى عنوان  URLالتالي ثم تحديد اسم الطراز
")."h.ear go (SRS-HG1
عنوان http://oss.sony.net/Products/Linux/ :URL
يرجى مالحظة أن شركة  Sonyال يمكنها الرد على أية استفسارات
متعلقة بمحتوى رمز المصدر أو االستجابة ألي من هذه االستفسارات.

مالحظات حول التحديﺚ

إذا كنت تستخدم هذه الوحدة أثناء اتصالها باإلنترنت عبر شبكة سلكية
أو شبكة  ،Wi-Fiفيمكن تحديث الوحدة إلى إصدار البرنامج األحدث
تلقاﺋ ًيا.
من خالل تحديث البرنامج ،ستتم إضافة ميزات جديدة تم ّكنك من تجربة
استخدام أكثر مالءمة وثبا ًتا.
إذا كنت ال تريد تحديث البرنامج تلقاﺋ ًيا ،فيمكنك تعطيل هذه الوظيفة
من خالل استخدام تطبيق  SongPalالمثبت على الهاتف الذكي/
.iPhone
ومع ذلك ،فقد يتم تحديث البرنامج تلقاﺋ ًيا للتمتع بثبات االستخدام وما
إلى ذلك حتى في حالة تعطيل هذه الوظيفة .كذلك ،إذا قمت بتعطيل
هذه الوظيفة ،فيظل بإمكانك تحديث البرنامج يدويًا.
للحصول على تفاصيل حول كيفية الضبط والتشغيل ،يرجى الرجوع إلى
دليل المساعدة.
قد ال يمكن تشغيل الوحدة أثناء عملية التحديث.

إخالء المسﺆولية بشﺄن الخدمات التي تقدمها األطراف
الخارجية

قد يتم تغيير الخدمات التي تقدمها أطراف خارجية أو تعليقها أو إنهاؤها
دون إشعار مسبق .وال تتحمل  Sonyأية مسؤولية تجاه هذا النوع من
الحاالت.

