
دلیل المساعدة

Home Audio System
MHC-V90DW

یشرح التالي كیفیة استعمال نظام الصوت المنزلي ھذا.

االستماع للموسیقى من خالل خدمة التدفق عبر اإلنترنت (خدمة الموسیقى)

 ( Chromecast built-in ) االستماع للموسیقى من خالل خدمة التدفق عبر اإلنترنت

Spotify Connect

االستماع للموسیقى باستعمال أنظمة صوت منزلیة متعددة

( Windows 8.1 ) إلخ كوحدة تحكم ،iPhone إعداد جھاز الكمبیوتر الشخصي الخاص بك للتشغیل من ھاتف ذكي، جھاز

االستماع باستعمال أنظمة صوت منزلیة متعددة 

(Windows Media Player مشغل) (Windows 8.1 نظام) االستماع للموسیقى الموجودة على جھاز الكمبیوتر الشخصي عبر الشبكة

 ( Windows 8.1 ) DLNA إعداد جھاز الكمبیوتر الشخصي الخاص بك على أنھ خادم ووحدة تحكم

 ( Windows Media Player ) (Windows 8.1 ) االستماع للموسیقى الموجودة على جھاز الكمبیوتر الشخصي عبر الشبكة

(Windows Media Player مشغل) (Windows 7 نظام) االستماع للموسیقى الموجودة على جھاز الكمبیوتر الشخصي عبر الشبكة

 ( Windows 7 ) DLNA إعداد جھاز الكمبیوتر الشخصي الخاص بك على أنھ خادم ووحدة تحكم

 ( Windows Media Player ) (Windows 7 ) االستماع للموسیقى الموجودة على جھاز الكمبیوتر الشخصي عبر الشبكة
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("Sony | Music Center for PC" التطبیق) االستماع للموسیقى الموجودة على جھاز الكمبیوتر الشخصي عبر الشبكة

( "Sony | Music Center for PC") االستماع للموسیقى الموجودة على جھاز الكمبیوتر الشخصي عبر الشبكة

 ( SongPal مع تشغیل التطبیق "Sony | Music Center for PC" التطبیق) االستماع للموسیقى الموجودة على جھاز الكمبیوتر الشخصي عبر الشبكة

االستماع للموسیقى الموجودة على جھاز Xperia عن طریق تشغیل التطبیق الموسیقي

 ( Xperia ) Music االستماع للموسیقى باستعمال التطبیق

(DLNA) حول الشبكة المنزلیة

 ( Digital Living Network Alliance ) DLNA

Wi-Fi طرق توصیل غیر تلك الموصوفة في إرشادات التشغیل/دلیل بدء تشغیل

التوصیل بشبكة سلكیة

توصیل نظام الصوت المنزلي بشبكة Wi-Fi باستعمال جھاز كمبیوتر شخصي موصول بشكٍل السلكي (واجھة المستخدم الحدیثة)

 ( Windows 7/Windows 8.1 نظام ) باستعمال جھاز كمبیوتر شخصي موصول بشكٍل السلكي Wi-Fi التوصیل بشبكة

 ( Mac نظام ) باستعمال جھاز كمبیوتر شخصي موصول بشكٍل السلكي Wi-Fi التوصیل بشبكة

 iPod touch /iPhone باستعمال جھاز Wi-Fi التوصیل بشبكة

تحدیث البرنامج

تحدیث البرنامج المثبت مسبقًا

طریقة التحدیث 1: تحدیث تلقائي عبر اإلنترنت

طریقة التحدیث 2: تحدیث یدوي عبر اإلنترنت

USB طریقة التحدیث 3: التحدیث الیدوي عبر محرك فالش

البحث عن أحدث برنامج عبر توصیل شبكة

التحدیث الیدوي عبر محرك فالش USB، (عندما یحدث إخفاق في التحدیث عبر شبكة ما)

معلومات حول البرنامج

معلومات ھامة حول البرنامج
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دلیل المساعدة

Home Audio System
MHC-V90DW

 ( Chromecast built-in ) االستماع للموسیقى من خالل خدمة التدفق عبر اإلنترنت

یمكنك التمتع بالموسیقى من العدید من خدمات التدفق التي یوفرھا اإلنترنت عبر الھاتف الذكي، جھاز iPhone، إلخ الخاص بك مع تطبیق SongPal المثبت.
.Chromecast تحتاج إلى تنزیل تطبیق خدمة الموسیقى المدعوم

. إذا لم تقم إلى اآلن بإعداد التطبیق Chromecast built-in، اتبع الخطوات أدناه. إذا قمت بالفعل بتنزیل التطبیق المدعوم Chromecast اذھب إلى الخطوة 
للحصول على تفاصیل حول التطبیق Chromecast built-in، راجع عنوان URL التالي:

http://www.google.com/cast/audio/learn/ 
مواصفات وتصمیم التطبیق قد تتغیر دون إشعار.

انقر [SongPal] على الھاتف الذكي، جھاز iPhone الخاص بك، إلخ لبدء تشغیل التطبیق.

SongPal

1

.[MHC-V90DW] انقر 2

.[Settings] انقر 3

.[Chromecast built-in] انقر 4

.[Learn how to Cast] انقر 5

3
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مالحظة
قد تختلف خدمات الموسیقى وفترة توفرھا وذلك تبعًا للبلد أو المنطقة. تتطلب بعض الخدمات القیام بتسجیل منفصل. قد یتطلب القیام بتحدیث للجھاز.

في بعض الحاالت، قد یحتاج نظام الصوت المنزلي ألن یتم تفعیلھ عن طریق خدمة الموسیقى. إذا قمت بتفعیل نظام الصوت المنزلي، یمكنك استخدام خدمات الموسیقى. اتبع اإلرشادات
.SongPal التي تظھر على تطبیق خدمة الموسیقى أو تطبیق

قد تتغیر الخدمات المقدمة من األطراف الثالثة أو یتم تعلیقھا أو یتم إنھاؤھا دون إشعار مسبق. ال تتحمل شركة Sony أیة مسؤولیة جراء ذلك.

Copyright 2017 Sony Corporation 4-694-845-71(4)

انظر اإلرشادات، ثم اعثر على تطبیق مدعوم من Chromecast وقم بتثبیتھ على الھاتف الذكي/جھاز iPhone الخاص بك. 6

.Chromecast قم بإطالق التطبیق المدعوم من 7

.[MHC-V90DW] ومن ثم انقر على ،Cast انقر زر 8

قم باختیار وابدأ تشغیل مسار ما الموجود على التطبیق المدعوم Chromecast، وقم بضبط مستوى الصوت.

سیتم سماع الموسیقى من نظام الصوت المنزلي.

9
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دلیل المساعدة

Home Audio System
MHC-V90DW

Spotify Connect

استخدم ھاتفك أو الكمبیوتر اللوحي أو جھاز الكمبیوتر كوحدة تحكم عن بُعد لـ Spotify. انتقل إلى spotify.com/connect للتعرف على كیفیة القیام بذلك.

مالحظة
قد یختلف مدى توفر خدمة Spotify وذلك تبعًا للبلد أو المنطقة.

تلمیح
.( ) Connect تضيء األیقونة ،"Spotify Connect" عند تفعیل

Copyright 2017 Sony Corporation 4-694-845-71(4)
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دلیل المساعدة

Home Audio System
MHC-V90DW

( Windows 8.1 ) إلخ كوحدة تحكم ،iPhone إعداد جھاز الكمبیوتر الشخصي الخاص بك للتشغیل من ھاتف ذكي، جھاز

عن طریق التشغیل من وحدة التحكم مثل الھاتف الذكي، جھاز iPhone، إلخ الموجودة على الشبكة المنزلیة الخاصة بك، یمكنك التمتع بالموسیقى المخزنة في جھاز
الكمبیوتر الشخصي الذي یعمل بنظام Windows 8.1 والموجودة على الشبكة المنزلیة الخاصة بك باستعمال نظام الصوت المنزلي.

لتشغیل جھاز كمبیوتر شخصي بنظام Windows 8.1 بعد تنزیل تطبیق SongPal على الھاتف الذكي، جھاز iPhone، إلخ، اتبع الخطوات أدناه.

.Start انقر أو قم بالضغط على  الموجود في الجزء السفلي األیسر من شاشة 1

. [Windows Media Player] قم باختیار 2

.[More streaming options] ثم قم باختیار ،[Stream] انقر أو اضغط

إذا لم تظھر [More streaming options]، قم باختیار [ ...Turn on media streaming] . ثم قم باختیار [Turn on media streaming] الموجود
.[Media streaming options] على الشاشة

3

.[Next] إذا كانت كافة األجھزة متاحة، قم باختیار 4

6



Copyright 2017 Sony Corporation 4-694-845-71(4)

.[Allow All Media Devices] ثم تظھر شاشة ،[Allow All] إذا لم تكن كافة االجھزة متاحة، قم باختیار
. [Allow all PCs and Media Devices] قم باختیار

.[Next] ثم قم باختیار ،[Shared] إلى [Music] تحقق من أنھ قد تم ضبط 5

قم باختیار [Finish] وذلك إلغالق الشاشة. 6

. [Automatically allow devices to play my media... ] ثم تحقق من أنھ قد تم وضع عالمة اختیار على ،[Stream] قم باختیار

اكتمل اإلعداد اآلن. یمكنك االستماع للموسیقى المخزنة في جھاز الكمبیوتر الشخصي الخاص بك، باستعمال الھاتف الذكي، جھاز iPhone، إلخ الخاص بك.

7
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دلیل المساعدة

Home Audio System
MHC-V90DW

االستماع باستعمال أنظمة صوت منزلیة متعددة 

یمكنك التمتع باالستماع للموسیقى المفضلة الخاصة بك بأسالیب متعددة عن طریق مجموعات نظام الصوت المنزلي الالسلكي.

المودیالت المتوافقة

للحصول على المزید من التفاصیل، راجع عنوان URL التالي:
http://sony.net/nasite/ 

المزایا

.SongPal تكون الوظیفة الالسلكیة متعددة الغرف متاحة. إللغاء وظیفة ما، قم بتشغیل التطبیق

مالحظة
لتشغیل الموسیقى المخزنة على جھاز الكمبیوتر الشخصي، یتطلب وجود وظیفة الخادم (DMS) على جھاز الكمبیوتر الشخصي. للحصول على مزید من المعلومات، راجع إرشادات

التشغیل الخاصة بجھاز الكمبیوتر الشخصي.

یمكن تشغیل ملفات الموسیقى الموجودة في جھاز الخادم الخاص بالشبكة المنزلیة فقط. ال یمكن تشغیل الصوت من ملفات الفیدیو.

تشغیل الموسیقى في أكثر من غرفة واحدة بنفس الوقت (الوظیفة الالسلكیة متعددة الغرف)

عن طریق تجمیع أنظمة الصوت المنزلیة، یمّكنك ذلك من غمر الغرف الخاصة بك بنفس الموسیقى في وقت واحد.
للموسیقى المخزنة على جھاز كمبیوتر شخصي أو ذاكرة تخزین متصلة بالشبكة (NAS)، یمكنك أیًضا االستماع ألغنیات مختلفة من كل نظام صوت منزلي.*

یمكنك التمتع باالستماع إلى الموسیقى المفضلة لدیك والمخّزنة في الھواتف المحمولة أو أجھزة الكمبیوتر الخاصة بك إلى جانب الموسیقى من خالل خدمات الدفق أو الملفات
** *.Wi-Fi بجودة صوت فائقة في أي غرفة عبر USB أو جھاز CDDA الصوتیة الموجودة على اسطوانات

یمكنك حفظ اإلعدادات الخاصة بمجموعة أنظمة الصوت المنزلیة المفضلة لدیك.
للحصول على المزید من التفاصیل حول الوظیفة الالسلكیة متعددة الغرف (مثل التجمیع والتشغیل عبر المجموعة)، راجع عنوان URL التالي:

http://info.songpal.sony.net/help/ 
ال یمكن إخراج األغاني المختلفة المخزنة على ھاتف ذكي أو جھاز لوحي من كل نظام صوت منزلي. *

ال یمكنك االستماع إلى الموسیقى أو الدخل الصوتي على جھاز خارجي موصول في مقبس AUDIO IN أو مقبس MIC أو مقبس HDMI OUT باستخدام الوظیفة الالسلكیة متعددة الغرف. **

8
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دلیل المساعدة

Home Audio System
MHC-V90DW

 ( Windows 8.1 ) DLNA إعداد جھاز الكمبیوتر الشخصي الخاص بك على أنھ خادم ووحدة تحكم

.DLNA باعتباره كل من خادم ووحدة تحكم Windows 8.1 یمكن استعمال جھاز الكمبیوتر الشخصي الذي یعمل بنظام .DLNA1.5 یدعم Windows 8.1 نظام
عن طریق التشغیل من جھاز الكمبیوتر الشخصي الذي یعمل بنظام Windows 8.1 یمكنك التمتع بالموسیقى المخزنة في خادم DLNA (بما في ذلك جھاز الكمبیوتر

الشخصي الذي یعمل بنظام Windows 8.1) والموجودة على الشبكة المنزلیة الخاصة بك باستعمال نظام الصوت المنزلي وذلك إذا قمت بضبط ما یلي.
،Windows 8.1 إلخ الخاص بك وقمت بتشغیل جھاز الكمبیوتر الشخصي الذي یعمل بنظام ،iPhone على الھاتف الذكي، جھاز SongPal إذا قمت بتنزیل التطبیق

.«( Windows 8.1 ) إلخ كوحدة تحكم ،iPhone قم بتنفیذ «إعداد جھاز الكمبیوتر الشخصي الخاص بك للتشغیل من ھاتف ذكي، جھاز

.[Settings] قم بتحریك مؤشر الماوس إلى زاویة الجزء العلوي األیمن (أو الجزء السفلي األیمن) للشاشة وذلك لعرض الرموز، ثم قم باختیار

.[Settings] في حالة لوحة اللمس، قم بعرض الرموز عن طریق السحب من الجانب األیمن للشاشة إلى المنتصف، ثم قم باختیار

1

.[ Change PC settings] قم باختیار 2

.[ Network] قم باختیار 3
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. قم باختیار [Connections]، ثم قم باختیار األیقونة [Connected] باستعمال  أو  4

.[Find devices and content ] قم بتشغیل 5
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دلیل المساعدة

Home Audio System
MHC-V90DW

Windows Media ) (Windows 8.1 ) االستماع للموسیقى الموجودة على جھاز الكمبیوتر الشخصي عبر الشبكة
 ( Player

یمكنك استعمال جھاز الكمبیوتر الشخصي على أنھ وحدة تحكم (جھاز تشغیل).
یمكن تشغیل الموسیقى باستعمال وظیفة "Play To"، وذلك بعد بدء تشغیل Windows Media Player. اتبع اإلرشادات التي تظھر على شاشة جھاز الكمبیوتر

الشخصي وذلك للتشغیل.

قم بتوصیل نظام الصوت المنزلي وجھاز الكمبیوتر الشخصي إلى نفس الشبكة.

قم بتوصیل نظام الصوت المنزلي وجھاز الكمبیوتر الشخصي إلى نفس معرف SSID للموجھ الالسلكي.
یضيء المؤشر NETWORK باللون األبیض عند توصیل نظام الصوت المنزلي بالشبكة الخاصة بك.

1

المس المفتاح  NETWORK الموجود على نظام الصوت المنزلي.

.NETWORK یدخل نظام الصوت المنزلي وظیفة

Windows وذلك عن طریق تشغیل برنامج ،NETWORK تلقائیًا، بدالً من لمس المفتاح NETWORK یمكن تحویل نظام الصوت المنزلي أیًضا إلى وظیفة
."Play To" ومن ثم تشغیل الموسیقى باستعمال وظیفة Media Player

2

.Start انقر أو قم بالضغط على  الموجود في الجزء السفلي األیسر من شاشة 3

.[ Windows Media Player] قم باختیار 4

12



تلمیح
بعد أن یتم تنزیل وتثبیت التطبیق SongPal على الھاتف الذكي/جھاز iPhone الخاص بك، یمكنك استعمال الھاتف الذكي/جھاز iPhone الخاص بك على أنھ وحدة تحكم عن بعد

وذلك لتشغیل األجھزة الموصولة بنظام الصوت المنزلي.

مالحظة
اإلجراء الموضح أعاله ھو للتوجیھ فقط. عادةً، ال تتم مزامنة مستویات الصوت الموجودة على جھاز الكمبیوتر الشخصي ونظام الصوت المنزلي. مع ذلك، وتبعًا إلصدار برنامج

Windows Media Player المثبت على جھاز الكمبیوتر الشخصي أو حالة جھاز الكمبیوتر الشخصي، قد تتم مزامنة مستویات الصوت.

یستطیع نظام الصوت المنزلي تشغیل ملفات بصیغ MP3 و WMA و AAC و WAV (یمكن تشغیل ملفات AAC ذات االمتداد "m4a. " أو "mp4. " أو "3gp. " فقط). حتى إذا
كان معدل البت وصیغة الملف مدعومة، إال أن تشغیل كافة الملفات غیر مضمونًا. قد یكون ھناك تغییر في المواصفات.

الملفات المحمیة بحقوق الطبع والنشر DRM (إدارة الحقوق الرقمیة) ال یمكن تشغیلھا على نظام الصوت المنزلي. للتحقق مما إذا كان ملف WMA محمیًا بواسطة DRM، انقر زر
.DRM تكون حقوق الطبع والنشر للملف محمیة بواسطة ،[License] الماوس األیمن على الملف من جھاز الكمبیوتر الشخصي. إذا كان ھناك عالمة تبویب خاصة في

عندما تقوم باالستماع للموسیقى عبر الشبكة المنزلیة، فقد یستغرق ذلك بعض الوقت لبدء التشغیل، بما أنھ یتوجب على كل جھاز متوافق مع DLNA التعرف على المكون الذي یتم
استعمالھ حالیًا.

انقر زر الماوس األیمن أو اضغط األغنیة المراد تشغیلھا مع االستمرار. 5

قم باختیار [Play To] من القائمة.

تظھر قائمة الجھاز.

6

.[MHC-V90DW] انقر 7

قم باختیار أغنیة ما لتشغیل وتعدیل مستوى الصوت.

سیتم سماع األغنیة المختارة من نظام الصوت المنزلي.

8
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.DLNA قد تكون بعض المحتویات غیر قابلة للتشغیل مع المنتجات المصادق علیھا بواسطة
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دلیل المساعدة
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 ( Windows 7 ) DLNA إعداد جھاز الكمبیوتر الشخصي الخاص بك على أنھ خادم ووحدة تحكم

.DLNA باعتباره كل من خادم ووحدة تحكم Windows 7 یمكن استعمال جھاز الكمبیوتر الشخصي الذي یعمل بنظام
عن طریق التشغیل من جھاز الكمبیوتر الشخصي الذي یعمل بنظام Windows 7 ومن وحدة التحكم DLNA الموجودة على الشبكة المنزلیة الخاصة بك، یمكنك التمتع

بالموسیقى المخزنة في خادم DLNA (بما في ذلك جھاز الكمبیوتر الشخصي الذي یعمل بنظام Windows 7) والموجودة على الشبكة المنزلیة الخاصة بك باستعمال نظام
الصوت المنزلي وذلك إذا قمت بضبط ما یلي.

. [Network and Sharing Center] ثم قم باختیار ،[Start]-[Control Panel] اذھب إلى

.[Network and Sharing Center] تظھر شاشة
.Control Panel إذا لم یظھر البند المرغوب في شاشة العرض، حاول تغییر نوع شاشة عرض

1

.[View your active networks] المندرجة تحت بند [Public network] قم باختیار

. إذا اظھرت شاشة العرض خالف [Public network]، اذھب إلى الخطوة 

.[Set Network Location] تظھر شاشة

2

قم باختیار [Home network] أو [Work network] وذلك وفقًا للبیئة التي یتم فیھا استعمال نظام الصوت المنزلي. 3

اتبع اإلرشادات التي تظھر على شاشة العرض وذلك وفقًا للبیئة التي یتم فیھا استعمال نظام الصوت المنزلي.

عند إكتمال اإلعداد، في شاشة [Network and Sharing Center]، تأكد من أنھ قد تم تغییر البند المندرج تحت [View your active networks] إلى
.[Work network] أو [Home network]

4

. [Change advanced sharing settings] قم باختیار 5
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.[Media streaming] من  [Choose media streaming options… ] قم باختیار 6

Turn on media] قم باختیار ،[Media streaming options] في شاشة [Media streaming is not turned on] إذا ظھرت
.[streaming

7

. [Allow All] قم باختیار

تظھر شاشة [Allow All Media Devices]. إذا كان مسموح لكافة األجھزة الموجودة على الشبكة المحلیة ([Allow]) بالولوج للشبكة الخاصة بك، قم باختیار
[OK] وقم بإغالق الشاشة.

8

. [Allow all computers and media devices] قم باختیار 9

قم باختیار [OK] وذلك إلغالق الشاشة. 10
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دلیل المساعدة

Home Audio System
MHC-V90DW

Windows Media ) (Windows 7 ) االستماع للموسیقى الموجودة على جھاز الكمبیوتر الشخصي عبر الشبكة
 ( Player

یمكنك استعمال جھاز الكمبیوتر الشخصي على أنھ وحدة تحكم (جھاز تشغیل).
یمكن تشغیل الموسیقى المخزنة في جھاز الكمبیوتر الشخصي وذلك عن طریق القیام بعملیات تشغیل بسیطة باستعمال وظیفة "Play To" الخاصة في Windows 7، بعد

بدء تشغیل برنامج Windows Media Player. اتبع اإلرشادات التي تظھر على شاشة جھاز الكمبیوتر الشخصي وذلك للتشغیل.

قم بتوصیل نظام الصوت المنزلي وجھاز الكمبیوتر الشخصي إلى نفس الشبكة.

قم بتوصیل نظام الصوت المنزلي وجھاز الكمبیوتر الشخصي إلى نفس معرف SSID للموجھ الالسلكي.
یضيء المؤشر NETWORK باللون األبیض عند توصیل نظام الصوت المنزلي بالشبكة الخاصة بك.

1

المس المفتاح  NETWORK الموجود على نظام الصوت المنزلي.

.NETWORK یدخل نظام الصوت المنزلي وظیفة

Windows وذلك عن طریق تشغیل برنامج ،NETWORK تلقائیًا، بدالً من لمس المفتاح NETWORK یمكن تحویل نظام الصوت المنزلي أیًضا إلى وظیفة
."Play To" ومن ثم تشغیل الموسیقى باستعمال وظیفة Media Player

2

ابدأ تشغیل [Windows Media Player] الموجود على جھاز الكمبیوتر الشخصي. 3

انقر زر الماوس األیمن على األغنیة المراد تشغیلھا. 4

قم باختیار [Play To] من القائمة. 5
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تلمیح
بعد أن یتم تنزیل وتثبیت التطبیق SongPal على الھاتف الذكي، جھاز iPhone الخاص بك، إلخ، یمكنك استعمال الھاتف الذكي، جھاز iPhone، إلخ الخاص بك على أنھ وحدة

تحكم عن بعد وذلك لتشغیل األجھزة الموصولة بنظام الصوت المنزلي.

مالحظة
یستطیع نظام الصوت المنزلي تشغیل ملفات بصیغ MP3 و WMA و AAC و WAV (یمكن تشغیل ملفات AAC ذات االمتداد "m4a. " أو "mp4. " أو "3gp. " فقط). حتى إذا

كان معدل البت وصیغة الملف مدعومة، إال أن تشغیل كافة الملفات غیر مضمونًا. قد یكون ھناك تغییر في المواصفات.

الملفات المحمیة بحقوق الطبع والنشر DRM (إدارة الحقوق الرقمیة) ال یمكن تشغیلھا على نظام الصوت المنزلي. للتحقق مما إذا كان ملف WMA محمیًا بواسطة DRM، انقر زر
.DRM تكون حقوق الطبع والنشر للملف محمیة بواسطة ،[License] الماوس األیمن على الملف من جھاز الكمبیوتر الشخصي. إذا كان ھناك عالمة تبویب خاصة في

عندما تقوم باالستماع للموسیقى عبر الشبكة المنزلیة، فقد یستغرق ذلك بعض الوقت لبدء التشغیل، بما أنھ یتوجب على كل جھاز متوافق مع DLNA التعرف على المكون الذي یتم
استعمالھ حالیًا.

.DLNA قد تكون بعض المحتویات غیر قابلة للتشغیل مع المنتجات المصادق علیھا بواسطة

Copyright 2017 Sony Corporation 4-694-845-71(4)

تظھر قائمة الجھاز.

.[MHC-V90DW] انقر 6

قم باختیار أغنیة ما لتشغیل وتعدیل مستوى الصوت.

سیتم سماع األغنیة المختارة من نظام الصوت المنزلي.

7
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دلیل المساعدة

Home Audio System
MHC-V90DW

( "Sony | Music Center for PC") االستماع للموسیقى الموجودة على جھاز الكمبیوتر الشخصي عبر الشبكة

یمكنك مشاركة الموسیقى الموجودة على جھاز الكمبیوتر الشخصي الخاص بك (وظیفة الخادم) مع وجود التطبیق المجاني "Sony | Music Center for PC" مثبت
.Wi-Fi على جھاز الكمبیوتر الشخصي الخاص بك. یمكنك االستماع للموسیقى الموجودة على جھاز الكمبیوتر الشخصي الخاص بك من نظام الصوت المنزلي عبر شبكة

قم بتثبیت أو التحدیث إلى آخر إصدار من البرنامج "Sony | Music Center for PC" على جھاز الكمبیوتر الشخصي الخاص بك مسبقًا.
قم بالولوج للموقع اإللكتروني التالي وذلك لتنزیل التطبیق. قد یتوجب علیك دفع رسوم اتصال، وذلك تبعًا لعقد اإلنترنت الخاص بك.

http://www.sony.net/smc4pc/ 
للحصول على تفاصیل حول كیفیة تثبیت التطبیق، اتبع اإلرشادات المذكورة على الموقع اإللكتروني.

مواصفات وتصمیم التطبیق قد تتغیر دون إشعار.

قم بتوصیل نظام الصوت المنزلي وجھاز الكمبیوتر الشخصي إلى نفس الشبكة.

قم بتوصیل نظام الصوت المنزلي وجھاز الكمبیوتر الشخصي إلى نفس معرف SSID للموجھ الالسلكي الخاص بك.
یضيء المؤشر NETWORK باللون األبیض عند توصیل نظام الصوت المنزلي بالشبكة الخاصة بك.

1

المس المفتاح  NETWORK الموجود على نظام الصوت المنزلي.

.NETWORK یدخل نظام الصوت المنزلي وظیفة

2

ابدأ تشغیل التطبیق "Sony | Music Center for PC" المثبت على جھاز الكمبیوتر الشخصي. 3

.[Tools] من قائمة [Settings ] قم باختیار 4

. ثم انقر على  [Network device] وقم بإضافة عالمة االختیار على صندوق االختیار الخاص في  [Audio output settings] انقر على
.  [ Settings... ]

5
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مالحظة
قبل االستماع للموسیقى، قم بتوصیل الھاتف الذكي/جھاز iPhone الخاص بك المثبت مع تطبیق SongPal إلى نفس الشبكة التي یستعملھا نظام الصوت المنزلي وجھاز الكمبیوتر

الشخصي.

" .mp4" أو " .m4a" ذات االمتداد AAC ملفات) DSD و AIFF و ALAC و FLAC و WAV و AAC و WMA و MP3 یستطیع نظام الصوت المنزلي تشغیل ملفات بصیغ
أو "3gp. " ھي القابلة للتشغیل فقط). حتى إذا كان معدل البت وصیغة الملف مدعومة، إال أن تشغیل كافة الملفات غیر مضمونًا. قد یكون ھناك تغییر في المواصفات.

الملفات المحمیة بحقوق الطبع والنشر DRM (إدارة الحقوق الرقمیة) ال یمكن تشغیلھا على نظام الصوت المنزلي. للتحقق مما إذا كان ملف WMA محمیًا بواسطة DRM، انقر زر
.DRM تكون حقوق الطبع والنشر للملف محمیة بواسطة ،[License] الماوس األیمن على الملف من جھاز الكمبیوتر الشخصي. إذا كان ھناك عالمة تبویب خاصة في

عندما تقوم باالستماع للموسیقى عبر الشبكة المنزلیة، فقد یستغرق ذلك بعض الوقت لبدء التشغیل، بما أنھ یتوجب على كل جھاز متوافق مع DLNA التعرف على المكون الذي یتم
استعمالھ حالیًا.

.DLNA قد تكون بعض المحتویات غیر قابلة للتشغیل مع المنتجات المصادق علیھا بواسطة

Copyright 2017 Sony Corporation 4-694-845-71(4)

قم باختیار [MHC-V90DWxxxxxx (Sony Corporation)] من القائمة المندرجة أسفل [Select network device]. ثم قم بالنقر على
[OK] وذلك إلغالق الشاشة.

6

قم باختیار أغنیة ما لتشغیل وتعدیل مستوى الصوت.

سیتم سماع األغنیة المختارة من نظام الصوت المنزلي.

7
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دلیل المساعدة

Home Audio System
MHC-V90DW

"Sony | Music Center for PC" االستماع للموسیقى الموجودة على جھاز الكمبیوتر الشخصي عبر الشبكة (التطبیق
 ( SongPal مع تشغیل التطبیق

یمكنك مشاركة الموسیقى الموجودة على جھاز الكمبیوتر الشخصي الخاص بك (وظیفة الخادم) مع وجود التطبیق المجاني "Sony | Music Center for PC" مثبت
على جھاز الكمبیوتر الشخصي الخاص بك.

یمكنك االستماع للموسیقى الموجودة على جھاز الكمبیوتر الشخصي الخاص بك من نظام الصوت المنزلي عبر شبكة Wi-Fi وذلك باستعمال التطبیق SongPal المثبت
.DLNA الخاص بك، إلخ باعتباره وحدة التحكم iPhone على الھاتف الذكي، جھاز

قم بتثبیت أو التحدیث إلى آخر إصدار من البرنامج "Sony | Music Center for PC" على جھاز الكمبیوتر الشخصي الخاص بك مسبقًا.
قم بالولوج للموقع اإللكتروني التالي وذلك لتنزیل التطبیق. قد یتوجب علیك دفع رسوم اتصال، وذلك تبعًا لعقد اإلنترنت الخاص بك.

http://www.sony.net/smc4pc/ 
للحصول على تفاصیل حول كیفیة تثبیت التطبیق، اتبع اإلرشادات المذكورة على الموقع اإللكتروني.

  
مواصفات وتصمیم التطبیق قد تتغیر دون إشعار.

قم بتوصیل نظام الصوت المنزلي وجھاز الكمبیوتر الشخصي والھاتف الذكي، جھاز iPhone، إلخ مع تطبیق SongPal المثبت على نفس الشبكة.

قم بتوصیل نظام الصوت المنزلي وجھاز الكمبیوتر الشخصي والھاتف الذكي، جھاز iPhone، إلخ إلى نفس SSID الخاص بالموجھ الالسلكي.
یضيء المؤشر NETWORK باللون األبیض عند توصیل نظام الصوت المنزلي بالشبكة الخاصة بك.

1

المس المفتاح  NETWORK الموجود على نظام الصوت المنزلي.

.NETWORK یدخل نظام الصوت المنزلي وظیفة

2

ابدأ تشغیل التطبیق "Sony | Music Center for PC" المثبت على جھاز الكمبیوتر الشخصي. 3

.[Tools] من قائمة [Settings ] قم باختیار 4

 [Share media with local network device] وقم بإضافة عالمة االختیار على صندوق االختیار الخاص في  [Share media] انقر على
. انقر على [OK] وذلك إلغالق الشاشة.  [ Library name: ] ثم قم بإدخال اسم عشوائي لمكتبة ما داخل مربع النص الخاص في .

5
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."Sony | Music Center for PC" الموجود في الموقع اإللكتروني للدعم الخاص في [How to use] للحصول على تفاصیل حول اإلجراء، راجع
http://www.sony.net/smc4pc/ 

ابدأ تشغیل التطبیق SongPal وذلك الختیار الموسیقى الموجودة على جھاز الكمبیوتر الشخصي.

انقر على [SongPal] على الھاتف الذكي، جھاز iPhone الخاص بك، إلخ.

6

.[MHC-V90DW] انقر على 7

.[Home Network] انقر على 8

انقر اإلسم المكتبي الذي تم التحقق منھ في الخطوة  من قائمة الخادم التي ظھرت على الشاشة. 9
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مالحظة
" .mp4" أو " .m4a" ذات االمتداد AAC ملفات) DSD و AIFF و ALAC و FLAC و WAV و AAC و WMA و MP3 یستطیع نظام الصوت المنزلي تشغیل ملفات بصیغ

أو "3gp. " ھي القابلة للتشغیل فقط). حتى إذا كان معدل البت وصیغة الملف مدعومة، إال أن تشغیل كافة الملفات غیر مضمونًا. قد یكون ھناك تغییر في المواصفات.

الملفات المحمیة بحقوق الطبع والنشر DRM (إدارة الحقوق الرقمیة) ال یمكن تشغیلھا على نظام الصوت المنزلي. للتحقق مما إذا كان ملف WMA محمیًا بواسطة DRM، انقر زر
.DRM تكون حقوق الطبع والنشر للملف محمیة بواسطة ،[License] الماوس األیمن على الملف من جھاز الكمبیوتر الشخصي. إذا كان ھناك عالمة تبویب خاصة في

عندما تقوم باالستماع للموسیقى عبر الشبكة المنزلیة، فقد یستغرق ذلك بعض الوقت لبدء التشغیل، بما أنھ یتوجب على كل جھاز متوافق مع DLNA التعرف على المكون الذي یتم
استعمالھ حالیًا.

.DLNA قد تكون بعض المحتویات غیر قابلة للتشغیل مع المنتجات المصادق علیھا بواسطة

Copyright 2017 Sony Corporation 4-694-845-71(4)

انقر على [Music]، ثم قم باختیار أغنیة من القائمة، وابدأ التشغیل.

تشغیل مواد الفیدیو والصور الفوتوغرافیة غیر مدعوم.

سیتم سماع األغنیة المختارة من نظام الصوت المنزلي.

10

.SongPal اضبط مستوى الصوت باستعمال التطبیق 11
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دلیل المساعدة

Home Audio System
MHC-V90DW

 ( Xperia ) Music االستماع للموسیقى باستعمال التطبیق

.Xperia یمكنك تشغیل الموسیقى المخزنة على جھاز ،Music من خالل استعمال التطبیق
افعل التالي قبل بدء التشغیل.

التطبیق Music مثبت مسبقًا على جھاز Xperia الخاص بك.
عملیات التشغیل الخاصة بتطبیق Music عرضة للتغییر دون إشعار. للحصول على تفاصیل حول كیفیة استعمال تطبیق Music، راجع إرشادات التشغیل المرفقة مع

.Xperia جھاز
قد یحتاج جھاز Xperia الخاص بك إلى تعطیل [Auto-select wireless option] الخاصة في [Throw settings]. للحصول على تفاصیل، راجع دلیل

.Xperia المستخدم الخاص في جھاز
قم بتحدیث نظام Android OS على جھاز Xperia الخاص بك إلى أحدث إصدار قبل استعمالھ مع نظام الصوت المنزلي.

تلمیح
.WALKMAN أو Music اسم Xperia تبعًا للمودیل، قد یطلق على تطبیق الموسیقى المثبت على

قم بتوصیل نظام الصوت المنزلي وجھاز Xperia إلى نفس الشبكة.

قم بتوصیل نظام الصوت المنزلي وجھاز Xperia الخاص بك إلى نفس معرف SSID للموجھ الالسلكي.
یضيء المؤشر NETWORK باللون األبیض عند توصیل نظام الصوت المنزلي بالشبكة الخاصة بك.

1

المس المفتاح  NETWORK الموجود على نظام الصوت المنزلي.

.NETWORK یدخل نظام الصوت المنزلي وظیفة

یمكن تحویل نظام الصوت المنزلي أیًضا إلى الوظیفة NETWORK تلقائیًا، بدالً من لمس المفتاح NETWORK، وذلك عن طریق اختیار نظام الصوت المنزلي
من القائمة الخاصة بالتطبیق Music على جھاز Xperia، ثم تشغیل الموسیقى.

2

[Music] على جھاز Xperia الخاص بك. تشغیل التطبیق  3
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تلمیح
راجع إرشادات التشغیل لجھاز Xperia الخاص بك للحصول على تفاصیل.

.Android OS راجع المساعدة الخاصة بنظام ،Android OS للحصول على تفاصیل حول استعمال نظام

Copyright 2017 Sony Corporation 4-694-845-71(4)

.Xperia على جھاز [MHC-V90DW] انقر  و 4

ابدأ تشغیل الموسیقى الموجودة على جھاز Xperia، واضبط مستوى الصوت.

سیتم سماع الموسیقى من نظام الصوت المنزلي.
. إذا لم یبدأ التشغیل، قم بتنفیذ العملیة مرة أخرى ابتداًء من الخطوة 

5
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دلیل المساعدة

Home Audio System
MHC-V90DW

 ( Digital Living Network Alliance ) DLNA

یمكنك االستماع للموسیقى المخزنة في خادم DLNA (مثل جھاز الكمبیوتر الشخصي) على الشبكة المنزلیة باستعمال نظام الصوت المنزلي.
عن طریق توصیل األجھزة الرقمیة المتوافقة مع DLNA مع بعضھا البعض على الشبكة، یمكنك تشغیل الموسیقى المخزنة في خادم DLNA وذلك باستعمال وحدة تحكم

.DLNA
الستعمال جھاز الكمبیوتر الشخصي على أنھ خادم DLNA أو وحدة تحكم، یعد ضبط جھاز الكمبیوتر الشخصي أمًرا ضروریًا.

لالستماع للموسیقى الموجودة في خادم DLNA (جھاز الكمبیوتر الشخصي، إلخ) عن طریق تشغیل الھاتف الذكي، جھاز iPhone، إلخ.

قم بتنزیل التطبیق SongPal على الھاتف الذكي، جھاز iPhone، إلخ الخاص بك.
یقدم ھذا التطبیق إعداد لتوصیل Wi-Fi مع نظام الصوت المنزلي، ویتیح لك اختیار/تشغیل الموسیقى الموجودة على خادم DLNA (مثل جھاز الكمبیوتر الشخصي).

للحصول على تفاصیل، انظر «االستماع للموسیقى الموجودة على جھاز الكمبیوتر الشخصي عبر الشبكة (التطبیق "Sony | Music Center for PC" مع تشغیل
.« ( SongPal التطبیق

لالستماع للموسیقى الموجودة في خادم DLNA باستعمال جھاز الكمبیوتر الشخصي الخاص بك على أنھ وحدة تحكم

یمكنك تشغیل الموسیقى المخزنة في خادم DLNA وذلك بتشغیل جھاز الكمبیوتر الشخصي الخاص بك.
ابدأ تشغیل برنامج Windows Media Player الموجود على جھاز الكمبیوتر الشخصي الخاص بك، ثم قم بتشغیل الموسیقى باستعمال وظیفة "Play To" ( نظام

.(Windows 7 نظام/Windows 8.1
اتبع اإلرشادات التي تظھر على شاشة جھاز الكمبیوتر الشخصي وذلك للتشغیل.

الستعمال جھاز الكمبیوتر الشخصي على أنھ خادم DLNA أو وحدة تحكم، یعد ضبط جھاز الكمبیوتر الشخصي أمًرا ضروریًا.
للحصول على تفاصیل، انظر «إعداد جھاز الكمبیوتر الشخصي الخاص بك على أنھ خادم ووحدة تحكم DLNA ( Windows 8.1 )/( Windows 7 )» أو «االستماع

Sony | Music Center“ )/( Windows 7 )/( Windows 8.1 ) (Windows Media Player ) للموسیقى الموجودة على جھاز الكمبیوتر الشخصي عبر الشبكة
.«( ”for PC

مالحظة
یستطیع نظام الصوت المنزلي تشغیل ملفات بصیغ MP3 و PCM الخطي و WMA و AAC و WAV و FLAC و ALAC و AIFF (ملفات AAC ذات االمتداد " m4a. " أو

" mp4. " أو " 3gp. " ھي القابلة للتشغیل فقط). حتى إذا كان معدل البت وصیغة الملف مدعومة، إال أن تشغیل كافة الملفات غیر مضمونًا.

الملفات المحمیة بحقوق الطبع والنشر DRM (إدارة الحقوق الرقمیة) ال یمكن تشغیلھا على نظام الصوت المنزلي. للتحقق مما إذا كان ملف WMA محمیًا بواسطة DRM، انقر على
زر الماوس األیمن على الملف من جھاز الكمبیوتر الشخصي.

عندما تقوم باالستماع للموسیقى عبر الشبكة المنزلیة، فقد یستغرق ذلك بعض الوقت لبدء التشغیل، بما أنھ یتوجب على كل جھاز متوافق مع DLNA التعرف على المكون الذي یتم
استعمالھ حالیًا.

.DLNA قد تكون بعض المحتویات غیر قابلة للتشغیل مع المنتجات المصادق علیھا بواسطة

Copyright 2017 Sony Corporation 4-694-845-71(4)
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دلیل المساعدة

Home Audio System
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التوصیل بشبكة سلكیة

یشرح ھذا القسم كیفیة توصیل نظام الصوت المنزلي بالموجھ الالسلكي باستعمال كابل LAN (غیر مرفق)، ثم یوضح كیفیة توصیل الموجھ بجھاز الكمبیوتر الشخصي.
یتم عادةً ضبط اإلعداد DHCP على وضع التشغیل ON عندما تقوم بتوصیل جھاز الكمبیوتر الشخصي الخاص بك بالشبكة.

افعل التالي قبل بدء التشغیل.

.ON لجھاز الكمبیوتر الشخصي الخاص بك على وضع التشغیل DHCP اضبط اإلعداد

تحقق من تشغیل جھاز الكمبیوتر الشخصي والموجھ الالسلكي الخاصین بك. 1

قم بتوصیل الموجھ الالسلكي بمنفذ LAN الخاص بنظام الصوت المنزلي باستعمال كابل LAN (غیر مرفق). 2

.Wi-Fi (غیر مرفق) آخر، أو باستعمال توصیل LAN قم بتوصیل الموجھ الالسلكي بجھاز الكمبیوتر الشخصي الخاص بك باستعمال كابل 3

قم بتشغیل نظام الصوت المنزلي.

یضيء مؤشر التیار باللون األخضر، من ثم یبدأ المؤشر NETWORK في الومیض باللون األبیض. انتظر لحوالي دقیقتین (في بعض الحاالت، 4 أو 5 دقائق)
إلى أن یضيء  على شاشة العرض. عند اكتمال التوصیل، یتغیر المؤشر NETWORK من الومیض إلى البقاء مضاًء باللون األبیض.

4
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مالحظة
عندما تقوم بتوصیل نظام الصوت المنزلي بالشبكة للمرة األولى بعد الشراء، أو بعد إعادة ضبط نظام الصوت المنزلي، یتم تشغیل الوضع استعداد BLUETOOTH/شبكة تلقائیًا.

Copyright 2017 Sony Corporation 4-694-845-71(4)

تلمیح
عندما تقوم بتوصیل نظام الصوت المنزلي بجھاز الكمبیوتر الشخصي للمرة األولى، فقد یستغرق المؤشر NETWORK حوالي أربع أو خمس دقائق حتى یتوقف عن

الومیض ویبقى مضاًء باللون األبیض.
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توصیل نظام الصوت المنزلي بشبكة Wi-Fi باستعمال جھاز كمبیوتر شخصي موصول بشكٍل السلكي (واجھة المستخدم الحدیثة)

الحظ أنھ ینبغي إعادة ضبط إعدادات نظام الصوت المنزلي إلى إعدادات المصنع اإلفتراضیة للقیام بھذا التوصیل. یتم حذف كافة معلومات تسجیل (مزاوجة) الجھاز المجھز
بخاصیة ® BLUETOOTH. الستخدام توصیل BLUETOOTH بعد ذلك، قم بحذف جمیع معلومات المزاوجة على جھاز الكمبیوتر الشخصي، ثم قم بضبط المزاوجة

مجدًدا.
یوضح ھذا القسم كیفیة توصیل جھاز كمبیوتر شخصي بواجھة المستخدم الحدیثة ونظام الصوت المنزلي بشكٍل السلكي، ثم یوضح كیفیة توصیل نظام الصوت المنزلي

بموجھ السلكي، وذلك باستعمال جھاز كمبیوتر شخصي.
افعل التالي قبل بدء التشغیل.

افصل كابل شبكة LAN (غیر مرفق) من نظام الصوت المنزلي.

ضع نظام الصوت المنزلي في مكان قریب من الموجھ الالسلكي.
قم بتحدید موقع معرف SSID (اسم الشبكة الالسلكیة) ومفتاح التشفیر (WEP أو WPA)، والتي تكون مطلوبة إلعداد شبكة Wi-Fi. یقوم مفتاح التشفیر بتقیید

الولوج لألجھزة الموجودة على الشبكة. ویتم استعمالھ إلنشاء اتصال أكثر أمانًا بین األجھزة الموصولة بالموجھات الالسلكیة أو نقاط الوصول.

قم بإبقاء اسم شبكة Wi-Fi ( SSID) وكلمة المرور (مفتاح التشفیر) الخاصة بالموجھ الالسلكي متاحین للرجوع إلیھما.

للحصول على تفاصیل، راجع إرشادات التشغیل المرفقة مع الموجھ الالسلكي الخاص بك.

1

قم بإعادة ضبط نظام الصوت المنزلي باستعمال وحدة التحكم عن بعد. 2

قم بفصل سلك التیار المتردد، ثم قم بوصلھ مرة أخرى. .1
اضغط الزر  (التیار) لتشغیل نظام الصوت المنزلي. .2

.OPTIONS قم بالضغط على الزر .3
/ بشكل متكرر الختیار [SYSTEM]، ثم قم بالضغط على الزر  (دخول). قم بالضغط على الزر  .4

/ بشكل متكرر الختیار [RESET]، ثم قم بالضغط على الزر  (دخول). قم بالضغط على الزر  .5
/ بشكل متكرر الختیار [YES]، ثم قم بالضغط على الزر  (دخول). قم بالضغط على الزر 

یظھر [RESET] على شاشة العرض.
تعود إعدادات نظام الصوت المنزلي إلى إعدادات المصنع اإلفتراضیة الخاصة بھا ویتم حذف إعدادات الشبكة وكافة معلومات تسجیل (مزاوجة) الجھاز

.BLUETOOTH المجھز بخاصیة

.6

قم بتشغیل نظام الصوت المنزلي.

یضيء مؤشر التیار باللون األخضر.

3

قم بتوصیل نظام الصوت المنزلي بجھاز الكمبیوتر الشخصي. 4

قم بتحریك مؤشر الماوس إلى زاویة الجزء العلوي األیمن (أو الجزء السفلي األیمن) للشاشة Start وذلك لعرض الرموز، ثم قم باختیار [Settings]. في
.[Settings] حالة لوحة اللمس، قم بعرض الرموز عن طریق السحب من الجانب األیمن للشاشة إلى المنتصف، ثم قم باختیار

.1
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. قم باختیار  أو  .2
قم باختیار [MHC-V90DW] من قائمة الشبكة. .3

.[Sony Network Device Settings] قم بعرض شاشة 5

قم بإطالق المتصفح (Internet Explorer، إلخ). .1
قم بإدخال عنوان URL التالي في شریط العنوان.

http://192.168.211.129
.2

قم باختیار [Network Settings] من القائمة. 6

قم بإدخال SSID الخاص بالموجھ الالسلكي وكلمة المرور (مفتاح التشفیر). 7

.[ Apply] قم باختیار 8
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تلمیح
إذا أردت ضبط عنوان IP ثابت، اضبطھ من الشاشة المذكورة في الخطوة  أعاله.

عند إكتمال توصیل نظام الصوت المنزلي بشبكة Wi-Fi الخاصة بك، قم بتوصیل جھاز الكمبیوتر الشخصي الخاص بك بالوجھة السابقة أو الموجھ الالسلكي الخاص بك.

مالحظة
. یحتاج ھذا اإلجراء حتى یكتمل مدة حوالي 30 دقیقة. إذا تعذر علیك إكمالھ ضمن مدة 30 دقیقة، ابدأ مرة أخرى من الخطوة 

.Wi-Fi محمیة مرة أخرى بعد إعداد أمان Wi-Fi ستكون شبكة .Wi-Fi لن تكون الشبكة محمیة إلى أن تقوم بإنھاء إعدادات شبكة

عندما تقوم بتوصیل نظام الصوت المنزلي بشبكة Wi-Fi للمرة األولى بعد الشراء، یتم تشغیل وضع استعداد BLUETOOTH/شبكة تلقائیًا.

Copyright 2017 Sony Corporation 4-694-845-71(4)

تحقق من أن المؤشر NETWORK یضيء باللون األبیض.

عند إكتمال توصیل Wi-Fi، یضيء المؤشر NETWORK باللون األبیض. یستغرق األمر حوالي دقیقتین (في بعض الحاالت 4 أو 5 دقائق).

اكتمل التوصیل.

9

قم بتوصیل جھاز الكمبیوتر الشخصي بالموجھ الالسلكي المراد استعمالھ. 10
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 ( Windows 7/Windows 8.1 نظام ) باستعمال جھاز كمبیوتر شخصي موصول بشكٍل السلكي Wi-Fi التوصیل بشبكة

الحظ أنھ ینبغي إعادة ضبط إعدادات نظام الصوت المنزلي إلى إعدادات المصنع اإلفتراضیة للقیام بھذا التوصیل. یتم حذف كافة معلومات تسجیل (مزاوجة) الجھاز المجھز
بخاصیة BLUETOOTH. الستخدام توصیل BLUETOOTH بعد ذلك، قم بحذف جمیع معلومات المزاوجة على جھاز الكمبیوتر الشخصي، ثم قم بضبط المزاوجة

مجدًدا.
یوضح ھذا القسم كیفیة توصیل جھاز كمبیوتر شخصي یعمل بنظام تشغیل Windows 7 أو Windows 8.1 ونظام الصوت المنزلي بشكٍل السلكي، ثم یوضح كیفیة

توصیل نظام الصوت المنزلي بموجھ السلكي، وذلك باستعمال جھاز كمبیوتر شخصي.
افعل التالي قبل بدء التشغیل.

افصل كابل شبكة LAN (غیر مرفق) من نظام الصوت المنزلي.

ضع نظام الصوت المنزلي في مكان قریب من الموجھ الالسلكي.
قم بتحدید موقع معرف SSID (اسم الشبكة الالسلكیة) ومفتاح التشفیر (WEP أو WPA)، والتي تكون مطلوبة إلعداد شبكة Wi-Fi. یقوم مفتاح التشفیر بتقیید

الولوج لألجھزة الموجودة على الشبكة. ویتم استعمالھ إلنشاء اتصال أكثر أمانًا بین األجھزة الموصولة بالموجھات الالسلكیة ونقاط الوصول.

قم بإبقاء اسم شبكة Wi-Fi ( SSID) وكلمة المرور (مفتاح التشفیر) الخاصة بالموجھ الالسلكي متاحین للرجوع إلیھما.

للحصول على تفاصیل، راجع إرشادات التشغیل المرفقة مع الموجھ الالسلكي الخاص بك.

1

قم بإعادة ضبط نظام الصوت المنزلي باستعمال وحدة التحكم عن بعد. 2

قم بفصل سلك التیار المتردد، ثم قم بوصلھ مرة أخرى. .1
اضغط الزر  (التیار) لتشغیل نظام الصوت المنزلي. .2

.OPTIONS قم بالضغط على الزر .3
/ بشكل متكرر الختیار [SYSTEM]، ثم قم بالضغط على الزر  (دخول). قم بالضغط على الزر  .4

/ بشكل متكرر الختیار [RESET]، ثم قم بالضغط على الزر  (دخول). قم بالضغط على الزر  .5
/ بشكل متكرر الختیار [YES]، ثم قم بالضغط على الزر  (دخول). قم بالضغط على الزر 

یظھر [RESET] على شاشة العرض.
تعود إعدادات نظام الصوت المنزلي إلى إعدادات المصنع اإلفتراضیة الخاصة بھا ویتم حذف إعدادات الشبكة وكافة معلومات تسجیل (مزاوجة) الجھاز

.BLUETOOTH المجھز بخاصیة

.6

قم بتشغیل نظام الصوت المنزلي.

یضيء مؤشر التیار باللون األخضر.

3

قم بتوصیل نظام الصوت المنزلي بجھاز الكمبیوتر الشخصي. 4

.Start انقر أو اضغط على سطح المكتب الموجود في شاشة ،Windows 8.1 لنظام .1
قم باختیار  أو  على الجھة الیمنى السفلیة من الشاشة. .2

قم باختیار [MHC-V90DW] من قائمة الشبكة. .3

.[Sony Network Device Settings] قم بعرض شاشة 5

قم بإطالق المتصفح (Internet Explorer، إلخ). .1
قم بإدخال عنوان URL التالي في شریط العنوان.

http://192.168.211.129
.2
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قم باختیار [Network Settings] من القائمة. 6

قم بإدخال SSID الخاص بالموجھ الالسلكي وكلمة المرور (مفتاح التشفیر). 7

.[ Apply] قم باختیار 8

تحقق من أن المؤشر NETWORK یضيء باللون األبیض.

عند إكتمال توصیل Wi-Fi، یضيء المؤشر NETWORK باللون األبیض. یستغرق األمر حوالي دقیقتین (في بعض الحاالت 4 أو 5 دقائق).

9
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تلمیح
إذا أردت ضبط عنوان IP ثابت، اضبطھ من الشاشة المذكورة في الخطوة  أعاله.

عند إكتمال توصیل نظام الصوت المنزلي بشبكة Wi-Fi الخاصة بك، قم بتوصیل جھاز الكمبیوتر الشخصي الخاص بك بالوجھة السابقة أو الموجھ الالسلكي الخاص بك.

مالحظة
. یحتاج ھذا اإلجراء حتى یكتمل مدة حوالي 30 دقیقة. إذا تعذر علیك إكمالھ ضمن مدة 30 دقیقة، ابدأ مرة أخرى من الخطوة 

.Wi-Fi محمیة مرة أخرى بعد إعداد أمان Wi-Fi ستكون شبكة .Wi-Fi لن تكون الشبكة محمیة إلى أن تقوم بإنھاء إعدادات شبكة

عندما تقوم بتوصیل نظام الصوت المنزلي بشبكة Wi-Fi للمرة األولى بعد الشراء، یتم تشغیل وضع استعداد BLUETOOTH/شبكة تلقائیًا.

Copyright 2017 Sony Corporation 4-694-845-71(4)

اكتمل التوصیل.

قم بتوصیل جھاز الكمبیوتر الشخصي بالموجھ الالسلكي المراد استعمالھ. 10
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 ( Mac نظام ) باستعمال جھاز كمبیوتر شخصي موصول بشكٍل السلكي Wi-Fi التوصیل بشبكة

الحظ أنھ ینبغي إعادة ضبط إعدادات نظام الصوت المنزلي إلى إعدادات المصنع اإلفتراضیة للقیام بھذا التوصیل. یتم حذف كافة معلومات تسجیل (مزاوجة) الجھاز المجھز
بخاصیة BLUETOOTH. الستخدام توصیل BLUETOOTH بعد ذلك، قم بحذف جمیع معلومات المزاوجة على جھاز Mac، ثم قم بضبط المزاوجة مجدًدا.

یوضح ھذا القسم كیفیة توصیل جھاز Mac ونظام الصوت المنزلي بشكٍل السلكي، ثم یوضح كیفیة توصیل نظام الصوت المنزلي بموجھ السلكي، وذلك باستعمال جھاز
.Mac

افعل التالي قبل بدء التشغیل.

افصل كابل شبكة LAN (غیر مرفق) من نظام الصوت المنزلي.

ضع نظام الصوت المنزلي في مكان قریب من الموجھ الالسلكي.
قم بتحدید موقع معرف SSID (اسم الشبكة الالسلكیة) ومفتاح التشفیر (WEP أو WPA)، والتي تكون مطلوبة إلعداد شبكة Wi-Fi. یقوم مفتاح التشفیر بتقیید

الولوج لألجھزة الموجودة على الشبكة. ویتم استعمالھ إلنشاء اتصال أكثر أمانًا بین األجھزة الموصولة بالموجھات الالسلكیة ونقاط الوصول.

قم بإبقاء اسم شبكة Wi-Fi ( SSID) وكلمة المرور (مفتاح التشفیر) الخاصة بالموجھ الالسلكي متاحین للرجوع إلیھما.

للحصول على تفاصیل، راجع إرشادات التشغیل المرفقة مع الموجھ الالسلكي الخاص بك.

1

قم بإعادة ضبط نظام الصوت المنزلي باستعمال وحدة التحكم عن بعد. 2

قم بفصل سلك التیار المتردد، ثم قم بوصلھ مرة أخرى. .1
اضغط الزر  (التیار) لتشغیل نظام الصوت المنزلي. .2

.OPTIONS قم بالضغط على الزر .3
/ بشكل متكرر الختیار [SYSTEM]، ثم قم بالضغط على الزر  (دخول). قم بالضغط على الزر  .4

/ بشكل متكرر الختیار [RESET]، ثم قم بالضغط على الزر  (دخول). قم بالضغط على الزر  .5
/ بشكل متكرر الختیار [YES]، ثم قم بالضغط على الزر  (دخول). قم بالضغط على الزر 

یظھر [RESET] على شاشة العرض.
تعود إعدادات نظام الصوت المنزلي إلى إعدادات المصنع اإلفتراضیة الخاصة بھا ویتم حذف إعدادات الشبكة وكافة معلومات تسجیل (مزاوجة) الجھاز

.BLUETOOTH المجھز بخاصیة

.6

قم بتشغیل نظام الصوت المنزلي.

یضيء مؤشر التیار باللون األخضر.

3

.Mac قم بتوصیل نظام الصوت المنزلي بجھاز 4

انقر  من الجزء العلوي للشاشة. .1
.[Open Network Preferences ... ] قم باختیار .2

قم باختیار [MHC-V90DW] من قائمة الشبكة. .3

.[Sony Network Device Settings] قم بعرض شاشة 5

قم بإطالق المتصفح (Safari، إلخ). .1
قم بإدخال عنوان URL التالي في شریط العنوان.

http://192.168.211.129
.2
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قم باختیار [Network Settings] من القائمة. 6

قم بإدخال SSID الخاص بالموجھ الالسلكي وكلمة المرور. 7

.[ Apply] قم باختیار 8

تحقق من أن المؤشر NETWORK یضيء باللون األبیض.

عند إكتمال توصیل Wi-Fi، یضيء المؤشر NETWORK باللون األبیض. یستغرق األمر حوالي دقیقتین (في بعض الحاالت 4 أو 5 دقائق).

9
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تلمیح
إذا أردت ضبط عنوان IP ثابت، اضبطھ من الشاشة المذكورة في الخطوة  أعاله.

عند إكتمال توصیل نظام الصوت المنزلي بشبكة Wi-Fi الخاصة بك، قم بتوصیل جھاز الكمبیوتر الشخصي الخاص بك بالوجھة السابقة أو الموجھ الالسلكي الخاص بك.

مالحظة
. یحتاج ھذا اإلجراء حتى یكتمل مدة حوالي 30 دقیقة. إذا تعذر علیك إكمالھ ضمن مدة 30 دقیقة، ابدأ مرة أخرى من الخطوة 

.Wi-Fi محمیة مرة أخرى بعد إعداد أمان Wi-Fi ستكون شبكة .Wi-Fi لن تكون الشبكة محمیة إلى أن تقوم بإنھاء إعدادات شبكة

عندما تقوم بتوصیل نظام الصوت المنزلي بشبكة Wi-Fi للمرة األولى بعد الشراء، یتم تشغیل وضع استعداد BLUETOOTH/شبكة تلقائیًا.
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اكتمل التوصیل.

قم بتوصیل جھاز Mac بالموجھ الالسلكي المراد استعمالھ. 10
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 iPod touch /iPhone باستعمال جھاز Wi-Fi التوصیل بشبكة

الحظ أنھ ینبغي إعادة ضبط إعدادات نظام الصوت المنزلي إلى إعدادات المصنع اإلفتراضیة للقیام بھذا التوصیل. یتم حذف كافة معلومات تسجیل (مزاوجة) الجھاز المجھز
بخاصیة BLUETOOTH. الستخدام توصیل BLUETOOTH بعد ذلك، قم بحذف جمیع معلومات المزاوجة على جھاز iPhone/جھاز iPod touch، ثم قم بضبط

المزاوجة مجدًدا.
إذا كان جھاز iPhone/جھاز iPod touch مجھز بنظام التشغیل iOS 8 أو أحدث، یمكن توصیل نظام الصوت المنزلي بنفس شبكة Wi-Fi مثل جھاز iPhone/جھاز

.iPhone/iPod touch الخاصة بنظام الصوت المنزلي عن طریق جھاز Wi-Fi تم القیام بإعدادات شبكة .iPod touch
افعل التالي قبل بدء التشغیل.

افصل كابل شبكة LAN (غیر مرفق) من نظام الصوت المنزلي.
.iPhone/iPod touch قم بوضع نظام الصوت المنزلي بالقرب من الموجھ الالسلكي وجھاز

تأكد من أنھ قد تم تحدیث جھاز iPhone/iPod touch إلى نظام iOS 8 أو أحدث.

قم بتوصیل جھاز iPhone/iPod touch بالموجھ الالسلكي.

IEEE نظام الصوت المنزلي ال یدعم المعیار .(11n 11 وa) أو النطاق 5 جیجاھرتز (11n 11 وg 11 وb) قم بتوصیلھ إلى النطاق 2.4 جیجاھرتز
.802.11ac

1

قم بإعادة ضبط نظام الصوت المنزلي باستعمال وحدة التحكم عن بعد. 2

قم بفصل سلك التیار المتردد، ثم قم بوصلھ مرة أخرى. .1
اضغط الزر  (التیار) لتشغیل نظام الصوت المنزلي. .2

.OPTIONS قم بالضغط على الزر .3
/ بشكل متكرر الختیار [SYSTEM]، ثم قم بالضغط على الزر  (دخول). قم بالضغط على الزر  .4

/ بشكل متكرر الختیار [RESET]، ثم قم بالضغط على الزر  (دخول). قم بالضغط على الزر  .5
/ بشكل متكرر الختیار [YES]، ثم قم بالضغط على الزر  (دخول). قم بالضغط على الزر 

یظھر [RESET] على شاشة العرض.
تعود إعدادات نظام الصوت المنزلي إلى إعدادات المصنع اإلفتراضیة الخاصة بھا ویتم حذف إعدادات الشبكة وكافة معلومات تسجیل (مزاوجة) الجھاز

.BLUETOOTH المجھز بخاصیة

.6

قم بتشغیل نظام الصوت المنزلي.

یضيء مؤشر التیار باللون األخضر.

3

.iPod touch جھاز/iPhone قم بالبحث عن نظام الصوت المنزلي بجھاز 4
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مالحظة
. یحتاج ھذا اإلجراء حتى یكتمل مدة حوالي 30 دقیقة. إذا تعذر علیك إكمالھ ضمن مدة 30 دقیقة، ابدأ مرة أخرى من الخطوة 

.Wi-Fi محمیة مرة أخرى بعد إعداد أمان Wi-Fi ستكون شبكة .Wi-Fi لن تكون الشبكة محمیة إلى أن تقوم بإنھاء إعدادات شبكة

عندما تقوم بتوصیل نظام الصوت المنزلي بشبكة Wi-Fi للمرة األولى بعد الشراء، یتم تشغیل وضع استعداد BLUETOOTH/شبكة تلقائیًا.

Copyright 2017 Sony Corporation 4-694-845-71(4)

.[Settings] انقر .1
انقر [MHC-V90DW] من القائمة. .2

.iPod touch جھاز/iPhone على جھاز Wi-Fi قم بتنفیذ إعدادات شبكة

اتبع اإلرشادات التي تظھر على الشاشة.

5

تحقق من أن المؤشر NETWORK یضيء باللون األبیض.

عندما یكون نظام الصوت المنزلي موصول بشبكة Wi-Fi ذاتھا الموصول بھا الجھاز iPhone/iPod touch، یضيء المؤشر NETWORK باللون األبیض.
یستغرق األمر حوالي دقیقتین (في بعض الحاالت 4 أو 5 دقائق).

اكتمل التوصیل.

6
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تحدیث البرنامج المثبت مسبقًا

عندما یتم إطالق إصدار جدید للبرنامج، یمكنك تحدیث البرنامج المثبت مسبقًا لنظام الصوت المنزلي الخاص بك وذلك باستعمال الطرق التالیة.
من خالل تحدیث البرنامج، ستتم إضافة مزایا جدیدة األمر الذي یتیح لك الخوض في تجربة استعمال مریحة بشكٍل أكبر وأكثر ثباتًا.

طریقة التحدیث 1: تحدیث تلقائي عبر اإلنترنت 
عندما یتم توصیل نظام الصوت المنزلي باإلنترنت، فإنھ یكون بإمكانھ رصد توفر إصدار جدید للبرنامج والتحدیث تلقائیًا وذلك في حال عدم استعمالك لنظام الصوت

المنزلي. تتطلب ھذه الخاصیة القیام بتنفیذ إعدادات نظام الصوت المنزلي.
طریقة التحدیث 2: تحدیث یدوي عبر اإلنترنت 

عندما یتم توصیل نظام الصوت المنزلي باإلنترنت، فإنھ یكون بإمكانھ رصد توفر إصدار جدید للبرنامج وإذا تم إیجاده، یضيء [UPDATE] على شاشة العرض
إلبالغك بذلك. ھذا ھو اإلعداد اإلفتراضي.

 USB طریقة التحدیث 3: التحدیث الیدوي عبر محرك فالش
عندما ال یتم توصیل نظام الصوت المنزلي باإلنترنت، استعمل جھاز كمبیوتر شخصي أو جھاز آخر لتنزیل ملف التحدیث، من ثم قم بتثبیتھ على نظام الصوت

المنزلي.

تلمیح
ینطفئ [UPDATE] على شاشة العرض ویدخل نظام الصوت المنزلي إلى وضع االستعداد أو وضع استعداد BLUETOOTH/شبكة تلقائیًا عندما یكتمل التحدیث.  

عند تشغیل نظام الصوت المنزلي للمرة األولى بعد عملیة التحدیث، یظھر [UPDATED] على شاشة العرض.

Copyright 2017 Sony Corporation 4-694-845-71(4)
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طریقة التحدیث 1: تحدیث تلقائي عبر اإلنترنت

عند استعمال نظام الصوت المنزلي أثناء التوصیل باإلنترنت عبر الشبكة السلكیة أو شبكة Wi-Fi، سیتمكن نظام الصوت المنزلي من التحدیث إلى أحدث برنامج تلقائیًا.
یتم تعطیل ھذه الخاصیة بشكٍل افتراضي.

لتحدیث البرنامج تلقائیًا
  .[Settings] في قائمة [System] إلخ الخاص بك، وقم بضبط ،iPhone الموجود على الھاتف الذكي، جھاز SongPal قم بإطالق تطبیق

تكون خاصیة تحدیث البرنامج تلقائیًا ([Auto Update]) والخاصة بنظام الصوت المنزلي مفعلة. إذا كانت [Auto Update] معطلة، قم بتغییر اإلعداد لتفعیلھا.
یتم إجراء التحدیث عندما ال تقوم باستعمال نظام الصوت المنزلي، كما ھو الحال أثناء منتصف اللیل أو عندما یكون نظام الصوت المنزلي في وضع االستعداد. أثناء

عملیة تحدیث، تظھر المعلومات المتعلقة بتقدم عملیة التحدیث على شاشة العرض، ویظھر [UPDATED] على شاشة العرض عند اكتمال عملیة التحدیث. عند
تشغیل نظام الصوت المنزلي للمرة األولى بعد عملیة التحدیث، یظھر [UPDATED] على شاشة العرض.

إللغاء تفعیل تحدیث البرنامج تلقائیًا
قم بتعطیل [Auto Update] في قائمة [Settings] وذلك باستعمال التطبیق SongPal المثبت على الھاتف الذكي، جھاز iPhone، إلخ.

مع ذلك، قد تستمر عملیة تحدیث البرنامج تلقائیًا وذلك إلجراء تغییرات ھامة، حتى لو قمت بتعطیل ھذه الوظیفة.

إذا ظھر [NETWORK ERROR] أو [DOWNLOAD ERROR PUSH POWER] على شاشة العرض

یكون قد حدث إخفاق في تحدیث البرنامج.
.USB إذا كان توصیل الشبكة غیر موثوق، فقد یحدث إخفاق في التحدیث قبل أن یكتمل. انظر ما یلي للتحدیث باستعمال محرك فالش

التحدیث الیدوي عبر محرك فالش USB، (عندما یحدث إخفاق في التحدیث عبر شبكة ما)

تلمیح
ال تعمد إلى إیقاف تشغیل نظام الصوت المنزلي أثناء التحدیث.

عندما یكون نظام الصوت المنزلي موصوالً باإلنترنت عبر الشبكة السلكیة أو شبكة Wi-Fi، یضيء [UPDATE] على شاشة العرض عند رصد نظام الصوت المنزلي إلصدار
برنامج جدید.

بغض النظر عن اإلعداد [Auto Update]، یضيء [UPDATE] على شاشة العرض عند رصد نظام الصوت المنزلي إلصدار برنامج جدید.

یمكنك تحدیث البرنامج یدویًا حتى لو تم تفعیل اإلعداد [Auto Update]. انظر «طریقة التحدیث 2: تحدیث یدوي عبر اإلنترنت».

مالحظة
تستغرق عملیة التحدیث عادةً من 3 إلى 10 دقائق. وقد تستغرق وقتًا أطول وذلك تبعًا لبیئة الشبكة الخاصة بك.

ال تعمد إلى تشغیل نظام الصوت المنزلي أو وحدة التحكم عن بعد أثناء القیام بالتحدیث. أیًضا، قم بإبقاء نظام الصوت المنزلي موصول بمصدر التیار والشبكة أثناء التحدیث.

(إیقاف) الموجود على نظام (إیقاف) الموجود على وحدة التحكم عن بعد أو لمس المفتاح  أثناء التحدیث عبر اإلنترنت، یمكنك إنھاء عملیة التحدیث وذلك بالنقر على الزر 
[UPDATE] على شاشة العرض ویبقى [CANCEL] على شاشة العرض (ال یكون ذلك ممكنًا دائًما). إذا قمت بإلغاء التحدیث، یظھر [DL XX% ] الصوت المنزلي عند ظھور

مضاًء على شاشة العرض مجدًدا.

Copyright 2017 Sony Corporation 4-694-845-71(4)
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طریقة التحدیث 2: تحدیث یدوي عبر اإلنترنت

عندما یكون نظام الصوت المنزلي موصوالً باإلنترنت عبر الشبكة السلكیة أو شبكة Wi-Fi، یضيء [UPDATE] على شاشة العرض عند رصد نظام الصوت المنزلي
إلصدار برنامج جدید.

في ھذه الحالة، اتبع الخطوات المذكورة أدناه وذلك لتحدیث البرنامج إلى أحدث إصدار. قم باستعمال وحدة التحكم عن بعد إلجراء الخطوات أدناه.
.BLUETOOTH عندما یبدأ التحدیث، سیتم إیقاف أي موسیقى قید التشغیل. أیًضا، سیتم فصل أي توصیل

إذا ظھر [NETWORK ERROR] أو [DOWNLOAD ERROR PUSH POWER] على شاشة العرض
یكون قد حدث إخفاق في التحدیث.

.USB إذا كان توصیل الشبكة غیر موثوق، فقد یحدث إخفاق في التحدیث قبل أن یكتمل. انظر ما یلي للتحدیث باستعمال محرك فالش
التحدیث الیدوي عبر محرك فالش USB، (عندما یحدث إخفاق في التحدیث عبر شبكة ما)

تلمیح
أثناء عملیة تحدیث، تظھر المعلومات المتعلقة بتقدم عملیة التحدیث على شاشة العرض، ویظھر [UPDATED] على شاشة العرض عند اكتمال عملیة التحدیث. ال تعمد إلى إیقاف

تشغیل نظام الصوت المنزلي أثناء التحدیث.

مالحظة
تستغرق عملیة التحدیث عادةً من 3 إلى 10 دقائق. وقد تستغرق وقتًا أطول وذلك تبعًا لبیئة الشبكة الخاصة بك.

ال تعمد إلى إجراء عملیات تشغیلیة نظام الصوت المنزلي أثناء القیام بالتحدیث. قم بإبقاء نظام الصوت المنزلي موصول بمصدر التیار والشبكة أثناء التحدیث.

(إیقاف) الموجود على نظام (إیقاف) الموجود على وحدة التحكم عن بعد أو لمس المفتاح  أثناء التحدیث عبر اإلنترنت، یمكنك إنھاء عملیة التحدیث وذلك بالضغط على الزر 
[UPDATE] على شاشة العرض ویبقى [CANCEL] على شاشة العرض (ال یكون ذلك ممكنًا دائًما). إذا قمت بإلغاء التحدیث، یظھر [DL XX% ] الصوت المنزلي عند ظھور

.OPTIONS قم بالضغط على الزر 1

/ بشكل متكرر الختیار [SYSTEM]، ثم قم بالضغط على الزر  (دخول). قم بالضغط على الزر  2

/ بشكل متكرر الختیار [UPDATE]، ثم قم بالضغط على الزر  (دخول). قم بالضغط على الزر  3

/ بشكل متكرر الختیار [VIA NW]، ثم قم بالضغط على الزر  (دخول). قم بالضغط على الزر  4

/ بشكل متكرر الختیار [EXEC]، ثم قم بالضغط على الزر  (دخول). قم بالضغط على الزر  5

/ بشكل متكرر الختیار [YES]، ثم قم بالضغط على الزر  (دخول). قم بالضغط على الزر 

عند بدء التحدیث، تظھر المعلومات بتقدم عملیة التحدیث على شاشة العرض. أثناء التحدیث، یتعذر تشغیل نظام الصوت المنزلي.
.OPTIONS للخروج من قائمة الخیارات، قم بالضغط على الزر

یظھر [UPDATED] على شاشة العرض ویدخل نظام الصوت المنزلي إلى وضع االستعداد أو وضع استعداد BLUETOOTH/شبكة تلقائیًا عندما یكتمل
التحدیث.

عند تشغیل نظام الصوت المنزلي للمرة األولى بعد عملیة التحدیث، یظھر [UPDATED] على شاشة العرض.

6
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مضاًء على شاشة العرض مجدًدا.
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USB طریقة التحدیث 3: التحدیث الیدوي عبر محرك فالش

یمكنك استعمال محرك فالش USB لتحدیث البرنامج عندما ال یكون نظام الصوت المنزلي موصوالً باإلنترنت. اتبع الخطوات أدناه. قم باستعمال وحدة التحكم عن بعد
إلجراء الخطوات أدناه.

تلمیح
أثناء عملیة تحدیث، تظھر المعلومات المتعلقة بتقدم عملیة التحدیث على شاشة العرض، ویظھر [UPDATED] على شاشة العرض عند اكتمال عملیة التحدیث. ال تعمد إلى إیقاف

تشغیل نظام الصوت المنزلي أثناء التحدیث.

قم بإیقاف أیة موسیقى قید التشغیل. 1

.[USB] بشكل متكرر الختیار –/+ FUNCTION اضغط الزر 2

.[MUSIC] بشكل متكرر الختیار MEDIA MODE اضغط الزر 3

.USB قم بتنزیل ملف التحدیث من الموقع اإللكتروني أدناه، من ثم قم بتخزینھ في محرك فالش

للعمالء في أمریكا الالتینیة:
http://esupport.sony.com/LA

للعمالء في أوروبا وروسیا:
http://www.sony.eu/support

للعمالء في البلدان/المناطق األخرى:
http://www.sony-asia.com/section/support

4

قم بتوصیل محرك فالش USB بمنفذ  (USB) على نظام الصوت المنزلي. 5

.OPTIONS قم بالضغط على الزر 6

/ بشكل متكرر الختیار [SYSTEM]، ثم قم بالضغط على الزر  (دخول). قم بالضغط على الزر  7

/ بشكل متكرر الختیار [UPDATE]، ثم قم بالضغط على الزر  (دخول). قم بالضغط على الزر  8

/ بشكل متكرر الختیار [VIA USB]، ثم قم بالضغط على الزر  (دخول). قم بالضغط على الزر  9

/ بشكل متكرر الختیار [EXEC]، ثم قم بالضغط على الزر  (دخول). قم بالضغط على الزر  10

/ بشكل متكرر الختیار [YES]، ثم قم بالضغط على الزر  (دخول). قم بالضغط على الزر 

عند بدء التحدیث، تظھر المعلومات بتقدم عملیة التحدیث على شاشة العرض. أثناء التحدیث، یتعذر تشغیل نظام الصوت المنزلي.
.OPTIONS للخروج من قائمة الخیارات، قم بالضغط على الزر

یظھر [UPDATED] على شاشة العرض ویدخل نظام الصوت المنزلي إلى وضع االستعداد أو وضع استعداد BLUETOOTH/شبكة تلقائیًا عندما یكتمل
التحدیث.

عندما تقوم بتشغیل نظام الصوت المنزلي للمرة األولى بعد عملیة التحدیث، یظھر [UPDATED] على شاشة العرض.

11
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مالحظة
عندما تقوم بالتحدیث باستعمال محرك فالش USB، یتعذر إیقاف التحدیث. إذا تم نزع محرك فالش USB أو تم فصل مقبس نظام الصوت المنزلي من مصدر التیار أثناء التحدیث،

سیحدث خلل في نظام الصوت المنزلي.

تستغرق عملیة التحدیث عادةً من 3 إلى 10 دقائق.

ال تعمد إلى إجراء عملیات تشغیلیة نظام الصوت المنزلي أثناء القیام بالتحدیث. أیًضا، قم بإبقاء نظام الصوت المنزلي موصول بمصدر التیار أثناء التحدیث.
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البحث عن أحدث برنامج عبر توصیل شبكة

یمتلك نظام الصوت المنزلي وظیفة تعمل على تحدیث أحدث برنامج تلقائیًا عبر شبكة Wi-Fi أو شبكة سلكیة.
عندما یتم إصدار أحدث برنامج ویقوم نظام الصوت المنزلي برصده، یضيء [UPDATE] على شاشة العرض.

لتفادي مشكلة الشبكة والمتمثلة في وجود العدید ممن یقومون بالوصول لخادم الشبكة، یختلف الوقت المستغرق للبحث لكل نظام صوت منزلي. یمكنك أیًضا التحقق یدویًا في
حال تم إصدار أحدث برنامج.

یوضح ھذا القسم كیفیة التحقق من أحدث إصدار للبرنامج یدویًا.
افعل التالي قبل بدء التشغیل.

تحقق من أن نظام الصوت المنزلي موصول بشبكة ما. 
تحقق من أن المؤشر NETWORK یضيء باللون األبیض.

تحقق من أن [UPDATE] ینطفئ على شاشة العرض.  
إذا أضاء [UPDATE] على شاشة العرض، فإن نظام الصوت المنزلي قد قام برصد البرنامج األحدث بالفعل، وال یمكنك القیام باإلجراء التالي. ابدأ بتحدیث البرنامج.

قم باستعمال وحدة التحكم عن بعد إلجراء الخطوات أدناه.
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.OPTIONS قم بالضغط على الزر 1

/ بشكل متكرر الختیار [SYSTEM]، ثم قم بالضغط على الزر  (دخول). قم بالضغط على الزر  2

/ بشكل متكرر الختیار [UPDATE]، ثم قم بالضغط على الزر  (دخول). قم بالضغط على الزر  3

/ بشكل متكرر الختیار [VIA NW]، ثم قم بالضغط على الزر  (دخول). قم بالضغط على الزر  4

/ بشكل متكرر الختیار [CHECK]، ثم قم بالضغط على الزر  (دخول). قم بالضغط على الزر 

یبدأ نظام الصوت المنزلي بالبحث إذا تم إصدار أحدث برنامج.*
.OPTIONS للخروج من قائمة الخیارات، قم بالضغط على الزر

5

تحقق من [UPDATE] على شاشة العرض كالتالي.

ینطفئ: البرنامج الخاص بنظام الصوت المنزلي ھو اإلصدار األحدث.
یضيء: تم إصدار أحدث برنامج.

إذا قمت بضبط الوظیفة، والتي تقوم بتحدیث برنامج نظام الصوت المنزلي تلقائیًا، لتفعیلھا عن طریق التطبیق SongPal، سیقوم نظام الصوت المنزلي
بتحدیث البرنامج في الوقت الذي ال تقوم بھ باستخدام نظام الصوت المنزلي، كمنتصف اللیل أو عندما یكون نظام الصوت المنزلي في وضع االستعداد.

عندما تقوم بتحدیث البرنامج على الفور، قم بتحدیثھ یدویًا.
لكیفیة التحدیث الیدوي، انظر «طریقة التحدیث 2: تحدیث یدوي عبر اإلنترنت».

.BLUETOOTH عند بدء التحدیث، یتوقف التشغیل ویتم فصل توصیل

6

ینتھي التحقق على الفور. تبعًا لبیئة الشبكة، قد یستغرق بعًضا من الوقت. في ھذه الحالة، انتظر لدقیقة واحدة تقریبًا. *
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التحدیث الیدوي عبر محرك فالش USB، (عندما یحدث إخفاق في التحدیث عبر شبكة ما)

إذا ظھر [NETWORK ERROR] أو [DOWNLOAD ERROR PUSH POWER] على شاشة العرض، یكون قد حدث إخفاق في تحدیث البرنامج. في ھذه
الحالة، لن یستجیب نظام الصوت المنزلي ألي عملیة تشغیل ویتعذر استعمال أي وظیفة، باستثناء عملیة تشغیل الزر  (التیار). اتبع اإلجراء المذكور أدناه لفحص حالة

نظام الصوت المنزلي، من ثم قم بإكمال تحدیث البرنامج بطریقة مناسبة.

تلمیح
أثناء عملیة تحدیث، تظھر المعلومات المتعلقة بتقدم عملیة التحدیث على شاشة العرض، ویظھر [UPDATED] على شاشة العرض عند اكتمال عملیة التحدیث. ال تعمد إلى إیقاف

تشغیل نظام الصوت المنزلي أثناء التحدیث.

مالحظة
عندما تقوم بالتحدیث باستعمال محرك فالش USB، یتعذر إیقاف التحدیث. إذا تم نزع محرك فالش USB أو تم فصل نظام الصوت المنزلي من المقبس أثناء التحدیث، سیحدث خلل

في نظام الصوت المنزلي.

تستغرق عملیة التحدیث عادةً من 3 إلى 10 دقائق.

ال تعمد إلى إجراء عملیات تشغیلیة نظام الصوت المنزلي أثناء القیام بالتحدیث. أیًضا، قم بإبقاء نظام الصوت المنزلي موصول بمصدر التیار والشبكة أثناء التحدیث.

اضغط الزر  (التیار) إلیقاف تشغیل نظام الصوت المنزلي، ومن ثم اضغطھ لتشغیل نظام الصوت المنزلي. 1

انتظر مدة حوالي ثالث دقائق (أو حتى یتم إنشاء التوصیل بشبكة ما)، من ثم تحقق من المعلومات على شاشة العرض.

عند إضاءة [UPDATE] على شاشة العرض: یكون التحدیث غیر مكتمل، على الرغم من أنھ یمكن استعمال نظام الصوت المنزلي بشكٍل اعتیادي. قم بإیقاف
.USB تشغیل نظام الصوت المنزلي مرة أخرى، من ثم انظر التالي إلكمال تحدیث البرنامج باستعمال محرك فالش

   USB طریقة التحدیث 3: التحدیث الیدوي عبر محرك فالش

عند ظھور [NETWORK ERROR] أو [DOWNLOAD ERROR PUSH POWER] على شاشة العرض (كما ھو الحال قبل تشغیل نظام الصوت
.USB المنزلي مرة أخرى): یكون قد حدث إخفاق في التحدیث وال یمكن استعمال نظام الصوت المنزلي. تابع إلى الخطوة التالیة للتحدیث باستعمال محرك فالش

یكون إجراء التحدیث مختلف عن «طریقة التحدیث 3» وتكون الخطوات التالیة مطلوبة. في ھذه الحالة، یتعذر تنفیذ التحدیث عبر شبكة ما.

2

إذا ظھر [NETWORK ERROR] أو [DOWNLOAD ERROR PUSH POWER] على شاشة العرض، اتبع اإلجراء الوارد أدناه للتحدیث. 3

.USB قم بتنزیل ملف التحدیث من الموقع اإللكتروني أدناه، من ثم قم بتخزینھ في محرك فالش
للعمالء في أمریكا الالتینیة:

http://esupport.sony.com/LA
للعمالء في أوروبا وروسیا:

http://www.sony.eu/support
للعمالء في البلدان/المناطق األخرى:

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

.1

قم بإیقاف تشغیل نظام الصوت المنزلي مجدًدا.
بعد إیقاف تشغیل نظام الصوت المنزلي، قم بإكمال الخطوات التالیة إلى أن یتم تشغیل التیار مرة أخرى خالل مدة ثالث دقائق.

.2

قم بتوصیل محرك فالش USB بمنفذ  (USB) على نظام الصوت المنزلي. .3
قم بتشغیل نظام الصوت المنزلي.

تظھر المعلومات المتعلقة بتقدم عملیة التحدیث على شاشة العرض ویبدأ التحدیث تلقائیًا.
یظھر [UPDATED] على شاشة العرض ویدخل نظام الصوت المنزلي إلى وضع االستعداد أو وضع استعداد BLUETOOTH/شبكة تلقائیًا عندما یكتمل

التحدیث. عندما تقوم بتشغیل نظام الصوت المنزلي للمرة األولى بعد عملیة التحدیث، یظھر [UPDATED] على شاشة العرض.

.4
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معلومات ھامة حول البرنامج

عند استعمال نظام الصوت المنزلي مع شبكة السلكیة، یضيء [UPDATE] على شاشة العرض عند العثور على إصدار جدید للبرنامج.
لتوقیت طرق التحدیث التلقائي أو الیدوي، انظر «البحث عن أحدث برنامج عبر توصیل شبكة».

للحصول على أحدث إصدار للبرنامج، راجع عنوان URL في أدناه للحصول على التفاصیل.
http://rd1.sony.net/help/has/sl/16/ 
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