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Europe

Belgium 070 253 010 €0.17 La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Denmark 3525 8761

Germany 0180 5 007 532 €0.12 Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer

Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer

Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer

Spain 902 888 785 €0.15

Fecha de compra e número del modelo e número de serie

Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Fecha de compra e número del modelo e número de serie

Greek 0 0800 3122 1223

Ireland 01 601 1161 Local tariff Date of Purchase. Model number and Serial number
Italy 199 404 042 €0.25 La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxemburg 26 84 30 00 La date d’achat, la référence et le numéro de série du produit
Netherlands 0900 0400 063 €0.20 De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norway 2270 8250 Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal 2 1359 1440 A data de compra, número do modelo e número de série

A data de compra, número do modelo e número de série

Switzerland 02 2310 2116
Sweden

France 08 9165 0006 €0.23 La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Finland 09 2290 1908 Paikallinen hinta Ostopäivä ja tarkka mallinumero ja sarjanumero

08 632 0016 Inköpsdatum, modellnummer och serienummer

UK 0906 1010 017 £0.15 Date of Purchase, Model number and Serial number

Austria 0820 901115 €0.20

North America

Canada 1-800-661-6162 Free
(Francophone)
1-888-744-5477
(English / Spanish)

USA 1-888-744-5477 Free Date of Purchase, Model number and Serial number

Date of Purchase, Model number and Serial number

South America

Argentina 11 4544 2047
Brazil 0800 701 02 03

(Except Sao Paulo)
2121 0203
(Sao Paulo)

 

Chile 600 744 5477
Mexico 01 800 504 6200

Asia

China 4008 800 008
Hong Kong 2619 9663
Korea 02 709 1200
Thailand 66 2 652 8652

Lokal tarif Indkøbsdato, type-, model- og serienummer

Fecha de compra y número del modelo y número de serie
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Tarification locale

Lokal tariff
Preço local

Ortstarif
Lokal kostnad

Tarifa local
Grátis

Preço local

Tarifa local
Gratis

هل تريد المساعدة؟
يرجى زيارة موقع الويب 

 www.philips.com/support
حيث يمكنك الوصول إلى مجموعة مواد الدعم كاملة مثل دليل المستخدم، التدريب 

السريع، أحدث ترقيات البرامج واإلجابة على األسئلة الشائعة.



١ جدول المحتويات

جدول احملتويات
٢ معلومات أمان هامة   ١

٤ املشغل اجلديد   ٢
٤ محتويات عبوة البيع   ٢-١
٤ تسجيل املنتج   ٢-٢

٤ البدء   ٣
٤ نظرة عامة على عناصر التحكم وأطراف التوصيل   ٣-١
٥ تثبيت البرامج   ٣-٢
٥ التوصيل   ٣-٣
٥ تركيب البطارية   ٣-٣-١
٥ قراءة مؤشر مستوى طاقة بطارية املشغل   ٣-٣-٢
٥ النقل   ٣-٤
٥ االستمتاع   ٣-٥
٥ التشغيل واإليقاف   ٣-٥-١
٥ التنقل خالل القائمة   ٣-٥-٢

٥  Windows Media Player 10 تنظيم ونقل املوسيقى بواسطة برنامج  ٤
٥ نقل املوسيقى   ٤-١
٥  Windows Media Player إضافة أغاني إلى مكتبة برنامج  ٤-١-١
٦ مزامنة محتويات برنامج Windows Media مع املشغل   ٤-١-٢
٧  Windows Media Player إدارة قائمة تشغيل برنامج  ٤-١-٣
٧  Windows Media Player إدارة األغاني وقوائم التشغيل في برنامج  ٤-١-٤

٧ تفاصيل عمليات التشغيل   ٥
٧ وضع املوسيقى (يتم تطبيقه أيضاً على تشغيل التسجيالت الصوتية)   ٥-١
٧ مفاتيح التحكم   ٥-١-١
٧ خصائص التشغيل   ٥-١-٢
٧ تسجيالت صوتية   ٥-٢
٧ إنشاء تسجيالت صوتية   ٥-٢-١
٨ تشغيل تسجيالت صوتية   ٥-٢-٢
٨ إيداع تسجيالت صوتية على الكمبيوتر   ٥-٢-٣
٨ حذف تسجيالت صوتية   ٥-٢-٤
٨ إعدادات   ٥-٣
٨ استخدام املشغل لتخزين وحمل ملفات البيانات   ٥-٤

٨ ترقية املشغل   ٦
٨ التحقق يدوياً من حتديث البرامج الثابتة   ٦-١

٩ البيانات التقنية   ٧

١٠ األسئلة الشائعة   ٨

١١ مسرد املصطلحات   ٩

١٢ معلومات جهة االتصال 



هام٢

معلومات أمان هامة  ١
إجراءات الصيانة العامة

لتجنب تلف أو سوء تشغيل اجلهاز:
ال تقم بتعريض املشغل لدرجات حرارة مرتفعة الناجتة عن معدات حرارية أو أشعة 

الشمس املباشرة.
ال تقم بإسقاط املشغل أو السماح ألي جسم بالسقوط عليه.

ال تسمح بغمر املشغل في املاء. ال تقم بتعريض مقبس سماعات الرأس أو جتويف 
البطارية للماء، حيث يسبب املاء املتسرب إلى الداخل إلى إحداث تلفيات بالغة.

ال تستخدم مواد تنظيف حتتوي على الكحول، األمونيا، البنزين أو مواد كاشطة حيث 
تسبب تلك املواد إحلاق تلفيات باجلهاز.

قد يحدث تداخل مع هاتف محمول قيد االستخدام في محيط اجلهاز.
قم بعمل نسخة احتياطية للملفات. يرجى التأكد من االحتفاظ بامللفات األصلية 
التي مت حتميلها من اإلنترنت للجهاز. فيليبس غير مسؤولة عن أي فقد للبيانات في 

حالة تلف اجلهاز أو كونه أصبح غير مقروء/مستكشف.
قم بإدارة امللفات املوسيقية (نقل، حذف، الخ) فقط بواسطة برامج املوسيقى املزودة 

لتجنب حدوث مشكالت!

حول درجات حرارة التشغيل والتخزين
قم بتشغيل اجلهاز في مكان تتراوح درجة حرارته بني ٠ إلى ٣٥ درجة مئوية.

قم بتخزين اجلهاز في مكان تتراوح درجة حرارته بني -٢٠ إلى ٤٥ درجة مئوية.
قد يقصر عمر البطارية في حالة تشغيل اجلهاز في درجات حرارة منخفضة.

مستوى الصوت اآلمن

استخدم مستوى صوت متوسط لالستماع إلى املوسيقى.
قد يؤدي استخدام سماعات األذن على مستويات صوت مرتفعة إلى حدوث ضعف 

في حاسة السمع. ينتج هذا املنتج أصوات مبستويات طاقة صوتية مرتفعة 
التي قد تؤدي إلى فقد حاسة السمع بالنسبة لإلنسان الطبيعي، حتى مع 

التعرض لهذه الطاقة املرتفعة ألقل من دقيقة. يتم تزويد مستويات الطاقة 
الصوتية املرتفعة لألشخاص الذين يعانون بالفعل من ضعف في حاسة السمع.

قد يكون الصوت مخادعاً. مع مرور الوقت يحدث تكيف بالنسبة "للمستوى 
املناسب" للسمع مع املستويات املرتفعة للصوت. حيث أنه بعد فترة من االستماع، 
الصوت "الطبيعي" قد يكون في حقيقة األمر مرتفع وضار بالنسبة حلاسة السمع. 
لتجنب حدوث ذلك، قم بتعيني مستوى الصوت إلى مستوى آمن قبل حدوث تكييف 

حلاسة السمع مع املستويات املرتفعة وحافظ على هذا املستوى.

لتعيني مستوى صوت آمن:
قم بتعيني مستوى الصوت على اإلعداد املنخفض.

قم بزيادة مستوى الصوت حتى تتمكن من االستماع بطريقة مريحة وبوضوح ودون 
حدوث تشوه للصوت.

استمع لفترة معقولة من الوقت:
التعرض للصوت لفترات طويلة، حتى في املستويات "اآلمنة"، قد يتسبب في فقدان 

السمع أيضا.
تأكد من استخدام اجلهاز لفترات معقولة وخذ قسط مناسب من الراحة.

تأكد من مالحظة التعليمات التالية عند استخدام سماعات الرأس.
االستماع للموسيقى مبستوى صوت معقول لفترات معقولة من الوقت.

ال تقم برفع مستوى الصوت أثناء تكيف حاسة السمع مع الصوت.
ً بحيث ال تسمع ما يحدث حولك. ال تقم برفع مستوى الصوت بشكل عال جدا

يجب توخي احلذر أو إيقاف استخدام اجلهاز بشكل مؤقت في احلاالت اخلطرة احملتملة.
ال تستخدم سماعات الرأس أثناء القيادة، ركوب الدراجات، التزلج، الخ؛ قد يؤدي ذلك 

إلى مخاطر مرورية، هذا االستخدام غير مصرح به في العديد من املناطق.

هام (بالنسبة الطرازات املزودة بسماعات الرأس):
تضمن فيليبس احلصول على احلد األقصى للطاقة الصوتية املتعلقة باملشغالت الصوتية 
اخلاصة بها كما هو محدد بواسطة اجلهات التنظيمية ذات العالقة فقط عند استخدام 
الطراز األصلي لسماعات الرأس املزودة. في حالة احلاجة إلى استبدال السماعات، ننصح 

باالتصال باملوزع لطلب طراز مطابق للطراز األصلي املزود بواسطة فيليبس.

•

•
•

•

•
•

•

•
•
•

•

•

•
•

•

•

•
•
•
•
•

معلومات حقوق الطبع والنشر
كل العالمات التجارية األخرى وأسماء املنتجات عبارة عن عالمات جتارية متعلقة بشركاتها أو 

مؤسساتها.

أي نسخ غير مصرح به ألية تسجيالت سواء مت حتميلها من اإلنترنت أو إنشائها من 
االسطوانات املوسيقية يعد انتهاكاً لقوانني حقوق الطبع والنشر واملعاهدات الدولية.

إنشاء نسخ بدو تصريح من املواد احملمية بحقوق طبع ونشر، يتضمن ذلك برامج الكمبيوتر، 
ل مخالفة  امللفات، املواد اإلذاعية والتسجيالت الصوتية، قد يعد انتهاكاً حلقوق الطبع ويشكّ

إجرامية. ال يجوز استخدام هذا اجلهاز في مثل هذه األغراض.

هذا املنتج محمي بواسطة حقوق ملكية فكرية خاصة من شركة مايكروسوفت. مينع 
استخدام أو توزيع هذه التقنية خارج نطاق هذا املنتج بدون احلصول على تصريح من شركة 

مايكروسوفت أو شركة تابعة لشركة مايكروسوفت.

يستخدم مزودو احملتويات تقنية إدارة احلقوق الرقمية مع برنامج Windows Media املوجود 
في هذا اجلهاز ("WM-DRM") حلماية سالمة محتوياتهم ("Secure Content") لضمان عدم 

اختالس ملكيتهم الفكرية لهذه احملتويات، يتضمن ذلك حقوق الطبع والنشر. يستخدم 
 .Secure Content ("WM-DRM Software") لتشغيل محتويات WM-DRM اجلهاز برنامج

في حالة تعرض آمان برنامج WM-DRM Software في هذا اجلهاز للخطر، قد تقوم شركة 
مايكروسوفت بإلغاء حقوق برنامج WM-DRM Software (سواء من تلقاء نفسها أو بناء على 

طلب مالكي احملتوى اآلمن ("Secure Content Owners")) الكتساب ترخيص جديد لنسخ، 
عرض و/أو تشغيل احملتوى اآلمن (Secure Content). قد مينع إلغاء احلقوق أيضاً قدرة اجلهاز 
على نقل، نسخ، عرض و/أو تشغيل احملتوى اآلمن (Secure Content) الذي مت تخزينه سابقاً 

على اجلهاز. ال يقوم إلغاء احلقوق بتعديل قدرة برنامج WM-DRM Software لتشغيل احملتوى 
الغير محمي. يتم إرسال قائمة برنامج WM-DRM Software امللغاة إلى اجلهاز حينما تقوم 

بتحميل ترخيص حملتوى آمن (Secure Content) من اإلنترنت أو جهاز كمبيوتر. قد تقوم شركة 
مايكروسوفت، حسب هذا الترخيص، بتحميل قوائم اإللغاء على جهازك نيابة عن مالكي 

احملتوى اآلمن (Secure Content Owners) مما قد يؤدي إلى تعطيل قدرة اجلهاز على نسخ، عرض 
.(Secure Content) و/أو تشغيل احملتوى اآلمن

في حالة اإللغاء، ستحاول فيليبس توفير حتديثات للبرامج الستعادة بعض أو كامل قدرة 
 .(Secure Content) اجلهاز على نقل، تخزين، الوصول، نسخ، عرض و/أو تشغيل احملتوى اآلمن

على الرغم من ذلك، ال تقع مسؤولية القدرة على إنشاء هذه التحديثات فقط على عاتق 
شركة فيليبس. ال تضمن شركة فيليبس توافر حتديثات البرامج بعد اإللغاء. في حالة عدم 

توفر التحديثات، لن يستطيع اجلهاز نقل، تخزين، نسخ، عرض و/أو تشغيل احملتوى اآلمن 
(Secure Content) - يتضمن ذلك أيضاً احملتوى اآلمن (Secure Content) الذي مت تخزينه سابقاُ 

على اجلهاز.

باإلضافة إلى ذلك، حتى مع توافر حتديثات البرامج، قد ال تتمكن هذه التحديثات من متكني 
اجلهاز إلجراء نقل، تخزين، نسخ، عرض، و/أو تشغيل احملتوى اآلمن (Secure Content) الذي 

مت تخزينه سابقاً على اجلهاز. في بعض احلاالت قد تستطيع نقل احملتوى من الكمبيوتر. 
وفي حاالت أخرى، قد تضطر إلعادة شراء احملتوى اآلمن (Secure Content) مرة أخرى.

خالصة األمر - قد تقوم شركة مايكروسوفت، مالكي احملتوى اآلمن، موزعي احملتوى اآلمن مبنع 
الوصول، أو تقييد الوصول إلى احملتوى اآلمن (Secure Content). قد يقوموا أيضاً بتعطيل قدرة 

اجلهاز على نقل، تخزين، نسخ، عرض و/أو تشغيل احملتوى اآلمن (Secure Content) حتى بعد 
شرائه واحلصول عليه. ليس ضرورياً احلصول على موافقتك، أو موافقة فيليبس ألي منهم 

ملنع، إيقاف أو بصورة أخرى تقييد الوصول إلى احملتوى اآلمن (Secure Content) أو لتعطيل 
قدرة اجلهاز على نقل، تخزين، نسخ، عرض و/أو تشغيل احملتوى اآلمن (Secure Content). ال 
تضمن فيليبس قدرتك على نقل، تخزين، الوصول، نسخ، عرض، و/ أو تشغيل احملتوى اآلمن 

.(Secure Content)

برنامج Window Media وشعار Windows عالمات جتارية مسجلة لشركة مايكروسوفت 
في الواليات املتحدة و/أو الدول األخرى.

تسجيل البيانات
تلتزم شركة فيليبس بتحسني جودة اجلهاز اخلاص بك وحتسني طريقة تشغيل جهاز 

فيليبس. لفهم منط استخدام هذا اجلهاز، يقوم هذا اجلهاز بتسجيل بعض املعلومات / 
البيانات على مساحة الذاكرة غير قابلة للمسح في هذا اجلهاز. تستخدم هذه البيانات 

لتمييز واكتشاف أي من حاالت الفشل أو املشكالت التي قد تصادف املستخدم أثناء 
استخدام اجلهاز. على سبيل املثال، البيانات التي مت تخزينها متثل، مدة التشغيل في 

وضع املوسيقى، مدة التشغيل في وضع املولف، عدد مرات حدوث انخفاض في مستوى 
البطارية، الخ. البيانات التي مت تخزينها ال تكشف احملتوى أو الوسائط املستخدمة في 

اجلهاز أو مصدر التحميل. يتم استرجاع البيانات التي مت تخزينها واستخدامها فقط في 
حالة إعادة املستخدم اجلهاز إلى مركز خدمة فيليبس وذلك فقط لتبسيط اكتشاف 

األخطاء ومنعها. تتوافر البيانات التي مت تخزينها مبجرد طلبها بواسطة املستخدم.



٣ هام

التخلص من املنتج القدمي
مت تصنيع املنتج بواسطة مواد ومكونات عالية اجلودة، والتي ميكن إعادة 

تدويرها واستخدامها مرة أخرى.

يشير رمز املشطوب لسلة القمامة ذات العجالت امللصق على اجلهاز إلى 
 European موعة األوروبيةأن هذا املنتج مغطى بواسطة التوجيهات ا

.Directive 2002/96/EC

يرجى التأكد من معرفة الطريقة احمللية املتبعة في جمع املنتجات الكهربائية 
واإللكترونية.

يرجى التصرف طبقا للقواعد احمللية وال تقم بالتخلص من املنتج القدمي في صندوق 
نفايات املنزل العادي. يساعد التخلص الصحيح من املنتج القدمي على منع حدوث توابع 

سلبية محتملة للبيئة وصحة اإلنسان.

التعديالت
قد تؤدي التعديالت الغير مصدقة من قبل املصنع إلى إبطال سلطة املستخدم لتشغيل 

هذا اجلهاز.



المشغل الجديد٤

تسجيل املنتج  ٢-٢
نوصي بتسجيل املنتج حتى تتمكن من احلصول على ترقيات البرامج مجاناً. لتسجيل املنتج يرجى دخول املوقع www.philips.com/register أو www.philips.com/usasupport (بالنسبة 

للمقيمني في الواليات املتحدة) بحيث يتثنى لنا إعالمكم مبجرد توافر حتديثات جديدة.

البدء  ٣
نظرة عامة على عناصر التحكم وأطراف التوصيل  ٣-١

مقبس سماعات الرأسpأ
ميكروفونب
تقوم بعرض القائمة، اخليارات ومعلومات األغنيةالشاشةج
اضغط لالنتقال إلى األغنية السابقة، اضغط مع االستمرار لإلرجاع السريع.∞د

من خالل وضع القائمة، اضغط لالنتقال خالل القائمة.
اضغط لالنتقال إلى األغنية التالية، اضغط مع االستمرار للتقدم السريع.§هـ

من خالل وضع القائمة، اضغط لالنتقال خالل القائمة.
تشغيل/إيقاف وتشغيل/إيقاف مؤقت لألغنية، تأكيد إعداد القائمة;@و
بدء أو إيقاف التسجيل الصوتيRECز

اضغط للوصول إلى القائمة / العودة إلى القائمة السابقةMENU/LOCKح
اضغط مع االستمرار لتمكني أو تعطيل عنصر حتكم في املشغل

رفع مستوى الصوت+ VOLط
خفض مستوى الصوت- VOLي
غطاء البطاريةك
موصل USBل

املشغل اجلديد  ٢
من خالل املشغل الذي مت شرائه حديثاُ، ميكنك االستمتاع باخلصائص التالية:

WMAو WAV ،MP3 تشغيل ملفات
العرض الصوتي

•
•

محتويات عبوة البيع  ٢-١
يتم تزويد امللحقات التالية مع املشغل:

سماعات الرأس املشغل

USB كابل

دليل البدء السريع

 ،Windows Media Player 10 قرص مدمج يحتوي على برنامج
 ،Philips Device Plug-in برنامج إدارة جهاز فيليبس، برنامج

دليل املستخدم، شرح االستخدام واألسئلة الشائعة
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٥ البدء

تثبيت البرامج  ٣-٢
 هام

تأكد من تثبيت البرامج املوجودة ضمن القرص املدمج املزود للقيام بنقل املوسيقى.

متطلبات النظام:
نظام التشغيل Windows XP (حزمة البرامج SP2 أو أعلى)

معالج دقيق Pentium Class 300MHz أو أعلى
ذاكرة سعة ١٢٨ ميغابايت

مساحة خالية على القرص الصلب ٥٠٠ ميغابايت
اتصال باإلنترنت (مفضل)

برنامج Microsoft Internet Explorer 6.0 أو أعلى
USB منفذ

قم بإدخال القرص املدمج املزود مع اجلهاز في محرك األقراص املدمجة في جهاز الكمبيوتر.
 Windows قم باتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة إلمتام عملية تثبيت برنامج

Media Player (باإلضافة إلى امللحقات الضرورية) وبرنامج إدارة جهاز فيليبس.
في حالة عدم بدء برنامج التثبيت تلقائياً، قم باستعراض محتويات القرص املدمج من 

خالل برنامج Windows Explorer وقم بتشغيل البرنامج بالنقر املزدوج على امللف بامتداد 
.(.exe)

هل فقدت القرص املدمج؟ ال تقلق ميكنك حتميل محتويات القرص املدمج من املوقع 
www.philips.com/support أو www.philips.com/usasupport (للمقيمني في الواليات 

املتحدة).

التوصيل  ٣-٣
تركيب البطارية  ٣-٣-١

قم بإزالة غطاء البطارية بدفعه في اجتاه السهم.
قم بإدخال البطارية املزودة بحجم AAA في جتويف البطارية.

قراءة مؤشر مستوى طاقة بطارية املشغل  ٣-٣-٢

يتم اإلشارة إلى مستويات الطاقة التقريبية للبطارية كالتالي:

         
ممتلئة          ثلثا ممتلئة          نصف ممتلئة          منخفضة          فارغة

 مالحظة
عندما تكون البطارية فارغة تقريباً، يومض مؤشر  بطارية منخفضة. سيتم إيقاف 

تشغيل املشغل في أقل من ٦٠ ثانية. سيقوم املشغل بحفظ كل اإلعدادات والتسجيالت 
الغير منتهية قبل أن يتم إيقاف التشغيل.

النقل  ٣-٤
 Windows Media Player ميكنك نقل امللفات املوسيقية إلى املشغل من خالل برنامج
أو برنامج Window Explorer. راجع قسم تنظيم ونقل الموسيقى بواسطة برنامج 

Windows Media Player 10 في هذا الدليل للحصول على املزيد من التفاصيل.

•
•
•
•
•
•
•

.١
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االستمتاع  ٣-٥
التشغيل واإليقاف  ٣-٥-١

للتشغيل، اضغط على ;2 حتى تظهر شاشة الترحيب فيليبس.
إليقاف التشغيل، اضغط مع االستمرار على ;2 مرة أخرى حتى يختفي أي عرض على 

الشاشة.

 تلميح
سيتوقف املشغل تلقائياً في حالة عدم وجود أية عملية أو موسيقى للتشغيل ملدة ٣ دقائق.

التنقل خالل القائمة  ٣-٥-٢
يحتوي املشغل على نظام قائمة تنقل إلرشادك خالل اإلعدادات والعمليات اتلفة. استخدم 

املفتاحان )J و K( للتنقل خالل القوائم. اضغط على ;2 لتأكيد حتديد اإلعداد. ميكنك 
الضغط على MENU للوصول إلى القائمة والعودة إلى املستوى السابق.

عند تشغيل املشغل، تظهر القائمة الرئيسية. تتضمن القائمة الرئيسية:

تشغيل أغاني امللفات الرقمية  موسيقى

لتشغيل التسجيالت الصوتية  تسجيالت صوتية

لتغيير وضع التشغيل، مضخم الصوت، اإلضاءة اخللفية أو إعدادات 
اللغة، عرض معلومات املشغل

 إعدادات

تنظيم ونقل املوسيقى بواسطة برنامج     ٤
Windows Media Player 10  

يتناول هذا الفصل شرح اخلطوات الواجب اتباعها لنقل امللفات املوسيقية بنجاح إلى املشغل. 
ملزيد من املعلومات، راجع تعليمات Windows Media Player على جهاز الكمبيوتر.

 هام
تأكد من تثبيت البرامج املوجودة ضمن القرص املدمج املزود للقيام بنقل املوسيقى.

نقل املوسيقى  ٤-١
ميكنك إضافة، إدارة األغاني في قوائم التشغيل وإدارة قوائم التشغيل باستخدام برنامج 

.Windows Media Player 10

 تلميح
نوصي باستخدام برنامج Windows Media Player دائماً لنقل امللفات املوسيقية إلى 

 ،Windows Explorer املشغل. على الرغم من ذلك، في حالة تفضيل استخدام برنامج
تأكد دائماً من نسخ امللفات املوسيقية إلى مجلد Media، وإال لن تظهر األغاني ولن يتم 

تشغيلها على املشغل.

Windows Media Player إضافة أغاني إلى مكتبة برنامج  ٤-١-١
األغاني املوجودة بالفعل على الكمبيوتر

ابدأ برنامج Windows Media Player بالنقر املزدوج على الرمز التالي املوجود على سطح 
املكتب.

.١



٦Windows Media Player 10 تنظيم ونقل الموسيقى بواسطة برنامج

 حدد عالمة التبويب Library (مكتبة) للوصول إلى مكتبة الوسائط
انقر فوق Add to Library (إضافة إلى املكتبة) في أسفل يسار الشاشة.

ميكنك االختيار من بني إضافة امللفات من مجلد، عنوان URL، بالبحث في الكمبيوتر، الخ.
حدد امللفات املطلوبة وقم بإضافتها إلى املكتبة.

نسخ ملفات املوسيقى من األقراص املدمجة
إذا أردت نقل املوسيقى من القرص املدمج إلى املشغل، يجب إنشاء نسخة رقمية من امللفات 

املوسيقية أوالً على الكمبيوتر. يطلق على هذه العملية نسخ ملفات املوسيقى.

.Windows Media Player ابدأ برنامج

أدخل القرص املدمج احملتوي على املوسيقى.
حدد عالمة التبويب Rip (نسخ من CD) لعرض قائمة بامللفات املوسيقية املوجودة على 

القرص املدمج.

 مالحظة
في حالة اتصال الكمبيوتر مع اإلنترنت، سيتم احلصول على معلومات األلبوم تلقائياً وبذلك 

لن تقوم بإدخال أسماء األغاني واملعلومات األخرى يدوياً.
في حالة عدم حدوث ذلك، تأكد من اتصالك باإلنترنت وانقر فوق Find Album Info (البحث 

عن معلومات األلبوم).

حدد األغاني املراد نسخها وانقر فوق Rip Music (نسخ ملفات املوسيقى) على شريط 
القوائم العلوي.

.Windows Media Playerسيتم حتويل األغاني إلى نسخة رقمية وإضافتها إلى مكتبة برنامج

مزامنة محتويات برنامج Windows Media مع املشغل  ٤-١-٢
في املرة األولى لتوصيل املشغل مع الكمبيوتر، يبدأ برنامج Windows Media Player املعالج 
Device Setup Wizard (معالج إعداد اجلهاز). ميكنك االختيار بني مزامنة املشغل مع مكتبة 

برنامج Windows Media Player تلقائياً أو يدوياً.

 تلميح
في املرة األولى لتوصيل املشغل مع الكمبيوتر، يتيح لك برنامج WMP10 هذا اخليار.

مزامنة تلقائية:
عند حتديد Automatic (تلقائي) سيتم مزامنة املشغل تلقائياً مع ملفاتك في كل مرة يتم 
فيها توصيل اجلهاز مع الكمبيوتر. يتيح لك هذا اخليار املزامنة التلقائية مع جهاز كمبيوتر 

واحد فقط.
مزامنة يدوية:

عند حتديد Manual (يدوي) يتاح لك حتديد احملتوى املراد مزامنته في كل مرة.

.٢
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إعداد املزامنة التلقائية
.Windows Media Player ابدأ برنامج

.USB قم بتوصيل املشغل مع الكمبيوتر باستخدام كابل

حدد عالمة التبويب Sync (مزامنة).
انقر فوق Set up Sync (إعداد املزامنة).

يتم عرض مربع حوار Synchronization settings (إعدادات املزامنة).
حدد خانة اختيار Synchronize device automatically (مزامنة اجلهاز تلقائياً).

حدد خانات االختيار املقابلة لقوائم التشغيل املراد مزامنتها.
انقر فوق OK (موافق).

 هام
ال تقم بفصل املشغل أثناء وجود عملية نقل قيد التشغيل.

إعداد املزامنة اليدوية

.Windows Media Player ابدأ برنامج
.USB قم بتوصيل املشغل مع الكمبيوتر باستخدام كابل

حدد عالمة التبويب Sync (مزامنة)
من خالل القائمة املنبثقة في جزء املعاينة األمين، حدد Philips أو Philips SA4000 كوجهة.

في حالة عدم تواجد هذه األجهزة في القائمة، اضغط على F5 للتحديث وأعد احملاولة.
حدد عالمة التبويب Library (مكتبة) للوصول إلى مكتبة الوسائط

انقر لتمييز األغنية املراد نسخها.
انقر بزر املاوس األمين على فوق األغنية وحدد Add to (إضافة إلى) > Sync List (قائمة 

املزامنة).
أو

قم بسحب وإفالت األغنية في Sync List (قائمة املزامنة) في جزء املعاينة األمين.
انقر فوق زر Start Sync (بدء املزامنة) أسفل الشاشة لبدء املزامنة.

سيتم عرض تقدم العملية فوق زر Start Sync (بدء املزامنة).
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٧ تفاصيل عمليات التشغيل

Windows Media Player إدارة قائمة تشغيل برنامج  ٤-١-٣
إنشاء قائمة تشغيل

.Windows Media Player ابدأ برنامج
حدد عالمة التبويب Library (مكتبة) للوصول إلى مكتبة الوسائط

انقر فوق أغنية لتمييزها.
 Additional Playlist... < (إضافة إلى) Add to انقر بزر املاوس األمين فوق األغنية وحدد

(قوائم  التشغيل اإلضافية...).
من خالل مربع حوار Add to Playlist (إضافة إلى قائمة التشغيل)، حدد قائمة تشغيل 

موجودة أو انقر فوق New (جديد) إلضافة قائمة تشغيل جديدة.
يتم إضافة األغنية احملددة إلى قائمة التشغيل.

 تلميح
لتحديد أكثر من أغنية، اضغط مع االستمرار على مفتاح Ctrl في لوحة املفاتيح، ثم انقر 

لتحديد أي عدد من األغاني.

لتحديد مجموعة من األغاني املتعاقبة في قائمة تشغيل، انقر فوق األغنية األولى، ثم اضغط 
مع االستمرار على مفتاح Shift في لوحة املفاتيح ثم انقر فوق آخر أغنية في القائمة املراد 

حتديدها.

نقل قوائم التشغيل
ميكنك نقل قوائم التشغيل إلى املشغل من خالل خيار املزامنة التلقائية في برنامج 

Windows Media Player. (راجع قسم إعداد املزامنة التلقائية في هذا الدليل للحصول على 
اخلطوات التفصيلية).

حدد عالمة التبويب Sync (مزامنة).
انقر فوق Sync settings (إعدادات املزامنة) أو Setup Sync (إعداد مزامنة)، حدد خانة 

اختيار Synchronize device automatically (مزامنة اجلهاز تلقائياً) وحدد قوائم 
التشغيل التي سيتم مزامنتها مع املشغل.

Windows Media Player إدارة األغاني وقوائم التشغيل في برنامج  ٤-١-٤
Windows Media Player حذف األغاني وقوائم التشغيل من مكتبة برنامج

انقر فوق عنصر لتمييزه.
انقر بزر املاوس األمين وحدد Delete (حذف) حلذف العنصر.

 تلميح
 .Windows Media Player ال ميكن حذف قوائم التشغيل املوجودة على املشغل من خالل برنامج
.Windows Explorer ميكنك فقط حذف قوائم التشغيل من املشغل نفسه أو من خالل برنامج

Windows Media Player حترير معلومات األغنية من خالل برنامج
حدد عالمة التبويب Library (مكتبة).

قم بتمييز األغنية املراد حتريرها، انقر بزر املاوس األمين وحدد Edit (حترير).
قم بإجراء التحرير داخل مربع النص مباشرة.

Windows Media Player البحث عن األغاني من خالل برنامج
حدد عالمة التبويب Library (مكتبة).

أدخل جملة بحث في حقل البحث.
انقر فوق Search (بحث) لبدء عملية البحث.

يتم عرض قائمة باألغاني التي تتضمن أسمائها جملة البحث.
ميكنك القيام بعمليات تشغيل، نقل، حذف، إضافة إلى املزامنة، الخ.
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تفاصيل عمليات التشغيل  ٥
وضع املوسيقى (يتم تطبيقه أيضاً على تشغيل التسجيالت الصوتية)  ٥-١

مفاتيح التحكم  ٥-١-١

أثناء تشغيل األغاني، ميكنك القيام بالتالي:

الكيفيةاإلجراء
اضغط على ;2تشغيل/إيقاف األغنية مؤقتاً
اضغط على K(االنتقال إلى األغنية التالية

اضغط على )Jاالنتقال إلى األغنية السابقة
اضغط مع االستمرار على K(تقدمي سريع
اضغط مع االستمرار على )Jإرجاع سريع

اضغط على مفتاح MENUالعودة لقائمة االستعراض
اضغط على مفتاح + VOLزيادة مستوى الصوت

اضغط على مفتاح - VOLخفض مستوى الصوت

من خالل القائمة الرئيسية، حدد موسيقى للدخول في وضع املوسيقى.
ميكنك البحث من خالل خيارات املوسيقى التالية:

كل األغاني

املغنون بترتيب أبجدياملغنون

مجموعات قوائم التشغيلقوائم التشغيل

خصائص التشغيل  ٥-١-٢
أوضاع التشغيل

ميكن تعيني املشغل لتشغيل األغاني بشكل عشوائي أو متكرر.

اضغط على مفتاح MENU، وانتقل إلى إعدادات ثم حدد أوضاع التشغيل.
اضغط على )K / J( الستعراض أوضاع التشغيل اتلفة (إيقاف، خلط، تكرار، تكرار 

الكل).
اضغط على ;2 لتأكيد حتديد اإلعداد.

الوصفالرمز
تشغيل عاديإيقاف
تشغيل كل األغاني عشوائياً وبشكل متكررخلط

تشغيل أغنية بشكل متكررتكرار ١
تشغيل كل األغاني بشكل متكررتكرار الكل

 مالحظة
ال يتم تطبيق أوضاع التشغيل على تشغيل التسجيالت الصوتية.

(Equalizers) حتسينات الصوت
. EQ (equalizers)ميكن ضبط املشغل لتشغيل املوسيقى بتحسينات صوت مختلفة

.Equalizer حدد إعدادات، ثم حدد ،MENU اضغط على مفتاح
اضغط على )K / J( لتحديد Classical ،Pop ،Jazz ،Rock أو إيقاف.

اضغط على ;2 لتأكيد حتديد اإلعداد.

تسجيالت صوتية  ٥-٢
يسمح املشغل بإنشاء تسجيالت صوتية وتشغيلها.

إنشاء تسجيالت صوتية  ٥-٢-١
اضغط على REC لبدء تسجيل صوتي.
يعرض املشغل حالة التسجيل الصوتي.

اضغط على REC مرة أخرى إليقاف التسجيل الصوتي
يعرض املشغل حالة احلفظ. يتم حفظ التسجيل الصوتي على املشغل. (تنسيق اسم 
امللف: VOICEXXX.WAV حيث XXX رقم التسجيل الصوتي الذي يتم توليده تلقائياً).

 تلميح
ميكن إيقاف التسجيل الصوتي مؤقتاً أو إعادة التسجيل مرة أخرى من خالل املفتاح ;2.
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ترقية المشغل٨

تشغيل تسجيالت صوتية  ٥-٢-٢
ميكن الوصول إلى التسجيالت الصوتية من خالل وضع تسجيالت صوتية.

من خالل القائمة الرئيسية، حدد تسجيالت صوتية للدخول في وضع التسجيالت 
الصوتية. سيقوم املشغل بتشغيل كل التسجيالت الصوتية بترتيب أبجدي وسيتم 

البدء بآخر تسجيل صوتي مت إنشائه.
اضغط على ;2 لإليقاف املؤقت للتسجيل الصوتي قيد التشغيل.

اضغط على )J أو K( لتشغيل التسجيل الصوتي التالي أو السابق.
اضغط مع االستمرار على )J أو K( للتقدمي السريع أو اإلرجاع السريع للتسجيل الصوتي 

احلالي قيد التشغيل.

إيداع تسجيالت صوتية على الكمبيوتر  ٥-٢-٣
قم بتوصيل املشغل مع الكمبيوتر.

.Windows Explorer حدد املشغل من خالل برنامج
ستجد مجلد Voice < Media. يحتوي هذا الد على التسجيالت الصوتية.

قم بنسخ ولصق التسجيالت الصوتية إلى أي مكان على الكمبيوتر.

حذف تسجيالت صوتية  ٥-٢-٤
ميكن حذف التسجيالت الصوتية فقط من خالل الكمبيوتر.

قم بتوصيل املشغل مع الكمبيوتر.
.Windows Explorer حدد املشغل من خالل برنامج

.Voice < Media مزدوجاً فوق مجلد ً انقر نقرا
حدد امللفات املرد حذفها واضغط على Delete (حذف) من لوحة املفاتيح.

إعدادات  ٥-٣
ميكن تعيني تفضيالتك بالنسبة لتشغيل املشغل لتتناسب مع احتياجاتك.

اضغط على مفتاح MENU وانتقل إلى إعدادات.
اضغط على )K / J( الستعراض اخليارات اتلفة واضغط على ;2 لتأكيد حتديد اإلعداد.

اضغط على مفتاح MENU إلنهاء شاشة اإلعدادات احلالية.

اخليارات الفرعيةإعدادات
إيقاف / خلط / تكرار ١ / تكرار الكلوضع التشغيل

Equalizerإيقاف / Classical / Pop / Jazz / Rock
Español / Deutsch / Italiano / Français / English / اللغة

 / 繁體中文 / 简体中文 / Português / Svenska / Nederlands
日本語 / 한국어

األلوان:  أبيض / أحمر / أصفر / أخضر / أزرق / فضي / أرجواني / اإلضاءة اخللفية
عشوائي

مؤقت اإلضاءة اخللفية: ١٠ ثوان / ٣٠ ثوان / تشغيل دائماً / إيقاف
إصدار البرامج الثابتة / املساحة اخلاليةمعلومات

استخدام املشغل لتخزين وحمل ملفات البيانات  ٥٫٤
ميكنك استخدام املشغل لتخزين ونقل البيانات من خالل نسخ ملفات البيانات إلى مجلد 

.Windows Explorer على املشغل من خالل برنامج Data
 مالحظة

ملفات البيانات ازنة على املشغل في مجلد Data ال ميكن قراءتها مباشرة من خالل املشغل. 

ميكن قراءة هذه امللفات على الكمبيوتر بعد نقلها من املشغل إلى الكمبيوتر.
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ترقية املشغل  ٦
يتم التحكم في املشغل من خالل برامج تسمى البرامج الثابتة. قد يتم إصدار إصدارات 

جديدة من البرامج الثابتة بعد شرائك للمشغل.

سيقوم برنامج يسمى إدارة جهاز فيليبس مبراقبة حالة البرامج الثابتة اخلاصة باملشغل 
وتنبيهك في حالة توافر برامج ثابتة جديدة. للقيام بذلك حتتاج إلى اتصال باإلنترنت.

قم بتثبيت برنامج إدارة جهاز فيليبس من القرص املدمج املزود أو قم بتحميل آخر إصدار من 
 www.philips.com/usasupport أو املوقع www.philips.com/support اإلنترنت من خالل املوقع

(للمقيمني في الواليات املتحدة)

بعد تثبيت برنامج إدارة جهاز فيليبس، في كل مرة تقوم بتوصيل املشغل مع الكمبيوتر، 
يقوم برنامج إدارة جهاز فيليبس باالتصال تلقائياً باإلنترنت والتحقق من وجود حتديثات.

التحقق يدوياً من حتديث البرامج الثابتة  ٦-١
تأكد من شحن بطارية املشغل بالكامل.

قم بتوصيل املشغل مع الكمبيوتر.
قم بفتح برنامج إدارة جهاز فيليبس من خالل Start (البدء) > Programs (البرامج) > إدارة 

جهاز فيليبس.

حدد اجلهاز.
انقر فوق حتديث.

سيقوم برنامج إدارة جهاز فيليبس بالتحقق من وجود إصدار جديد من البرامج الثابتة 
على اإلنترنت وتثبيته على املشغل.

عند ظهور رسالة متت عملية التحديث على الشاشة، انقر فوق موافق وقم بفصل 
املشغل.

تظهر رسالة جاري حتديث البرامج الثابتة.
سيتم إعادة تشغيل املشغل تلقائياً بعد إمتام عملية حتديث البرامج الثابتة. يصبح 

املشغل جاهزاً لالستخدام مرة أخرى.
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٩ البيانات التقنية

البيانات التقنية  ٧
الطاقة

*AAA alkaline مصدر الطاقة: بطارية

العرض
الصورة / العرض: عرض أحادي اللون، ٣٢ × ١٢٨ بكسل، شاشة LCD بها ٧ ألوان لإلضاءة 

اخللفية

الصوت
فاصل القنوات: ٤٥ ديسيبل

إعدادات Rock / Jazz / Pop / Classical  :Equalizer / إيقاف
االستجابة الترددية: ٣٠-١٨٠٠٠ هرتز

نسبة اإلشارة إلى الضوضاء: > ٨٥ ديسيبل
طاقة اإلخراج (RMS): ٢×٣ مللي وات

تشغيل امللفات الصوتية
تنسيق ضغط امللفات: MP3 (٨-٣٢٠ كيلوبت في الثانية وVBR؛ معدل التردد: ٨، ١١٫٠٢٥، 

١٦، ٢٢٫٠٥٠، ٢٤، ٣٢، ٤٤٫١، ٤٨ كيلو هرتز WMA ،WAV (٥-١٩٢ كيلوبت في الثانية)
دعم ID3-tag: اسم األغنية واملغني

التسجيل
تسجيل صوتي: ميكروفون داخلي مدمج (أحادي)

وسط التخزين
سعة الذاكرة املدمجة:

التوصيل
++USB2.0 سماعة الرأس ٣٫٥مم، منفذ

نقل املوسيقى
Windows Media Player برنامج

متطلبات النظام
نظام التشغيل Windows XP (حزمة البرامج SP2 أو أعلى)

معالج دقيق Pentium Class 300MHz أو أعلى
ذاكرة سعة ١٢٨ ميغابايت

مساحة خالية على القرص الصلب ٥٠٠ ميغابايت
اتصال باإلنترنت

برنامج Microsoft Internet Explorer 6.0 أو أعلى
بطاقة عرض الفيديو

بطاقة صوت
USB منفذ

يختلف عمر البطارية حسب االستخدام واإلعدادات.  *
1MB = ١ مليون بايت؛ ستكون سعة التخزين املتاحة أقل.  +
1GB = ١ مليار بايت؛ ستكون سعة التخزين املتاحة أقل.  

لن تتاح سعة الذاكرة كاملة حيث يتم تخصيص بعض الذاكرة للمشغل.  
سعة التخزين استناداً ألغنية مدتها ٤ دقائق بتنسيق WMA ٦٤ كيلوبت في الثانية.  

•

•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

SA410X 512MB NAND Flash+

SA411X 1GB NAND Flash+

SA412X 2GB NAND Flash+



األسئلة الشائعة١٠

األسئلة الشائعة  ٨
في حالة حدوث خطأ، قم أوالً بالتحقق من النقاط املدرجة في القسم التالي. للحصول على 

املزيد من املساعدة وتلميحات استكشاف األخطاء وإصالحها، يرجى مراجعة األسئلة الشائعة 
.www.philips.com/support على موقع الويب (FAQs)

في حالة عدم التمكن من احلصول على حل باتباع هذه التلميحات، استشر املوزع أو مركز 
الصيانة.

 حتذير
حتت أي ظرف من الظروف، ال حتاول إصالح اجلهاز حيث يؤدي ذلك إلى إبطال الضمان.

يتجاوز املشغل األغاني.
األغاني التي يتم جتاوزها قد تكون محمية. من احملتمل أنك ال متتلك حقوق كافية لتشغيل 

األغاني التي يتم جتاوزها على املشغل. حتقق من حقوق األغاني مع مورد األغاني.

.Windows ال يتم اكتشاف املشغل بواسطة نظام التشغيل
تأكد من وجود نظام التشغيل Windows XP (حزمة البرامج SP2 أو أعلى).

ال توجد طاقة في املشغل أو مت قفل املشغل. ما هي املشكلة؟
رمبا تكون طاقة البطارية قد نفدت. قم بتركيب بطارية جديدة قبل االستخدام.

رمبا لم تتمكن من الضغط مع االستمرار على ;2 لفترة كافية. اضغط مع االستمرار 
على ;2 حتى تظهر شاشة ترحيب فيليبس.

قم بفك وإعادة تركيب البطارية.
إذا لم ينجح أي إجراء، استخدم برنامج إدارة اجلهاز السترجاع اإلعدادات األصلية:

قم بفتح برنامج إدارة جهاز فيليبس من خالل Start (البدء) > Programs (البرامج) > إدارة 
جهاز فيليبس > إدارة جهاز فيليبس في الكمبيوتر وانقر فوق عالمة التبويب استرجاع.

اضغط مع االستمرار على زر K( أثناء توصيل اجلهاز مع الكمبيوتر. 
استمر في الضغط على املفتاح حتى يقوم برنامج إدارة جهاز فيليبس بتأكيد وضع 

االسترجاع اخلاص باملشغل.
انقر فوق زر استرجاع وقم باتباع تعليمات إدارة اجلهاز.

بعد انتهاء عملية االسترجاع، قم بفصل املشغل عن الكمبيوتر وإعادة تشغيله.

ال توجد أغاني على املشغل بعد عملية النقل.
هل األغاني بتنسيق WAV ،MP3 أو WMA؟

تنسيقات امللفات األخرى لن يتم تشغيلها على املشغل.

املشغل ال يستجيب ألي مفتاح، يبدو في حالة تعليق أو جمود.
قم بإزالة البطارية وإدخالها مرة أخرى.

ال يوجد صوت.
تأكد من توصيل سماعات الرأس في مقبس سماعات الرأس.

يعرض املشغل الرمز  
اضغط مع االستمرار على مفتاح MENU/LOCK لتمكني الضغط على املفاتيح.

ال ميكن تشغيل املشغل ويبدو بدون طاقة.
قم بتركيب بطارية جديدة.

اضغط على ;2 وقم بتشغيل املشغل.
إذا لم ينجح هذا اإلجراء: اضغط مع االستمرار على ;2 أثناء توصيل اجلهاز مع الكمبيوتر. قم 

بتشغيل برنامج إدارة الجهاز، سيتم استرجاع إعدادات اجلهاز تلقائياً.

•
•

•
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يعرض املشغل رسالة: "مشكلة في املشغل! قم بالتوصيل مع الكمبيوتر".
قم بتوصيل املشغل مع الكمبيوتر، قم بفتح برنامج Windows Explorer، قم بفتح 

 Format (جهاز الكمبيوتر)، حدد املشغل، انقر بزر املاوس األمين ثم حدد My Computer
(تنسيق). اضغط على Start (البدء) لتنسيق املشغل.

 حتذير
سيتم مسح كل احملتويات. قم بعمل نسخة احتياطية قبل التنسيق.

يعرض املشغل 
قم بتوصيل املشغل مع الكمبيوتر. قم مبسح امللفات الغير مرغوب فيها، قم بفصل املشغل 

بأمان وأعد التسجيل.

بعض األغاني ال يتم عرضها أو تشغيلها على املشغل.
امللف الصوتي قد يكون معطوب، حاول تشغيل امللف على الكمبيوتر أوالً. في حالة عدم 

إمكانية تشغيله على الكمبيوتر، أعد نسخه من القرص املدمج مرة أخرى.
ال يتم دعم األغاني مبعدل بت أكبر من ٣٢٠ كيلوبت في الثانية بواسطة املشغل.

األغاني التي يتم جتاوزها قد تكون محمية. من احملتمل أنك ال متتلك حقوق كافية لتشغيل 
األغاني التي يتم جتاوزها على املشغل. حتقق من حقوق األغاني مع مورد األغاني.

•

•
•



١١ مسرد المصطلحات

مسرد املصطلحات  ٩

أ
أغاني

ملف صوتي أو جزء منفصل من محتوى صوتي.

ألبوم
قائمة تضم مجموعة من األغاني.

القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية املوجودة على قمة تكوين واجهة تطبيق املستخدم.

(DRM) إدارة احلقوق الرقمية
تقنية توفر مستوى حماية دائم للمحتويات الرقمية من خالل تشفيرها. يجب على 

املستقبلني املصرح لهم (أو املستخدمني) طلب ترخيص إللغاء قفل احملتوى واستخدامه.

ت
MP3 تنسيق

 .MPEG-1 Audio Layer 3 تنسيق ضغط امللفات الصوتية املعروف باسم

WAV تنسيق
تنسيق ملفات وسائط رقمية مستخدم حلفظ الصوت.

Windows Media Audio (WMA) تنسيق
ملف صوتي بتنسيق Windows Media Format. احملتوى الصوتي للملف مشفر بواسطة أحد 

.Windows Media Audio شفرات

ع
عنوان

أكبر وحدة في محتوى الوسائط الرقمية. بالنسبة لألقراص املدمجة، قد ميثل اسم القرص 
املدمج.

ق
قائمة تشغيل

قائمة مبحتويات وسائط رقمية.



معلومات جهة االتصال١٢

 معلومات جهة االتصال

 

 

 

 

 

 

األرجنتني
٢٠٤٧ ٤٥٤٤ ١١ (بالتعريفة احمللية)

البرازيل (ساو باولو)
٠٢٠٣ ٢١٢١ (بالتعريفة احمللية)

البرازيل (عدا ساو باولو)
٠٣ ٠٢ ٧٠١ ٠٨٠٠ (بالتعريفة احمللية)

البرتغال
١٤٤٠ ١٣٥٩ ٢ (بالتعريفة احمللية)

الدامنارك
٨٧٦١ ٣٥٢٥ (بالتعريفة احمللية)

السويد
٠٠١٦ ٦٣٢ ٠٨ (بالتعريفة احمللية)

الصني
( ) ٠٠٨ ٨٠٠ ٤٠٠٨

ار
٠١٨٥٤٤ ٨٠ ٠٦ (بالتعريفة احمللية)

املكسيك 
٠١ ٨٠٠ ٥٠٤ ٦٢٠٠ (بالتعريفة احمللية)

اململكة املتحدة
(£٠٫١٥) ٠١٧ ١٠١٠ ٠٩٠٦

النرويج
٨٢٥٠ ٢٢٧٠ (بالتعريفة احمللية)

النمسا
(€٠٫٢٠) ٩٠١١١٥ ٠٨٢٠

الواليات املتحدة األمريكية
٥٤٧٧-٧٤٤-٨٨٨-١

اليونان
١٢٢٣ ٣١٢٢ ٠٨٠٠ ٠ (بالتعريفة احمللية)

أملانيا
(€٠,١٢) ٥٣٢ ٠٠٧ ٥ ٠١٨٠

أيرلندا
١١٦١ ٦٠١ ٠١ (بالتعريفة احمللية)

إسبانيا
(€٠٫١٥) ٧٨٥-٨٨٨-٩٠٢

إيطاليا
(€٠٫٢٥) ٠٤٢ ٤٠٤ ١٩٩

بلجيكا
(€٠٫١٧) ٠١٠ ٢٥٣ ٠٧٠

بولندا
٣٤٩١٥٠٤ ٠٢٢ (بالتعريفة احمللية)

تشيلي
٥٤٧٧ ٧٤٤ ٦٠٠ (بالتعريفة احمللية)

جمهورية التشيك
٨٠٠١٤٢١٠٠ (بالتعريفة احمللية)

روسيا
(٤٩٥) ١١١١-٩٦١

روسيا
٠٨٨٠-٢٠٠ ٨٠٠ ٨ (بالتعريفة احمللية)

سلوفاكيا
٠٨٠٠٠٠٤٥٥١ (بالتعريفة احمللية)

سويسرا
٢١١٦ ٢٣١٠ ٠٢ (بالتعريفة احمللية)

فرنسا
(€٠٫٢٣) ٠٠٠٦ ٩١٦٥ ٠٨

فنلندا
١٩٠٨ ٢٢٩٠ ٠٩ (بالتعريفة احمللية)

كندا (اإلجنليزية / اإلسبانية)
٥٤٧٧-٧٤٤-٨٨٨-١

كندا (فرانكوفون)
٦١٦٢-٦٦١-٨٠٠-١

كوريا 
( ) ١٢٠٠ ٧٠٩ ٠٢

لكسمبورغ
٠٠ ٣٠ ٨٤ ٢٦ (بالتعريفة احمللية)

هولندا
(€٠٫٢٠) ٠٦٣ ٠٤٠٠ ٠٩٠٠

هوجن كوجن
( ) ٩٦٦٣ ٢٦١٩

SA4100
SA4101
SA4104
SA4105
SA4110
SA4111
SA4114
SA4115
SA4120
SA4121
SA4124
SA4125



١٣ الشعارات الخاصة بالشركاء

حتتفظ شركة فيليبس بحقوق إجراء تغييرات على تصميم ومواصفات املنتج إلدخال حتسينات دون سابق إخطار.
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