
SA6014

SA6015

SA6024

SA6025

SA6044

SA6045

www.philips.com/support

للحصول على الدعم اتصل بالرقم ٠١٧ ١٠١٠ ٠٩٠٦

مشغل ملفات الصوت والفيديو الرقمي



1

المحتويات
3 معلومات أمان هامة   1
7 المشغل الجديد   2
7 محتويات عبوة البيع   2.1
7 تسجيل المنتج   2.2
8 البدء   3
8 نظرة عامة على عناصر التحكم وأطراف التوصيل   3.1
9 القائمة الرئيسية   3.2
9 تثبيت البرامج   3.3
10 التوصيل والشحن   3.4
10 استخدام كابل USB المزود   3.4.1
11 مؤشر مستوى طاقة البطارية   3.4.2
11 نقل ملفات الموسيقى والصور   3.5
12 نقل ملفات الفيديو   3.6
13 االستمتاع بالمشغل   3.7
13 التشغيل واإليقاف   3.7.1
13 التنقل خالل القائمة   3.7.2
13 القفل   3.7.3

تنظيم ونقل ملفات الموسيقى والصور من خالل برنامج   4
14  Windows Media Player 11
14  Windows Media Player 11 حول برنامج  4.1
15 قبل تثبيت برنامج Windows Media Player 11 (اختياري)   4.1.1
16  Windows Media Player 11 تثبيت برنامج  4.1.2
19  Windows Media Player العودة الستخدام إصدار سابق من برنامج  4.1.3
20  Windows Media Player معلومات حول العودة الستخدام إصدار سابق من برنامج  4.1.4
20 نقل ملفات الموسيقى والصور   4.2
21  Windows Media Player إضافة ملفات الموسيقى والصور إلى مكتبة برنامج  4.2.1

 Windows Media Player التبديل بين مكتبة ملفات الموسيقى والصور في برنامج  4.2.2
22 والمشغل 
23 نسخ األغاني من األقراص المضغوطة   4.2.3
25 شراء ملفات الموسيقى من اإلنترنت   4.2.4
26 مزامنة محتويات برنامج Windows Media إلى المشغل   4.3
26 إعداد المشغل   4.3.1
27 التبديل بين المزامنة التلقائية والمزامنة اليدوية   4.3.2
27 تحديد وتعيين أولوية محتويات المزامنة التلقائية   4.3.3
28 تحديد ملفات وقوائم التشغيل لوضع المزامنة اليدوية   4.3.4
30 تبديل عناصر المزامنة اليدوية على المشغل   4.3.5
31 نسخ الملفات من المشغل إلى الكمبيوتر   4.3.6
31   Windows Media Player إدارة قائمة تشغيل برنامج  4.4
31 إنشاء قائمة تشغيل عادية   4.4.1
32 إنشاء قائمة تشغيل تلقائية   4.4.2
33 تحرير قائمة التشغيل   4.4.3
34 نقل قوائم التشغيل إلى المشغل   4.4.4



2

المحتويات
35  Windows Media Player إدارة الملفات وقوائم التشغيل في برنامج  4.5
35  Windows Media Player البحث عن ملفات الموسيقى أو الصور من خالل برنامج  4.5.1
35  Windows Media Player حذف الملفات وقوائم التشغيل من مكتبة برنامج  4.5.2
35 حذف الملفات وقوائم التشغيل من المشغل   4.5.3
36 إضافة أو تغيير صورة األلبوم   4.5.4
37  Windows Media Player تحرير معلومات األغنية من خالل برنامج  4.5.5
38  Windows Media Player تنسيق المشغل من خالل برنامج  4.5.6

39 تفاصيل التشغيل   5
39 وضع الموسيقى   5.1
39 عناصر التحكم   5.1.1
40 البحث عن ملفات الموسيقى   5.1.2
41 وضع التشغيل   5.1.3
41 إعدادات الصوت   5.2
42 قائمة التشغيل السريع   5.3
42 إضافة أغاني إلى قائمة التشغيل السريع   5.3.1
42 تشغيل محتويات قائمة التشغيل السريع   5.3.2
42 مسح محتويات قائمة التشغيل السريع   5.3.3
43 قوائم التشغيل األخرى   5.4
43 حذف قائمة التشغيل من المشغل   5.4.1
43 التشغيل اآلن   5.4.2
44 الفيديو   5.5
44 البحث عن ملفات الفيديو   5.5.1
45 عناصر التحكم   5.5.2
46 الصور   5.6
46 نقل الصور من الكمبيوتر إلى المشغل   5.6.1
46 نقل الصور من المشغل إلى الكمبيوتر   5.6.2
47 البحث عن ملفات الصور على المشغل   5.6.3
47 حذف الوسائط   5.7
48 تسجيالت صوتية   5.8
48 تشغيل تسجيالت صوتية   5.8.1
49 حذف تسجيالت صوتية   5.8.2
49 إيداع تسجيالت صوتية على الكمبيوتر   5.8.3
49 الراديو   5.9
49 تحديد تردد FM حسب منطقتك   5.9.1
50 التوليف التلقائي   5.9.2
50 تشغيل محطة راديو سابقة التعيين وتوليف المحطة   5.9.3
51 اإلعدادات   5.10
52 استخدام المشغل لتخزين وحمل ملفات البيانات   5.11
53 تحديث المشغل   6
53 التحقق يدوياً من تحديث البرامج الثابتة   6.1
54 األسئلة الشائعة   7
57 البيانات التقنية   8
59 مسرد المصطلحات   9



3

معلومات أمان هامة  1
إجراءات الصيانة العامة

لتجنب تلف أو سوء تشغيل الجهاز:

ال تقم بتعريض المشغل لدرجات الحرارة المرتفعة الناتجة عن معدات حرارية أو أشعة الشمس المباشرة.  •
ال تقم بإسقاط المشغل أو السماح ألي جسم بالسقوط عليه.  •

ال تسمح بغمر المشغل في الماء. ال تقم بتعريض مقبس سماعات الرأس أو تجويف البطارية للماء، حيث يسبب الماء   •
المتسرب إلى الداخل إلى إحداث تلفيات بالغة.

ال تستخدم مواد تنظيف تحتوي على الكحول، األمونيا، البنزين أو مواد كاشطة حيث تسبب تلك المواد إلحاق تلفيات   •
بالجهاز.

قد يحدث تداخل مع هاتف جوال قيد االستخدام في محيط الجهاز.  •
قم بعمل نسخة احتياطية من الملفات. يرجى التأكد من االحتفاظ بالملفات األصلية التي تم تحميلها من اإلنترنت   •

للجهاز. فيليبس غير مسؤولة عن أي فقد للبيانات في حالة تلف الجهاز أو في حالة كونه غير مقروء/مستكشف.
قم بإدارة الملفات الموسيقية (نقل، حذف، الخ) فقط بواسطة برامج الموسيقى المزودة لتجنب حدوث مشكالت!  •

حول درجات حرارة التشغيل والتخزين
قم بتشغيل الجهاز في مكان تتراوح درجة حرارته بين ٠ إلى ٣٥ درجة مئوية.  •

قم بتخزين الجهاز في مكان تتراوح درجة حرارته بين -٢٠ إلى ٤٥ درجة مئوية.  •

قد يقصر عمر البطارية في حالة تشغيل الجهاز في درجات حرارة منخفضة.  •
األجزاء المستبدلة / الملحقات

قم بزيارة موقع الويب www.philips.com/support أو الموقع www.philips.com/usasupport (للمقيمين في 
الواليات المتحدة) أو اتصل برقم خدمة العمالء (يمكن العثور على رقم الهاتف في الصفحة األولى من الدليل) لطلب األجزاء 

المستبدلة / الملحقات.

مستوى الصوت اآلمن
استخدم مستوى صوت متوسط لالستماع إلى الموسيقى.

قد يؤدي استخدام سماعات األذن على مستويات صوت مرتفعة إلى حدوث ضعف في حاسة السمع. ينتج   •
هذا المنتج أصوات بمستويات طاقة صوتية مرتفعة التي قد تؤدي إلى فقد حاسة السمع بالنسبة لإلنسان 

الطبيعي، حتى مع التعرض لهذه الطاقة المرتفعة ألقل من دقيقة. يتم تزويد مستويات الطاقة الصوتية 
المرتفعة لألشخاص الذين يعانون بالفعل من ضعف في حاسة السمع.

قد يكون الصوت مخادعاً. مع مرور الوقت يحدث تكيف بالنسبة "للمستوى المناسب" للسمع مع المستويات المرتفعة   •
ً بالنسبة لحاسة  للصوت. حيث أنه بعد فترة من االستماع، الصوت "الطبيعي" قد يكون في حقيقة األمر مرتفعاً وضارا

السمع. لتجنب حدوث ذلك، قم بتعيين مستوى الصوت إلى مستوى آمن قبل حدوث تكييف لحاسة السمع مع 
المستويات المرتفعة وحافظ على هذا المستوى.

لتعيين مستوى صوت آمن:
قم بتعيين مستوى الصوت على اإلعداد المنخفض.  •

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 المستويات "اآلمنة"، قد يتسبب في فقدان السمع أيضا.  •
تأكد من استخدام الجهاز لفترات معقولة وخذ قسط مناسب من الراحة.  •
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تأكد من مالحظة التعليمات التالية عند استخدام سماعات الرأس.
االستماع للموسيقى بمستوى 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 الحذر أو إيقاف استخدام الجهاز بشكل مؤقت في الحاالت الخطرة المحتملة.  •
ال تستخدم سماعات الرأس أثناء القيادة، ركوب الدراجات، التزلج، الخ؛ قد يؤدي ذلك إلى مخاطر مرورية، هذا االستخدام   •

غير مصرح به في العديد من المناطق.
هام (بالنسبة الطرازات المزودة بسماعات الرأس):

تضمن فيليبس الحصول على الحد األقصى للطاقة الصوتية المتعلقة بالمشغالت الصوتية الخاصة بالشركة كما هو 
محدد بواسطة الجهات التنظيمية ذات العالقة وذلك في حالة استخدام الطراز األصلي لسماعات الرأس المزودة فقط. في 
حالة الحاجة إلى استبدال السماعات، ننصح باالتصال بالموزع لطلب طراز مطابق للطراز األصلي المزود بواسطة فيليبس.

معلومات حقوق الطبع والنشر
كل العالمات التجارية األخرى وأسماء المنتجات عبارة عن عالمات تجارية متعلقة بشركاتها أو مؤسساتها.

أي نسخ غير مصرح به ألية تسجيالت سواء تم تحميلها من اإلنترنت أو إنشائها من االسطوانات الموسيقية يعد انتهاكاً 
لقوانين حقوق الطبع والنشر والمعاهدات الدولية.

إنشاء نسخ بدون تصريح من المواد المحمية بحقوق طبع ونشر، يتضمن ذلك برامج الكمبيوتر، الملفات، المواد اإلذاعية 
ل مخالفة إجرامية. ال يجوز استخدام هذا الجهاز في مثل هذه  والتسجيالت الصوتية، قد يعد انتهاكاً لحقوق الطبع ويشكّ

األغراض.
هذا المنتج محمي بواسطة حقوق ملكية فكرية خاصة من شركة مايكروسوفت. يمنع استخدام أو توزيع هذه التقنية 

خارج نطاق هذا المنتج بدون الحصول على تصريح من شركة مايكروسوفت أو شركة تابعة لشركة مايكروسوفت.
يستخدم مزودو المحتويات تقنية إدارة الحقوق الرقمية مع برنامج Windows Media الموجود في هذا الجهاز  

("WM-DRM") لحماية سالمة محتوياتهم ("Secure Content") لضمان عدم اختالس ملكيتهم الفكرية لهذه 

المحتويات، يتضمن ذلك حقوق الطبع والنشر. يستخدم الجهاز برنامج WM-DRM لتشغيل محتويات  
(Secure Content) ("WM-DRM Software"). في حالة تعرض آمان برنامج WM-DRM Software في هذا الجهاز 

للخطر، قد تقوم شركة مايكروسوفت بإلغاء حقوق برنامج WM-DRM Software (سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب 
مالكي المحتوى اآلمن ("Secure Content Owners")) إلكتساب ترخيص جديد لنسخ، عرض و/أو تشغيل المحتوى اآلمن 

(Secure Content). قد يمنع إلغاء الحقوق أيضاً قدرة الجهاز على نقل، نسخ، عرض و/أو تشغيل المحتوى اآلمن 

(Secure Content) الذي تم تخزينه سابقاً على الجهاز. ال يقوم إلغاء الحقوق بتعديل قدرة برنامج

WM-DRM Software لتشغيل المحتوى الغير محمي. يتم إرسال قائمة برنامج WM-DRM Software الملغاة 

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

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

.(Secure Content)

في حالة اإللغاء، ستحاول فيليبس توفير تحديثات للبرامج الستعادة بعض أو كامل قدرة الجهاز على نقل، تخزين، الوصول، 
نسخ، عرض و/أو تشغيل المحتوى اآلمن (Secure Content). على الرغم من ذلك، ال تقع مسؤولية القدرة على إنشاء هذه 

التحديثات فقط على عاتق شركة فيليبس. ال تضمن شركة فيليبس توافر تحديثات البرامج بعد اإللغاء. في حالة عدم توفر 
التحديثات، لن يستطيع الجهاز نقل، تخزين، نسخ، عرض و/أو تشغيل المحتوى اآلمن (Secure Content) - يتضمن ذلك 

أيضاً المحتوى اآلمن (Secure Content) الذي تم تخزينه سابقاُ على الجهاز.
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باإلضافة إلى ذلك، حتى مع توافر تحديثات البرامج، قد ال تتمكن هذه التحديثات من تمكين الجهاز إلجراء نقل، تخزين، نسخ، 
عرض، و/أو تشغيل المحتوى اآلمن (Secure Content) الذي تم تخزينه سابقاً على الجهاز. في بعض الحاالت قد تستطيع 

نقل المحتوى من الكمبيوتر. وفي حاالت أخرى، قد تضطر إلعادة شراء المحتوى اآلمن (Secure Content) مرة أخرى.
خالصة األمر - قد تقوم شركة مايكروسوفت، مالكي المحتوى اآلمن (Secure Content)، موزعي المحتوى اآلمن بمنع 

الوصول، أو تقييد الوصول إلى المحتوى اآلمن (Secure Content). قد يقوموا أيضاً بتعطيل قدرة الجهاز على نقل، تخزين، 
نسخ، عرض و/أو تشغيل المحتوى اآلمن (Secure Content) حتى بعد شرائه والحصول عليه. ليس ضرورياً الحصول 
 Secure) على موافقتك، أو موافقة فيليبس ألي منهم لمنع، إيقاف أو بصورة أخرى تقييد الوصول إلى المحتوى اآلمن

Content) أو لتعطيل قدرة الجهاز على نقل، تخزين، نسخ، عرض و/أو تشغيل المحتوى اآلمن (Secure Content). ال 

.(Secure Content) تضمن فيليبس قدرتك على نقل، تخزين، الوصول، نسخ، عرض، و/ أو تشغيل المحتوى اآلمن
برنامج Window Media وشعار Windows عالمات تجارية مسجلة لشركة مايكروسوفت في الواليات المتحدة و/أو الدول 

األخرى.

تسجيل البيانات
تلتزم شركة فيليبس بتحسين جودة الجهاز الخاص بك وتوفير األفضل لمستخدم جهاز فيليبس. لفهم نمط استخدام 

هذا الجهاز، يقوم هذا الجهاز بتسجيل بعض المعلومات / البيانات على مساحة الذاكرة غير قابلة للمسح في هذا الجهاز. 
تستخدم هذه البيانات لتمييز واكتشاف أي من حاالت الفشل أو المشكالت التي قد تصادف المستخدم أثناء استخدام 
الجهاز. على سبيل المثال، البيانات التي تم تخزينها تمثل، مدة التشغيل في وضع الموسيقى، مدة التشغيل في وضع 
المولف، عدد مرات حدوث انخفاض في مستوى البطارية، الخ. البيانات التي تم تخزينها ال تكشف المحتوى أو الوسائط 

المستخدمة في الجهاز أو مصدر التحميل. يتم استرجاع البيانات التي تم تخزينها واستخدامها فقط في حالة إعادة 
المستخدم الجهاز إلى مركز خدمة فيليبس وذلك فقط لتبسيط اكتشاف األخطاء ومنعها. تتوافر البيانات التي تم تخزينها 

بمجرد طلبها بواسطة المستخدم.

التخلص من المنتج القديم
تم تصنيع المنتج بواسطة مواد ومكونات عالية الجودة، والتي يمكن إعادة تدويرها واستخدامها مرة أخرى.

يشير رمز المشطوب لسلة القمامة ذات العجالت الملصق على الجهاز إلى أن هذا المنتج مغطى بواسطة 
.European Directive 2002/96/EC التوجيهات المجموعة األوروبية

يرجى التأكد من معرفة الطريقة المحلية المتبعة في جمع المنتجات الكهربائية واإللكترونية.
يرجى التصرف طبقا للقواعد المحلية وال تقم بالتخلص من المنتج القديم في صندوق نفايات المنزل العادي. يساعد 

التخلص الصحيح من المنتج القديم على منع حدوث توابع سلبية محتملة للبيئة وصحة اإلنسان.

التعديالت
قد تؤدي التعديالت الغير مصدقة من قبل المصنع إلى إلى إبطال سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.
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تسجيل المنتج  2.2
نوصي بتسجيل المنتج حتى تتمكن من الحصول على ترقيات البرامج مجاناً. لتسجيل المنتج يرجى تسجيل الدخول 

الواليات  في  للمقيمين  في الموقع www.philips.com/register أو www.philips.com/usasupport (بالنسبة 
المتحدة) بحيث يتثنى لنا إعالمكم بمجرد توافر تحديثات جديدة.

المشغل الجديد  2
من خالل المشغل الجديد، يمكنك االستمتاع بالخصائص التالية:

(WMV تنسيق) تشغيل ملفات الفيديو
WMAو MP3 تشغيل ملفات

عرض الصور
FM راديو

التسجيل الصوتي

محتويات عبوة البيع  2.1
يتم تزويد الملحقات التالية في عبوة بيع المشغل: 

•
•
•
•
•

USB كابل

قرص مضغوط يحتوي على برنامج Windows Media Player 11، برنامج دليل البدء السريع
 ،MediaConverter for Philips برنامج ،Philips Device Manager

دليل المستخدم، واألسئلة الشائعة

سماعات الرأس المشغل
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هـ

ط

و

ز

ح

ي

أ ب ج د

البدء  3
نظرة عامة على عناصر التحكم وأطراف التوصيل  3.1

قفل كل المفاتيح عدا مفتاحا الصوت القفلأ
إعادة تعيينب
ج

USB موصل
مقبس سماعات الرأسpد

التحكم في مستوى الصوت- Vol +هـ
اضغط للوصول إلى القائمة / العودة MENUو

للقائمة السابقة
بدء أو إيقاف التسجيل الصوتي

اضغط إلضافة أغنية إلى قائمة التشغيل Playlistز
السريع

ضغط سريع لتشغيل/إيقاف مؤقت y / ;2ح
ملفات الصوت/الفيديو، ضغط مع 

االستمرار للتشغيل/إيقاف التشغيل

العودة لمستوى سابق في قائمة أو إنهاء 1ط
الوظيفة

أثناء تشغيل األغاني/ الفيديو / 
التسجيالت الصوتية، اضغط لالنتقال 

إلى األغنية / الفيديو / التسجيل الصوتي 
السابق، أو اضغط مع االستمرار لإلرجاع

االنتقال للمستوى التالي في قائمة أو 2
تحديد وظيفة

أثناء تشغيل األغاني / الفيديو / 
التسجيالت الصوتية، اضغط لالنتقال 

إلى األغنية / التسجيل الصوتي التالي، أو 
اضغط مع االستمرار للتقديم السريع

التمرير باتجاه أعلى القائمة3
التمرير باتجاه أسفل القائمة4

الميكروفوني
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القائمة الرئيسية  3.2

تثبيت البرامج  3.3
 هـام تأكد من تثبيت البرامج الموجودة على القرص المضغوط المزود قبل توصيل المشغل.

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

معالج دقيق Pentium III 800MHz أو أعلى
ذاكرة سعة ٢٥٦ ميغابايت

مساحة خالية على القرص الصلب ٢٠٠ ميغابايت
اتصال باإلنترنت (مفضل)

برنامج Microsoft Internet Explorer 6.0 أو أعلى
محرك أقراص مدمجة

USB منفذ

•
•
•
•
•
•
•
•

 هـام تحتاج إلى حزمة البرامج Windows XP Service Pack 2 لتثبيت وتشغيل هذا البرنامج.
في حالة عدم تثبيتها على الكمبيوتر، سيتم طلب تثبيت حزمة البرامج Service Pack. يرجى تثبيت حزمة البرامج ثم 

إكمال تثبيت البرامج الخاصة بالمشغل وعندئذ فقط يمكنك توصيل المشغل بالكمبيوتر. 
من الضروري التأكد من التشغيل الصحيح للمشغل عند التوصيل مع الكمبيوتر.

أدخل القرص المضغوط المزود مع الجهاز في محرك األقراص المضغوطة في جهاز الكمبيوتر.
 ،Windows Media Player اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة إلكمال عملية تثبيت برامج

.Philips Device Managerو MediaConverter for Philips
في حالة عدم بدء برنامج التثبيت تلقائياً، استعرض محتويات القرص المضغوط من خالل برنامج 

.(.exe) وشغل البرنامج بالنقر المزدوج على الملف بامتداد Windows Explorer

هل فقدت القرص المضغوط؟ ال تقلق يمكنك تنزيل محتويات القرص المضغوط من موقع   
www.philips.com/support أو www.philips.com/usasupport (للمقيمين في الواليات المتحدة).

 ١
 ٢

 ٣

الوظيفةالقائمة
مشاهدة الفيديو فيديو

عرض الصور الصور

تشغيل أغاني الملفات الرقمية موسيقى

االستماع إلى راديو FM الراديو

إنشاء أو االستماع إلى التسجيالت الصوتية تسجيالت صوتية

تخصيص إعدادات المشغل إعدادات

االنتقال إلى شاشة التشغيل التشغيل اآلن
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التوصيل والشحن  3.4
سيتم شحن المشغل بمجرد توصيله مع الكمبيوتر. 

استخدام كابل USB المزود  3.4.1

 

وصل كابل USB المزود مع الكمبيوتر للقيام بشحن المشغل والتمكن من نقل البيانات. يجب أن يحتوي الكمبيوتر على 
إمكانات طاقة عالية للتمكن من القيام بعملية شحن المشغل.

 مالحظة
اشحن المشغل لمدة ٥ ساعات على األقل قبل المرة األولى لالستخدام.

سيتم شحن البطارية* تماماً (١٠٠٪) بعد ٤ ساعات.
. يتم شحن المشغل بشكل تام عند توقف الرسوم المتحركة الخاصة بالشحن وعرض الرمز 

يتيح لك المشغل المشحون بشكل تام تشغيل ملفات الموسيقى لمدة ١٥ ساعة* أو تشغيل ملفات الفيديو 
لمدة ٤ ساعات*.

البطاريات القابلة للشحن لها عدد محدود من مرات الشحن وقد يكون من الضروري استبدالها في آخر األمر. يختلف   *
عمر البطارية وعدد مرات الشحن حسب االستخدام واإلعدادات.
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مؤشر مستوى طاقة البطارية  3.4.2
يتم اإلشارة إلى مستويات الطاقة التقريبية للبطارية كالتالي:

 البطارية ممتلئة
 البطارية ثلثا ممتلئة

 البطارية نصف ممتلئة
 مستوى طاقة البطارية منخفض

 البطارية فارغة

 مالحظة عندما تكون البطارية فارغة تقريباً، يومض مؤشر  بطارية منخفضة. سيتم إيقاف تشغيل المشغل 
في أقل من ٦٠ ثانية. سيقوم المشغل بحفظ كل اإلعدادات والتسجيالت التي لم يتم إتمامها قبل إيقاف التشغيل.

نقل ملفات الموسيقى والصور  3.5
يمكنك نقل ملفات الموسيقى والصور إلى المشغل من خالل برنامج Windows Media Player. للحصول على مزيد من 
التفاصيل، راجع قسم تنظيم ونقل ملفات الموسيقى والصور من خالل برنامج Windows Media Player 11 في 

هذا الدليل.
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من خالل خيار تحويل إلى: في الجزء السفلي من الشاشة، حدد الجهاز الحالي، سيتم تخزين المحتويات مباشرة على 
المشغل المتصل.

اضغط على زر إضافة وسائط لتحديد ملفات الفيديو.
اضغط على فتح عند العثور على ملفات الفيديو الموجودة على الكمبيوتر المراد تقلها إلى المشغل. يمكنك أيضاً 

إضافة المزيد من ملفات الفيديو.
أو

حدد الملفات من خالل برنامج Windows explorer ثم قم بسحب الملفات وإفالتها في شاشة برنامج 
.MediaConverter for Philips

اضغط على تحويل.

 مالحظة سيتم تحويل الملفات أوالً إلى التنسيق المعتمد بواسطة المشغل حسب الحاجة.

سيتم نقل كل الملفات التي تم تحويلها إلى المشغل.  <

 ٣

 ٤
 ٥

 ٦

٧

٥

٤

نقل ملفات الفيديو  3.6
 هام إذا كان لديك ملفات فيديو محمية بواسطة DRM على الكمبيوتر، تأكد من تشغيلها مرة واحدة على األقل 

من خالل برنامج Windows Media Player قبل نقلها إلى المشغل من خالل برنامج 
.MediaConverter for Philips

استخدم برنامج MediaConverter for Philips لتحويل ملفات الفيديو إلى حجم الشاشة المناسب 
ونقل ملفات الفيديو من الكمبيوتر إلى المشغل. يقوم البرنامج بتحويل ملفات الفيديو إلى التنسيق والدقة 

الصحيحة قبل نقل الملفات إلى المشغل بحيث يتم ضمان تشغيلها على المشغل بدون أية عقبات.

وصل المشغل مع الكمبيوتر باستخدام كابل USB المزود.
ابدأ برنامج MediaConverter for Philips بالنقر على الرمز المقابل له على سطح المكتب.

 مالحظة عملية تحويل ونقل ملفات الفيديو تستغرق فترة من الوقت وتعتمد سرعة العملية على تكوين جهاز الكمبيوتر. 
يرجى االنتظار حتى انتهاء العملية.

 ١
 ٢
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القفل  3.7.3
يحتوي المشغل على مفتاح قفل لمنع حدوث أي إجراء مفاجئ. عند تحريك مفتاح القفل إلى الموضع  أثناء تشغيل 

المشغل، يظهر الرمز  على الشاشة ويتم تعطيل كل مفاتيح الوظائف عدا مفتاح + VOL - لضبط مستوى الصوت. 
حرك مفتاح القفل إلى موضع إلغاء القفل وستعود كل المفاتيح للعمل بالطريقة المعتادة.

يتم توضيح تقدم عملية التحويل والنقل

االستمتاع بالمشغل  3.7
التشغيل واإليقاف  3.7.1

.Philips للتشغيل، اضغط على ;2 حتى ظهور شاشة الترحيب
إليقاف التشغيل، اضغط مع االستمرار على ;2 حتى يختفي أي عرض على الشاشة.

 تلميح سيتوقف المشغل تلقائياً في حالة عدم وجود أية عملية أو موسيقى أو فيديو للتشغيل لمدة ١٠ دقائق.

التنقل خالل القائمة  3.7.2
يحتوي المشغل على نظام قائمة تنقل إلرشادك خالل اإلعدادات والعمليات المختلفة.

 ١

 ٧

الكيفيةاإلجراء
اضغط على 1 أو MENUاالنتقال إلى القائمة السابقة
اضغط مع االستمرار على MENUاالنتقال إلى القائمة الرئيسية

اضغط على 1 أو 2استعراض القوائم
اضغط على 3 أو 4التمرير خالل القائمة

اضغط على 2تحديد خيار
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تنظيم ونقل ملفات الموسيقى والصور من خالل   4
Windows Media Player 11 برنامج

Windows Media Player 11 حول برنامج  4.1
على الرغم من تشغيل المشغل مع برنامج Windows Media Player 10، ننصح باستخدام برنامج 

Windows Media Player 11 للحصول على المزيد من تحسينات الوسائط على كل من الكمبيوتر والمشغل. 

Windows Media Player 11 برنامج شامل يمكنك من خالله التشغيل وإنشاء التسجيالت الصوتية حيث يتيح لك 
تشغيل األقراص المضغوطة، نسخ أغاني األقراص المضغوطة إلى القرص الصلب، نقل ملفات الوسائط إلى المشغل والمزيد من 
العمليات األخرى. يتناول هذا الفصل بالشرح الخطوات التي تحتاجها إلجراء عملية اإلعداد بنجاح ونقل ملفات الموسيقى والصور 
إلى المشغل. للحصول على مزيد من المعلومات راجع تعليمات برنامج Windows Media Player على الكمبيوتر أو قم بزيارة 

www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/faq/default.mspx موقع الويب

 هام تأكد من تثبيت برنامج Windows Media Player 11 المزود على القرص المضغوط المزود في عبوة 
البيع للتمكن من نقل ملفات الموسيقى والصور.

على الرغم من إتاحة برنامج Windows Media Player نقل ملفات الفيديو من الكمبيوتر إلى المشغل، يرجى 
استخدام برنامج MediaConverter for Philips المزود على القرص المضغوط المزود في عبوة البيع للقيام 

ملفات  بنقل ملفات الفيديو. للحصول على مزيد من المعلومات حول نقل ملفات الفيديو، راجع قسم 3.6 نقل 
الفيديو.

 هام يجب تسجيل الدخول بصالحيات إداري النظام أو عضو في مجموعة إداري النظام للتمكن من إجراء العمليات 
 www.microsoft.com التالية. للحصول على مزيد من المعلومات، قم بزيارة موقع الويب
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قبل تثبيت برنامج Windows Media Player 11 (اختياري)  4.1.1
حسب الضرورة، قبل تثبيت برنامج Windows Media Player 11، انتقل إلى برنامج Windows Update وقم 

بتثبيت التحديثات ذات األولوية العالية المتوفرة بالنسبة للكمبيوتر.
قم بإجراء الخطوات التالية إذا أردت حفظ معلومات الوسائط وتصنيفات الفنانين في ملفات الوسائط، باإلضافة إلى عمل 

نسخة احتياطية من البيانات الحالية:

من خالل برنامج Windows Media Player 10، انقر فوق Tools (أدوات) ثم حدد Options (خيارات).
 Maintain my star ratings as global (مكتبة) حدد مربع االختيار Library انقر فوق عالمة التبويب

الوسائط). ملفات  في  عمومية  كتصنيفات  الفنانين  تصنيفات  ratings in the media files (حفظ 
سيتم حفظ تصنيفات المستخدم الخاصة بأغانيك في ملفات الوسائط بدل من ملف قاعدة بيانات المكتبة (قد   <

تستغرق العملية بعض الدقائق).

معلومات  انقر فوق Tools (أدوات) ثم أنقر فوق Process media information now (معالجة 
الوسائط اآلن).

تعمل هذه الخطوة على تأكيد حفظ التصنيفات الخاصة بك في ملفات الوسائط فوراً (وأي تغييرات تمت على   <
معلومات الوسائط األخرى).

الملحقة) >  البرامج) > Accessories (البرامج  حدد قائمة Start (ابدأ) > All Programs (كافة 
االحتياطي) لعمل نسخة احتياطية من البيانات  النظام) > Backup (النسخ  System Tools (أدوات 

الحالية.

 ١
 ٢

 ٣

 ٤
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.Windows Media Player 11 اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة إلكمال تثبيت برنامج
 مالحظة في حالة ظهور المربعات الحوارية التالية أثناء عملية التثبيت، اقرأ المحتويات النصية قبل متابعة عملية 

التثبيت:

الصحة) للمتابعة. من  انقر فوق Validate (التحقق 

 ٢

 ٣

Windows Media Player 11 تثبيت برنامج  4.1.2
أدخل القرص المضغوط المزود في عبوة البيع في محرك األقراص المضغوطة في جهاز الكمبيوتر.  ١

 مالحظة في حالة عدم بدء برنامج التثبيت تلقائياً، استعرض محتويات القرص المضغوط من خالل برنامج 
.(.exe) وشغل البرنامج بالنقر المزدوج على الملف بامتداد Windows Explorer
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انقر فوق I Accept (أوافق) للمتابعة.

سريعة) وانقر فوق Finish (إنهاء). حدد EXPRESS (إعدادات 

 ٤

 ٥
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 مالحظة يتم تحويل مكتبة الوسائط الحالية إلى برنامج Windows Media Player 11. تستغرق 
العملية بعض الوقت حسب حجم مكتبة الوسائط.

انقر فوق مربعات االختيار لتحديد أنواع الملفات المراد تشغيلها افتراضياً من خالل برنامج  
الكل) ثم انقر فوق Finish (إنهاء). Windows Media Player أو انقر فوق Select all (تحديد 

 ٦
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انقر فوق مربعات االختيار لتحديد خيارات الخصوصية ثم انقر فوق Next (التالي) إلكمال اإلعدادات الضرورية.

Windows Media Player العودة الستخدام إصدار سابق من برنامج  4.1.3
في حالة مواجهة مشكالت مع تشغيل برنامج Windows Media Player 11، يمكنك العودة إلى استخدام 

اإلصدار السابق المثبت سابقاً على الكمبيوتر.

افصل المشغل عن الكمبيوتر.
التحكم). حدد قائمة Start (ابدأ)، ثم انقر فوق Control Panel (لوحة 

إزالة  أو  التحكم)، حدد Add or Remove Programs (إضافة  من خالل Control Panel (لوحة 
البرامج).

حدد برنامج Windows Media Player 11، ثم انقر فوق Remove (إزالة).
يظهر مربع حواري لتأكيد العملية.  <

انقر فوق OK (موافق).
تشغيل). عند انتهاء عملية العودة الستخدام اإلصدار السابق (قد تستغرق بعض الوقت)، انقر فوق Restart (إعادة 

التحكم). حدد قائمة Start (ابدأ)، ثم انقر فوق Control Panel (لوحة 
إزالة  أو  التحكم)، حدد Add or Remove Programs (إضافة  من خالل Control Panel (لوحة 

البرامج).
حدد برنامج Windows Media Format 11 Runtime، ثم انقر فوق Remove (إزالة).

يظهر مربع حواري لتأكيد العملية.  <
انقر فوق OK (موافق). 

يظهر مربع حواري آخر لتأكيد العملية.  <
انقر فوق OK (موافق).

 ٧

 ١
 ٢
 ٣

 ٤

 ٥
 ٦
 ٧
 ٨

 ٩

 ١٠

 ١١
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تشغيل). عند انتهاء عملية العودة الستخدام اإلصدار السابق (قد تستغرق بعض الوقت)، انقر فوق Restart (إعادة 
التحكم). حدد قائمة Start (ابدأ)، ثم انقر فوق Control Panel (لوحة 

إزالة  أو  التحكم)، حدد Add or Remove Programs (إضافة  من خالل Control Panel (لوحة 
البرامج).

حدد برنامج Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0، ثم انقر فوق 
Remove (إزالة).

البرامج). تحديثات  إزالة  اتبع التعليمات المعروضة في Software Update Removal Wizard (معالج 
عند ظهور المربع الحواري Wudf01000 لتأكيد العملية، انقر فوق Yes (نعم) للمتابعة. عند اكتمال عملية إزالة 

البرامج (قد تستغرق بعض الوقت)، انقر فوق Finish (إنهاء).

معلومات حول العودة الستخدام إصدار سابق من برنامج     4.1.4
Windows Media Player

في حالة العودة إلى استخدام اإلصدار السابق من برنامج Windows Media Player، ولم يتم استكشاف المشغل 
بواسطة نظام التشغيل Windows أو برنامج Windows Media Player، قم بإجراء الخطوات التالية:

قم بتشغيل المشغل مع توصيله بالكمبيوتر بواسطة كابل USB المزود.
الكمبيوتر)، ثم انقر فوق Manage (إدارة). انقر بزر الماوس األيمن فوق My Computer (جهاز 

الجهاز). من خالل جزء المعاينة األيسر (األيمن في حالة النسخة العربية) انقر فوق Device Manager (إدارة 
 Portable من خالل جزء المعاينة األيمن (األيسر في حالة النسخة العربية) انقر فوق العالمة "+" بجانب

محمولة). Devices (أجهزة 
التثبيت). انقر بزر الماوس األيمن فوق GoGear SA60xx، ثم انقر فوق Uninstall (إلغاء 

في مربع الحوار التأكيدي انقر فوق OK (موافق) إللغاء تثبيت المشغل.
افصل المشغل عن الكمبيوتر، تأكد من استمرار تشغيل المشغل ثم قم بتوصيله بالكمبيوتر مرة أخرى.

سيقوم نظام التشغيل Windows باستكشاف الجهاز وإعادة تثبيته تلقائياً. في خالل دقيقة أو دقيقتين، يعاد ظهور جهاز   <
GoGear SA60xx في قسم Portable Devices (األجهزة المحمولة) في Device Manager (إدارة الجهاز).

نقل ملفات الموسيقى والصور  4.2
.Windows Media Player يمكنك عرض وإدارة ملفات الموسيقى والصور من خالل برنامج

 ١٢
 ١٣
 ١٤

 ١٥

 ١٦
 ١٧

 ١
 ٢
 ٣
 ٤

 ٥
 ٦
 ٧

 هام نوصي باستخدام برنامج Windows Media Player لنقل ملفات الموسيقى والصور إلى المشغل. 
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Windows Media Player إضافة ملفات الموسيقى والصور إلى مكتبة برنامج  4.2.1
افتراضياً، يقوم برنامج Windows Media Player بتحميل كل ملفات الموسيقى والصور المخزنة في مجلد 

My Music وMy Photos إلى المكتبة. عند إضافة ملفات جديدة إلى المجلدين، سيتم إضافة تلك الملفات تلقائياً 
إلى المكتبة.

إضافة ملفات الموسيقى والصور المخزنة في مكان آخر على الكمبيوتر أو على جهاز كمبيوتر على شبكة االتصال

البرامج) > Windows Media Player لفتح برنامج  حدد قائمة Start (ابدأ) > All Programs (كافة 
.Windows Media Player

إلى  انقر على السهم الموجود أسفل عالمة التبويب Library (مكتبة) وحدد ... Add to Library (إضافة 
المكتبة ...)

.(... المكتبة  إلى  يظهر مربع الحوار Add to Library (إضافة   <

متقدمة) لتوسيع مربع الحوار. انقر فوق Advanced Options>> (خيارات 

 ١

 ٢

 ٣
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انقر فوق ...Add (إضافة...)
مجلد). يظهر مربع الحوار Add folder (إضافة   <

حدد المجلد الذي تحتفظ بداخله بملفات الموسيقى أو الصور وانقر فوق OK (موافق).
انتقل ثانية إلى مربع الحوار Add to Library (إضافة إلى المكتبة) وانقر فوق OK (موافق).

يقوم برنامج Windows Media Player بمسح المجلد وإضافة ملفات الموسيقى أو الصور إلى المكتبة.   <
انقر فوق Close (إغالق) عند انتهاء العملية.

 ٤

 ٥
 ٦

 ٧

التبديل بين مكتبة ملفات الموسيقى والصور في برنامج    4.2.2
Windows Media Player والمشغل

للتبديل بين مكتبة ملفات الموسيقى والصور، انقر فوق الجزء األيسر العلوي (األيمن العلوي في حالة النسخة العربية) في 
برنامج Windows Media Player وحدد الفئة المراد عرضها.

 تلميح تم تعيين برنامج Windows Media Player لتخطي ملفات الصوت بحجم أصغر من ١٠٠ كيلوبايت. 
 Add to library لضم ملفات أصغر من ١٠٠ كيلوبايت، يمكنك تغيير اإلعدادات االفتراضية من داخل مربع الحوار

(إضافة إلى المكتبة).
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نسخ األغاني من األقراص المضغوطة  4.2.3
إذا أردت نقل ملفات الموسيقى من القرص المضغوط إلى المشغل، يجب إنشاء نسخة رقمية من الملفات الموسيقية أوالً 

على الكمبيوتر. يطلق على هذه العملية نسخ ملفات الموسيقى.

.Windows Media Player ابدأ برنامج
المضغوط) وحدد Format (تنسيق)  القرص  من  انقر على السهم الموجود أسفل عالمة التبويب Rip (نسخ 

الختيار التنسيق المطلوب.

المضغوط) وحدد Bit Rate (معدل  القرص  من  انقر على السهم الموجود أسفل عالمة التبويب Rip (نسخ 
بت) الختيار معدل بت المطلوب.

 ١
 ٢

 ٣

ً. التنسيق المناسب   تلميح ينتج عن معدل بت المرتفع ملفات صوتية بجودة عالية ولكن حجم الملف يصبح كبيرا
.WMA و٦٤ كيلو بت في الثانية لتنسيق MP3 للمشغل هو ١٢٨ كيلو بت في الثانية لتنسيق
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أدخل القرص المضغوط المحتوي على الملفات الصوتية في محرك األقراص المضغوطة في جهاز الكمبيوتر.
 Windows Media Player يتم عرض كل األغاني الموجودة على القرص المضغوط. افتراضياً يقوم برنامج  <

 Rip بنسخ كل األغاني من القرص المضغوط. لتعديل هذا الخيار، انقر على السهم الموجود أسفل عالمة التبويب
القرص  من  المضغوط) وحدد Rip CD Automatically When Inserted (النسخ  القرص  من  (نسخ 

المضغوط تلقائياً عند إدخاله) > Never (أبداً).

 ٤

 هام تأكد من توصيل الكمبيوتر باإلنترنت قبل بدء عملية النسخ من القرص المضغوط بحيث يمكن لبرنامج 
Windows Media Player تنزيل معلومات األلبوم واألغاني من قاعدة البيانات الموسيقية على اإلنترنت. في 

حالة عد توصيل الكمبيوتر باإلنترنت، ستضطر إلى إدخال معلومات األلبوم واألغاني يدوياً.
حيث أن برنامج Windows Media Player ال يتمكن دائماً من تعيين األغنية الصحيحة على القرص المضغوط 

وأيضاً قد ال تحتوي قاعدة البيانات الموسيقية على اإلنترنت على المعلومات الصحيحة (خاصة إذا كان األلبوم حديثاً 
وإذا كانت األلبومات لمطربين مغمورين)، ستضطر إلى تحرير معلومات األلبوم واألغاني يدوياً. راجع قسم تحرير 

.Windows Media Player معلومات األغنية من خالل برنامج
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حدد األغاني المراد نسخها من القرص المضغوط بالنقر على مربعات االختيار.

مضغوط). قرص  من  النسخ  انقر فوق Start Rip (بدء 
.Windows Media Player سيتم تحويل وإضافة األغاني المحددة إلى مكتبة برنامج  <

شراء ملفات الموسيقى من اإلنترنت  4.2.4
إذا أردت شراء الملفات الموسيقية من اإلنترنت، يجب تحديد متجر عبر اإلنترنت.

.Windows Media Player ابدأ برنامج
 Browse all Online Stores وحدد Media Guide انقر على السهم الموجود أسفل عالمة التبويب

إنترنت). على  المتاجر  كافة  (استعراض 
اختر أحد المتاجر واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

 ٥

 ٦

 ١
 ٢

 ٣
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 هامال تقم بفصل المشغل أثناء وجود عملية نقل للملفات قيد التنفيذ. في حالة فصل المشغل، لن يتم استكمال 
عملية النقل وقد يتعذر على نظام التشغيل Windows استكشاف المشغل مرة أخرى. لحل هذه المشكلة، 
قم بتنفيذ الخطوات من ١ إلى ٧ في قسم 4.1.4 معلومات حول العودة الستخدام إصدار سابق من برنامج 

.Windows Media Player

 مالحظة حسب موقعك واللغة المستخدمة، قد تختلف قائمة المتاجر عن الموضحة هنا.

.Windows Media Player بعد شراء أغنية أو ألبوم سيظهر في مكتبة برنامج  <
مزامنة محتويات برنامج Windows Media إلى المشغل  4.3

يمكنك نقل ملفات الموسيقى والصور إلى المشغل من خالل برنامج Windows Media Player. وصل المشغل 
ً لمزامنة مكتبة الوسائط إلى  مع الكمبيوتر من خالل كابل USB المزود مع تعيين إعدادات المزامنة وستكون مستعدا

المشغل.
عند توصيل المشغل مع الكمبيوتر للمرة األولى، يقوم برنامج Windows Media Player تلقائياً بتحديد طريقة 

المزامنة (مزامنة تلقائية أو مزامنة يدوية) التي تناسب المشغل.
تلقائية): في حالة وجود مساحة خالية كافية على المشغل (مساحة خالية 4 غيغا بايت على  Automatic (مزامنة 

األقل) وأن محتويات مكتبة الوسائط تالئم المساحة الموجودة على المشغل، سيتم نسخ محتويات مكتبة الوسائط 
تلقائياً بمجرد توصيل المشغل مع الكمبيوتر.

يدوية): إذا كان حجم مكتبة الوسائط ال يالئم المساحة المتوفرة على المشغل، فسيتم طلب تحديد  Manual (مزامنة 
الملفات المطلوبة يدوياً أو قوائم التشغيل المطلوب نقلها إلى المشغل.

إعداد المشغل  4.3.1
.Windows Media Player ابدأ برنامج

قم بتشغيل المشغل ثم توصيله بالكمبيوتر بواسطة كابل USB المزود. 
.Windows Media Player في حالة الطلب، حدد خيار المزامنة باستخدام برنامج  <

في حالة تحديد برنامج Windows Media Player مزامنة الجهاز تلقائياً، انقر فوق Finish (إنهاء). 
سيتم مزامنة مكتبة الوسائط إلى المشغل. وبنفس الطريقة في كل مرة يتم توصيل المشغل بالكمبيوتر، سيتم   <

مزامنة المشغل تلقائياً. يمكنك أيضاً تحديد أولوية المزامنة التلقائية (راجع قسم تحديد وتعيين أولوية محتويات 
المزامنة التلقائية).

في حالة تحديد برنامج Windows Media Player مزامنة الجهاز يدوياًً، انقر فوق Finish (إنهاء). 
في هذه الحالة تحتاج إلى النقر فوق عالمة التبويب Sync (مزامنة) وتحديد الملفات وقوائم التشغيل المراد   <

مزامنتها يدوياً (راجع قسم 4.3.4 تحديد ملفات وقوائم التشغيل لوضع المزامنة اليدوية).

 ١
 ٢

 ٣

 ٤
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التبديل بين المزامنة التلقائية والمزامنة اليدوية  4.3.2
بعد االنتهاء من تعيين إعدادات المشغل للمرة األولي، حسب تفضيالتك يمكنك التبديل بين المزامنة التلقائية والمزامنة 

اليدوية.

 < Philips GoGear SA60xx (مزامنة)، وحدد Sync انقر على السهم الموجود أسفل عالمة التبويب
المزامنة). Set Up Sync (إعداد 

تلقائياً). الجهاز  هذا  حدد أو قم بإلغاء تحديد مربع االختيار Sync this device automatically (مزامنة 
تحديد وتعيين أولوية محتويات المزامنة التلقائية  4.3.3

في حالة تحديد برنامج Windows Media Player مزامنة الجهاز تلقائياً، يمكنك اختيار عدم مزامنة كل محتويات 
مكتبة الوسائط. يمكنك اختيار المحتويات المراد مزامنتها من بين قوائم التشغيل الموجودة حالياً أو إنشاء قوائم تشغيل 

جديدة. ستتم مزامنة قوائم التشغيل المحددة إلى المشغل في كل مرة يتم فيها توصيل المشغل بالكمبيوتر.

 < Philips GoGear SA60xx (مزامنة) وحدد Sync انقر على السهم الموجود أسفل عالمة التبويب
المزامنة). Set Up Sync (إعداد 

الجهاز). يظهر مربع الحور Device Setup (إعداد   <
المتوفرة)، حدد قوائم التشغيل المراد مزامنتها  التشغيل  من خالل جزء المعاينة Available playlists (قوائم 

وانقر فوق Add (إضافة).

 ١

 ٢

 ١

 ٢
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تحديد ملفات وقوائم التشغيل لوضع المزامنة اليدوية  4.3.4
في حالة القيام بالمزامنة اليدوية، يجب إنشاء قائمة بالملفات وقوائم التشغيل المراد مزامنتها. يمكنك أيضاً تبديل 

الملفات الموجودة في قوائم التشغيل المراد مزامنتها. 

.Windows Media Player ابدأ برنامج
قم بتشغيل المشغل ثم توصيله بالكمبيوتر بواسطة كابل USB المزود.

انقر فوق عالمة التبويب Sync (مزامنة).
اسحب الملفات وقوائم التشغيل المراد مزامنتها من جزء المعاينة Contents (المحتويات) إلى جزء المعاينة 

المزامنة). يمكنك أيضاً النقر بزر الماوس األيمن فوق الملف أو قائمة التشغيل وتحديد  Sync List (قائمة 
المزامنة"). "قائمة  إلى  "Add to "Sync List (إضافة 

 ١
 ٢
 ٣
 ٤

جديدة) واتبع الخطوات  تلقائية  تشغيل  إلنشاء قائمة تشغيل، انقر فوق New Auto Playlist (قائمة 
الموضحة على الشاشة لتعيين أنواع ملفات قائمة التشغيل التلقائية (لمزيد من المعلومات حول كيفية إنشاء 

قائمة تشغيل تلقائية، راجع قسم 4.4.2 إنشاء قائمة تشغيل تلقائية).
المراد  التشغيل  إلزالة قائمة تشغيل، انقر فوق قائمة التشغيل المطلوبة في قائمة Playlists to sync (قوائم 

مزامنتها)، ثم انقر فوق Remove (إزالة).
مزامنتها) حدد قائمة تشغيل وانقر فوق  المراد  التشغيل  من خالل جزء المعاينة Playlists to sync (قوائم 

سهمي Priority (األولوية) لتنظيم القوائم حسب ترتيب المزامنة المطلوب. 

في حالة امتالء المشغل قبل اكتمال عملية المزامنة، فإن الملفات وقوائم التشغيل ذات األولوية المنخفضة يتم   <
تجاوز مزامنتها.

 ٣

 ٤

 ٥

 تلميح في حالة وجود مساحة تخزين محدودة على المشغل أو إذا كان حجم مكتبة الوسائط أكبر من المساحة 
المتوفرة على المشغل، يمكنك تبديل الملفات الموجودة في قوائم التشغيل التي تم تحديدها للمزامنة. للقيام 
مزامنته). بنفس الطريقة في كل مرة يتم  تتم  ما  بذلك، حدد مربع االختيار Shuffle what syncs (تبديل 

توصيل المشغل بالكمبيوتر، سيتم إزالة الملفات الموجودة على المشغل وإضافة الملفات الجديدة (في جزء المعاينة 
مزامنتها) إلى المشغل.  المراد  التشغيل  Playlists to sync (قوائم 

 تلميح للتبديل بين مكتبة ملفات الموسيقى والصور، انقر فوق الجزء األيسر العلوي (األيمن العلوي في حالة 
النسخة العربية) في برنامج Windows Media Player وحدد الفئة المراد عرضها.
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المزامنة)، تحقق من مالئمة حجم الملفات المحددة مع المساحة المتوفرة  في جزء المعاينة Sync List (قائمة 
على المشغل. إذا لزم األمر، قم بإزالة بعض العناصر من القائمة.

 Remove from List (قائمة المزامنة)، ثم حدد Sync List إلزالة العناصر، انقر بزر الماوس األيمن فوق جزء المعاينة
القائمة). من  (إزالة 

المزامنة) إلى المشغل. المزامنة) لنقل عناصر Sync List (قائمة  انقر فوق زر Start Sync (بدء 
.Windows Media Player يتم عرض حالة التقدم في الجزء السفلي األيمن لبرنامج  <

 ٥

 ٦

 ٧

 تلميح إذا كانت األغنية المراد مزامنتها محمية، سيتم طلب ترقية مكونات الحماية الموجودة على الكمبيوتر. عند 
حدوث ذلك، قم بتشغيل األغنية بواسطة برنامج Windows Media Player وعند الطلب قم باتباع الخطوات 

الموضحة على الشاشة لترقية مكونات الحماية. بعد ترقية مكونات الحماية، قم بمزامنة الملف مرة أخرى إلى 
المشغل.
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المزامنة). إذا أردت إيقاف عملية النقل، انقر فوق Stop Sync (إيقاف   ٨

تبديل عناصر المزامنة اليدوية على المشغل  4.3.5
المزامنة) في برنامج Windows Media Player على استكشاف  عناصر  تعمل خاصية Shuffle Sync (تبديل 

المساحة المتوفرة على المشغل وتحميل الجهاز بعينة عشوائية من الملفات. 

.Windows Media Player ابدأ برنامج
قم بتشغيل المشغل ثم توصيله بالكمبيوتر بواسطة كابل USB المزود.

 Shuffle "Philips GoGear SA60xx" (مزامنة) وحدد Sync انقر على السهم الموجود أسفل عالمة التبويب
.("Philips GoGear SA60xx" (تبديل 

.ً عند ظهور مربع الحوار، انقر فوق زر Yes (نعم) لبدء عملية المزامنة. وإال ستبدأ عملية المزامنة فورا
.Windows Media Player يتم عرض حالة التقدم في الجزء السفلي األيمن لبرنامج  <

إليقاف المزامنة، انقر على السهم الموجود أسفل عالمة التبويب Sync (مزامنة) وحدد   
 "Philips GoGear مع  المزامنة  "Stop Sync to "Philips GoGear SA60xx (إيقاف 

.(SA60xx"

 ١
 ٢
 ٣

 ٤

 ٥

 تلميح للتحديد المتعدد للملفات، انقر فوق ملف واحد ثم اضغط على مفتاح CTRL في لوحة المفاتيح ثم انقر 
فوق الملفات األخرى المراد تحديدها.

للتحديد المتعدد للملفات المتتابعة، انقر فوق الملف األول ثم اضغط على مفتاح SHIFT في لوحة المفاتيح ثم 
انقر فوق الملف األخير في قائمة الملفات المراد تحديدها.

لتحديد كل الملفات، انقر فوق أي ملف لتمييزه ثم اضغط مع االستمرار على مفتاحي CTRL + A في لوحة 
المفاتيح. 
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نسخ الملفات من المشغل إلى الكمبيوتر  4.3.6
يدعم المشغل عملية المزامنة العكسية والتي تتيح لك نسخ الملفات من المشغل إلى الكمبيوتر عبر برنامج 

.Windows Media Player

.Windows Media Player ابدأ برنامج
قم بتشغيل المشغل ثم توصيله بالكمبيوتر بواسطة كابل USB المزود.

انقر فوق Philips GoGear SA60xx في جزء المعاينة األيسر (األيمن في حالة النسخة العربية).
حديثاً)،  يمكنك استعراض محتويات المشغل من خالل طرق عرض متعددة مثل Recently Added (مضاف   <

Artist (المؤدي)، Album (األلبوم)، Songs (أغاني) والمزيد.

سيتم عرض محتويات المشغل في جزء المعاينة Contents (المحتويات).

 ١
 ٢
 ٣

انتقل إلى الملف أو قائمة التشغيل المراد نسخها من المشغل إلى الكمبيوتر.
جهاز). من  انقر بزر الماوس األيمن فوق الملف أو قائمة التشغيل وحدد Copy from Device (نسخ 

 Windows Media Player إدارة قائمة تشغيل برنامج  4.4
تتيح لك قوائم التشغيل إنشاء تشكيلة متنوعة من ملفات األغاني أو الصور حسب تفضيالتك بحيث تستمتع بساعات 
من االستماع أو المشاهدة. يمكنك إنشاء قوائم تشغيل عادية أو تلقائية تحتوي على األغاني، الصور أو تشكيلة متنوعة 

.Windows Media Player 11 منهما باستخدام برنامج

إنشاء قائمة تشغيل عادية  4.4.1
قائمة  انقر على السهم الموجود أسفل عالمة التبويب Library (مكتبة) وحدد Create Playlist (إنشاء 

تشغيل).
عنوان)  بال  تشغيل  يظهر مربع الحوار Untitled Playlist (قائمة   <

 ٤
 ٥

 ١

 تلميح للتبديل بين مكتبة ملفات الموسيقى والصور، انقر فوق الجزء األيسر العلوي (األيمن العلوي في حالة 
النسخة العربية) في برنامج Windows Media Player وحدد الفئة المراد عرضها.
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ً لقائمة التشغيل. عنوان) وأدخل اسماً جديدا بال  تشغيل  انقر فوق Untitled Playlist (قائمة 

إلضافة عناصر إلى قائمة التشغيل، قم بسحب العناصر من جزء المعاينة Contents (المحتويات) وإفالتها في جزء 
المعاينة List (القائمة). يمكن أن تحتوي قائمة التشغيل على األغاني والصور معاً.

 ٢

 ٣

 تلميح للتبديل بين مكتبة ملفات الموسيقى والصور، انقر فوق الجزء األيسر العلوي (األيمن العلوي في حالة 
النسخة العربية) في برنامج Windows Media Player وحدد الفئة المراد عرضها.

التشغيل). قائمة  عند االنتهاء من إضافة العناصر إلى قائمة التشغيل، انقر فوق زر Save Playlist (حفظ 
إنشاء قائمة تشغيل تلقائية  4.4.2

يمكن لبرنامج Windows Media Player إنشاء قوائم تشغيل تلقائياً حسب العديد من التصنيفات.

انقر على السهم الموجود أسفل عالمة التبويب Library (مكتبة) وحدد Create Auto Playlist (إنشاء 
قائمة تشغيل تلقائية).

جديدة). تلقائية  تشغيل  يظهر مربع الحوار New Auto Playlist (قائمة   <

 ٤

 ١
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أدخل اسماً لقائمة التشغيل التلقائية.

انقر فوق عالمة اإلضافة (+) الخضراء األولى وحدد تصنيفك األول من القائمة المنبثقة.
يتم إدراج التصنيف المحدد.   <

انقر فوق الكلمات المسطرة إلضافة مزيد من التعريف للتصنيف المحدد. 
انقر فوق عالمة اإلضافة (+) الخضراء الثانية والثالثة لتحديد وتعريف مزيد من التصنيفات لقائمة التشغيل التلقائية. 

انقر فوق زر OK (موافق) عند انتهاء العملية. 
تحرير قائمة التشغيل  4.4.3

يمكنك تحرير قوائم التشغيل الحالية في أي وقت.

التشغيل) في جزء المعاينة األيسر (األيمن في حالة النسخة العربية).  انقر فوق Playlists (قوائم 
سيتم عرض كافة قوائم التشغيل في جزء المعاينة Contents (المحتويات).  <

 ٢

 ٣

 ٤
 ٥
 ٦

 ١
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القائمة)  جزء  في  انقر بزر الماوس األيمن فوق قائمة التشغيل المراد تحريرها وحدد Edit in List Pane (تحرير 
من القائمة المنبثقة.

تظهر محتويات قائمة التشغيل في جزء المعاينة List (القائمة).  <
القائمة). من  إلزالة عنصر من قائمة التشغيل، انقر بزر الماوس األيمن فوق العنصر وحدد Remove from List (إزالة 

 List لتغيير ترتيب العناصر في قائمة التشغيل، انقر على العنصر واسحبه إلى الموضع الجديد في جزء المعاينة
(القائمة).

إلضافة عنصر جديد إلى قائمة التشغيل، حدد العنصر من المكتبة مع سحبه إلى جزء المعاينة List (القائمة).
التشغيل). قائمة  عند االنتهاء من تحرير قائمة التشغيل، انقر فوق زر Save Playlist (حفظ 

نقل قوائم التشغيل إلى المشغل  4.4.4
راجع قسم 4.3.4 تحديد ملفات وقوائم التشغيل لوضع المزامنة اليدوية.

 ٢

 ٣

 ٤

 ٥
 ٦
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إدارة الملفات وقوائم التشغيل في برنامج    4.5
Windows Media Player

Windows Media Player البحث عن ملفات الموسيقى أو الصور من خالل برنامج  4.5.1
انقر فوق عالمة التبويب Library (مكتبة).

للبحث عن ملفات الموسيقى، انقر فوق السهم الموجود في الجزء األيسر العلوي (األيمن العلوي في حالة النسخة 
العربية) لبرنامج Windows Media Player وحدد Music (الموسيقى). للبحث عن ملفات الصور حدد 

Pictures (صور).
أدخل كلمات بحث داللية للملفات، مثل اسم األغنية، المؤدي في مربع البحث.

يتم عرض نتائج البحث في جزء المعاينة Contents (المحتويات) بينما تدخل الحروف ويتم تحديث نتائج البحث مع   <
إدخال حرف جديد في كلمات البحث الداللية.

استمر في إدخال كلمات البحث الداللية لتنقيح نتائج البحث.

Windows Media Player حذف الملفات وقوائم التشغيل من مكتبة برنامج  4.5.2
انقر فوق عالمة التبويب Library (مكتبة).

لحذف ملفات الموسيقى، انقر فوق السهم الموجود في الجزء األيسر العلوي (األيمن العلوي في حالة النسخة 
العربية) لبرنامج Windows Media Player وحدد Music (الموسيقى). لحذف ملفات الصور حدد 

Pictures (صور).
انتقل إلى الملف أو قائمة التشغيل المراد حذفها.

انقر بزر الماوس األيمن فوق الملف أو قائمة التشغيل وحدد Delete (حذف).
 Delete from library and my computer فقط) أو المكتبة  من  حدد Delete from library only (حذف 

الكمبيوتر) وانقر فوق OK (موافق). ومن  المكتبة  من  (حذف 

حذف الملفات وقوائم التشغيل من المشغل  4.5.3
يمكنك أيضاً استخدام برنامج Windows Media Player إلدارة الملفات المخزنة على المشغل. عند توصيل 

المشغل بالكمبيوتر، يتم عرض محتويات المشغل في برنامج Windows Media Player. يمكنك حينئذ حذف 
.Windows Media Player الملفات أو قوائم التشغيل، بنفس الطريقة المتبعة مع الملفات المعروضة في برنامج

انقر فوق Philips GoGear SA60xx في جزء المعاينة األيسر (األيمن في حالة النسخة العربية).
 Artist حديثاً)،  يمكنك استعراض محتويات المشغل من خالل طرق عرض متعددة مثل Recently Added (مضاف   <

Songs (أغاني) والمزيد. Album (األلبوم)،  (المؤدي)، 
سيتم عرض محتويات المشغل في جزء المعاينة Contents (المحتويات).

لحذف ملفات الموسيقى، انقر فوق السهم الموجود في الجزء األيسر العلوي (األيمن العلوي في حالة النسخة 
العربية) لبرنامج Windows Media Player وحدد Music (الموسيقى). لحذف ملفات الصور حدد 

Pictures (صور).

 ١
 ٢

 ٣

 ٤

 ١
 ٢

 ٣
 ٤
 ٥

 ١

 ٢
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انتقل إلى الملف أو قائمة التشغيل المراد حذفها.
انقر بزر الماوس األيمن فوق الملف أو قائمة التشغيل وحدد Delete (حذف).

انقر فوق OK (موافق).

إضافة أو تغيير صورة األلبوم  4.5.4
.(JPG من المفضل أن تكون بتنسيق) احصل على صورة األلبوم وخزنها على الكمبيوتر

انقر بزر الماوس األيمن فوق صورة األلبوم وحدد Copy (نسخ).
انتقل إلى برنامج Windows Media Player وحدد األلبوم المراد إضافة صورة إليه أو تغيير صورته.

األلبوم). صورة  انقر بزر الماوس األيمن فوق األلبوم وحدد Paste (لصق 
.Windows Media Player تظهر صورة األلبوم الجديدة في برنامج  <

 ٣
 ٤
 ٥

 ١
 ٢
 ٣
 ٤

 تلميح يمكنك البحث عن صورة األلبوم باستخدام محرك البحث Google Image Search (البحث عن الصور) 
(images.google.com)
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Windows Media Player تحرير معلومات األغنية من خالل برنامج  4.5.5
انقر فوق عالمة التبويب Library (مكتبة).

انتقل إلى األغنية المراد تحريرها.
متقدم) من القائمة  عالمات  انقر بزر الماوس األيمن فوق األغنية وحدد Advanced Tag Editor (محرر 

المنبثقة.

متقدم). عالمات  يظهر مربع الحوار Advanced Tag Editor (محرر   <
حدد عالمة التبويب المناسبة وأدخل المعلومات أو قم بتحرير المعلومات الموجودة.

انقر فوق OK (موافق) لحفظ التغييرات.

 ١
 ٢
 ٣

 ٤

 ٥
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Windows Media Player تنسيق المشغل من خالل برنامج  4.5.6
يمكنك إعادة تنسيق القرص الصلب الخاص بالمشغل لمسح كل البيانات.

.Windows Media Player ابدأ برنامج
قم بتشغيل المشغل ثم توصيله بالكمبيوتر بواسطة كابل USB المزود.

 < Philips GoGear SA60xx (مزامنة) وحدد Sync انقر على السهم الموجود أسفل عالمة التبويب
Format (تنسيق).

 ١
 ٢
 ٣
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تفاصيل التشغيل  5
وضع الموسيقى  5.1

يتم تحميل المشغل مسبقاً ببعض األغاني. يمكنك نقل ملفات الموسيقى الرقمية ومجموعات الصور من الكمبيوتر إلى 
المشغل من خالل برنامج Windows Media Player. يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل حول نقل الموسيقى 

من خالل قسم تنظيم ونقل ملفات الموسيقى والصور من خالل برنامج Windows Media Player 11 في هذا 
الدليل.

عناصر التحكم  5.1.1
أثناء تشغيل األغاني، يمكنك القيام بالتالي:

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

اضغط على 1االنتقال إلى األغنية السابقة
اضغط مع االستمرار على 2التقديم السريع
اضغط مع االستمرار على 1اإلرجاع السريع

اضغط مع االستمرار/سريعاً على مفتاح MENUالعودة لقائمة االستعراض
اضغط على مفتاح + VOLزيادة مستوى الصوت

اضغط على مفتاح - VOLخفض مستوى الصوت
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البحث عن ملفات الموسيقى  5.1.2

من خالل القائمة الرئيسية، حدد  للوصول إلى وضع الموسيقى.
يمكنك البحث من خالل خيارات الموسيقى التالية:

 ١

اضغط على 3 أو 4 للتمرير خالل القائمة.
اضغط على 2 للتحديد أو اضغط على 1 للعودة إلى المستوى السابق.

اضغط على ;2 لتشغيل الملف المحدد.

 ٢
 ٣
 ٤

ً في أي وقت بضغط ;2 على   تلميح ™Superplay يتيح لك تشغيل ملف الموسيقى المحدد أو األلبوم فورا
الملف المحدد.

األغاني بترتيب كل األغاني 
أبجدي

المغنون بترتيب المغنون
أبجدي

األلبومات بترتيب 
أبجدي

األغاني حسب ترتيب 
األلبوم

األلبومات بترتيب األلبومات
أبجدي

األغاني حسب ترتيب 
األلبوم

نوع الموسيقى نوع الموسيقى
بترتيب أبجدي

المغنون بترتيب 
أبجدي

األلبومات بترتيب 
أبجدي

األغاني حسب ترتيب 
األلبوم

مجموعات قوائم قوائم التشغيل
التشغيل

األغاني حسب ترتيب 
التشغيل
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وضع التشغيل  5.1.3
) أو بشكل تكراري (تكرار ١  أو  يمكنك تعيين المشغل بحيث يقوم بتشغيل األغاني بشكل عشوائي (خلط الكل 

.( تكرار الكل 
من خالل القائمة الرئيسية، حدد  > وضع التشغيل.

اضغط على 3 أو 4 للتمرير ألعلى وألسفل خالل قائمة الخيارات.
اضغط على 2 لتحديد خيار.

أثناء تشغيل الموسيقى، يمكنك مشاهدة شاشة وضع التشغيل الموضحة أعاله في وضع التنشيط.

 ١
 ٢
 ٣

من خالل القائمة الرئيسية، حدد  > إعدادات الصوت.
 ،Dance ،HipHop ،Classical ،Jazz ،Funk ،Rock :اضغط على 3 أو 4 للتمرير خالل قائمة الخيارات

مخصص أو إيقاف. يمكنك تحديد أحد خيارات تحسين الصوت.

 مالحظة يتيح لك خيار إعدادات الصوت المخصصة تعيين إعدادات تحسين الصوت المطلوبة من خالل ضبط كل 
.(T) trebleو (H) high ،(M) Mid ،(L) low ،(B) bass لكل من ً إعداد منفردا

اضغط على 2 للتحديد.

 ١
 ٢

 ٣

(DRM) Digital Rights Management مالحظة  معلومات 
إذا كانت لديك أغاني تم شراؤها من اإلنترنت مخزنة على المشغل، قد يتم عرض الرسالة المنبثقة "مشكلة في 
الترخيص" من فترة ألخرى. يرجع السبب وراء هذه الرسالة إلى انتهاء صالحية ترخيص األغنية على المشغل وقد 

يساعد مزامنة المشغل مع الكمبيوتر  على تحديث الترخيص بأحدث المعلومات.

إعدادات الصوت  5.2
يمكنك تعيين المشغل للقيام بتشغيل األغاني من خالل إعدادات تحسين الصوت المختلفة.
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قائمة التشغيل السريع  5.3
قائمة التشغيل السريع الموجودة ضمن قائمة التشغيل عبارة عن قائمة تشغيل يمكنك إنشائها على المشغل أثناء 

التنقل.
يتم عرض كل األغاني في قائمة حسب ترتيب التشغيل داخل قائمة التشغيل. يتم إضافة األغاني الجديدة تلقائياً إلى نهاية 

قائمة التشغيل.

إضافة أغاني إلى قائمة التشغيل السريع  5.3.1
اضغط على مفتاح PLAYLIST يمكنك إضافة األغنية بتمييز اسم األغنية أو أثناء تشغيل األغنية.

تشغيل محتويات قائمة التشغيل السريع  5.3.2
حدد  > قوائم التشغيل > قائمة التشغيل السريع.

حدد قائمة التشغيل واضغط على ;2.
مسح محتويات قائمة التشغيل السريع  5.3.3

يمكنك مسح محتويات قائمة التشغيل تماماً.
اضغط على مفتاح PLAYLIST وحدد مسح "قائمة التشغيل السريع"؟.

حدد مسح لتأكيد مسح كل األغاني الموجودة في قائمة التشغيل السريع، أو حدد إلغاء للعودة إلى القائمة السابقة.
يتم عرض رسالة تمت عملية المسح!.  <

 ١
 ٢

 ١
 ٢

 تلميح سيتم مسح األغاني من قائمة التشغيل السريع ولكن لن يتم حذف األغاني من المشغل.
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قوائم التشغيل األخرى  5.4
يمنكن نقل قوائم التشغيل من الكمبيوتر إلى المشغل من خالل برنامج Windows Media Player. راجع قسم 

إدارة قائمة تشغيل برنامج Windows Media Player - نقل قوائم التشغيل إلى المشغل في هذا الدليل 
للحصول على مزيد من التفاصيل.

حذف قائمة التشغيل من المشغل  5.4.1
يمكنك فقط مسح قوائم التشغيل الموجودة على المشغل (عدا قائمة التشغيل السريع) من خالل برنامج 

.Windows Explorer

وصل المشغل مع الكمبيوتر.
.Windows Explorer في برنامج Philips GoGear أو Philips يتم تعريف المشغل بتسميته  <

انتقل إلى Music (الموسيقى) في حالة برنامج (Windows Media Player 10) أو Playlists (قوائم 
.(Windows Media Player 11) التشغيل) في حالة برنامج

احذف قائمة التشغيل.

 ١

 ٢

 ٣

التشغيل اآلن  5.4.2
يمكنك استعراض مكتبة ملفات الموسيقى و الفيديو أو الصور أثناء االستماع إلى الموسيقى.

انتقل مرة أخرى إلى شاشة التشغيل، اضغط على 1 للعودة إلى القائمة الرئيسية وحدد التشغيل اآلن.

 مالحظة لن يؤدي حذف أي من قوائم التشغيل إلى إزالة األغاني المرتبطة بتلك القوائم من المشغل.
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الفيديو  5.5
.MediaConverter يمكنك تشغيل ملفات الفيديو التي تم تحميلها من الكمبيوتر باستخدام برنامج

البحث عن ملفات الفيديو  5.5.1
من خالل القائمة الرئيسية، حدد  بالضغط على 3 أو 4.

يمكنك البحث من خالل خيارات الفيديو التالية:
 ١

الفيديو بترتيب أبجديكل الفيديو 

اضغط على 2 للوصول إلى مكتبة الفيديو على المشغل.

اضغط على 3 أو 4 لتحديد ملف الفيديو المراد مشاهدته، ثم اضغط على ;2 أو 2 لتشغيل الملف المحدد.

 ٢

 ٣

 مالحظة سيتم تشغيل ملف الفيديو في وضع عرض أفقي لمنحك مشاهدة بكامل مساحة الشاشة.

 تلميح لتنظيم ملفات الفيديو بشكل أفضل، يمكنك إنشاء مجلدات على المشغل من خالل برنامج 
.Windows Explorer

وصل المشغل مع الكمبيوتر.
.Windows Explorer في برنامج Philips GoGear أو Philips يتم تعريف المشغل بتسميته  <

.Videos انتقل إلى مجلد
من خالل برنامج Windows Explorer انقر بزر الماوس األيمن إلنشاء مجلد على المشغل وتسميته.

اسحب ملفات الفيديو المحولة بتنسيق (wmv.) وإفالتها في الجلد الجديد.
يتم عرض مجلدات الفيديو الجديدة ضمن قائمة فيديو في المشغل.

 ١

 ٢
 ٣
 ٤
 ٥
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عناصر التحكم  5.5.2
أثناء تشغيل ملفات الفيديو، يمكنك القيام بالتالي:

الكيفيةاإلجراء
اضغط على ;2تشغيل/إيقاف ملف الفيديو مؤقتاً

استخدم المفتاحين 1 و2 للتقديم واإلرجاع أثناء تشغيل ملف الفيديوالبحث لألمام والخلف
االنتقال إلى ملف الفيديو السابق / 

التالي
اضغط على المفتاحين 1 و2

استخدم المفتاحين + و -ضبط مستوى الصوت
اضغط على MENUالعودة إلى القائمة السابقة
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الصور  5.6
يمكنك عرض صورك المفضلة على المشغل. أثناء استعراض الصور، يمكنك االستماع إلى الموسيقى في نفس الوقت.

نقل الصور من الكمبيوتر إلى المشغل  5.6.1

 

يمكنك نقل ملفات الصور من الكمبيوتر إلى المشغل من خالل برنامج Windows Media Player. راجع قسم 
تنظيم ونقل ملفات الموسيقى والصور من خالل برنامج Windows Media Player 11 في هذا الدليل للحصول 

على مزيد من التفاصيل.

نقل الصور من المشغل إلى الكمبيوتر  5.6.2
وصل المشغل مع الكمبيوتر.

.Windows Explorer في برنامج Philips GoGear أو Philips يتم تعريف المشغل بتسميته  <
انتقل إلى Media (الوسائط) > Pictures (الصور) في حالة برنامج (Windows Media Player 10) أو 

.(Windows Media Player 11) (الصور) في حالة برنامج Pictures
اسحب ملفات الصور وإفالتها في أي مكان تريده على الكمبيوتر.

 ١

 ٢

 ٣



46

 مالحظة يتوافر خالل الحذف أيضاً ضمن القائمة لحذف المغنيون، األلبومات، نوع الموسيقى والمزيد من الخيارات. 
سيقوم اإلجراء بإزالة اإلدخال نهائياً يتضمن ذلك كل المحتويات من المكتبة. إذا كان هذا المحتوى ضمن قائمة تشغيل، 

سيظل اإلدخال ضمن قائمة التشغيل وعند تشغيل قائمة التشغيل سيتم تخطي المحتوى المفقود.

الصور بترتيب أبجديكل الصور 

البحث عن ملفات الصور على المشغل  5.6.3
يتم تنظيم ملفات الصور على المشغل في صورة ألبومات بطريقة مشابهة لألسلوب المستخدم في برنامج 

.Windows Media Player

من خالل القائمة الرئيسية، حدد  باستخدام 3 أو 4.
يمكنك البحث من خالل خيارات الصور التالية:

 ١

حدد مجلد ألبوم الصور المراد عرضه.
ستشاهد عرض مصغر للصور (الشكل ١) داخل مجلد ألبوم الصور.  <

، اضغط على ;2. إذا أردت عرض صورة معينة في وضع العرض الكامل، حدد العرض  لبدء عرض الشرائح، حدد 
اضغط  للصورة،  على ;2 / 2، لبدء عرض الشرائح، اضغط على ;2 مرة أخرى.المصغر 

أثناء عرض الصورة في وضع العرض الكامل، اضغط على 1 / 2 لالنتقال إلى الصورة السابقة / التالية. للعودة إلى 
.MENU القائمة السابقة، اضغط على

حذف الوسائط  5.7
.Windows Explorer يمكنك حذف ملفات الموسيقى، الفيديو أو الصور من خالل الكمبيوتر بواسطة برنامج

 ٢

 ٣

 ٤



47

تسجيالت صوتية  5.8
يمكنك إنشاء تسجيالت صوتية باستخدام المشغل. راجع قسم نظرة عامة على عناصر التحكم وأطراف التوصيل 

لمعرفة موقع ميكروفون التسجيل.

. من خالل القائمة الرئيسية، حدد 
حدد بدء تسجيل صوتي لبدء التسجيل الصوتي.

. يقوم المشغل بعرض شاشة التسجيل الصوتي ويبدأ التسجيل الصوتي تلقائياً  <
اضغط على ;2 لإليقاف المؤقت.

اضغط على 1 إليقاف التسجيل الصوتي وحفظ الملف.
يتم حفظ التسجيل الصوتي على المشغل. (تنسيق اسم الملف: VOICEXXX.WAV حيث XXX رقم   <

.( التسجيل الصوتي الذي يتم توليده تلقائياً

يمكنك إيجاد هذا الملف ضمن  > مكتبة التسجيالت.

تشغيل تسجيالت صوتية  5.8.1

من خالل القائمة الرئيسية، حدد  > مكتبة التسجيالت.

حدد ملف التسجيل الصوتي المراد االستماع إليه.
اضغط على ;2 للتأكيد.

 ١
 ٢

 ٣
 ٤

 ٥

 ١
 ٢
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حذف تسجيالت صوتية  5.8.2
يوفر المشغل خيار حذف كل ملفات التسجيالت الصوتية من المشغل. 

من خالل القائمة الرئيسية، حدد  > مسح المكتبة.
اضغط على ;2 للتأكيد.

يمكنك أيضاً حذف التسجيالت الصوتية بواسطة الكمبيوتر.

وصل المشغل مع الكمبيوتر.
.Window Explorer حدد المشغل من خالل برنامج

VOICE مزدوجاً فوق مجلد ً انقر نقرا
حدد الملفات المرد حذفها واضغط على مفتاح Delete (حذف) في لوحة المفاتيح.

إيداع تسجيالت صوتية على الكمبيوتر  5.8.3
وصل المشغل مع الكمبيوتر.

.Windows Explorer حدد المشغل من خالل برنامج
ستجد مجلد Voice. يحتوي هذا المجلد على التسجيالت الصوتية.  <

قم بنسخ ولصق التسجيالت الصوتية إلى أي مكان على الكمبيوتر.

 ١
 ٢

 ١
 ٢
 ٣
 ٤

 ١
 ٢

 ٣

الراديو  5.9
من خالل القائمة الرئيسية، حدد  للوصول إلى وضع الراديو.

توصيل سماعة الرأس

تستخدم سماعة الرأس المزودة كهوائي للراديو. تأكد من توصيل سماعة الرأس بشكل صحيح للحصول على أفضل 
استقبال.

تحديد تردد FM حسب منطقتك  5.9.1
من خالل القائمة الرئيسية، حدد  > إعدادات الراديو.

خطوة التوليفنطاق الترددالمنطقة
٠٫٠٥ ميغا هرتز٨٧٫٥ - ١٠٨ ميغا هرتزأوروبا

٠٫١ ميغا هرتز٨٧٫٥ - ١٠٨ ميغا هرتزأمريكا
٠٫١ ميغا هرتز٨٧٫٥ - ١٠٨ ميغا هرتزآسيا
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التوليف التلقائي  5.9.2

. حدد توليف تلقائي من خالل قائمة الراديو 
> سيقوم المشغل بالبحث عن المحطات ذات التردد القوي وحفظها تلقائياً حتى ١٠ محطات سابقة اإلعداد.

 ١

 تلميح يمكن إيقاف التوليف التلقائي بالضغط على أي مفتاح عدا مفتاح الصوت.

تشغيل محطة راديو سابقة التعيين وتوليف المحطة  5.9.3
، حدد تعيين مسبق. من خالل قائمة الراديو 

اضغط على 3 أو 4 لالستعراض وتحديد المحطات سابقة التعيين.

بعد تحديد محطة سابقة التعيين، الضغط السريع على 1 / 2 يؤدي إلى التغيير إلى محطة أخرى سابقة التعيين.
يمكنك أيضاً توليف تردد المحطة سابقة التعيين بالضغط مع االستمرار على 3 / 4.

اضغط سريعاً على 3 أو 4 للتحرك خطوة توليف واحدة، اضغط مع االستمرار على 3 أو 4 للبحث عن أقرب إشارة 
قوية.

يشير شريط التردد إلى تغير التردد.
للتأكيد وحفظ اإلشارة، اضغط على ;2.

 ١
 ٢

 ٣
 ٤
 ٥

 ٦
 ٧
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اإلعدادات  5.10
تتيح لك قائمة اإلعدادات ضبط وتعيين التفضيالت الشخصية للمشغل.

. من خالل القائمة الرئيسية، حدد 
استخدم 3 أو 4 لتحديد خيار.

اضغط على 2 لالنتقال إلى المستوى التالي أو 1 للعودة إلى المستوى السابق.
اضغط على 2 لتأكيد اإلعداد المحدد.

اضغط على 1 إلنهاء قائمة إعدادات.
من خالل قائمة إعدادات، تتوافر الخيارات التالية:

 ١
 ٢
 ٣
 ٤
 ٥

الوصفخيارات فرعيةخياراتإعدادات
Português ،Español ،Deutsch ،Français ،English اللغة

 ،Italiano ،Português (Portugal) ،Brasileiro
 ،Magyar ،Suomi ،Norsk ،Svenska ،Nederlands
日本 ،繁體中文 ،简体中文 ،Polski ،Русский

한국어 ،語

اختر لغة العرض على الشاشة.

اختر خيار وضع التشغيل لكل إيقاف / تكرار ١ / تكرار الكل / خلط الكل / تكرار وخلطوضع التشغيل
األغاني / األغاني المحددة.

إيقاف، Dance ،HipHop ،Classical ،Jazz ،Funk ،Rock، إعدادات الصوت
مخصص

اختر إعداد تحسين الصوت للحصول 
على أفضل صوت حسب تفضيلك.

اختر مدة اإلضاءة الخلفية للشاشة.تشغيل دائماً / ١٠ ثوان / ٢٠ ثوان / ٣٠ ثواناإلضاءة الخلفية

اختر مستوى التباين لضبط السطوع.٥ مستوياتالسطوع
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استخدام المشغل لتخزين وحمل ملفات البيانات  5.11
يمكنك استخدام المشغل لتخزين وحمل البيانات من خالل نسخ ملفات البيانات على المشغل بواسطة برنامج 

.Windows Explorer

الوصفخيارات فرعيةخياراتإعدادات

MM/DD/YYتعيين تنسيق التاريخالتاريخ والوقت

DD/MM/YY
تعيين تنسيق التاريخ على المشغل

أدخل اليوم، الشهر والسنة لتعيين اليوم / الشهر / السنةتعيين التاريخ
تاريخ المشغل.

تعيين تنسيق الوقت على المشغل١٢ ساعة / ٢٤ ساعةتعين تنسيق الوقت

أدخل الساعة، الدقيقة والثانية الساعة / الدقيقة / الثانيةتعيين الوقت
لتعيين الوقت على المشغل.

حدد مربع االختيار لعرض الوقت أعلى مربع اختيارعرض الوقت أعلى الشاشة
الشاشة.

عرض معلومات المشغل.السعة، المساحة الخالية، إصدار البرامج الثابتةملخص المعلومات

اختر المنطقة التي تقوم فيها أوروبا / أمريكا / آسياتحديد تردد المنطقةإعدادات الراديو
FM بتشغيل راديو

اختر استرجاع لمسح إعدادات استرجاع / إلغاءاسترجاع إعدادات المصنعإعدادات المصنع
المشغل الحالية واسترجاع إعدادات 

المصنع.
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تحديث المشغل  6
يتم التحكم في المشغل من خالل برامج داخلية تسمى البرامج الثابتة. قد يتم إصدار إصدارات جديدة من البرامج الثابتة 

بعد شرائك للمشغل.
سيقوم برنامج يسمى Philips Device Manager بمراقبة حالة البرامج الثابتة الخاصة بالمشغل وتنبيهك في 

حالة توافر برامج ثابتة جديدة. للقيام بذلك تحتاج إلى اتصال باإلنترنت.
قم بتثبيت برنامج Philips Device Manager من القرص المضغوط المزود أو قم بتحميل آخر إصدار من اإلنترنت 

من خالل الموقع www.philips.com/support أو الموقع www.philips.com/usasupport (للمقيمين في الواليات 
المتحدة)

بعد تثبيت برنامج Philips Device Manager، في كل مرة تقوم بتوصيل المشغل مع الكمبيوتر، يقوم برنامج 
Philips Device Manager باالتصال تلقائياً باإلنترنت والتحقق من وجود تحديثات.

التحقق يدوياً من تحديث البرامج الثابتة  6.1
تأكد من شحن بطارية المشغل بالكامل.

وصل المشغل مع الكمبيوتر.
البرامج)  افتح برنامج Philips Device Manager من خالل قائمة Start (البدء) > Programs (كافة 

.Philips Device Manager <
حدد الجهاز.

انقر فوق تحديث.
سيقوم برنامج Philips Device Manager بالتحقق من وجود إصدار جديد من البرامج الثابتة على اإلنترنت   <

وتثبيته على المشغل.

عند ظهور رسالة تمت عملية التحديث على الشاشة، انقر فوق موافق وافصل المشغل.
يتم عرض رسالة تحديث البرامج الثابتة.  <

ً لالستخدام  سيتم إعادة تشغيل المشغل تلقائياً بعد إتمام تحديث البرامج الثابتة. بعد ذلك يصبح المشغل جاهزا
مرة أخرى.

 ١
 ٢

 ٣
 ٤

 ٥
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األسئلة الشائعة  7
في حالة مواجهة مشكالت مع المشغل، يمكنك إجراء النقاط التالية المدرجة في القسم التالي. للحصول على المزيد 

من المساعدة وتلميحات استكشاف األخطاء وإصالحها، يرجى مراجعة األسئلة الشائعة على موقع الويب  
www.philips.com/support

في حالة عدم التمكن من الحصول على حل باتباع هذه التلميحات، استشر الموزع أو مركز صيانة.

المشغل يتجاوز األغاني.

األغاني التي يتم تجاوزها قد تكون محمية. من المحتمل أنك ال تمتلك حقوق كافية لتشغيل األغاني التي يتم تجاوزها على 
المشغل. تحقق من حقوق األغاني مع مورد األغاني.

.Windows ال يتم اكتشاف المشغل بواسطة نظام التشغيل

تأكد من وجود نظام التشغيل Windows XP (حزمة البرامج SP2 أو أعلى).
ال يمكن تشغيل المشغل

قد تكون بطارية الجهاز فارغة بسبب عدم االستخدام لفترة طويلة. يرجى شحن المشغل.
في حالة وجود خطأ، وصل المشغل مع الكمبيوتر واستخدم برنامج Philips Device Manager السترجاع إعدادات 

المشغل األصلية.

 هام سيتم مسح كل المحتويات الموجودة على المشغل بعد اكتمال عملية استرجاع اإلعدادات األصلية. بعد 
استرجاع إعدادات المشغل األصلية، قم بمزامنة المشغل مرة أخرى لنقل ملفات الموسيقى إلى المشغل.

 تحذير تحت أي ظرف من الظروف، ال تحاول إصالح الجهاز حيث يؤدي ذلك إلى إبطال الضمان.
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قم بإعادة تعيين المشغل أوالً من خالل إدخال مسمار أو جسم حاد في فتحة إعادة التعيين الموجودة على الجانب 
الخلفي للمشغل.

البرامج)  افتح برنامج Philips Device Manager من خالل قائمة Start (البدء) > Programs (كافة 
> Philips Device Manager. حدد عالمة التبويب استرجاع.

أثناء الضغط على مفتاح + Vol في الجهاز، وصل المشغل مع الكمبيوتر.
.Vol + انقر فوق نعم للتأكيد عند مشاهدة الشاشة، عندئذ يمكنك تحرير المفتاح

حدد اسم الجهاز (SA60xx) من القائمة.

  

بعد اكتمال عملية استرجاع اإلعدادات األصلية، انقر فوق موافق وتابع استخدام المشغل بالطريقة المعتادة.

 ١

 ٢

 ٣
 ٤

 ٥

 ٦
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في حالة عدم حل المشكلة، أعد شحن البطارية لمدة ٤ ساعات على األقل وحاول تشغيل الجهاز أو إعادة تعينه مرة 
أخرى. في حالة عدم حل المشكلة، ربما تحتاج إلى استرجاع إعدادات المشغل األصلية باستخدام برنامج 

Philips Device Manager. (راجع قسم تحديث المشغل في هذا الدليل للحصول على مزيد من التفاصيل).

مساحة التخزين الخاصة بالمشغل ممتلئة على الرغم من وجود عدد قليل من األغاني على عكس ما توقعته.

يحتوي المشغل على ذاكرة داخلية لتخزين األغاني. تحقق من رقم طراز المشغل لمعرفة مساحة الذاكرة الفعلية المتوفرة 
في هذا الطراز. يتاح لك تخزين عدد أكبر من األغاني على المشغل في حالة استخدام ملفات بتنسيق WMA بمعدل بت 

٦٤ كيلو بت في الثانية+ مع معدل بت متغير.
+ سعة التخزين استناداً ألغنية مدتها ٤ دقائق بتنسيق WMA ٦٤ كيلوبت في الثانية.

 ٢

ال توجد أغاني على المشغل بعد عملية النقل.

في حالة تعذر إيجاد األغاني التي تم نقلها إلى المشغل، تحقق من التالي:
هل قمت بالنقل باستخدام برنامج Windows Media Player؟ الملفات التي يتم نقلها باستخدام طرق أخرى 

يتم استكشافها كملفات بيانات. حيث لن تتمكن من رؤية تلك الملفات في مكتبة الموسيقى الموجودة على المشغل 
وأيضاً لن تتمكن من تشغيل تلك الملفات.

هل ملفات األغاني بتنسيق MP3 أو WMA؟ لن يتم تشغيل تنسيقات الملفات األخرى على المشغل.
المشغل ال يستجيب.

ً ما تحدث عدم استجابة من المشغل، في مثل هذه الحالة ال تنزعج. قم بإدخال مسمار صغير أو أي جسم حاد إلى  نادرا
فتحة إعادة التعيين في الجانب الخلفي من المشغل. انتظر حتى يتم إيقاف تشغيل المشغل. قم بتشغيل المشغل 

مرة أخرى بعد إيقاف تشغيله.

•

•

 ١

 مالحظة لن يتم حذف المحتويات الموجودة على المشغل.
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البيانات التقنية  8
الطاقة

مصدر الطاقة
*800mAh بطارية ليثيوم داخلية قابلة إلعادة الشحن

٤ ساعات للشحن الكامل
األبعاد

٩٣٫٥ × ٥٣٫٢ × ١٢٫٥ مم
الوزن

٧٥ غرام
الصور / الشاشة

شاشة LCD بإضاءة خلفية بيضاء ٣٢٠ × ٢٤٠ بكسل 
٦٥٠٠٠ لون

الصوت
فاصل القنوات

٤٠ ديسيبل
Equalizer إعدادات

 ،Dance ،HipHop ،Classical ،Jazz ،Funk ،Rock

مخصص
االستجابة الترددية
٦٠ - ١٨٠٠٠ هرتز

نسبة اإلشارة إلى الضوضاء
> ٨٥ ديسيبل

(RMS) طاقة اإلخراج
٣x٢ مللي وات (Ω١٦) (دول االتحاد األوروبي)

١٢x٢ مللي وات (Ω١٦) (خارج االتحاد األوروبي)
تشغيل الملفات الصوتية

زمن التشغيل
١٥ ساعة*

تنسيق ضغط الملفات
تنسيق MP3 (٨ - ٣٢٠ كيلوبت في الثانية وVBR؛ معدل 
التردد: ٨، ١١٫٠٢٥، ١٦، ٢٢٫٠٥٠، ٢٤، ٣٢، ٤٤٫١، ٤٨ كيلو هرتز)

تنسيق WMA (٣٢ - ١٩٢ كيلوبت في الثانية؛ معدل التردد: 
٨، ١١٫٠٢٥، ١٦، ٢٢٫٠٥٠، ٢٤، ٣٢، ٤٤٫١، ٤٨ كيلو هرتز)

ID3-tag دعم
اسم األلبوم والمغني

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

تشغيل ملفات الفيديو
زمن التشغيل

٤ ساعات*
تنسيق ضغط الملفات

تنسيق WMV (٣٠ إطار في الثانية، ٥١٢ كيلوبت في 
الثانية؛ ٣٢٠ × ٢٤٠ بكسل)

عرض الصور
التنسيق المعتمد

JPEG

المولف / االستقبال / النقل
نطاق المولف

FM ستريو

وسط التخزين
سعة الذاكرة المدمجة

SA601X 1GB NAND Flash+

SA602X 2GB NAND Flash+

SA604X 4GB NAND Flash+

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

البرامج
Device manager

لالسترجاع والتحديث
MediaConverter for Philips

 AVI :لتحويل التنسيقات التالية إلى المشغل
 ،4 ،2 ،MPEG-1 ،(Microsoft video I تنسيق)

RM ،WMV ،MOV ،(*.vob) DVD الخ. تحتاج إلى 

تثبيت برنامج Quicktime (لتنسيق MOV) وبرنامج 
Windows Media Player 11 أو أحدث (لتنسيق 

.(WMV

Windows Media Player 11 برنامج
متطلبات النظام

 SP2 حزمة البرامج) Windows® XP نظام التشغيل
أو أعلى)

معالج دقيق Pentium III 800MHz أو أعلى
ذاكرة سعة ٢٥٦ ميغابايت

مساحة خالية على القرص الصلب ٢٠٠ ميغابايت أو أكثر
اتصال باإلنترنت (مفضل)

برنامج Microsoft Internet Explorer 6.0 أو أعلى
محرك أقراص مضغوطة

USB منفذ

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
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البطاريات القابلة للشحن لها عدد محدود من مرات الشحن وقد يكون من الضروري استبدالها في آخر األمر. يختلف   *
عمر البطارية وعدد مرات الشحن حسب االستخدام واإلعدادات.

1MB = ١ مليون بايت؛ ستكون سعة التخزين المتاحة أقل.  +
1GB = ١ مليار بايت؛ ستكون سعة التخزين المتاحة أقل.

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

ً لنظام التشغيل والبرامج المستخدمة. سعة النقل الفعلية قد تختلف استنادا  ++
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مسرد المصطلحات  9
أ

الصور
.JPEG الصور والرسوم بتنسيق

القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية الموجودة على قمة تكوين واجهة تطبيق المستخدم.

أغاني
ملف صوتي أو جزء منفصل من محتوى صوتي.

ألبوم
قائمة تضم مجموعة من األغاني / الصور.

ت

(DRM) Digital Rights Management تقنية
تقنية توفر مستوى حماية دائم للمحتويات الرقمية من خالل تشفيرها. يجب على المستقبلين المصرح لهم (أو 

المستخدمين) طلب ترخيص إللغاء قفل المحتوى واستخدامه.
MP3 تنسيق

.MPEG-1 Audio Layer 3 تنسيق ضغط الملفات الصوتية المعروف باسم
WAV تنسيق

تنسيق ملفات وسائط رقمية مستخدم لحفظ الصوت.
(WMA) Windows Media Audio تنسيق

.Windows Media Audio المحتوى الصوتي للملف مشفر بواسطة أحد شفرات .Windows Media ملف صوتي بتنسيق
خ

SuperscrollTM

خاصية تصفح واجهة التطبيق الخاصة بفيليبس لتحسين سرعة استعراض محتويات قوائم المحتويات الطويلة.
ع

عرض مصغر
صورة مصغرة من الصورة الرئيسية تستخدم للفهرسة واالستعراض.

عنوان
أكبر وحدة في محتوى الوسائط الرقمية. بالنسبة لألقراص المدمجة، قد يمثل اسم القرص المضغوط.
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ق

قائمة التشغيل السريع
قائمة تشغيل يمكن إنشائها على المشغل بإضافة األغاني المفضلة، األلبومات، المغنون وأنواع الموسيقى أثناء تشغيل 

الموسيقى.
قائمة تشغيل

قائمة بمحتويات وسائط رقمية.
م

مزامنة
العملية التي يتم من خاللها االحتفاظ بملفات الوسائط الرقمية على األجهزة المحمولة حسب قواعد محددة بواسطة 

المستخدم. قد تتطلب العملية نسخ ملفات الوسائط الرقمية من الكمبيوتر إلى الجهاز، تحديث معلومات الجهاز أو حذف 
الملفات من الجهاز.

ن

نسخ من القرص المضغوط
نسخ محتويات الوسائط الرقمية من قرص مضغوط. يمكن تحويل المحتويات إلى تنسيق مختلف أثناء عملية النسخ من 

القرص المضغوط.
نوع الموسيقى

أسلوب أو نوع معين من الموسيقى.
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تحتفظ شركة فيليبس بحقوق إجراء تغييرات على تصميم ومواصفات المنتج إلدخال تحسينات دون سابق إخطار.
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