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Specifications
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Basic Operations



Speaker
Full range: 10 cm dia., 3.2 Ω, cone type (2)
Input
(USB) port: Type A, maximum
current 500 mA
Outputs
Headphones jack (stereo minijack)
For 16 - 68 Ω impedance headphones
Power output
2.3 W + 2.3 W (at 3.2 Ω, 10% harmonic distortion)
Power requirements
For CD radio cassette-corder:
220 - 230 V AC, 50/60 Hz
9 V DC, 6 R20 (size D) batteries
For remote control:
3 V DC, 2 R03 (size AAA) batteries
Power consumption
AC 18 W
Battery life
For CD radio cassette-corder:

CD player section

System
Compact disc digital audio system
Laser diode properties
Emission duration: Continuous
Laser output: Less than 44.6 µW
(This output is the value measured at a distance of 		
about 200 mm from the objective lens surface on the 		
optical pick-up block with 7 mm aperture.)
Spindle speed
200 r/min (rpm) to 500 r/min (rpm) (CLV)
Number of channels
2
Frequency response
20 - 20 000 Hz +1/–2 dB
Wow and flutter
Below measurable limit

CD Radio
Cassette-Corder

Printed in China

WARNING

FM: 87.5 - 108 MHz

Tape playback

AM: 531 - 1 611 kHz

Sony R20P: approx. 7 h

CD playback
Sony alkaline LR20: approx. 7 h

Recording system
4-track 2 channel stereo
Fast winding time
Approx. 120 s (sec.) with Sony cassette C-60
Frequency response
TYPE I (normal): 80 - 10 000 Hz

Dimensions
Approx. 420 × 158.5 × 260 mm (w/h/d)
(incl. projecting parts)
Mass
Approx. 3.8 kg (incl. batteries)
Supplied accessories
AC power cord (1)
Remote control (1)
Design and specifications are subject to change without notice.

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose
this apparatus to dripping or splashing, and do not place
objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.
As the main plug is used to disconnect the unit from the
mains, connect the unit to an easily accessible AC outlet.
Should you notice an abnormality in the unit, disconnect
the main plug from the AC outlet immediately.
Do not install the appliance in a confined space, such as a
bookcase or built-in cabinet.

Press

Pause playback

 on the unit ( on the remote)
. To resume play, press it again.

Stop playback

 .

Go to the next
track/MP3 file

 .

Go back to the
previous track/
MP3 file

 .

Select a folder on
an MP3 disc

+ on the unit to go forward and
– to go backward .
(On the remote, use FOLDER + or
– .)

hold it until you find the point (On
the remote, use  or  .)

Stop playback

 .

Locate a point
while observing
the display

 (forward) or  (backward)
 on the unit in pause and hold it

Select a file

 or  .

Locate a specific
track/MP3 file
directly

the number button  of the track/
MP3 file on the remote.

Find a point in a
file

Hold down  or   during
playback, and release the button at
the desired point.

Select Repeat Play

Remove the CD

 PUSH OPEN/CLOSE .

REPEAT  on the unit repeatedly
until “ ” or “ 1” appears.

Remove the USB
device

Hold down   until “NO DEV”
appears, then remove the USB
device.

until you find the point (On the
remote, use  or  .)

3 Press   on the unit.
The unit starts playing.

You cannot locate a specific track/MP3 file if “SHUF” or “PGM” is lit
in the display. Turn off the indication by pressing MODE .

2 to the wall outlet

Folder

POP

Connect the AC power cord  or insert six R20 (size D) batteries (not supplied) into the battery compartment .
Notes

JAZZ

 Replace the batteries when the OPR/BATT  indicator dims or when the unit stops operating.

Replace all the batteries with new ones. Before you replace the batteires, be sure to take out the CD from the unit.
 To use the unit on batteries, disconnect the AC power cord from the unit.
 When you operate the unit on batteries, you cannot turn on the unit using the remote.

VOCAL
OFF

MP3 file

  on the unit.

Fast-forward or
rewind

 or  (fast forward or
rewind)  on the unit.

Eject the cassette

  on the unit.

press it again.

+ or – .

* When playing a VBR MP3 file, the unit may resume playback from a
different point.

Press MODE  repeatedly while the USB device is not
playing. You can select Normal Play (“ ” for all files in
the folder on the USB device), Shuffle Play (“SHUF” or
“ SHUF”), or Program Play (“PGM”).
Notes on the USB device

 You cannot change the play mode during playback.

 Some time may be needed before playback starts when:

Use buttons on the unit for the operation.
1 Press   on the unit to open the tape
compartment and insert a blank tape with the side
you want to record on facing you. Use TYPE I (normal)
tape only. Close the compartment.
To record from the CD player, place a CD and press
CD  on the unit.
To record from the radio, tune in the station you want.
Press   on the unit to start recording
( is depressed automatically).

Stop recording

To erase MP3 files or folders on a USB device

To change the play mode

Recording on a tape

Pause recording

Press
  on the unit.
Press the button again to
resume recording.
  on the unit.

Tips

 Adjusting the volume or the audio emphasis will not affect the

recording level.

 If the AM program makes a whistling sound after you’ve pressed 

 in step 3, press MODE  on the unit to select the position of ISS

(Interference Suppress Switch) that most decreases the noise.

 For the best results, use the AC power as a power source for

recording.

 To erase a recording, proceed as follows:

Press MEGA BASS  on the unit.
“MEGA BASS” appears in the display.
To return to normal sound, press the button again.

Insert two R03 (size AAA) batteries (not supplied).

Stop playback

To

To reinforce the bass sound

Preparing the remote

  on the unit. To resume play,

3

To get
powerful, clean sounds, emphasizing
low and high range audio
light, bright sounds emphasizing high
and middle range audio
percussive sounds, emphasizing bass
audio
the presence of vocals, stressing
middle range audio
the whole dynamic range for music
such as classical music

ROCK

Press

Pause playback

The playing order of the folders and files is as follows:

Press SOUND  on the unit repeatedly to select the
audio emphasis you want.

1 to AC IN

To

2 Select the program source you want to record.

Example of folder structure and playing order

To select the sound characteristic

Choose

1 Press USB  when the unit is stopped playing.
2 Hold down   on the unit until “NO DEV” appears.
3 Remove the USB device.

resume play, press the button
again*.

Select a folder

1 Insert the tape whose recording you want to erase.
2 Press TAPE  on the unit.
3 Press   on the unit.

– the folder structure is complex.
– the USB device is close to capacity.
 When a USB device is connected, the unit reads all the files on the
device. If there are many folders or files on the device, it may take a
long time for the unit to finish reading them.
 Do not connect a USB device to the unit through a USB hub.
 In the case of some USB devices, when an operation is performed on
the USB device, there may be a delay before it is carried out on this
unit.
 This unit may not support all the functions provided on the
connected USB device.
 Files recorded by this unit are played back in the order of folder
creation. Files recorded by a device other than this unit (such as
a computer) may not play back in the order in which they were
recorded.
 The playback order on this unit may differ from the playback order
on the connected USB device.
 Always hold down   and make sure that “NO DEV” appears
before removing the USB device. Removing the USB device while
“NO DEV” is not displayed may corrupt the data on the USB device
or damage the USB device itself.
 Do not save non-MP3 files or unnecessary folders to a USB device
that contains MP3 files.
 During playback, folders that contain no MP3 files are skipped.
 This unit can play only MP3 files that have the “.mp3” file extension.
 If there are files on the disc that have the “.mp3” file extension, but
are not MP3 files, the unit may produce noise or malfunction.
 A maximum of 999 MP3 files and 999 folders can be contained on a
single USB device.
The maximum number of MP3 files and folders may vary, depending
on the file and folder structure.
 Compatibility with all MP3 encoding/writing software, recording
devices, and recording media cannot be guaranteed. If you use
an incompatible USB device, the sound skipping or noise may be
produced, or the device may not play at all.

Recording from a disc to a USB device
Playing a CD/MP3 disc
(On the remote, press POWER  and then press
FUNCTION  repeatedly until “CD” appears in the
display.)

Replacing batteries

With normal use, the batteries should last for about six months. When the remote no longer operates the unit, replace all
the batteries with new ones.

2 Press  PUSH OPEN/CLOSE  on the unit, and

place a disc with the label side up on the CD
compartment.
To close the CD compartment, press  PUSH OPEN/
CLOSE  on the unit.

* VOLUME + (VOL + on the remote) ,  ,   and 5 
on the remote have a tactile dot.

Before using the unit
About the operating voltage

To turn on/off the power

3 Press  on the unit ( on the remote) .
The unit plays all the tracks/MP3 files once.
When you place MP3 discs, “MP3” appears in the
display after the unit reads the file information.

Press POWER .

العمليات األساسية

.بشكل متكرر الختيار وضع التشغيل
يتغري وضع التشغيل تلقائيًا إىل التشغيل العادي إذا كانت الوحدة
يف وضع تشغيل اخللط أو التشغيل املتكرر أو تشغيل الربنامج
. مربجمة) يف بداية التسجيلMP3 (بدون مسارات أو ملفات
 انظر،للحصول عىل تفاصيل حول أوضاع التشغيل
.«USB »لتغيير وضع التشغيل« يف »االستماع إلى الموسيقى من جهاز

 فسيتم،* إذا كان مقدار املساحة اخلالية يف مدى وحدة اجليجابايت
." كالوحدةFREExxxG" عرض

 ENTER  بالوحدة (أو DISP/ENT/MEMORY اضغط عىل

.)بوحدة التحكم عن بعد
 تلقائيًا عند انتهاءUSB  تتوقف الوحدة وجهاز.تبدأ عملية التسجيل
.عملية التسجيل

* ال يمكن تشغيل امللفات ذات احلامية بحقوق النرش والتوزيع (إدارة
.احلقوق الرقمية) عىل هذه الوحدة



قواعد إنشاء املجلدات وامللفات

 يتم إنشاء املجلد،USB عند إجراء عملية تسجيل للمرة األوىل عىل جهاز
 ويتم إنشاء املجلدات وامللفات داخل."ROOT" " مبارشة أسفلMUSIC"
." عىل النحو التايل وفقًا للطريقة املتبعة يف التسجيلMUSIC" املجلد

اسم امللف
)2مثل مصدر التسجيل
)4"TRACK001"

)1التسجيل املتزامن

)3"FLDR001"

اسم املجلد
)6"REC1"

رقم املسار

وقت التشغيل

MP3 رقم ملف

بعد عرض اسم
 سيظهر،امللف
وقت التشغيل

مصدر
التسجيل

MP3

CD-DA
)5REC1 تسجيل

مصدر
التسجيل

MP3

CD-DA

 ويعتمد اسم،"FLDRxxx"  يكون اسم املجلد،) يف وضع تشغيل الربنامج1
.)MP3  أوCD-DA امللف عىل مصدر التسجيل (سواء قرص
 انظر »لتغيري وضع،للحصول عىل تفاصيل حول أوضاع التشغيل
.«USB التشغيل« يف »االستامع إىل املوسيقى من جهاز
. حرفًا من االسم32 ) يتم تعيني ما يصل إىل2
 كحد999 ) يتم تعيني أسامء املجلدات برتتيب تتابعي إىل عدد يصل إىل3
.)"MUSIC"" وROOT" أدنى (بام يف ذلك
.) يتم تعيني أسامء امللفات برتتيب تتابعي4
 أثناءUSB  واحد عىل جهازMP3 أيضا »تسجيل مسار أو ملف
ً ) انظر5
.التشغيل« بالصفحة اخللفية
.REC1 " يتم فيها إجراء تسجيلREC1" ) يتم تسجيل ملف جديد يف املجلد6

مالحظات

MP3  رقم ملف،بعد عرض اسم امللف

سيظهر وقت التشغيل

 أو – بوحدة التحكم عن+ VOL  أو – (أو+ VOLUME اضغط عىل
. لضبط مستوى الصوت )بعد

4

تشغيل آخر

اضغط عىل

 الستئناف. ) بالوحدة  (أو
.* اضغط عىل الزر مرة أخرى،التشغيل
. 

إلجراء

إيقاف التشغيل مؤقتًا
إيقاف التشغيل

.-  أو+
.  أو
 أثناء   أو اضغط باستمرار عىل
. وقم بتحرير الزر عند النقطة املرغوبة،التشغيل

حدد جملد
حدد ملفًا
ابحث عن نقطة يف
ملف

 إىل أن يظهر  اضغط باستمرار فوق
.USB  ثم قم بإخراج جهاز،"NO DEV"

USB إخراج جهاز

 بالوحدة REPEAT اختيار التشغيل املتكرر اضغط عىل
." 1" باستمرار إىل أن يظهر " " أو

. فقد تستأنف الوحدة التشغيل من نقطة خمتلفة،VBR MP3 * عند تشغيل ملف

لتغيري وضع التشغيل

USB  بصورة متكررة عندما ال يكون جهاز MODE اضغط عىل
 يمكنك حتديد التشغيل العادي (" " لكافة امللفات يف.قيد التشغيل
 ") أوSHUF" " أوSHUF"( ) وتشغيل اخللطUSB املجلد بجهاز
.)"PGM"( تشغيل الربنامج

 عىل لوحة BAND(  عىل الوحدة RADIO اضغط عىل
.التحكم عن بعد) بشكل متكرر
: تتغري اإلشارة كام ييل،وكلام تم الضغط عىل الزر
."AM"  "FM"
 حتى تتغري أرقام الرتدد –  أو+TUNE اضغط مع االستمرار عىل
.عىل الشاشة
وتقوم الوحدة بمسح الرتددات الالسلكية تلقائيًا ثم تقف عندما
.تعثر عىل حمطة واضحة
 أو+ TUNE  اضغط عىل،ويف حالة عدم قدرتك عىل توليف حمطة
. بصورة متكررة لتغيري الرتدد خطوة بخطوة –
."ST"  يظهر،FM وعند تلقي بث اسرتيو

1

. 

. ال يمكنك تغيري وضع التشغيل أثناء التشغيل
: قد يكون من الالزم توفري وقت قبل أن يبدأ التشغيل عندما
. تكون بنية املجلد معقدة. مقاربًا للسعة النهائيةUSB  يكون جهاز تقوم الوحدة بقراءة كافة امللفات املوجودة عىل،USB  عند توصيل جهاز
 فقد، إذا كانت هناك العديد من املجلدات أو امللفات عىل اجلهاز.اجلهاز
.يستغرق األمر وقتًا كي تتمكن الوحدة من قراءة هذه املجلدات
.USB  بالوحدة من خالل لوحة وصلUSB  ال تقم بتوصيل جهاز
 قد يكون،USB  عندما يتم التشغيل عىل جهاز،USB  يف حالة بعض أجهزة
.هناك تأخر قبل أن يتم تنفيذها عىل هذه الوحدة
. املوصلUSB  قد ال تدعم هذه الوحدة كافة الوظائف املتوفرة بجهاز
. يتم تشغيل امللفات املسجلة باستخدام هذه الوحدة برتتيب إنشاء املجلد
أما امللفات التي يتم تسجيلها باستخدام جهاز غري هذه الوحدة (مثل جهاز
.الكمبيوتر) فقد ال تعمل بنفس الرتتيب الذي تم تسجيلها به
 حيث خيتلف ترتيب التشغيل يف هذه الوحدة عن ترتيب التشغيل يف جهاز
. املوصلUSB
" قبل إخراج جهازNO DEV"  باستمرار وتأكد من ظهور   اضغط دومًا عىل
" يؤدي إىل إتالفNO DEV"  عند عدم عرضUSB  وذلك ألن إخراج جهاز.USB
. نفسهUSB  أو قد يؤدي إىل إتالف جهازUSB البيانات املوجودة عىل جهاز
USB  أو جملدات غري رضورية عىل جهازMP3  ال تقم بحفظ ملفات غري
.MP3 حيتوي عىل ملفات
.MP3  يتم جتاوز أية ملفات غري، أثناء التشغيل
.".mp3"  فقط والتي يكون هلا امتداد ملفاتMP3  يمكن هلذه الوحدة تشغيل ملفات
 ومل تكن،".mp3"  يف حالة وجود ملفات عىل القرص هلا امتداد ملفات
. فقد تصدر ضوضاء عن الوحدة أو سوء يف األداء،MP3 ملفات
 وعددMP3  من ملفات999  الواحد عىل عددUSB  يمكن احتواء جهاز
. جملد كحد أقىص999
 وذلك اعتامدًا،MP3 وقد يتفاوت احلد األقىص املسموح مللفات وجملدات
.عىل بنية امللفات واملجلدات
 وأجهزة،MP3 كتابة/ وال يمكن ضامن التوافق مع كافة برامج تشفري
 فقد حيدث، غري متوافقUSB  يف حالة استخدام جهاز.ووسائط التسجيل
.جتاوز للصوت أو ضوضاء أو قد ال يعمل اجلهاز عىل اإلطالق

للرتجيع

تلميح

" يفMono"  حتى يظهر MODE  اضغط عىل،FM يف حالة تشوش بث
.شاشة العرض وسيتم تشغيل يف أذن واحدة

تشغيل رشيط

.استخدم األزرار املوجودة عىل الوحدة للتشغيل
. عىل الوحدة TAPE  اضغط عىل1
 عىل الوحدة ثم قم بإدراج الرشيط يف حجرة   اضغط عىل2
.الرشائط بحيث يكون الوجه الذي تريد االستامع إليه مواجهً ا لك
. قم بغلق حجرة الرشائط. (عادي) فقطTYPE I استخدم رشيط
تأكد من عدم وجود ارختاء يف الرشيط لتجنب تلف الرشيط أو
.الوحدة

USB التسجيل من األقراص إىل أجهزة


 من خاللUSB يمكنك تسجيل املوسيقى من األقراص إىل جهاز
(USB  (مشغل املوسيقى الرقمي أو وسائط ختزينUSB توصيل جهاز
. بالوحدة (USB)
بمنفذ
 ال. فقطMP3 وCD-DA هذه الوحدة تدعم التسجيل من أقراص
يمكن تسجيل الصوت الصادر عن مشغل الكاسيت أو الراديو بالوحدة
. USBبجهاز
.MP3 يتم تسجيل ملفات الصوت يف هذه الوحدة يف التنسيق
 ميجابايت يف الدقيقة من1 يصل احلجم التقريبي للتسجيل إىل حوايل
 وقد يكون حجم امللف أكرب.وقت التسجيل من القرص املضغوط
.MP3 لعمليات التسجيل من أقراص
التسجيل« يف الصفحة اخللفية للتعرف/ قابلة للتشغيلUSB انظر »أجهزة
. التي يمكن توصيلها هبذه الوحدةUSB عىل قائمة بأجهزة

التسجيل املتزامن

 انظر.USB تتيح لك هذه الوظيفة تسجيل القرص بأكمله عىل جهاز
 أثناءUSB  واحد عىل جهازMP3 أيضا »تسجيل مسار أو ملف
ً
.التشغيل« بالصفحة اخللفية
(USB)  املزود بالقدرة عىل التسجيل باملنفذUSB  قم بتوصيل جهاز1
.
USB  فاستخدم كابل،USB إذا كان من الرضوري توفري كابل
.املرفق باجلهاز للتوصيل

. عىل الوحدة  اضغط عىل

.تبدأ الوحدة يف التشغيل

اضغط عىل

 الستئناف. عىل الوحدة  اضغط عىل
. اضغط عليه مرة أخرى،التشغيل

. عىل الوحدة  اضغط عىل
 (تقديم أو  أو اضغط عىل
. عىل الوحدة )ترجيع رسيع
. عىل الوحدة  اضغط عىل

3

إلجراء

إيقاف التشغيل مؤقتًا
إيقاف التشغيل

التقديم أو الرتجيع الرسيع

إخراج الكاسيت

التسجيل عىل رشيط

.استخدم األزرار املوجودة عىل الوحدة للتشغيل
 عىل الوحدة لفتح حجرة الرشائط ثم قم   اضغط عىل1
بإدراج رشيط فارغ بحيث يكون الوجه الذي تريد التسجيل عليه
 قم بغلق حجرة. (عادي) فقطTYPE I  استخدم رشيط.مواجهً ا لك
.الرشائط
. قم بتحديد مصدر الربنامج الذي تريد تسجيله2
 قم بوضع قرص مضغوط ثم اضغط عىل،CD للتسجيل من مشغل
. املوجود عىل الوحدة CD
. قم بتوليف القناة التي تريدها،للتسجيل من الراديو
. املوجود عىل الوحدة لبدء التسجيل   اضغط عىل3
.) تلقائيًا (يتم ضغط

اضغط عىل

. عىل الوحدة  اضغط عىل
اضغط عىل الزر مرة أخرى الستئناف
.التسجيل
. عىل الوحدة  اضغط عىل

. 
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USB مالحظات عىل جهاز



. أثناء عملية التسجيل أو املسحUSB  ال تقم بإخراج جهاز
 أوUSB فقد يؤدي القيام بذلك إىل إتالف البيانات املوجودة عىل جهاز
. نفسهUSB تلف جهاز
.USB  بالوحدة من خالل لوحة وصلUSB  ال تقم بتوصيل جهاز
MP3  يتم تسجيل كافة املسارات كملفات، عند التسجيل من القرص املضغوط
 يتم تسجيل،MP3  وعند التسجيل من ملف. كيلو بايت يف الثانية128 بمعدل
. األصليةMP3  بنفس معدل البت الذي تم به تسجيل ملفاتMP3ملفات
 ال يتم إخراج أي صوت كام تظهر،MP3  وأثناء عملية التسجيل من قرص
."HI-SPEED"
.MP3  ال يتم إرفاق املعلومات النصية اخلاصة بالقرص املضغوط يف ملفات
 مع املحتوياتMP3  يتم إنشاء ملف، يف حالة إلغاء التسجيل قبل أن يكتمل
.إىل النقطة التي تم إيقاف التسجيل عندها
: ويتوقف التسجيل تلقائيًا يف احلاالت التالية
 أو، أثناء التسجيلUSB  نفاد املساحة اخلالية من جهاز إىل احلد الذي يمكن للوحدةUSB  عىل جهازMP3  وصول عدد ملفات.التعرف عليه
 وعددMP3  من ملفات999  الواحد عىل عددUSB  يمكن احتواء جهاز
.)"MUSIC"" وROOT"  جملد كحد أقىص (بام يف ذلك999
 وذلك اعتامدًا عىل بنية ملفاتMP3 وقد يتفاوت عدد ملفات وجملدات
.MP3 وجملدات
 يف وضع تشغيل اخللط أو وضعMP3  ال يمكنك إزالة ملفات وجملدات
.تشغيل الربنامج
 فلن، أو جملدات فرعيةMP3  إذا كان من املقرر مسح ملفات بتنسيق غري
.يتم مسح هذه امللفات أو املجلدات
 يف حالة وجود جملد أو ملف بالفعل حيمل نفس االسم الذي حتاول أن
 تتم إضافة رقم تسلسيل بعد االسم للمجلد أو امللف،USB تسجله بجهاز
.املسجل حديثًا لتجنب الكتابة فوق امللف أو املجلد املوجود حاليًا
. ال يتم إصدار أي صوت،USB  إىل جهازMP3  عند تسجيل املسارات من قرص

االستامع إىل الراديو

 عىل وحدة التحكم(  عىل الوحدة
 اضغط، الستئناف التشغيل. )عن بعد
.عليه مرة أخرى
. 

–عىل الوحدة للتقديم و

+

.
 استخدم،(عىل وحدة التحكم عن بعد
). –  أو+ FOLDER
) (ترجيع  (تقديم) أو اضغط عىل
 عىل الوحدة أثناء التشغيل مع االستمرار
حتى تعثر عىل النقطة (عىل وحدة التحكم
.)   أو  استخدم،عن بعد
) (ترجيع  (تقديم) أو اضغط عىل
 عىل الوحدة أثناء التوقف املؤقت مع
االستمرار حتى تعثر عىل النقطة (عىل وحدة
  أو  استخدم،التحكم عن بعد
).

MP3 قرص

إلجراء

عام

مكرب الصوت
)2(  نوع املخروط،Ω 3.2 ، سم10  بقطر:نطاق كامل
اإلدخال
 احلد األقىص،A  النوع:(USB) منفذ
 ميليل أمبري500 للتيار
املخرجات
)مقبس سامعات الرأس (مقبس اسرتيو صغري
Ω68 - 16 لسامعات رأس إعاقة التيار
خرج الطاقة
) من التشوه املتناسق10% ،Ω 3.2  وات (عىل2.3 +  وات2.3
متطلبات الطاقة الكهربائية
ملسجل كاسيت بوظائف الراديو والقرص املضغوط
 هرتز60/50 ، فولت تيار مرتدد230 - 220
)D  (حجم6 R20 ، فولت9 بطاريات تيار مستمر
:لوحدة التحكم عن بعد
)AAA  (حجم2 R03 ، فولت3 بطاريات تيار مستمر
استهالك الطاقة
 وات18 تيار مرتدد
عمر البطارية
ملسجل كاسيت بوظائف الراديو والقرص املضغوط
FM تسجيل

إيقاف التشغيل مؤقتًا

 ساعة تقريبًا13.5 :Sony R20P
 ساعة تقريبًا20 :Sony  قلوي منLR20

إيقاف التشغيل

 ساعات تقريبًا7 :Sony R20P
 ساعة تقريبًا12 :Sony  قلوي منLR20

انتقال إىل ملف املسار
MP3/التايل
رجوع إىل ملف املسار
MP3/السابق
حتديد جملد عىل قرص

MP3

حتديد نقطة أثناء
االستامع إىل الصوت
حتديد نقطة أثناء
مالحظة العرض

Synchro Recording

This function allows you to easily record an entire disc
onto a USB device. See also “Recording a single track or
MP3 file to a USB device during playback” on the back
page.
1 Connect a USB device with recording capability to
the
(USB) port .
If a USB cable is necessary, use the USB cable supplied
with the device to be connected.
Refer to the operation manual supplied with the USB
device for connection details.

املواصفات

نطاق الرتدد

تشغيل القرص املضغوط

 ساعة تقريبًا2.5 :Sony R20P
 ساعات تقريبًا7 :Sony  قلوي منLR20
األبعاد
)عمق/ارتفاع/ ملم تقريبًا (عرض260 × 158.5 × 420
)(بام يف ذلك أجزاء العرض
الكتلة
) كيلو جرامات تقريبًا (بام يف ذلك البطاريات3.8
امللحقات املزودة
)1( سلك التيار املرتدد
)1( وحدة التحكم عن بعد
.يتعرض التصميم واملواصفات إىل التغيري دون أي إشعار

امللحقات االختيارية

Sony  منMDR سلسلة سامعات رأس

مثال عىل شكل املجلد وأمر التشغيل
:يكون أمر تشغيل املجلدات وامللفات كام ييل
املجلد

MP3 ملف

Synchro Recording1)

Recording
source

Folder name

File name

MP3

Same as the recording source2)

CD-DA

“FLDR001”3)

“TRACK001”4)

REC1 recording5)

Recording
source

MP3
CD-DA

Folder name

File name

“REC1”6)

Same as the recording
source2)
“TRACK001”4)

1) In

Program Play, the folder name is “FLDRxxx”, and the file name
depends on the recording source (CD-DA disc or MP3 disc).
For details about play modes, see “To change the play mode” in
“Listening to music on a USB device”.
2) Up to 32 characters of the name are assigned.
3) Folder names are assigned in sequential order up to a maximum of
999 (including “ROOT” and “MUSIC”).
4) File names are assigned in sequential order.
5) See “Recording a single track or MP3 file to a USB device during
playback” on the back page.
6) A new file is recorded to the “REC1” folder each time REC1
recording is performed.

Notes

 Do not remove the USB device during recording or erase operations.

Doing so may corrupt the data on the USB device or damage the
USB device itself.
 Do not connect a USB device to the unit through a USB hub.
 When recording from a CD, the tracks are recorded as MP3 files at
128 kbps. When recording from an MP3 disc, MP3 files are recorded
with the same bit rate as the original MP3 files.
 While recording from an MP3 disc, no sound is output and “HISPEED” appears.
 CD text information is not included in the MP3 files.
 If you cancel a recording before it is completed, an MP3 file is
created with the contents up to the point the recording was stopped.
 Recording stops automatically if:
– the USB device runs out of space during recording, or
– the number of MP3 files on the USB device reaches the limit that
the unit can recognize.
 A maximum of 999 MP3 files and 999 folders can be contained on a
single USB device (including “ROOT” and “MUSIC”).
The maximum number of MP3 files and folders may vary, depending
on the MP3 file and folder structure.
 You cannot erase MP3 files and folders in Shuffle Play or Program
Play.
 If a folder to be erased contains non-MP3 format files or sub folders,
these are not erased.
 If a folder or file with the same name as the one you are trying to
record already exists on the USB device, a sequential number is
added after the name for the newly recorded folder or file to avoid
overwriting the existing one.
 When recording tracks from an MP3 disc to a USB device, there is
no sound output.

كاسيت بوظائف الراديو
والقرص املضغوط
AR ......................التشغيل
.
تعليامت

CFD-RS60CP
Printed in China

نظام التشغيل
 مسارات4  اسرتيو قناة ذو2
وقت اللف الرسيع
C-60  طرازSony  ثانية تقريبًا باستخدام كاسيت120
استجابة الرتدد
 هرتز10000 – 80 :) (عاديTYPE I
USB قسم

معدل البت املدعم
:)MPEG 1 Audio Layer-3( MP3
) (معدل وحدات البت املتغريVBR ،ثانية/ كيلو بت320 – 32
ترددات العينة
:)MPEG 1 Audio Layer-3( MP3
 كيلو هرتز48/44.1/32
)USB( منفذ
) (رسعة فائقةUSB-A

ال تعرض البطاريات (جمموعة البطارية أو البطاريات املركبة) إىل حرارة
شديدة مثل أشعة الشمس املبارشة أو النار أو ما شابه ذلك لفرتة طويلة
.من الزمن

يمكن أن يؤدي ضغط الصوت املفرط الصادر من سامعات األذن
.وسامعات الرأس إىل فقدان احلاسة السمعية

DualDiscs مالحظات حول

منتجا قرصيًا ذا جانبني والذي يسمح بإرفاق
ً DualDisc يعترب
 املسجلة عىل جانب ومواد الصوت الرقمية عىلDVD مواد
 وبام أن جانب املواد الصوتية ال يتوافق، ومع ذلك.اجلانب اآلخر
. ال يُضمن التشغيل عىل هذا املنتج،مع مقاييس القرص املضغوط

أقراص املوسيقى التي تم ترميزها بتقنيات
محاية حقوق النرش

تم تصميم هذا املنتج لتشغيل أقراص تتالءم مع مقاييس القرص
 تم بيع بعض أقراص املوسيقى املختلفة التي تم، ومؤخرً ا.املضغوط
.ترميزها بتقنيات محاية حقوق النرش من قبل بعض رشكات التسجيل
 جيب أن تدرك أنه توجد بعض األقراص التي ال،من فضلك
 من بني هذه األقراص ومن،تتالءم مع مقاييس القرص املضغوط
.ثم قد ال يمكن تشغيلها عىل هذا املنتج

©2008 Sony Corporation

حتذير
 ال،لتقليل خماطر احلريق أو الصدمة الكهربائية
.تعرض اجلهاز للمطر أو الرطوبة
 اسند. ال تفتح الكابينة،لتفادي الصدمة الكهربائية
.عمليات الصيانة لألشخاص املؤهلني فقط
 ال تغط فتحات هتوية اجلهاز بالصحف أو أغطية،لتقليل خماطر احلريق
. كام ينبغي عدم وضع شمع إضاءة عىل اجلهاز.املائدة أو الستائر وهكذا

 ال تعرض هذا اجلهاز إىل،لتقليل خماطر احلريق أو الصدمة الكهربائية
 مثل،قطرات أو رش سوائل كام جيب عدم وضع أشياء مملوءة بالسوائل
. عىل اجلهاز،الزهريات
ونظرً ا ألن القابس الرئييس يستخدم لفصل الوحدة من مصدر الطاقة
 قم بتوصيل الوحدة يف مآخذ تيار مرتدد يمكن الوصول إليه،الرئييس
 قم فورً ا، ويف حالة مالحظتك أمورً ا غري طبيعية يف الوحدة.بسهولة
.بفصل القابس الرئييس من مآخذ التيار املرتدد

ال تعمد إىل تركيب اجلهاز يف أماكن ضيقة مثل خزائن الكتب أو اخلزائن
.املجهزة داخل جدران املنازل

MPEG Layer-3 وقد تم ترخيص تقنية ترميز الصوت بتنسيق
.Thomson وFraunhofer IIS وبراءات االخرتاع من

العمليات األساسية

لتحديد مسار عن طريق رقم عىل لوحة التحكم عن بعد

. MODE  قم بإيقاف تشغيل اإلشارة وذلك بالضغط عىل.عىل الشاشة

When a recording operation is first performed on a USB
device, a “MUSIC” folder is created directly below the
“ROOT”. Folders and files are generated within this
“MUSIC” folder as follows, according to the recording
method.

قسم مسجل الكاسيت

تلميحات

"PGM" " أوSHUF"  يف حالة إضاءةMP3/ال يمكنك حتديد ملف مسار حمدد

Folder and file generation rules

اهلوائيات
 هوائي متداخل:FM
 هوائي رشيط الفريت املضمن:AM

 قمت بإيقاف تشغيله (استئنافMP3/ يبدأ التشغيل من آخر ملف مسار
. الذي سيتم تشغيلهMP3/ يتم عرض رقم ملف املسار، أثناء التوقف.)التشغيل
،) األولMP3/ إللغاء استئناف التشغيل (لبدء التشغيل من بداية ملف املسار
. أو قم بفتح حجرة القرص املضغوط يف وضع التوقف  اضغط عىل

تلميحات

5

When you erase a track, “TRACK” appears, followed
by “ERASE?”
When you erase a folder, “FOLDER” appears, followed
by “ERASE?”
To cancel the erase operation, press  .
Press DISP/ENT/MEMORY  on the unit (or ENTER
 on the remote).
The selected MP3 file or folder is erased.

قسم الراديو

حتديد ملف مسار
.عىل لوحة التحكم عن بعد
 بصورةMP3/حمدد
مبارشة
.  PUSH OPEN/CLOSE إزالة القرص املضغوط

)(مثال
 ثم اضغط عىل 1  اضغط عىل:1  رقمMP3/بالنسبة مللف املسار
. ENTER
 ثم اضغط 2 و1  اضغط عىل:12  رقمMP3/بالنسبة مللف املسار
. ENTER عىل
 ثم 3 و2 و1  اضغط عىل:123  رقمMP3/بالنسبة مللف املسار
. ENTER اضغط عىل

file or folder that you want to erase.

4 Press ERASE  on the unit.

3-268-767-81(1)

النظام
نظام صويت رقمي عىل قرص مضغوط
خصائص صامم الليزر
 مستمر:مدة االنبعاث
 أوميجا وات44.6  أقل من:مآخذ الليزر
 ملم تقريبًا من سطح عدسة200 (يعترب هذا اخلرج هو قيمة تم قياسها عىل مسافة
). ملم7 هدف عىل قالب التقاط برصي ذي فتحة قياسها
رسعة العمود الدوار
)) (الرسعة اخلطيةCLV( دقيقة/ دورة500 دقيقة إىل/ دورة200 من
عدد القنوات
2
استجابة الرتدد
 ديسيبل2-/1 +  هرتز20000–20
تفاوت يف طبقة الصوت واخللل الصويت
حد منخفض يمكن قياسه

 ميجا هرتز108 - 87.5 :FM
 كيلو هرتز1611 - 531 :AM

تشغيل رشيط

2 Press USB  on the unit.
3 Press  or   repeatedly to select the MP3

قسم مشغل األقراص املضغوطة

MP3/ اخلاص بملف املسار زر الرقم

مصادر الطاقة

لضبط مستوى الصوت

. ) أو – بوحدة التحكم عن بعد+ VOL( –  أو+ VOLUME اضغط



لالستامع من خالل سامعة الرأس

. ) (سامعة الرأس قم بتوصيل سامعة الرأس باملقبس

لتحديد السامت الصوتية

 عىل الوحدة باستمرار لتحديد تركيز الصوت SOUND اضغط عىل
.الذي تريده

لكي حتصل عىل

صوت قوي ونقي مع تركيز منخفض وعايل املدى
صوت ناعم وصايف مع تركيز عالٍ ومدى متوسط
صوت طبيل مع تركيز اجلهري

صوت مصحوب بألفاظ مع مدى متوسط الضغط

النطاق الديناميكي الكامل للموسيقى مثل
املوسيقى الكالسيكية



اخرت

إىل مدخل التيار املرتدد

ROCK

1

إىل مأخذ احلائط

2

. ) (غري مرفقة مع الوحدة) يف حجرية البطاريةD  (احلجمR20  أو أدخل ست بطاريات من نوع قم بتوصيل سلك طاقة التيار املرتدد

POP

مالحظات
. أو عندما تتوقف الوحدة عن العمل OPR/BATT  قم باستبدال البطاريات عندما يعتم املؤرش
. يرجى التأكد من إخراج القرص املضغوط من الوحدة قبل استبدال البطاريات.قم باستبدال كافة البطاريات ببطاريات أخرى جديدة
. قم بفصل سلك طاقة التيار املرتدد عن الوحدة، والستخدام الوحدة عىل البطاريات
. لن تتمكن من تشغيل الوحدة باستخدام وحدة التحكم عن بعد، وعندما تقوم بتشغيل الوحدة عىل البطاريات

JAZZ
VOCAL
OFF

لتقوية صوت اجلهري

إعداد وحدة التحكم عن بعد

. ‚ بالوحدة MEGA BASS اضغط عىل
." عىل الشاشةMEGA BASS" تظهر
. اضغط عىل الزر مرة أخرى،للعودة إىل الصوت العادي

.)) (غري مرفقة مع الوحدةAAA  (حجمR03 قم بإدخال بطاريتني من نوع

CD/MP3 تشغيل أقراص

إلجراء

. املوجود بالوحدة CD اضغط عىل
 ثم اضغط عىل POWER  اضغط عىل،(يف وحدة التحكم عن بعد
.)" عىل الشاشةCD"  بشكل متكرر إىل أن تظهر FUNCTION

إيقاف التسجيل مؤقتًا

قرصا مع
ً  وأدخل، بالوحدة  PUSH OPEN/CLOSE اضغط عىل
.جعل العالمة متجهة ألعىل يف حجرية األقراص املضغوطة
 اضغط عىل،إلغالق حجرية األسطوانات املضغوطة
. بالوحدة  PUSH OPEN/CLOSE

إيقاف التسجيل
تلميحات

. لن يؤثر ضبط مستوى الصوت أو تركيز الصوت عىل مستوى التسجيل
 يف   بإصدار صوت صفري بعد الضغط عىلAM  يف حالة قيام برنامج
ISS  بالوحدة الختيار الوضع اخلاص بـ MODE  فاضغط عىل،3 اخلطوة
.(مفتاح منع التداخل) الذي يعمل عىل خفض مستوى الضوضاء بدرجة كبرية
 استخدم طاقة التيار املرتدد كمصدر للطاقة، للحصول عىل أفضل النتائج
.عند التسجيل
: قم باتباع ما ييل، وملسح التسجيل
. قم بإدخال الرشيط الذي حيتوي عىل املادة املسجلة التي تريد مسحها1
. بالوحدة TAPE  اضغط عىل2
. بالوحدة   اضغط عىل3

During this time, “READING” is displayed. If there are many folders
or non-MP3 files on the disc, it may take a long time for play to
begin or for the next MP3 file to start play.
Do not save unnecessary folders or files other than MP3 ones in the
disc to be used for MP3 listening.
 Locating a specific MP3 file using the number buttons  on the
remote is only available for the MP3 files in the selected folder.
 A folder that does not include an MP3 file is skipped.
 Maximum number of files: 255
 Maximum number of folders: 150
Maximum number of folders and files in total: 300
Maximum directory steps: 8
 Folder names and file names can be displayed with up to 32
characters.
 The characters A - Z, a - z, 0 - 9, and _ can be displayed on this unit.
Other characters are displayed as “_”.
 This unit conforms to Version 1.1 of the ID3 tag format. If the file
has the ID3 tag information, “song title”, “artist name”, and “album
name” can be displayed.
 When naming, be sure to add the file extension “.mp3” to the file
name.
 If you put the extension “.mp3” to a file other than an MP3 file, the
unit cannot recognize the file properly and will generate random
noise that could damage your speakers.
 The file name does not correspond to the ID3 tag.



USB  أو املجلدات املوجودة عىل جهازMP3 ملسح ملفات
.USB  أو املجلدات املوجودة عىل جهازMP3 يمكنك مسح ملفات
(USB)
 املزود بالقدرة عىل التسجيل باملنفذUSB  قم بتوصيل جهاز1
.
. املوجود بالوحدة USB  اضغط عىل2
 بشكل متكرر لتحديد ملف أو جملد   أو  اضغط عىل3
. الذي تريد مسحهMP3
. املوجود بالوحدة ERASE  اضغط عىل4
"ERASE?" " متبوعً ا بـTRACK"  يظهر،عند إزالة أحد املسارات
"ERASE?" " متبوعً ا بـFOLDER"  يظهر،وعند إزالة أحد املجلدات
.   اضغط عىل،إللغاء عملية املسح
 ENTER  بالوحدة (أو DISP/ENT/MEMORY  اضغط عىل5
.)بوحدة التحكم عن بعد
.MP3 تتم إزالة ملف أو جملد

)4"TRACK001"

3

5

USB إلخراج جهاز
. عند توقف الوحدة عن التشغيل USB  اضغط عىل1
 املوجود بالوحدة إىل أن يظهر   اضغط مع االستمرار عىل2
.“NO DEV”
.USB  قم بإخراج جهاز3

)2مثل مصدر التسجيل

1
2

قرص صوت مضغوط

8 :احلد األقىص للخطوات التوجيهية
. حرفًا32  يمكن عرض أسامء املجلدات وامللفات باستخدام ما يقرب من
 (حروفz - a  (حروف كبرية) وZ - A  ويمكن عرض احلروف من
. و _ عىل هذه الوحدة9 - 0 صغرية) و من
."_" ويتم عرض الرموز األخرى كـ
 ويف.ID3  من تنسيق عالمات1.1  وتتوافق هذه الوحدة مع اإلصدار رقم
"song title"  يمكن عرض،ID3 حالة احتواء امللف عىل معلومات عالمة
."album name"" وartist name"و
." إىل اسم امللف.mp3"  تأكد من إضافة امتداد امللف، عند التسمية
 ال،MP3 " إىل ملف آخر بخالف ملف.mp3"  ويف حالة وضع امتداد
يمكن للوحدة التعرف عىل امللف بشكل صحيح وسوف حتدث ضوضاء
.عشوائية قد تؤدي إىل تلف مكربات الصوت اخلاصة بك
.ID3  ال يتوافق اسم امللف مع عالمة

اضغط عىل

.  اضغط عىل

اسم املجلد

. بالوحدة USB اضغط عىل
. بالوحدة(USB)  باملنفذUSB قم بتوصيل جهاز
." عىل الشاشةUSB MEMORY" فتظهر
.  اضغط عىل
.وتبدأ الوحدة يف التشغيل

4

إليقاف التسجيل

اسم امللف

 البرصيةUSB يمكنك االستامع إىل املوسيقى املخزنة عىل أحد أجهزة
.)USB (سواء مشغل موسيقى رقمي أو وسائط ختزين
. هبذه الوحدةMP3* يمكن فقط تشغيل ملفات املوسيقى بتنسيق
التسجيل« يف الصفحة اخللفية للتعرف/ قابلة للتشغيلUSB انظر »أجهزة
. التي يمكن توصيلها هبذه الوحدةUSB عىل قائمة بأجهزة



. بالوحدة CD-USB SYNC/REC1 اضغط عىل
" وCD SYNC" " ومتر شاشة العرض إىلREC" فيومض
."PUSH ENT") وUSB " (مساحة خالية عىل جهازFREExxxM"*
 إىل وضع استعداد التسجيل والوحدة إىل اإليقافUSB يتغري جهاز
.املؤقت للتشغيل

2
3

USB االستامع إىل املوسيقى من جهاز

 When the disc is inserted, the unit reads all the files on that disc.



 للتعرف عىلUSB يرجى الرجوع إىل دليل التشغيل املرفق مع جهاز
.تفاصيل التوصيل
. وأدخل القرص الذي تريد تسجيله CD اضغط عىل
 MODE  اضغط عىل،عند توقف مشغل األقراص املضغوطة

Notes on MP3 discs

You can erase MP3 files or folders that are on a USB
device.
1 Connect a USB device with recording capability to
the
(USB) port .



The unit’s operating voltage is shown on the bottom of
the unit. For changing the radio frequency range, and AC
operation, check the operating voltage of your unit.

By connecting a USB device (digital music player or USB
storage media) to the
(USB) port  on the unit, you
can record music from a disc to the USB device.
This unit supports recording from CD-DA and MP3
discs only. Sound from this unit’s cassette player or radio
cannot be recorded to a USB device.
Audio files are recorded on this unit in the MP3 format.
The approximate recording size is about 1 MB per minute
of recording time from a CD. The file size may be larger
for recordings made from an MP3 disc.
See “Playable/Recordable USB devices” on the back page
for a list of the USB devices that can be connected to this
unit.


1 Press CD  on the unit.

Press  .

To remove the USB device

Other operation

 (or  on the unit) . To

Note



To stop recording

Pause playback

 (forward) or  (backward)
 on the unit while playing and

(Example)
For track/MP3 file number 1: Press 1 , and then
ENTER .
For track/MP3 file number 12: Press 1, 2 , and then
ENTER .
For track/MP3 file number 123: Press 1, 2, 3 , and then
ENTER .

Connect the headphones to the  (headphones) jack .

After the file name is displayed, the
playing time will appear

 to adjust the volume.

the tape compartment with the side you want to
play facing you. Use TYPE I (normal) tape only. Close
the compartment.
Make sure there is no slack in the tape to avoid
damaging the tape or the unit.

To locate a track by number on the remote

To listen through headphones

Recording starts. The unit and the USB device
automatically stop when the recording is completed.

4 Press VOLUME + or – (or VOL + or – on the remote)

2 Press   on the unit, and insert the tape into

MPEG Layer-3 audio coding technology and patents
licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.



MP3 file number

Use buttons on the unit for the operation.
1 Press TAPE  on the unit.

(Resume play). During stop, the track/MP3 file number to be played
is displayed.
 To cancel the resume play (to start play from the beginning of the
first track/MP3 file), press   or open the CD compartment in
stop mode.

Press VOLUME +, – (VOL +, – on the remote) .

5 Press DISP/ENT/MEMORY  on the unit (or ENTER

Playing a tape

 Playback starts from the track/MP3 file you last stopped playing

To adjust the volume

* If the amount of free space is in the gigabyte range, “FREExxxG”
will be displayed as the unit.

 on the remote).

Tips

Basic Operations

3

If the FM broadcast is noisy, press MODE  until “Mono” appears in
the display and the radio will play in monaural.

This product is designed to playback discs that conform
to the Compact Disc (CD) standard. Recently, various
music discs encoded with copyright protection
technologies are marketed by some record companies.
Please be aware that among those discs, there are some
that do not conform to the CD standard and may not be
playable by this product.

Power sources

4

(USB) port  on
the unit.
“USB MEMORY” appears in the display.
Press  .
The unit starts playing.

Press

Locate a point
while listening to
the sound

Music discs encoded with copyright
protection technologies

1 Press USB  on the unit.
2 Connect the USB device to the

To

Sony MDR headphones series

A DualDisc is a two sided disc product which mates
DVD recorded material on one side with digital
audio material on the other side. However, since the
audio material side does not conform to the Compact
Disc (CD) standard, playback on this product is not
guaranteed.

Tip

* Files with copyright protection (Digital Rights Management) cannot
be played on this unit.

repeatedly to select the play mode.
The play mode automatically changes to Normal Play
if the unit is in Shuffle Play, Repeat Play or Program
Play (with no tracks or MP3 files programmed) at the
start of recording.
For details about play modes, see “To change the play
mode” in “Listening to music of a USB device”.
Press CD-USB SYNC/REC1  on the unit.
“REC” flashes and the display cycles through
“CD SYNC”, “FREExxxM”* (free space on the USB
device), and “PUSH ENT”.
The USB device changes to recording standby and the
unit to play pause.



To reduce the risk of fire, do not cover the ventilation of
the apparatus with newspapers, tablecloths, curtains, etc.
And do not place lighted candles on the apparatus.

To

Optional accessories

Notes on DualDiscs

To avoid electrical shock, do not open
the cabinet. Refer servicing to qualified
personnel only.

After the file name is displayed, the
playing time will appear

Sony R20P: approx. 2.5 h

Cassette-corder section



To reduce the risk of fire or electric shock,
do not expose this apparatus to rain or
moisture.

MP3 file number

Sony alkaline LR20: approx. 12 h

Antennas
FM: Telescopic antenna
AM: Built-in ferrite bar antenna

Supported bit rate
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 - 320 kbps, VBR
Sampling frequencies
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44.1/48 kHz
(USB) port
USB-A (Full Speed)

Excessive sound pressure from earphones and
headphones can cause hearing loss.

You can listen to music stored on an optional USB device
(digital music player or USB storage media).
Only music files in the MP3 format* can be played on
this unit.
See “Playable/Recordable USB devices” on the back page
for a list of the USB devices that can be connected to this
unit.

remote) repeatedly.
Each time you press the button, the indication changes
as follows:
“FM”  “AM”.
Hold down TUNE + or –  until the frequency digits
begin to change in the display.
The unit automatically scans the radio frequencies and
stops when it finds a clear station.
If you cannot tune in a station, press TUNE + or – 
repeatedly to change the frequency step by step.
When an FM stereo broadcast is received, “ST”
appears.

2

Sony alkaline LR20: approx. 20 h

USB section

Do not expose the batteries (battery pack or batteries
installed) to excessive heat such as sunshine, fire or the
like for a long time.

1 Press RADIO  on the unit (BAND  on the

record.

3 When the CD player is stopped, press MODE 
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تعليامت التشغيل....................... AR

Listening to music of a USB device

Playing time

MP3 disc

Sony R20P: approx. 13.5 h

Frequency range

CFD-RS60CP

Track number

2 Press CD  and insert the disc that you want to

Listening to the radio

FM recording

Radio section

Operating Instructions..... GB

Audio CD

1

2
 و ) بوحدة التحكم عن بعدVOL +)VOLUME + * حيتوي كل من
 بوحدة التحكم عن بعد عىل نقطة للتعرف عىل 5  و  و

MP3 مالحظات عىل أقراص

. تقوم الوحدة بقراءة كافة امللفات املوجودة عىل هذا القرص، عند إدراج القرص
 ويف حالة وجود العديد من."READING"  يتم عرض،وأثناء هذه الفرتة
 قد تستغرق عملية، عىل القرصMP3 املجلدات أو عدم وجود ملفات
. التايلMP3 ال أو لبدء تشغيل ملف
ً التشغيل وقتًا طوي
MP3 ال تقم بحفظ املجلدات أو امللفات غري الرضورية بخالف ملفات
.MP3 عىل القرص املستخدم لالستامع إىل
 عىل لوحة  معني باستخدام أزرار األرقامMP3  ويعترب حتديد ملف
. يف املجلد املحددMP3 التحكم عن بعد هو اخليار الوحيد املتاح مللفات
.MP3  ويتم جتاوز املجلد الذي ال حيتوي عىل ملف
255 : احلد األقىص لعدد امللفات
150 : احلد األقىص لعدد املجلدات
300 :احلد األقىص إلمجايل عدد املجلدات وامللفات

استبدال البطاريات

 قم باستبدال كافة البطاريات، عندما تتوقف وحدة التحكم عن بعد متامًا عن التشغيل.تدوم البطاريات مع االستخدام العادي ملا يقرب من ستة أشهر
.ببطاريات أخرى جديدة

.األزرار باللمس

قبل استخدام الوحدة
. ) بوحدة التحكم عن بعد(  بالوحدة اضغط عىل
. مرة واحدةMP3 ملفات/تقوم الوحدة بتشغيل كافة املسارات
" يف الشاشة بعد أن تقرأMP3"  تظهر،MP3 عندما تضع أقراص
.الوحدة معلومات امللف

3

حول مستوى التشغيل

 لتغيري.يظهر مستوى جهد تشغيل الوحدة يف اجلزء األسفل من الوحدة
 يرجى التحقق من مستوى،نطاق الرتدد الالسلكي وتشغيل التيار املرتدد
.جهد التشغيل اخلاص بالوحدة

إيقاف تشغيل الطاقة/لتشغيل
. POWER اضغط عىل

Other Operations

Precautions

Using the display
You can check information about the CD using the
display.

Checking the information of an audio CD
To check the total track number and playing
time of the CD
Press   to stop the CD playback.

Playing tracks/MP3 files in random
order (Shuffle Play)
You can play tracks/MP3 files in random order.
1 Press CD  on the unit.
“CD” appears in the display.
2 Press MODE  until “SHUF” appears in the display.

3 Press  on the unit ( on the remote)  to start
Shuffle Play.

To cancel Shuffle Play

Stop playing first. Then press MODE  until “SHUF”
disappears from the display.
Tips

Total track number

 During Shuffle Play, you cannot select the previous track/MP3 file by

Total playing time

pressing  .

 The resume function does not work during Shuffle Play.

Checking the information of an MP3 disc
To check the total folder number on the CD
Press   to stop the CD playback.

Play)

Total folder number

To check file information

Press DISP/ENT/MEMORY  on the unit while playing
an MP3 disc. The display changes as follows:


The current file number and playing time

The song title ( )*

The artist name ( )

The album name (

Creating your own program (Program

all tracks/MP3 1 Press REPEAT  on the unit until
files on the CD
“ ” appears.
2 Press  on the unit ( on the
remote) .
1 Press REPEAT  on the unit until
“ ” and “ ” appear.
2 Select the folder by pressing + or
– (FOLDER + or – on the remote)
.
3 Press  on the unit ( on the
remote) .

a selected
folder (MP3
disc only)

1 Start Shuffle Play (see “Playing tracks/
MP3 files in random order”).
2 Press REPEAT  on the unit until
“SHUF” and “ ” appear.
3 Press  on the unit ( on the
remote) .

MP3 files in a 1 Start Folder Shuffle Play (see “Playing
selected folder
tracks/MP3 files in random order”).
in random
2 Press REPEAT  on the unit until
order (MP3
“ ”, “SHUF” and “ ” appear.
disc only)
3 Press  on the unit ( on the
remote) .

To cancel Repeat Play

and then press DISP/ENT/MEMORY  to add it to
the program.
Repeat to program other tracks in the order that you
want.
After programming the first track, “STEP 1” appears,
followed by selected track/MP3 file.
Each time you add a track/MP3 file, the step number
increments by one.
Total playing time of the selected track

MP3 disc (Program Play)

Programmed track number

” disappears from

Model name

Walkman

NWD-B103/B103F/B105/B105F

Verified Sony USB storage media (as of
January 2007)
Product name

Model name

MICROVAULT

USM512EX / 1GEX / 2GEX

4 Press  on the unit ( on the remote)  to start
Program Play.

Stop playing first. Then press MODE  until “PGM”
disappears from the display.

To delete the last track of the program

 You can play the same program again, since the program is saved

until you open the CD compartment.
 You can record your own program. After you’ve created the
program, insert a blank tape and press   on the unit to start
recording.
 The resume function does not work during Program Play.

Presetting radio stations
You can store radio stations into the unit’s memory. You
can preset up to 30 radio stations, 20 for FM and 10 for
AM in any order.
1 Press RADIO  repeatedly on the unit to select the
band.

2 Hold down RADIO  on the unit for 2 seconds until
“AUTO” flashes in the display.

3 Press DISP/ENT/MEMORY  on the unit.
The stations are stored in memory from the lower
frequencies to the higher ones.

If a station cannot be preset automatically

You need to preset a station with a weak signal manually.
1 Press RADIO  repeatedly on the unit to select the
band.

2 Tune in a station you want.
3 Hold down DISP/ENT/MEMORY  on the unit for
2 seconds until the preset number flashes in the
display.
number you want for the station flashes in the
display.

format or MP3 format conforming to ISO9660 Level 1/
Level 2 or Joliet
 CD-R/CD-RW of poor recording quality, CD-R/CD-RW
that has scratches or are dirty, or CD-R/CD-RW recorded
with an incompatible recording device
 CD-R/CD-RW which is finalized incorrectly

Notes on discs
 Before playing, clean the CD with a cleaning cloth.

Wipe the CD from the center out. If there is a scratch,
dirt or fingerprints on the CD, it may cause tracking
error.

stored station.

On the remote

station.
(Examples)
For preset number 1: Press 1 , and then ENTER .
For preset number 12: Press 1, 2 , and then ENTER
.

Falling asleep to music

Check the websites below for the latest information about
compatible devices.
For customers in Europe:
<http://support.sony-europe.com/>
For customers in Latin America:
<http://www.sony-latin.com/pa/info>
For customers in Asia and Oceania:
<http://www.sony-asia.com/section/support>
Notes

 When formatting the above models, be sure to format using the

model itself or the dedicated formatting software for that model.
Otherwise, you may be unable to record the USB device properly on
this unit.
 Do not use USB devices other than these USB devices. Operation of
models not listed here is not guaranteed.
 Operation may not always be ensured even when using these USB
devices.
 Some of these USB devices may not be available for purchase in
certain areas.

goes off automatically.
Each time you press the button, the indication changes
as follows:
“AUTO*”  “60MIN”  “30MIN”  “20MIN” 
“10MIN”  “OFF”.

commercially available cleaners or anti-static spray
intended for vinyl LPs.
 Do not expose the CD to direct sunlight or heat sources
such as hot air ducts, nor leave it in a car parked in
direct sunlight as there can be a considerable rise in
temperature inside the car.
 Do not stick paper or sticker on the CD, nor scratch the
surface of the CD.
 After playing, store the CD in its case.

On safety
 As the laser beam used in the CD player section is

harmful to the eyes, do not attempt to disassemble the
casing. Refer servicing to qualified personnel only.
 Should any solid object or liquid fall into the unit,
unplug the unit, and have it checked by qualified
personnel before operating it any further.
 Discs with non-standard shapes (e.g., heart, square,
star) cannot be played on this unit. Attempting to do so
may damage the unit. Do not use such discs.

voltage is identical with your local power supply (see
“Specifications”) and use the supplied AC power cord;
do not use any other type.
 The unit is not disconnected from the AC power source
(mains) as long as it is connected to the wall outlet,
even if the unit itself has been turned off.
 Unplug the unit from the wall outlet when it is not used
for an extended period of time.
 When the batteries are not to be used, remove them to
avoid damage that can be caused by battery leakage or
corrosion.
 The nameplate and important information concerning
safety are located on the bottom exterior.

Note

When you are playing a tape using this function:
If the tape length of one side is longer than the set time, the unit will
not go off until the tape reaches the end.

REC1 Recording

This procedure allows you to easily record the currently
playing track or MP3 file to a USB device. See also
“Synchro Recording” in “Recording from a disc to a USB
device” on the front page.
1 Connect a USB device with recording capability to
the
(USB) port .

selected track or MP3 file is playing.
“REC” flashes and the display cycles through “REC 1”,
“FREExxxM”* (free space on the USB device) and
“PUSH ENT”. The USB device changes to recording
standby and the unit to play pause.
* If the unit of the free space capacity is giga-byte, “FREExxxG”
will be displayed.

 Unplug the headphones when listening through

speakers.

Noise is heard.

USB device
 The following problems may have occurred.

 Place the CD with the label surface up.
 Clean the CD.

 Take out the CD and leave the CD compartment open

for about an hour to dry moisture condensation.
 The CD-R/CD-RW is blank.
 There is a problem with the quality of the CD-R/
CD‑RW, recording device or application software.
 Replace all the batteries with new ones if they are weak.

The sound drops out.
 Reduce the volume.

 Clean the CD, or replace it if the CD is badly damaged.
 Place the unit in a location free from vibration.

 Clean the lens with a commercially available blower.

 The sound may drop out or noise may be heard when

using poor quality CD-Rs/CD-RWs or if there is a
problem with the recording device or application
software.

– a disc recorded with a complicated tree structure.
– a disc that has not been finalized (a disc to which data
can be added).
– a disc that has many folders or non-MP3 files.

Radio
Reception is poor.
 Reorient the antenna to improve FM reception.

The audio is weak or has poor quality.
 Replace all the batteries with new ones if they are weak.
 Move the unit away from the TV.

 If you are using the remote while listening to AM radio,

noise may be heard.

The picture of your TV becomes unstable.
 If you are listening to an FM program near the TV with

an indoor antenna, move the unit away from the TV.

Press .

Tab for side B

. تالفةUSB  قد تكون البيانات املوجودة عىل جهاز
 يمكن هلذا.USB  قم بإرسال بيانات املوسيقى مرة أخرى إىل جهاز
 لن يتم عرض.اجلهاز أن يعرض فقط األرقام واحلروف األبجدية
.احلروف األخرى بشكل صحيح

.USB ال يتم التعرف عىل جهاز

 ثم قمUSB  قم بإيقاف تشغيل اجلهاز وقم بإعادة توصيل جهاز
.بتشغيل اجلهاز
/ قابلة للتشغيلUSB  املدعوم (انظر »أجهزةUSB  قم بتوصيل جهاز
.)التسجيل« (يف هذه الصفحة) للتعرف عىل أنواع األجهزة املدعومة
 ارجع إىل دليل تشغيل جهاز. ال يعمل عىل النحو الصحيحUSB  جهاز
 إذا ظلت. للحصول عىل تفاصيل حول التعامل مع هذه املشكلةUSB
. لديكSony  فاتصل بأقرب موزع،املشكلة قائمة

.ال يبدأ التشغيل

.USB  قم بإيقاف تشغيل اجلهاز وإعادة توصيل جهاز
USB  يمكن هلذا اجلهاز تشغيله (انظر »أجهزةUSB  قم بتوصيل جهاز
.)«التسجيل/قابلة للتشغيل

.التشغيل ال يعمل من املسار األول

. قم بضبط وضع التشغيل عىل وضع التشغيل العادي

.MP3 ال يمكن تشغيل ملفات
.".mp3"  ال حتتوي عىل امتدادMP3  ملفات
.MP3  مل يتم ختزين البيانات يف تنسيق
.*FAT32  أوFAT16  يستخدم نظام ملفات غريUSB  جهاز ختزين
 فقط يفMP3  يمكن تشغيل ملفات. مقسم إىل أقسامUSB  جهاز ختزين
.القسم األول
. مستويات8  يمكن القيام بالتشغيل ملا يصل إىل
. جملدً ا999  تم جتاوز عدد املجلدات
. ملفًا999  تم جتاوز عدد امللفات
. امللفات مشفرة أو حممية بكلامت مرور
 غري أن بعض وسائط،FAT32 وFAT16 * يدعم هذا اجلهاز نظام امللفات
. قد ال تدعم كال نظامي امللفاتUSB ختزين
 يرجى الرجوع إىل دليل،للحصول عىل معلومات حول هذا املوضوع
. املعني أو االتصال باجلهة املصنعةUSB التشغيل اخلاص بجهاز ختزين

وحدة التحكم عن بعد
.وحدة التحكم عن بعد ال تعمل

 استبدل كل البطاريات يف وحدة التحكم عن بعد ببطاريات أخرى
.جديدة إذا كانت ضعيفة
 تأكد من توجيه وحدة التحكم عن بعد نحو وحدة االستشعار اخلاصة
.به يف الوحدة
. قم بإزالة أية عوائق حتول بني وحدة التحكم عن بعد وبني اجلهاز
 تأكد من عدم تعريض وحدة االستشعار بوحدة التحكم عن بعد
لإلضاءة الشديدة مثل أشعة الشمس املبارشة أو ضوء املصابيح
.الفلوريسنت
. اقرتب من اجلهاز عند استعامل وحدة التحكم عن بعد
 فقم بفصل سلك مصدر، إذا ظلت لديك مشكالت،بعد جتريب احللول
.التيار الكهريب أو قم بإخراج كل البطاريات
 قم بتوصيل سلك طاقة،بعد اختفاء كافة اإلشارات من عىل الشاشة
، إذا ظلت املشكلة قائمة.التيار املرتدد أو أدخل البطاريات مرة أخرى
. لديكSony فاتصل بأقرب موزع

 قم بتنظيف الرؤوس من خالل استخدام رشيط من النوع اجلاف أو
 ساعات من10 النوع الرطب (يتوفر بصورة منفصلة)بعد كل
 قبل أن يبدأ أحد التسجيالت اهلامة أو بعد تشغيل رشيط،االستخدام
 قد يؤدي اإلخفاق يف تنظيف رؤوس الرشيط إىل التسبب يف.قديم
جودة صوت رديئة أو عدم قدرة اجلهاز عىل تسجيل أو تشغيل
 يرجى الرجوع إىل التعليامت، للحصول عىل تفاصيل.األجهزة
.اخلاصة برشيط التنظيف
TYPE IV  (الوضع العايل) أوTYPE II  الرشيط املستخدم من النوع
. (عادي) فقطTYPE I  استخدم رشيط.)(املعدين
 قم بإزالة املغنطة عن الرؤوس باستخدام أحد مزيالت املغنطة املتوفرة
.يف األسواق
. استبدل كل البطاريات ببطاريات أخرى جديدة إذا كانت ضعيفة

USB جهاز
.USB ال يمكن بدء التسجيل إىل جهاز

. قد حتدث املشكالت التالية
. ممتلئUSB – جهاز
. إىل احلد األقىص هلاUSB  عىل جهازMP3 – وصل عدد ملفات وجملدات
. حممي ضد الكتابةUSB – جهاز

.توقفت عملية التسجيل قبل االكتامل

/ قابلة للتشغيلUSB  انظر »أجهزة. غري مدعمUSB  أنت تستخدم جهاز
.التسجيل« (يف هذه الصفحة) للتعرف عىل أنواع األجهزة املدعومة
 ارجع إىل دليل تشغيل جهاز. بشكل صحيحUSB  مل تتم هتيئة جهاز
.USB  للحصول عىل تفاصيل حول كيفية هتيئة جهازUSB
 حيتوي عىلUSB  إذا كان جهاز.USB  قم بإيقاف اجلهاز وأخرج جهاز
 ثم إعادة تشغيله مرةUSB  فقم بإيقاف تشغيل جهاز،مفتاح تشغيل
. ثم قم بإجراء التسجيل مرة أخرى.أخرى بعد إزالته من اجلهاز
 تصبح بنية، يف حالة تكرار عمليات التسجيل واملسح عدة مرات
USB  ارجع إىل دليل تشغيل جهاز. معقدةUSB امللفات يف جهاز
 إذا استمرت.للحصول عىل تفاصيل حول التعامل مع هذه املشكلة
. لديكSony  فاتصل بأقرب موزع،املشكلة يف الظهور

. إىل حدوث مشكلةUSB يؤدي التسجيل إىل جهاز

 قابلةUSB  انظر »أجهزة. غري متوافقUSB  أنت تستخدم جهاز
.التسجيل« للحصول عىل قائمة باألجهزة املدعومة/للتشغيل
 حيتويUSB  إذا كان جهاز.USB  قم بإيقاف تشغيل اجلهاز وإخراج جهاز
 ثم إعادة تشغيله مرةUSB  فقم بإيقاف تشغيل جهاز،عىل مفتاح تشغيل
. ثم قم بإجراء التسجيل مرة أخرى.أخرى بعد إزالته من اجلهاز
 أو فصل الطاقة أو تم فصل الطاقة أثناء عمليةUSB  تم فصل جهاز
 قم بحذف امللف املسجل بشكل جزئي وقم بتسجيله مرة.التسجيل
 قدUSB  فقد يكون جهاز، إذا مل يؤد ذلك إىل حل املشكلة.أخرى
 للحصول عىل تفاصيل حولUSB  ارجع إىل دليل تشغيل جهاز.تلف
 فاتصل، إذا استمرت املشكلة يف الظهور.التعامل مع هذه املشكلة
. لديكSony بأقرب موزع

 املوجودةMP3 ال يمكن مسح ملفات أو جملدات
.USB بجهاز

. حمميًا من الكتابة أم الUSB  حتقق مما إذا كان جهاز
 قم. أو أنه تم إيقاف الطاقة أثناء عملية املسحUSB  تم فصل جهاز
 إذا مل يؤد ذلك إىل حل.بمسح امللف الذي متت إزالته بصورة جزئية
 ارجع إىل دليل تشغيل جهاز. قد تلفUSB  فقد يكون جهاز،املشكلة
 إذا. للحصول عىل تفاصيل حول التعامل مع هذه املشكلةUSB
. لديكSony  فاتصل بأقرب موزع،استمرت املشكلة يف الظهور

 تم التعرف عىل مستوى غري عادي يف التيار الكهريب من منفذ
(USB)
 من املنفذUSB  قم بإيقاف تشغيل اجلهاز وإخراج جهاز.
 إذا استمرت.USB تأكد من عدم وجود أي مشكلة مع جهاز.
. منكSony  فاتصل بأقرب موزع،املشكلة قائمة
 

(USB)

.ال يمكن سامع الصوت

 قم بإيقاف تشغيل اجلهاز. بشكل صحيحUSB  مل تتم هتيئة جهاز
 ثم قم بتشغيل اجلهاز والتحقق مما إذا كان.USB وإعادة توصيل جهاز
.“ ييضء أو ال عىل الشاشةUSB MEMORY”

.توجد ضوضاء أو جتاوز أو صوت مشوه

 ثم أعد تشغيل.USB  قم بإيقاف تشغيل اجلهاز وإعادة توصيل جهاز
.اجلهاز مرة أخرى
 قد. حتتوي بيانات املوسيقى نفسها عىل ضوضاء أو الصوت مشوه
 قم بحذف امللف.يكون تم إدخال الضوضاء أثناء عملية التسجيل
.وحماولة التسجيل مرة أخرى


. (USB)

 باملنفذUSB ال يمكن توصيل جهاز

 عىل النحوUSB  أو كابلUSB  مل يتم توجيه املوصل املوجود بجهاز
 قم بتوصيل املوصل املوجود بجهاز.الصحيح عند حماولة التوصيل
. يف االجتاه الصحيحUSB  أو كابلUSB

FAT16 or FAT32.*

 The USB storage device is partitioned. Only the MP3

files in the first partition can be played.

 Playback is possible up to 8 levels.

 The number of folders has exceeded 999.
 The number of files has exceeded 999.

 The files are encrypted or protected by passwords.

 You are using an incompatible USB device. See

“Playable/Recordable USB devices” for a list of the
devices that are supported.
 Turn off the unit and remove the USB device. If the
USB device has a power switch, turn the USB device off
and then on again after removing it from the unit. Then
perform recording again.
 The USB device was disconnected or the power was
turned off during recording. Delete the partially
recorded file and record it again. If this does not solve
the problem, the USB device may be broken. Refer to
the USB device operation manual for details on how to
deal with this problem. If the problem persists, contact
your nearest Sony dealer.

* This unit supports FAT16 and FAT32, but some USB storage media
may not support both file systems.
For details, refer to the operation manual of the USB storage device
in question or contact the manufacturer.

Remote
The remote does not function.
 Replace all the batteries in the remote with new ones if

they are weak.

 Make sure that you are pointing the remote at the

remote sensor on the unit.

 Remove any obstacles in the path of the remote and the

unit.

 Make sure the remote sensor is not exposed to strong

light such as direct sunlight or fluorescent lamp light.

 Move closer to the unit when using the remote.

After trying the remedies, if you still have problems,
unplug the AC power cord or remove all the batteries.
After all the indications in the display disappear, plug the
AC power cord or insert the batteries again. If the
problem persists, please consult your nearest Sony dealer.

following problems may occur. See “Playable/
Recordable USB devices” for a list of the device that are
supported.
– The USB device is not recognized.
– File or folder names are not displayed on this unit.
– Playback is not possible.
– The sound skips.
– There is noise.
– The sound output is distorted.
– Recording stops before completion.

 Turn off the unit and reconnect the USB device. Then

turn on the unit again.

 The music data itself contains noise, or the sound is

distorted. Noise may have entered during the recording
process. Delete the file and try recording it again.

The USB device cannot be connected to the
(USB) port .

 The connector on the USB device or USB cable was not

correctly oriented when the connection was attempted.
Connect the connector on the USB device or USB cable
in the correct orientation.

بصورة عامة
ال يمكن توصيل الطاقة

. قم بتوصيل سلك التيار املرتدد يف مقبس التيار احلائطي بإحكام
. تأكد من أن البطاريات قد تم إدخاهلا بصورة صحيحة
. استبدل كل البطاريات ببطاريات أخرى جديدة إذا كانت ضعيفة
 ال يمكنك تشغيل اجلهاز باستخدام وحدة التحكم عن بعد عند
.تشغيل اجلهاز بالبطاريات

 كام يتم عرض،ال يمكن توصيل الطاقة باجلهاز
." بصورة متناوبةERROR"" وBATTERY"

. تأكد من أن البطاريات قد تم إدخاهلا بصورة صحيحة
. استبدل كل البطاريات ببطاريات أخرى جديدة إذا كانت ضعيفة

.ال يوجد صوت

 قم بفصل سامعات الرأس عن اجلهاز عندما ترغب يف االستامع عرب
.السامعات اخلارجية

.يتم سامع ضجيج

األقراص التي يمكن هلذه الوحدة تشغيلها

 قرص صوت مضغوط
)MP3 ملفات/CD-DA*) CD-RW/CD-R  قرص

 وهو.« اختصارً ا لـ »صوت رقمي عىل قرص مضغوطCD-DA * يعترب
.مقياس تسجييل يستخدم ألقراص الصوت املضغوطة

األقراص التي ال يمكن هلذه الوحدة تشغيلها

 بخالف األقراص التي تم تسجيلها بتنسيقCD-RW/CD-R  قرص
/1  والذي يتوافق مع املستوىMP3  املوسيقي أو بتنسيقCD
.Joliet  أوISO9660  من2 املستوى
 ذو جودة تسجيل ضعيفة أو قرصCD-RW/CD-R  قرص
CD-RW/CD-R  به خدوش أو متسخ أو قرصCD-RW/CD-R
الذي تم تسجيله باستخدام جهاز تسجيل غري متوافق
 والذي أنجز بطريقة غري صحيحةCD-RW/CD-R  قرص

مالحظات بخصوص األقراص

. قم بتنظيف القرص املضغوط بقامش تنظيف، قبل التشغيل
 ويف حالة.امسح القرص املضغوط ابتدا ًء من املركز ومتجهً ا للخارج
 قد يتسبب،وجود خدش أو أوساخ أو بصامت عىل القرص املضغوط
.يف خطأ يف تعقب املسار

 هناك شخص يستخدم هاتفًا حمموال أو جهازً ا آخر يصدر موجات
 بعيدً ا.. قم بنقل اهلاتف املحمول إلخ .راديو بالقرب من اجلهاز
.عن اجلهاز

MP3/مشغل األقراص املضغوطة
"NO DISC" القرص املضغوط ال يعمل أو يتم عرض

حتى عندما يكون القرص املضغوط يف وضعه
.الصحيح

. أدخل األسطوانة بحيث يكون الوجه الذي عليه البطاقة إىل أعىل
. قم بتنظيف القرص املضغوط
 قم بإخراج القرص املضغوط واترك حجرية األقراص املضغوطة
.مفتوح ًة ملدة ساعة تقريبًا لكي جيف تكاثف الرطوبة
. فارغCD-RW/CD-R  القرص املضغوط
 أو جهاز،CD-RW/CD-R  هناك مشكلة يف جودة القرص املضغوط
.التسجيل أو الربجميات أو برامج التطبيقات
. استبدل كل البطاريات ببطاريات أخرى جديدة إذا كانت ضعيفة

خيفق الصوت

. قم بتخفيض مستوى الصوت
. أو قم باستبداله إذا حلق به رضر كبري، قم بتنظيف القرص املضغوط
. ضع اجلهاز يف مكان خالٍ من االهتزازات
 قم بتنظيف العدسة باستعامل إحدى أدوات نفخ اهلواء املتوفرة يف
.األسواق
 قد يزول الصوت أو يتم سامع ضجيج عند استعامل أقراص مضغوطة
 ضعيفة اجلودة أو إذا كانت هناك مشكلة يف اجلهاز أوCD-RW/CD-R
.برامج التطبيقات الذي استخدمت يف التسجيل

.يستغرق بدء التشغيل وقتًا أكثر من املعتاد

. األقراص التالية تستغرق وقتًا أطول يف بدء التشغيل
.– األقراص املسجلة ببنية شجرة معقدة
– األقراص التي مل يتم إهناؤها (أي األقراص التي يمكن إضافة
.)بيانات إليها
.MP3 – األقراص التي حتتوي عىل ملفات غري

الراديو
.االستقبال ضعيف

.FM  قم بإعادة توجيه اهلوائي لتحسني استقبال

.AM  أعد توجيه اجلهاز نفسه لتحسني استقبال

.الصوت ضعيف أو جودته رديئة

. استبدل كل البطاريات ببطاريات أخرى جديدة إذا كانت ضعيفة
. حرك اجلهاز بعيدً ا عن التليفزيون
 إذا كنت تستعمل وحدة التحكم عن بعد أثناء االستامع إىل راديو
. فقد تُسمع ضوضاء،AM

.تصبح صورة التليفزيون غري مستقرة

عمليات تشغيل أخرى
التسجيل/ قابلة للتشغيلUSB أجهزة
. عىل هذه الوحدةSony  التالية منUSB يمكنك استخدام أجهزة
للتسجيل عىل هذه/ األخرى قابلة للتشغيلUSB وال تعد أجهزة
.الوحدة

Sony مشغل املوسيقى الرقمي املعتمد من

)2007 (وفقً ا ليناير

اسم الطراز

اسم املنتج

NWD-B103/B103F/B105/B105F

Walkman

Sony  املعتمدة منUSB وسائط ختزين

)2007 (وفقً ا ليناير

اسم الطراز

اسم املنتج

USM512EX / 1GEX / 2GEX

MICROVAULT

USM128J / 256J / 512J / 1GJ /
2GJ / 4GJ
USM256H / 512H / 1GH / 2GH / 4GH

حول السالمة

 بام أن شعاع الليزر املستخدم يف اجلزء اخلاص بمشغل األقراص
 اسند. فال تقم بتفكيك صندوق اجلهاز،املضغوطة مؤذ للعينني
.عمليات الصيانة لألشخاص املؤهلني فقط
 قم بفصل اجلهاز، عند سقوط أي مادة صلبة أو سائل داخل الوحدة
عن التيار الكهربائي وافحص اجلهاز لدى الفني املختص قبل القيام
.بتشغيله مرة أخرى
 األقراص ذات األشكال غري القياسية (عىل سبيل املثال شكل القلب
 فقد تؤدي.أو املربع أو النجمة) ال يمكن تشغيلها عىل هذا الوحدة
. ال تستخدم مثل تلك األسطوانات.حماولة تشغيلها إىل تلف الوحدة

حول مصادر الطاقة

 تأكد من أن فرق اجلهد، للتشغيل بواسطة التيار الكهربائي املرتدد
التشغييل (الفولتية) للجهاز يتطابق مع قدر الطاقة املحلية يف منطقتك
،(راجع قسم «املواصفات») واستعمل سلك التيار الرئييس املرفق
.وجتنب استخدام األنواع األخرى
ال عن مصدر التيار املرتدد (الرئييس) طاملا كان
ً  يظل اجلهاز مفصو
 حتى وإن كان اجلهاز نفسه يف وضع،ال بمقبس التيار عىل احلائط
ً موص
.إيقاف التشغيل
 قم بفصل اجلهاز عن مقبس التيار عىل احلائط يف حالة عدم استخدامه
.لفرتة ممتدة من الوقت
 انزعها لتاليف التلف الذي قد يسببه، يف حالة عدم استخدام البطاريات
.رشح البطارية أو تآكلها
 لوحة االسم واملعلومات املهمة املتعلقة بالسالمة موجودة أسفل اجلزء
.اخلارجي

حول املوضع املالئم

 أو يف أماكن، ال ترتك اجلهاز يف مكان قريب من مصادر احلرارة
 أو الغبار الشديد أو الصدمات،تتعرض ألشعة الشمس املبارشة
.امليكانيكية أو يف سيارة تكون معرضة ألشعة الشمس املبارشة
. ال تضع اجلهاز عىل سطح مائل أو سطح غري ثابت
 جيب. ملم من جانب صندوق اجلهاز10  ال تضع أي يشء يف نطاق
عدم إعاقة فتحات التهوية لكي يعمل اجلهاز عىل النحو األمثل
.وإلطالة عمر مكوناته
 يرجى االحتفاظ، بام أن هناك مغناطيسً ا قويًا مستخدمًا يف سامعات اجلهاز
ببطاقات االعتامد التي يستخدم فيها التشفري املغناطييس والساعات
.الزمربكية بعيدً ا عن اجلهاز لتفادي التلف الذي قد حيدثه املغناطيس

حول التشغيل

 أو إذا تم، إذا تم نقل اجلهاز مبارشة من مكان بارد إىل مكان حار
 فقد تتكثف الرطوبة حول العدسة،وضعه يف غرفة شديدة الرطوبة
.داخل مشغل األسطوانات
 ويف هذه. لن يعمل اجلهاز عىل النحو الصحيح،يف حالة حدوث ذلك
. قم بإخراج األسطوانة وانتظر ملدة ساعة تقريبًا إىل أن تتبخر الرطوبة،احلالة
 فقم بضبطه يف وضع التشغيل، إذا مل يتم استخدام اجلهاز لفرتة طويلة
.إلمحائه لبضع دقائق قبل إدخال األرشطة

مالحظات حول األرشطة

 كي تتفادى حدوثB  أوA  قم بكرس لسان احلامية للرشيط من اجلانب
 وإذا كنت ترغب يف إعادة استخدام الرشيط.التسجيل غري املقصود
. فقم بتغطية اللسان املكسور برشيط الصق،للتسجيل

 بالقرب من جهاز التليفزيونFM  إذا كنت تستمع إىل أحد برامج
. فقم بنقل اجلهاز بعيدً ا عن جهاز التليفزيون،باستخدام هوائي داخيل

A اجلانب

B لسان احلامية للجانب

A لسان احلامية للجانب

، دقيقة90  ال ينصح باستخدام األرشطة التي تزيد مدة تشغيلها عن
.إال يف حالتي التسجيل أو االستامع املستمرين لفرتة طويلة

تنظيف الصندوق اخلارجي للجهاز

 قم بتنظيف صندوق اجلهاز واللوحة واألزرار باستخدام قطعة قامش
 ال.ال بمحلول من مسحوق الغسيل املجفف
ً ناعمة ومبللة قلي
تستعمل أي نوع من املنظفات الكاشطة أو املساحيق املنظفة أو
.املذيبات الكياموية مثل الكحول أو البنزين
،إذا كانت لديك أية أسئلة أو صادفتك مشكالت هلا صلة هبذا اجلهاز
. منكSony يرجى استشارة أقرب موزع ألجهزة

1
2
3

 اضغط مع االستمرار،لتحديد رقم مكون من رقم واحد معد مسبقًا
.عىل الرقم ملدة ثانيتني تقريبًا
 اضغط عىل الرقم األول،لتحديد رقم مكون من رقمني معد مسبقًا
.ثم اضغط مع االستمرار عىل الرقم الثاين ملدة ثانيتني تقريبًا
)(مثال
 ملدة ثانيتني 1  اضغط مع االستمرار عىل:1 لإلعداد املسبق لرقم
.تقريبًا
 ثم اضغط مع االستمرار 1  اضغط عىل:12 لإلعداد املسبق لرقم
. ملدة ثانيتني تقريبًا 2 عىل

افحص مواقع الويب املوجودة أدناه للحصول عىل أحدث املعلومات
.حول األجهزة املتوافقة
:بالنسبة للعمالء يف أوروبا

تظل حمطات الراديو املعدة مسبقًا حمفوظة يف الذاكرة حتى يف حالة فصل
.سلك التيار املرتدد أو إزالة البطاريات

<http://support.sony-europe.com/>

:بالنسبة للعمالء يف أمريكا الالتينية

<http://www.sony-latin.com/pa/info>

:بالنسبة للعمالء يف آسيا وميالنيسيا

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

مالحظات

 تأكد من إجراء التهيئة باستخدام الطراز، عند هتيئة الطرز املذكورة أعاله
.نفسه أو برنامج التهيئة املخصص هلذا الطراز
 بشكل صحيح عىل هذهUSB  فقد ال تتمكن من تسجيل جهاز،وإال
.الوحدة
 وال يتوفر ضامنًا لتشغيل. هذهUSB  خالف أجهزةUSB  ال تستخدم أجهزة
.الطرز غري املنصوص عليها هنا
. هذهUSB  وربام ال تضمن عملية التشغيل دائماً حتى عند استخدام أجهزة
. هذه يف مناطق حمددةUSB  وقد ال يتوفر رشاء بعض أجهزة

1
2

عىل لوحة التحكم عن بعد

. بصورة متكررة لتحديد املوجة BAND اضغط عىل
. لتوليف املحطة املخزنة اضغط عىل أزرار األرقام
)(أمثلة
. ENTER  ثم اضغط عىل 1  اضغط عىل:1 لإلعداد املسبق لرقم
 ثم اضغط عىل 2 و1  اضغط عىل:12 لإلعداد املسبق لرقم
. ENTER

1
2

النوم عىل أنغام املوسيقى

.قم بتشغيل املصدر املوسيقي الذي ترغب فيه
."SLEEP"  لعرض SLEEP اضغط عىل
 لتحديد الدقائق التي تتوقف بعدها الوحدة SLEEP اضغط عىل
.تلقائيًا
: سيتغري مؤرش الدقائق كام ييل،وكلام تم الضغط عىل الزر

1
2
3

 دقيقة90  سيتوقف القرص املضغوط خالل،"AUTO" * عندما ختتار
 وعند االستامع إىل.عىل األكثر ثم يتم إيقاف تشغيل الوحدة تلقائيًا
. دقيقة90  يتم إيقاف تشغيل الراديو بعد،الراديو

التحقق من املعلومات اخلاصة بقرص
الصوت املضغوط
للتحقق من رقم املسار الكامل ووقت التشغيل اخلاص
بالقرص املضغوط
. إليقاف تشغيل القرص املضغوط  اضغط عىل

تلميحات

 السابقMP3 ملف/ ال يمكنك حتديد املسار، أثناء التشغيل املختلط
.  بالضغط عىل
. وال تعمل وظيفة االستئناف أثناء التشغيل املختلط

)(تشغيل الربنامج

إنشاء الربنامج اخلاص بك

MP3 ملف/ مسارً ا25 يمكنك تنظيم ترتيب التشغيل إىل ما يصل من

.عىل قرص مضغوط
. املوجود عىل الوحدة CD  اضغط عىل1
." عىل الشاشةCD" سيظهر
." عىل الشاشةPGM"  حتى يظهر MODE  اضغط عىل2
 ثم اضغطMP3 ملف/ لتحديد املسار   أو  اضغط عىل3
. إلضافته إىل الربنامج DISP/ENT/MEMORY عىل
.قم بتكرار برجمة املسارات األخرى بالرتتيب الذي تريده
ملف/" متبوعً ا باملسارSTEP 1"  يظهر،وبعد برجمة املسار األول
. املحددMP3
ً يزداد رقم اخلطوة رقما،MP3 ملف/وكلام قمت بإضافة مسار
.واحدً ا
)قرص صوت مضغوط (تشغيل الربنامج
إمجايل وقت التشغيل للمسار املحدد

رقم املسار الكيل
وقت التشغيل الكيل

MP3 التحقق من املعلومات اخلاصة بأقراص
للتحقق من رقم املجلد الكيل عىل القرص املضغوط

. إليقاف تشغيل األسطوانة املضغوطة  اضغط عىل

رقم املجلد الكيل

للتحقق من معلومات امللف

 بالوحدة عند تشغيل أقراص DISP/ENT/MEMORY اضغط عىل
: فتتغري الشاشة عىل النحو التايل.MP3
رقم امللف احلايل ووقت التشغيل


*) ( عنوان األغنية


) ( اسم الفنان


*) ( اسم األلبوم
 فإن اسم امللف أو اسم املجلد،ID3 * إذا كان امللف ال حيتوي عىل معلومات
.يظهران عىل الشاشة

)بصورة متكررة (تكرار التشغيل

عدد امللفات املربجمة

إللغاء وظيفة النوم

. إليقاف تشغيل الطاقة SLEEP  أو POWER اضغط عىل

مالحظة

:عند تشغيل رشيط باستخدام هذه الوظيفة
 فلن تتوقف،إذا كان طول أحد وجهي الرشيط أطول من الوقت املحدد
.الوحدة تلقائيًا حتى ينتهي الرشيط

 واحدMP3 تسجيل مسار أو ملف
 أثناء التشغيلUSB عىل جهاز
REC1 تسجيل

 اجلاري تشغيله حاليًاMP3 يسمح هذا اإلجراء بتسجيل املسار أو ملف
أيضا »التسجيل املتزامن« يف »التسجيل من
ً  انظر.USB بسهوله عىل جهاز
.« عىل الصفحة األماميةUSB األقراص إلى أجهزة
. (USB)  ذي قابلية التسجيل بمنفذUSB  قم بتوصيل جهاز1
MP3  ثم قم بإدراج القرص ذي املسار أو ملف CD  اضغط عىل2
.الذي تريد تسجيله
. ثم ابدأ تشغيلهMP3  قم بتحديد املسار أو ملف3
 عىل الوحدة أثناء تشغيل CD-USB SYNC/REC1  اضغط عىل4
. املحددMP3 املسار أو ملف
،"REC 1" " وتنتقل الشاشة إىل أن تصل إىلREC" يومض
."PUSH ENT") وUSB " (مساحة حرة عىل جهازFREExxxM"*
 إىل وضع استعداد التشغيل والوحدة إىل وضعUSB يتغري جهاز
.اإليقاف املؤقت

.)عىل وحدة التحكم عن بعد
.يبدأ التسجيل
. يستمر تشغيل مشغل القرص املضغوط،عندما ينتهي التسجيل

استخدام الشاشة

يمكنك التحقق من املعلومات املتعلقة بالقرص املضغوط باستخدام
.الشاشة

MP3ملفات/تشغيل املسارات

 يتم حفظ الدقائق، SLEEP  ثوانٍ من الضغط عىل4 يف حالة مرور
.التي تظهر بالشاشة
. يتم إيقاف الوحدة تلقائيًا،وعندما ينتهي الوقت املعد مسبقًا

 ENTER  عىل الوحدة (أو DISP/ENT/MEMORY اضغط عىل

. برتتيب عشوائيMP3 ملفات/يمكنك تشغيل املسارات
. املوجود عىل الوحدة CD  اضغط عىل1
." عىل الشاشةCD" سيظهر
." عىل الشاشةSHUF"  حتى يظهر MODE  اضغط عىل2
 ) عىل وحدة التحكم عن بعد(  عىل الوحدة  اضغط عىل3
.لبدء تشغيل اخللط

عدد املسارات املربجمة
) (تشغيل الربنامجMP3 قرص

 "20MIN"  "30MIN"  "60MIN"  "AUTO*"
."OFF"  "10MIN"

 فسيتم عرض،* إذا كانت الوحدة ذات املساحة احلرة هي جيجا بايت
."FREExxxG"

)برتتيب عشوائي (تشغيل خمتلط

إللغاء تشغيل اخللط

تلميح

. بصورة متكررة عىل الوحدة لتحديد املوجة RADIO اضغط عىل
. عىل الوحدة لتوليف املحطة املخزنة –  أو+ PRESET اضغط عىل

MP3 ملفات/تشغيل املسارات

 حتى MODE  بعد ذلك قم بالضغط عىل.ًقم بإيقاف التشغيل أوال
." من عىل الشاشةSHUF" خيتفي

تشغيل حمطات الراديو املعدة مسبقً ا

USM512JX / 1GJX / 2GJX / 4GJX

 ال تستخدم املحاليل املذيبة مثل البنزين أو خمفف الدهانات "تنر" أو
املنظفات املتوفرة جتاريًا أو بخاخ الرشاشات املقاومة للكهربية
.ال ألسطوانات الفوتوغراف البالستيكية
ً اإلستاتيكية واملصممة أص
 ال تعرض القرص املضغوط لضوء الشمس املبارش أو مصادر احلرارة مثل
خمارج اهلواء الساخن وال ترتكها داخل سيارة مصفوفة حتت أشعة
.الشمس املبارشة ألن درجة احلرارة داخل السيارة قد ترتفع بصورة كبرية
 ال تلصق ورقة أو بطاقة عىل القرص املضغوط وال ختدش سطح
.القرص املضغوط
. احتفظ بالقرص املضغوط داخل علبته، بعد التشغيل

عىل لوحة التحكم عن بعد

. حتى تظهر املوجة التي تريدها عىل الشاشة BAND اضغط عىل
.قم بتوليف املحطة التي تريدها
 التي تريدها لضبط املحطة اضغط مع االستمرار عىل أزرار األرقام
.اجلديدة مسبقًا ملدة ثانيتني



."OVER CURRENT" تظهر

 The USB storage device uses a file system other than

التدابري الوقائية

حتري اخلطأ وإصالحه

 متوافقً ا؟USB هل تستخدم جهاز

 فقد حتدث املشكالت، غري متوافقUSB  إذا قمت بتوصيل جهاز
التسجيل« للحصول عىل/ قابلة للتشغيلUSB  انظر »أجهزة.التالية
.قائمة باألجهزة املدعومة
.USB – مل يتم التعرف عىل جهاز
.– ال يتم عرض اسم امللف أو املجلد عىل اجلهاز
.– ال يمكن القيام بالتشغيل
.– حيدث ختطٍ للصوت
.– ال توجد ضوضاء
.– إخراج الصوت يكون مشوهً ا
.– تتوقف عملية التسجيل قبل االكتامل

 The data was not stored in the MP3 format.



التشغيل اخلاطئ

.جودة التشغيل أو التسجيل أو املسح ضعيفة

 The MP3 files do not have the “.mp3” extension.

There is noise, skipping, or distorted sound.

If you have any questions or problems concerning your
unit, please consult your nearest Sony dealer.

. تأكد من أن لسان احلامية املوجود بالرشيط يف مكانه

MP3 files cannot be played back.

unit and reconnect the USB device. Then turn on the
unit and check whether the “USB MEMORY” lights up
or not in the display.

Tab for side A

slightly moistened with a mild detergent solution. Do
not use any type of abrasive pad, scouring powder, or
solvent, such as alcohol or benzine.

.التسجيل عليه

 Set the play mode to Normal Play.

 The USB device is not connected correctly. Turn off the

 Clean the cabinet, panel and controls with a soft cloth

 ال يعمل أو أن الرشيط ال يعمل أو ال يمكن  الزر

Play does not start from the first track.

There is no sound.

time is not recommended except for long, continuous
recording or playback.

. أغلق حجرية الرشيط بإحكام

“Playable/Recordable USB devices”).

current from the
(USB) port . Turn off the unit
and remove the USB device from the
(USB) port .
Make sure there is no problem with the USB device. If
this message persists, contact your nearest Sony dealer.

 The use of a cassette with more than 90 minutes of play

.ال يتحرك الرشيط عند الضغط عىل زر التشغيل

“Playable/Recordable USB devices” (on this page) for
the supported device types.
 The USB device is not formatted correctly. Refer to the
USB device operation manual for details on how to
format the USB device.
 Turn off the unit and remove the USB device. If the
USB device has a power switch, turn the USB device off
and then on again after removing it from the unit. Then
perform recording again.
 If recording and erase operations are repeated several
times, the file structure within the USB device becomes
complex. Refer to the USB device operation manual for
details on how to deal with this problem. If the problem
persists, contact your nearest Sony dealer.

 An abnormal level has been detected in the electrical

Cleaning the cabinet

:ال يف احلاالت التالية
ً  قد تستغرق عملية القراءة وقتًا طوي
.USB – يف حالة وجود العديد من املجلدات وامللفات عىل جهاز
.– عندما تكون بنية املجلد معقدة للغاية
.– عندما توشك الذاكرة عىل النفاد
.– عندما تكون الذاكرة الداخلية جمزأة
: فإننا نويص بااللتزام باإلرشادات التالية،لتفادي املشكالت السابقة
. أو أقل100 USB – اجعل العدد الكيل للمجلدات عىل جهاز
. أو أقل100 – اجعل العدد الكيل للملفات يف كل جملد

turn on the unit.

“OVER CURRENT” appears.

To stop recording

The new station replaces the old one.

مشغل األرشطة

 Turn off the unit and reconnect the USB device, then

 If you connect an incompatible USB device, the

Side A

5 Press DISP/ENT/MEMORY  on the unit.

 أو قد يستغرق،" ملدة طويلةREADING" يتم عرض
.األمر وقتًا طوي ًال قبل أن يبدأ التشغيل

The USB device is not recognized.

Are you using a compatible USB device?

accidental recording. If you want to reuse the tape for
recording, cover the broken tab with adhesive tape.

Recording starts.
When recording is completed, the CD player
continues to play.

alphabet. Other characters will not be displayed
correctly.

 Connect a USB device that this unit can play (see

 You are using an unsupported USB device. See

turned off during the erase operation. Delete the
partially-erased file. If this does not solve the problem,
the USB device may be broken. Refer to the USB device
operation manual for details on how to deal with this
problem. If the problem persists, contact your nearest
Sony dealer.

 Break off the cassette tab from side A or B to prevent

 on the remote).

Send the music data to the USB device again.

 This unit can display only numbers and letters of the

 Turn off the unit and reconnect the USB device.

Recording stopped before completion.

not.

 Reorient the unit itself to improve AM reception.

 The data stored on the USB device may be corrupted.

Play does not start.

 The USB device was disconnected or the power was

Notes on cassettes

5 Press DISP/ENT/MEMORY  on the unit (or ENTER

– The USB device is full.
– The number of MP3 files and folders on the USB
device has reached the maximum limit.
– The USB device is write-protected.

Recording to a USB device results in an error.

 The following discs take a longer time to start playback.

Erroneous display

Recordable USB devices” (on this page) for the
supported device types.).
 The USB device does not work properly. Refer to the
USB device operation manual for details on how to deal
with this problem. If the problem persists, contact your
nearest Sony dealer.

Recording to an USB device cannot be started.

The CD does not play or “NO DISC” is displayed
even when a CD is in place.

following cases:
– There are many folders or files on the USB device.
– The file structure is extremely complex.
– The memory is almost full.
– The internal memory is fragmented.
To avoid the above problems, we recommend that you
adhere to the following guidelines:
– Keep the total number of folders on USB device to
100 or less
– Keep the total number of files per folder to 100 or less.

 Connect the supported USB device (See “Playable/

 Check whether the USB device is write-protected or

location, or is placed in a very damp room, moisture
may condense on the lens inside the CD player section.
Should this occur, the unit will not operate properly. In
this case, remove the CD and wait about an hour for the
moisture to evaporate.
 If the unit has not been used for a long time, set it in the
playback mode to warm it up for a few minutes before
inserting a cassette.

3 Select the track or MP3 file and start playing it.
4 Press CD-USB SYNC/REC1  on the unit while the

There is no audio.

cassette (available separately) after every 10 hours of
use, before you start an important recording, or after
playing an old tape. Failure to clean the tape heads can
cause degraded sound quality or an inability of the unit
to record or play tapes. For details, refer to the
instructions of the cleaning cassette.
 The TYPE II (high position) or TYPE IV (metal) tape is
being used. Use TYPE I (normal) tape only.
 Demagnetize the heads using a commercially available
tape head demagnetizer.
 Replace all the batteries with new ones if they are weak.

 Do not leave the unit in a location near heat sources, in

 If the unit is brought directly from a cold to a warm

MP3 file that you want to record.

 Replace all the batteries with new ones if they are weak.

 Clean the heads by using dry- or wet-type cleaning

MP3 files or folders on the USB device cannot
be erased.

On operation

2 Press CD  and insert the disc with the track or

 Make sure the batteries are inserted correctly.

Poor or distorted playback, recording or
erasing quality.

On placement
a place subject to direct sunlight, excessive dust or
mechanical shock or in a car subject to the direct rays
of the sun.
 Do not place the unit on an inclined or unstable place.
 Do not place anything within 10 mm of the side of the
cabinet. The ventilation holes must be unobstructed for
the unit to operate properly and prolong the life of its
components.
 Since a strong magnet is used for the speakers, keep
personal credit cards using magnetic coding or springwound watches away from the unit to prevent possible
damage from the magnet.

Recording a single track or MP3 file
to a USB device during playback

The power is not on, and “BATTERY” and
“ERROR” are displayed alternately.

Starting playback takes more time than usual.

 For AC operation, check that the unit’s operating

Press POWER  or SLEEP  to turn off the power.

 Make sure the safety tab on the cassette is in place.

 Replace all the batteries with new ones if they are weak.
 You cannot turn on the unit with the remote when you
operate the unit on batteries.

CD/MP3 player

On power sources

If 4 seconds have passed after you pressed SLEEP ,
the minutes in the display are entered.
When the preset time has passed, the unit goes off
automatically.

 Connect the AC power cord to the wall outlet securely.

equipment that emits radio waves near the unit. 
Move the portable telephone, etc., away from the unit.

 Do not use solvents such as benzine, thinner,

2 Press PRESET + or –  on the unit to tune in the

The  button  does not function or the tape
does not play or record.

The power is not on.

 Someone is using a portable telephone or other

band.

Press CLEAR  on the remote while the unit is stopped.
Tips

 CD-R/CD-RW other than those recorded in music CD

 The reading process can take a long time in the

 Close the cassette compartment securely.

 Make sure the batteries are inserted correctly.

Discs that this unit CANNOT play

USM256H / 512H / 1GH / 2GH /
4GH

To cancel the sleep function

To cancel Program Play

 CD-R/CD-RW (CD-DA*/MP3 files)
* CD-DA is the abbreviation for Compact Disc Digital Audio. It is a
recording standard used for Audio CDs.

USM512JX / 1GJX / 2GJX / 4GJX

* When you select “AUTO”, the CD stops playing in 90 minutes at
most and the unit goes off automatically. When you are listening
to the radio, the radio goes off in 90 minutes.

Programmed file number

General

 Audio CD

USM128J / 256J / 512J / 1GJ /
2GJ / 4GJ

Playing preset radio stations

1 Play the music source you want.
2 Press SLEEP  to display “SLEEP”.
3 Press SLEEP  to select the minutes until the unit

4 Press PRESET + or –  on the unit until the preset

Press REPEAT  on the unit until “
the display.

The preset radio stations remain in memory even if you unplug the
AC power cord or remove the batteries.

Product name

The tape does not move when you press an
operation button.



1 Program tracks/MP3 files (see
“Creating your own program”).
2 Press REPEAT  on the unit until
“ ” and “PGM” appear.
3 Press  on the unit ( on the
remote) .

Tip

Verified Sony digital music player (as of
January 2007)

Discs that this unit CAN play

“READING” is displayed for an extended time,
or it takes a long time before playback starts.



programed
tracks/MP3
files

preset the new station on for about 2 seconds.
To select a one-digit preset number, hold down the
number for about 2 seconds.
To select a two-digit preset number, press the first
digit, and then hold down the second digit for about 2
seconds.
(Example)
For preset number 1: Hold down 1  for about 2
seconds.
For preset number 12: Press 1 , and then hold down
2  for about 2 seconds.



tracks/MP3
files in
random order

You can use the following Sony USB devices on this unit.
Other USB devices are not playable/recordable on this
unit.

1 Press BAND  repeatedly to select the band.
2 Press the number buttons  to tune in the stored

You can play tracks/MP3 files repeatedly in normal,
shuffle or program play modes.
1 Press CD  on the unit.
“CD” appears in the display.
2 Proceed as follows.
Do this
1 Press REPEAT  on the unit until
“ 1” appears.
2 Press  or   to select the
track/MP3 file that you want to
repeat.
3 Press  on the unit ( on the
remote) .

2 Tune in a station you want.
3 Hold down the number buttons  that you want to

3 Press  or   to select the track/MP3 file,

* If the file does not have ID3 information, file name or folder name
appears in the display.

To repeat
a single track/
MP3 file

Playable/Recordable USB devices

the display.

1 Press RADIO  repeatedly on the unit to select the

)*

(Repeat Play)

1 Press BAND  until the band you want appears in

You can arrange the playing order of up to 25 tracks/MP3
files on a CD.
1 Press CD  on the unit.
“CD” appears in the display.
2 Press MODE  until “PGM” appears in the display.

Audio CD (Program Play)

Playing tracks/MP3 files repeatedly

On the remote

Tape player

Troubleshooting
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إليقاف التسجيل

. اضغط عىل

 ) عىل وحدة التحكم عن بعد(  عىل الوحدة اضغط عىل

.لبدء تشغيل الربنامج

4

إللغاء تشغيل الربنامج

 حتى خيتفي MODE  بعد ذلك اضغط عىل.ًقم بإيقاف التشغيل أوال
." من عىل الشاشةPGM"

حلذف املسار األخري اخلاص بالربنامج

. عىل وحدة التحكم عن بعد أثناء توقف الوحدة CLEAR اضغط عىل

تلميحات

 منذ حفظ الربنامج وحتى فتح، يمكنك تشغيل نفس الربنامج مرة أخرى
.حجرة القرص املضغوط
 قم بإدراج رشيط، وبعد إنشاء الربنامج. ويمكنك تسجيل برناجمك اخلاص
. عىل الوحدة لبدء التسجيل  فارغ ثم اضغط عىل
. وال تعمل وظيفة االستئناف أثناء تشغيل الربنامج

إعداد حمطات الراديو مسبقً ا

 ويمكنك ضبط ما يصل.يمكنك ختزين حمطات الراديو يف ذاكرة الوحدة
. بأي ترتيبAM  لـ10 وFM  حمطة لـ20 ، حمطة راديو مسبقًا30 إىل
. بصورة متكررة عىل الوحدة لتحديد املوجة RADIO  اضغط عىل1
 عىل الوحدة لثانيتني حتى RADIO  اضغط مع االستمرار عىل2
." عىل الشاشةAUTO" يومض

. عىل الوحدةDISP/ENT/MEMORY  اضغط عىل3
يتم ختزين املحطات يف الذاكرة من الرتددات املنخفضة إىل الرتددات
.العالية

يف حالة عدم إمكانية الضبط املسبق ملحطة بصورة
تلقائية

.حتتاج إىل ضبط حمطة مسبقًا بإشارة ضعيفة يدويًا
. بصورة متكررة عىل الوحدة لتحديد املوجة RADIO  اضغط عىل1
. قم بتوليف املحطة التي تريدها2
 عىل الوحدة DISP/ENT/MEMORY  اضغط مع االستمرار عىل3
.لثانيتني حتى يومض الرقم املعد مسبقًا عىل الشاشة
 عىل الوحدة حتى يومض الرقم املعد –  أو+ PRESET  اضغط عىل4
.مسبقًا الذي تريده للمحطة عىل الشاشة
. عىل الوحدة DISP/ENT/MEMORY  اضغط عىل5
.سيتم استبدال املحطة القديمة باملحطة اجلديدة

 بصورة متكررة يف أوضاعMP3 ملفات/يمكنك تشغيل املسارات
.التشغيل العادي أو تشغيل اخللط أو تشغيل الربنامج
. املوجود عىل الوحدة CD  اضغط عىل1
." عىل الشاشةCD" سيظهر
. قم باملتابعة كام ييل2

قم بام ييل

 املوجود عىل REPEAT اضغط عىل
."

1" الوحدة حتى يظهر

1

 لتحديد   أو  اضغط عىل2
. الذي تريد تكرارهMP3 ملف/املسار
 عىل وحدة(  عىل الوحدة  اضغط عىل3
. )التحكم عن بعد

للتكرار

MP3 ملف/مسار

مفرد

 املوجود عىل REPEAT  اضغط عىل1 ملفات/كافة املسارات
." " الوحدة حتى يظهر
 عىل القرصMP3
املضغوط
 عىل(  عىل الوحدة  اضغط عىل2
. )وحدة التحكم عن بعد
 املوجود عىل REPEAT  اضغط عىل1
جملد حمدد
."

"" و

" الوحدة حتى يظهر

+ قم بتحديد املجلد وذلك بالضغط عىل
 أو – عىل وحدة+FOLDER( – أو

2

/ابدأ التشغيل املختلط (انظر »تشغيل المسارات
.)« بترتيب عشوائيMP3 ملفات

1

ابدأ التشغيل املختلط للمجلد (انظر »تشغيل
.)« بترتيب عشوائيMP3 ملفات/المسارات

1

. )التحكم عن بعد
 عىل وحدة(  عىل الوحدة  اضغط عىل3
. )التحكم عن بعد
 عىل الوحدة حتى REPEAT  اضغط عىل2
." "" وSHUF" يظهر
 عىل(  عىل الوحدة  اضغط عىل3
. )وحدة التحكم عن بعد

 املوجود عىل REPEAT  اضغط عىل2
." "" وSHUF"الوحدة حتى يظهر " " و
 عىل وحدة(  عىل الوحدة  اضغط عىل3
. )التحكم عن بعد
 (انظرMP3 ملفات/ قم بربجمة املسارات1
.)«»إنشاء البرنامج الخاص بك
 املوجود عىل REPEAT  اضغط عىل2
."PGM"الوحدة حتى يظهر " " و
 عىل وحدة(  عىل الوحدة  اضغط عىل3
. )التحكم عن بعد

) فقطMP3 (قرص

MP3 ملفات/املسارات

برتتيب عشوائي

 يف جملدMP3 ملفات
حمدد برتتيب عشوائي
) فقطMP3 (قرص

MP3 ملفات/مسارات

مربجمة

إللغاء تكرار التشغيل

 املوجود عىل الوحدة حتى خيتفي " " من REPEAT اضغط عىل
.عىل الشاشة

