“Smart B-Trainer” application was also created under the supervision of Professor
Sakamoto.

Specifications
Interface

USB
Hi-Speed USB (USB 2.0 compliant)

Bluetooth

Bluetooth Specifications
• Communication system: Bluetooth specification version 4.0
• Output: Bluetooth specification Power Class 2
• Maximum communication range: Line of sight approx. 10 meters*1
• Frequency band: 2.4 GHz band (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
• Compatible Bluetooth profiles*2
–– A2DP/AVRCP/HFP/HSP/SPP
• Supported Codec*3: SBC*4/AAC
*1
*2
*3
*4

Important Information

The range may vary depending on the communication environment.
Bluetooth profiles are standardized according to the purpose of the Bluetooth device.
Codec indicates the audio signal compression and conversion format.
SBC stands for Subband Codec.

Sensor

معلومات هامة

•
•
•
•
•
•

Heart Rate
GPS
Accelerometer
Gyro
e-Compass
Pressure

Measurable value
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Distance*
Time
Cadence*
Speed*
Heart Rate
Steps
Calories*
Stride
Pace*
Tracks
Elevation

* Measurements can be taken during exercise such as running, jogging and walking.
However, measurements may not be calculated correctly during other forms of
exercise.

Microphone

Notes

• Even if the player is turned off for an extended period, a small amount of battery
power is still consumed.
• Battery life may vary depending on volume setting, conditions of use and ambient
temperature.

Licence and trademark notice

• Smart B-Trainer and B-Trainer are trademarks or registered trademarks of Sony
Corporation.
• Google, Android and other marks are trademarks of Google Inc.
• WALKMAN and WALKMAN logo are registered trademarks of Sony Corporation.
• 12 TONE ANALYSIS and its logo are trademarks of Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows Vista and Windows Media are either trademarks
or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or
other countries.
• IBM is a registered trademark of International Business Machines Corporation.
• Apple, Mac and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and
other countries.
• Apple, the Apple logo, iPhone, iPod, iPod touch, iTunes, Mac, iOS and OS X are
trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
App Store is a service mark of Apple Inc.
• “Made for iPod,”and“Made for iPhone,” mean that an electronic accessory has
been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has
been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is
not responsible for the operation of this device or its compliance with safety
and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod,
or iPhone may affect wireless performance.
• Compatible iPhone/iPod models
Bluetooth technology works with iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c,
iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS, and iPod touch (4th and 5th
generation).
• Pentium is a trademark of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.
• The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and
any use of such marks by Sony Corporation is under license. Other trademarks
and trade names are those of their respective owners.
• Sony Entertainment Network logo and Sony Entertainment Network are
trademarks of Sony Corporation.
• The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the
United States and in other countries.
• All other trademarks and registered trademarks are trademarks or registered
trademarks of their respective holders. In this manual, TM and ® marks are not
specified.
• MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer
IIS and Thomson.

Monaural

Output (headphones)

Frequency response
20 Hz to 20,000 Hz (when playing data file, single signal measurement)

Power Source
©2015 Sony Corporation Printed in Malaysia

4-567-646-42(1)

Built-in Rechargeable lithium-ion Battery
USB power (from a computer via a USB Cradle of the player)

Charging Time

English

About the manuals

To see the detailed information about SMART B-TRAINER, access to Help Guide on
the internet.
http://rd1.sony.net/help/sports/str1/en/
While browsing is free, you may be charged a communication fee according to
your carrier contract.

TRA

REGISTERED No: ER37690/15
DEALER No: DA0096946/12

Notes on use

This is the wearable device designed to support sports training or activities such
as running, jogging and walking. It should not be relied upon for medical
purposes, research, experiments, or operations that require precise professional
measurements.

Notes on using this device

• Do not use the device in places where the inability to hear sounds from your
surroundings would be dangerous.
• When using the device in public or private facilities, follow the rules of that
facility.
• Do not use the device while swimming in a river or in the ocean.

Water resistant performance of this device

The water resistant specifications of this device are equivalent to IEC 60529
“Degrees of protection against ingress of water (IP Code)” IPX5/8.* Note the
following points when using this device in water.
• Choose the size of swimming earbuds that fit firmly and snugly into your ears.**
• Bluetooth and some measurement functions (heart rate, pressure, GPS etc.) do
not work correctly when this device is used in water.
* Under our test conditions, this device maintained its operability even when
submersed in water to a depth of 2.0 m for 30 minutes with the swimming earbuds
attached.
** Sound may become muffled if the earbuds are not fitted firmly in your ears and
water gets into the gap between your ears and the device. Choose the best fitting
earbuds for your left and right ears, and be sure that the device fits firmly into your
ears. If the device is wet, pat the headphones gently against the palm of your hand
approximately 5 to 10 times. If this does not remove the water, remove the earbuds,
place the headphones on a dry cloth and then pat them gently another 5 to10 times.

Heart Rate Measurements and Training
Expression of “Heart Rate” on this device

Pulse measurement is the generally recommended method of determining your
heart rate, which is a rough indicator of intensity of exercise.
This device uses a built-in sensor to measure the pulse from your ear. Results of
those measurements are used to monitor the amount of exercise done or for
“heart rate training”. “Pulse” here expresses “heart rate” to make it easier for users
to understand.

Training

Please consult your medical professional before beginning or changing any
exercise program.
If at any time you experience dizziness or do not feel well while exercising, stop
immediately and consult your medical professional.
This product contains various training menus, and each menu is created
according to the theories and ideas of each trainer. Consider each menu as a
guide, and be sure to exercise in a way that suits your athletic ability.

What is Heart Rate Training?

Heart Rate Training is a type of training that uses the heart rate. You can see
how hard you are exercising by looking at your heart rate during exercise. It is
possible to achieve effective yet safe training results by managing and
controlling the intensity of training based on your heart rate.

Effective, Safe Training

The improvements in achieved results differs according to the difference in the
set heart rate. By exercising in order to achieve a target zone, you can achieve
the maximum results using the minimum amount of effort.
Additionally, managing heart rate during exercise helps prevent you from
over-exercising.

Target Heart Rate (Karvonen Formula)

• Target heart rate (beats per minute) = Exercise intensity x (maximum heart
rate – resting heart rate) + resting heart rate
• Maximum heart rate = estimated as 220 – age

* When the heart rate increases due to increased exercise intensity, maximum heart
rate is the fastest level at which the heart beats when exercising at full pace. It can
be calculated using the formula above. (However, it is normally measured by
means of an exercise tolerance test.)
* Exercise intensity converted to 0 to 100%

Zoning based on Exercise Intensity (Exercise Intensity Based on the Karvonen
Formula)
Zone 1: Aerobic exercise zone (approx. 50 – 65%)
Effective for increasing fat metabolism and controlling blood pressure.
Zone 2: Aerobic + anaerobic exercise zone (approx. 65 – 80%)
Effective for strengthening cardiac function, overall physical stamina.
Zone 3: Anaerobic zone (approx. 80 – 95%)
Effective for improving exercise intensity limits and competitive ability.
* From the American College of Sports Medicine (ACSM) guidelines

There are many variations of heart rate training

There are variations in how exercise intensity zones and target heart rates are
calculated between coaches. It is essential to remember that no matter which
one you choose, it is important to exercise within your limitations without
over-exercising.

Safe Use

Anyone who has health concerns or problems should consult their doctor or
medical institution to receive advice on their condition before starting to
exercise.
When exercising using heart rate training, it is important to do so within your
own limitations in order to prevent injury and improve physical health.
This document is a translation of the original Japanese, which was written under the
supervision of Shizuo Sakamoto (professor at the Faculty of Sport Sciences, Waseda
University, as of January 2015). The heart rate training in the basic training menu of the

USB-based charging
Approx. 1.5 hours

Operating temperature
5 °C to 35 °C

Mass

Approx. 43 g

Water resistance

IPX5/IPX8 (IEC 60529) or equivalent*
* with swimming earbuds attached

Capacity (User available capacity)*

16 GB
Actual available memory for other contents*
Approx. 14.3 GB = 15,354,691,584 bytes

* Available capacity may vary. A portion of the memory is used for data management
functions.

System requirements

• Computer
–– Windows Vista® Home Basic (Service Pack 2 or later)
–– Windows Vista® Home Premium (Service Pack 2 or later)
–– Windows Vista® Business (Service Pack 2 or later)
–– Windows Vista® Ultimate (Service Pack 2 or later)
–– Windows® 7 Starter (Service Pack 1 or later)
–– Windows® 7 Home Basic (Service Pack 1 or later)
–– Windows® 7 Home Premium (Service Pack 1 or later)
–– Windows® 7 Professional (Service Pack 1 or later)
–– Windows® 7 Ultimate (Service Pack 1 or later)
–– Windows® 8
–– Windows® 8 Pro
–– Windows® 8.1
–– Windows® 8.1 Pro
–– Mac OS® X v10.6 or later
Pre-installed OS only supported.
“Compatibility mode” for Windows XP (included with Windows Vista and
Windows 7) is not supported.
• CPU: 1 GHz processor (2.6 GHz recommended for video playback)
• RAM: 1 GB or more (2 GB RAM required for Windows 8 64-bit)
• Hard Disk Drive/Solid State Drive: 600 MB or more of available space
• Web browser: Internet Explorer 7 or later
• Internet connection (for Gracenote® MusicID® service, podcast features, Store
access, or online help)
Not supported by the following environments:
• Personally constructed computers or operating systems
• An environment that is an upgrade of the original manufacturer-installed
operating system
• Multi-boot environment
Design and specifications are subject to change without notice.
We do not guarantee operation for all computers even if they meet the above
System Requirements.

File Format
Music (Music player)

Audio Formats
MP3
Media File format: MP3 (MPEG-1 Layer3) file format
File extension: .mp3
Bit rate: 32 kbps to 320 kbps (Supports variable bit rate (VBR))
Sampling frequency*1: 32, 44.1, 48 kHz
WMA*2
Media File format: ASF file format
File extension: .wma
Bit rate: 32 kbps to 192 kbps (Supports variable bit rate (VBR))
Sampling frequency*1: 44.1 kHz
Linear PCM
Media File format: Wave-Riff file format
File extension: .wav
Bit rate: 1,411 kbps
Sampling frequency*1: 44.1 kHz
AAC*3
Media File format: MP4 file format
File extension: .mp4, .m4a, .3gp
Bit rate: 16 kbps to 320 kbps (Supports variable bit rate (VBR))*4
Sampling frequency*1: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz
*1
*2
*3
*4

Sampling frequency may not correspond to all encoders.
Copyright protected WMA files cannot be played back.
Copyright protected AAC-LC files cannot be played back.
Non-standard bit rates or non-guaranteed bit rates are included depending on the
sampling frequency.

Battery life

The time below may differ depending on ambient temperature or the status of
use.
Battery life (continuous playback)
Actual battery life may vary depending on settings. The estimated battery usage
hours shown below are based on typical usage conditions with “Basic setting of
battery life measurement” as shown below.
Training Menu Working
• GPS ON
–– Bluetooth ON: approx. 3 hour
–– Bluetooth OFF: approx. 4.5 hour
• GPS ON (Battery Saving Mode)
–– Bluetooth ON: approx. 3.5 hour
–– Bluetooth OFF: approx. 5.5 hour
• GPS OFF
–– Bluetooth ON: approx. 4 hour
–– Bluetooth OFF: approx. 6 hour
Music playback only
• GPS ON
–– Bluetooth ON: approx. 3.5 hour
–– Bluetooth OFF: approx. 5 hour
• GPS OFF
–– Bluetooth ON: approx. 6 hour*
–– Bluetooth OFF: approx. 13.5 hour
* Bluetooth streaming mode by A2DP

CONSENT TO USE OF NON-PERSONAL INFORMATION,
LOCATION DATA, DATA SECURITY

You acknowledge and agree that SONY and its affiliates, partners and agents may
read, collect, transfer, process and store certain information collected from the
SOFTWARE, including but not limited to information about (i) the SOFTWARE and
(ii) the software applications, contents and peripheral devices that interact with
your DEVICE and the SOFTWARE (“Information”). Information includes, but is not
limited to: (1) unique identifiers relating to your DEVICE and its components; (2)
performance of the DEVICE, the SOFTWARE and their components; (3)
configurations of your DEVICE, the SOFTWARE and the software applications,
contents and peripheral devices that interact with the DEVICE and the SOFTWARE;
(4) use and frequency of use of the functions of (x) the SOFTWARE, and (y) the
software applications, contents and peripheral devices that interact with the
SOFTWARE; and (5) location data, as indicated below. SONY and its affiliates,
partners and agents may use and disclose Information subject to applicable laws
in order to improve its products and services or to provide products or services to
you. Such uses include, but are not limited to: (a) administering the functionalities
of the SOFTWARE; (b) to improve, service, update or upgrade the SOFTWARE; (c)
improving, developing and enhancing the current and future products and
services of SONY and other parties; (d) to provide you with information about the
products and services offered by SONY and other parties; (e) complying with
applicable laws or regulations; and (f) to the extent offered, providing you with
location-based services of SONY and other parties, as indicated below. In
addition, SONY retains the right to use Information to protect itself and third
parties from illegal, criminal or harmful conduct.
Certain services available through the SOFTWARE may rely upon location
information, including, but not limited to, the geographic location of the DEVICE.
You acknowledge that for the purpose of providing such services, SONY, the
THIRD-PARTY SUPPLIERS or their partners may collect, archive, process and use
such location data, and that such services are governed by the privacy policies of
SONY or such third party. By using any such services, you agree that you have
reviewed the privacy policies applicable to such services and consent to such
activities.
SONY, its affiliates, partners and agents will not intentionally use Information to
personally identify the owner or user of the SOFTWARE without your knowledge
or consent. Any use of Information will be in accordance with the privacy policies
of SONY or such third party. SONY’s current privacy policy is located at: www.sony.
com/selprivacy.
Please contact applicable third parties for privacy policies relating to personally
identifiable and other information you provide when you use or access third party
software or services.
Information may be processed, stored or transferred to SONY, its affiliates or
agents which are located in countries outside of your country of residence. Data
protection and information privacy laws in certain countries may not offer the
same level of protection as your country of residence and you may have fewer
legal rights in relation to Information processed and stored in, or transferred to,
such countries. SONY will use reasonable efforts to take appropriate technical and
organizational steps to prevent unauthorized access to or disclosure of
Information, but does not warrant it will eliminate all risk of misuse of such
Information.

For the latest information

If you have any questions or issues with this product, or would like information
on items compatible with this product, visit the following web sites.
For customers in Asia, Oceania, and Africa:
English: http://www.sony-asia.com/support
Simplified Chinese: http://service.sony.com.cn/KB/
Traditional Chinese: http://service.sony.com.tw/

عريب

حول كتيبات الدليل

مدة الشحن

شحن يعتمد عىل USB
 1.5ساعة تقريبًا

لالطالع عىل املعلومات التفصيلية حول  ،SMART B-TRAINERقم بالدخول إىل دليل املساعدة عىل اإلنرتنت.

درجة حرارة التشغيل

بينام يكون التصفح مجانيا ،فإنه قد تتحمل تكاليف اتصال اعتامدا عىل العقد مع رشكة االتصال.

الكتلة

http://rd1.sony.net/help/sports/str1/en/

بشأن سامعات الرأس

•تجنب تشغيل الوحدة بصوت عايل جدا ً ألن استمرار االستامع بصوت عايل يؤثر عىل السمع.
•عند االستامع بصوت عايل رمبا ال ميكن سامع االصوات الخارجية .تجنب االستامع للوحدة يف االماكن التي يجب فيها عدم
التأثري عىل السمع ،مثالً اثناء قيادة السيارة أو الدراجة.
•مبا أن سامعات الرأس ذات تصميم مكشوف ،تصدر األصوات من خالل سامعات الرأس .تذكر أال تزعج األشخاص
املوجودين بالقرب منك.

 5درجات مئوية إىل  35درجة مئوية

 43جم تقريبًا

مقاومة املاء

 (IEC 60529) IPX5/IPX8أو ما يعادلها*
* مع كون حشيات األذن الخاصة بالسباحة مثبتة
السعة (السعة املتوفرة للمستخدم)*

 16جيجابايت
الذاكرة املتوفرة فعليا ً للمحتويات األخرى*
 14.3جيجابايت تقريبًا =  15,354,691,584بايت

* قد تختلف السعة املتوفرة .يتم استعامل جزء من الذاكرة لوظائف إدارة البيانات.

متطلبات النظام

مالحظات حول االستخدام

هذا الجهاز املجهز لألذنني مصمم لدعم التامرين والنشاطات الرياضية كالجري والهرولة وامليش .ال ميكن استخدام هذا الجهاز
لألغراض الطبية أو البحث أو التجارب أو العمليات التي تتطلب قياسات مهنية دقيقة.

مالحظات حول استعامل هذا الجهاز

•ال تستخدم الجهاز يف أماكن يكون فيها عدم إمكانية سامع األصوات املحيطة بك خطرا ً.
•عند استعامل الجهاز يف املرافق العامة أو الخاصة ،اتبع القوانني املطبقة يف تلك املرافق.
•ال تستعمل الجهاز أثناء السباحة يف النهر أو يف املحيط.

أداء مقاومة املاء يف هذا الجهاز

مواصفات مقاومة املاء الخاصة بهذا الجهاز تعادل املقياس « IEC 60529درجات الحامية ضد دخول املاء (رمز »)IP
 *.IPX5/8انتبه للنقاط التالية عند استعامل هذا الجهاز يف املاء.
•اخرت مقاس حشيات األذن الخاصة بالسباحة التي تناسب أذنيك براحة وإحكام**.
•ال تعمل وظيفة  Bluetoothوبعض وظائف القياس (معدل رضبات القلب ،الضغط GPS ،وغريها) بشكل صحيح عند
استعامل هذا الجهاز يف املاء.
* تحت ظروف االختبار الذي قمنا به ،حافظ هذا الجهاز عىل فعاليته حتى عند غمره يف املاء عىل عمق  2.0مرت ملدة  30دقيقة مع
كون حشيات األذن الخاصة بالسباحة مثبتة.
** قد يتم كتم الصوت إذا مل تكن حشيات سامعات األذن موضوعة يف أذنيك بشكل جيد وترسب املاء يف الفجوة املوجودة بني أذنيك
والجهاز .قم باختيار حشيات سامعات األذن املناسبة ألذنيك ،وتأكد من أن الجهاز يناسب أذنيك بإحكام .إذا كان الجهاز مبلالً ،انقر
سامعات الرأس بلطف عىل راحة يدك من  5إىل  10مرات تقريبًا .إذا مل يساعد ذلك عىل خروج املاء ،قم بإزالة حشيات سامعات
األذن ووضع سامعات الرأس عىل خرقة جافة ثم انقرها مرة أخرى برفق من  5إىل  10مرات.

قياسات وتدريب معدل رضبات القلب

عرض «معدل رضبات القلب» عىل هذا الجهاز

قياس النبض هو األسلوب املوىص به عموماً ملعرفة معدل رضبات قلبك الذي يشكل مؤرشا ً تقريبياً لشدة التامرين الرياضية.
يستخدم هذا الجهاز مستشعرا ً داخلياً لقياس النبض داخل األذن .تستخدم نتائج هذه القياسات ملراقبة كمية التدريب التي
تقوم بها أو من أجل «تدريب معدل رضبات القلب»« .النبض» يدل هنا عىل «معدل رضبات القلب» لتسهيل عملية الفهم
عىل املستخدمني.

التدريب

تأكد من أنك يف وضع صحي جيد يسمح لك بأداء التامرين الرياضية ومن أنك قادر عىل أدائها بشكل آمن .ال تفرط يف
مامرسة التامرين .إذا شعرت بأي توعك أثناء مامرسة التامرين الرياضية ،توقف فورا ً وقم باستشارة الطبيب.
إذا كانت لديك أية مخاوف صحية ،قم باستشارة الطبيب للحصول عىل املشورة قبل البدء بأي برنامج تدريب ريايض.
يحتوي هذا املنتج عىل قوائم تدريب متنوعة ،وقد تم إنشاء كل قامئة وفقاً لنظريات وأفكار كل مدرب .اعترب كل قامئة دلي ًال
لإلرشاد ،واحرص عىل مامرسة التامرين الرياضية بطريقة تناسب قدراتك الرياضية.

ما هو تدريب معدل رضبات القلب؟

تدريب معدل رضبات القلب هو نوع من التدريبات التي تستخدم معدل رضبات القلب .ميكنك معرفة مدى شدة
التامرين الرياضية التي تقوم بها من خالل رؤية معدل رضبات قلبك أثناء التدريب .من املمكن تحقيق نتائج تدريب
مفيدة وآمنة يف نفس الوقت من خالل التحكم بشدة التدريب بناء عىل معدل رضبات قلبك.

التدريب املفيد واآلمن

يختلف مقدار تحسن النتائج التي يتم تحقيقها وفقاً الختالف معدل رضبات القلب املحدد .إذا كنت تقوم مبامرسة
التامرين الرياضية لتحقيق هدف محدد ،فإنه بإمكانك تحقيق أقىص قدر من النتائج بأقل جهد ممكن.
كام أن التحكم مبعدل رضبات القلب أثناء مامرسة الرياضة يساعد عىل تفادي اإلفراط يف التدريب.

معدل رضبات القلب املرغوب (طريقة كارفونني)

•معدل رضبات القلب املرغوب (رضبة بالدقيقة) = شدة التمرين الريايض x (معدل رضبات القلب األقىص – معدل
رضبات القلب يف وضع السكون)  +معدل رضبات القلب يف وضع السكون
•معدل رضبات القلب األقىص = يقدر بأنه  – 220العمر

* عندما يزداد معدل رضبات القلب بسبب ازدياد شدة التمرين ،يكون معدل رضبات القلب األقىص هو أرسع مستوى ينبض فيه
القلب أثناء التدريب بأقىص رسعة .ميكن حسابه باستخدام الطريقة املبينة أعاله( .إال أنه يتم قياسه عادة عن طريق اختبار
التحمل الريايض).
* يتم تحويل شدة التمرين من  0إىل %100

التقسيم اعتامداً عىل شدة التمرين (شدة التمرين بناء عىل طريقة كارفونني)
القسم  :1قسم متارين األيروبيك ( %65 – 50تقري ًبا)
مفيدة لزيادة عملية حرق الدهون والتحكم بضغط الدم.
القسم  :2قسم متارين األيروبيك  +التامرين الالهوائية ( %80 – 65تقريبًا)
مفيدة لتقوية عمل القلب وقدرة التحمل البدين العامة.
القسم  :3قسم التامرين الالهوائية ( %95 – 80تقريبًا)
مفيدة لتعزيز حدود شدة التمرين والقدرة التنافسية.
* من توجيهات الكلية األمريكية للطب الريايض

هناك اختالفات عديدة يف تدريب معدل رضبات القلب

هناك اختالفات يف طرق حساب أقسام شدة التامرين ومعدالت رضبات القلب املرغوبة باختالف املدربني .من الرضوري
أال تنىس بأنه من املهم مامرسة التامرين الرياضية ضمن حدود قدراتك وعدم اإلفراط يف التدريب بغض النظر عن
الطريقة التي تختارها.

االستخدام اآلمن

عىل أي شخص لديه مخاوف صحية أن يقوم باستشارة الطبيب أو املؤسسة الطبية للحصول عىل املشورة بشأن حالته قبل
البدء بالتدريب.
عند مامرسة التامرين الرياضية باتباع تدريب معدل رضبات القلب ،من املهم القيام بذلك ضمن حدود قدراتك ملنع
التعرض إلصابات وتحسني الصحة البدنية.
هذه الوثيقة هي ترجمة للوثيقة األصلية اليابانية التي كتبت تحت إرشاف شيزو ساكاموتو (أستاذ يف كلية علوم الرياضة يف جامعة
واسيدا ،يناير  .)2015تم وضع تدريب معدل رضبات القلب يف قامئة التدريب األسايس يف تطبيق " "Smart B-Trainerأيضاً تحت
إرشاف األستاذ ساكاموتو.

املواصفات

الوصلة البينية
USB

 USBعايل الرسعة (متوافق مع )USB 2.0

Bluetooth

مواصفات Bluetooth

•نظام االتصال :مواصفات  Bluetoothإصدار 4.0
•اإلخراج :مواصفاتPower Class 2 Bluetooth
•الحد األقىص لنطاق االتصال :خط الرؤية  10أمتار تقريبًا*1
•موجة الرتدد :املوجة  2.4جيجاهرتز ( 2.4000جيجاهرتز  2.4835 -جيجاهرتز)
2
•خصائص  Bluetoothاملتوافقة*
––A2DP/AVRCP/HFP/HSP/SPP
•الكوديك املدعوم*AAC/4*SBC :3

*
*
3
*
4
*
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قد يختلف النطاق اعتامدا عىل بيئة االتصال.
خصائص  Bluetoothمعيارية وفقا لغرض جهاز .Bluetooth
يشري الكوديك إىل ضغط اإلشارة الصوتية وصيغة التحويل.
 SBCهي اختصار لكوديك املوجة الفرعية .Subband Codec

املستشعر

•معدل رضبات القلب
•GPS
•معجل
•بوصلة جريوسكوبية
•بوصلة إلكرتونية
•الضغط

القيم القابلة للقياس
•املسافة*

•املدة

•إيقاع الخطو*
•الرسعة*

•معدل رضبات القلب
•الخطوات
•الحريرات*
•طول الخطوة
•رسعة السري*
•املسارات
•االرتفاع

* ميكن أخذ القياسات أثناء مامرسة التامرين كالجري والهرولة وامليش .إال أنه قد ال يتم القياس بشكل صحيح أثناء مامرسة التامرين
الرياضية األخرى.

امليكرفون
غري سرتيو

اإلخراج (سامعات الرأس)

استجابة الرتدد
 20هرتز إىل  20,000هرتز (عند تشغيل ملف البيانات ،قياس إشارة مفردة)

مصدر الطاقة

بطارية أيون الليثيوم القابلة للشحن املركبة ضم ًنا
طاقة ( USBمن الكمبيوتر عرب حامل  USBعىل املشغل)

•الكمبيوتر
––نظام ( Windows Vista® Home Basicاإلصدار  Service Pack 2أو أحدث)
––نظام ( Windows Vista® Home Premiumاإلصدار  Service Pack 2أو أحدث)
––نظام ( Windows Vista® Businessاإلصدار  Service Pack 2أو أحدث)
––نظام ( Windows Vista® Ultimateاإلصدار  Service Pack 2أو أحدث)
––نظام ( Windows® 7 Starterاإلصدار  Service Pack 1أو أحدث)
––نظام ( Windows® 7 Home Basicاإلصدار  Service Pack 1أو أحدث)
––نظام ( Windows® 7 Home Premiumاإلصدار  Service Pack 1أو أحدث)
––نظام ( Windows® 7 Professionalاإلصدار  Service Pack 1أو أحدث)
––نظام ( Windows® 7 Ultimateاإلصدار  Service Pack 1أو أحدث)
––Windows® 8
––Windows® 8 Pro
––Windows® 8.1
––Windows® 8.1 Pro
––نظام التشغيل  Mac OS® Xاإلصدار  10.6أو أحدث
نظام التشغيل املثبت مسبقا فقط متوافق.
«وضع التوافق» الخاص بنظام ( Windows XPالذي يوجد ضمن النظام  Windows Vistaو )Windows 7
غري مدعوم.
•وحدة املعالجة املركزية :معالج  1جيجاهرتز (يوىص برتدد  2.6جيجاهرتز لعرض الفيديو)
•ذاكرة الوصول العشوايئ 1 :جيجابايت أو أكرث (يتطلب ذاكرة وصول عشوايئ  2جيجابايت لنظام التشغيل Windows 8
 64بت)
•مشغل القرص الصلب /مشغل الحالة الصلبة :يتوفر حيز بسعة  600ميجابايت أو أكرث
•متصفح الويب Internet Explorer 7 :أو أحدث
•توصيل اإلنرتنت (لخدمة ® Gracenote® MusicIDأو مزايا البودكاست أو الوصول للمتجر أو املساعدة عىل
اإلنرتنت)

غري مدعوم يف البيئات التالية:
•أجهزة الكمبيوتر أو أنظمة التشغيل املجمعة بشكل شخيص
•البيئة التي تم فيها تحديث نظام التشغيل األصيل املركب من قبل الصانع
•البيئة التي توجد فيها أنظمة تشغيل متعددة
التصميم واملواصفات عرضة للتغيري دون إشعار.
ال نضمن التشغيل مع جميع أجهزة الكمبيوتر حتى ولو كانت تستويف متطلبات النظام أعاله.

صيغة امللف
املوسيقى (برنامج )Music player

صيغ الصوت

MP3
صيغة ملف الوسائط :صيغة امللف (MPEG-1 Layer3) MP3
امتداد امللف.mp3 :
معدل البت 32 :كيلوبت بالثانية إىل  320كيلوبت بالثانية (يدعم معدل البت املتغري ))(VBR
1
تردد اختيار العينات*  48 ،44.1 ،32 :كيلوهرتز
2
*WMA
صيغة ملف الوسائط :صيغة ملف ASF
امتداد امللف.wma :
معدل البت 32 :كيلوبت بالثانية إىل  192كيلوبت بالثانية (يدعم معدل البت املتغري ))(VBR
تردد اختيار العينات* 44.1 :1كيلوهرتز
Linear PCM
صيغة ملف الوسائط :صيغة ملف Wave-Riff
امتداد امللف.wav :
معدل البت 1,411 :كيلوبت بالثانية
تردد اختيار العينات* 44.1 :1كيلوهرتز
3
*AAC
صيغة ملف الوسائط :صيغة امللف MP4
امتداد امللف.3gp ،.m4a ،.mp4 :
4
معدل البت 16 :كيلوبت بالثانية إىل  320كيلوبت بالثانية (يدعم معدل البت املتغري ) (VBR)*
تردد اختيار العينات* 48 ،44.1 ،32 ،24 ،22.05 ،16 ،12 ،11.025 ،8 :1كيلوهرتز
*
*
*
4
*
1

2

3

قد ال يتوافق تردد اختيار العينات مع جميع أجهزة التشفري.
ال ميكن تشغيل ملفات  WMAاملحمية بحقوق النرش والتأليف.
ال ميكن تشغيل ملفات  AAC-LCاملحمية بحقوق النرش والتأليف.
يتم تضمني معدالت البت غري القياسية أو معدالت البت غري املضمونة تبعاً لرتدد اختيار العينات.

عمر البطارية

املدة املبينة أدناه قد تختلف تبعاً لدرجة الحرارة املحيطة أو حالة االستعامل.
عمر البطارية (تشغيل مستمر)
قد يختلف عمر البطارية الفعيل وفقاً للتهيئات .ساعات استخدام البطارية التقريبية املبينة أدناه تستند إىل ظروف االستخدام
النموذجية بحيث تكون «اإلعدادات األساسية لقياس عمر البطارية» كام هو مبني أدناه.
مدة عمل قامئة التدريب
•تشغيل وظيفة GPS
––تشغيل وظيفة :Bluetooth  3ساعات تقريبًا
––إطفاء وظيفة :Bluetooth  4.5ساعات تقريبًا
•تشغيل وظيفة ( GPSوضع حفظ طاقة البطارية)
––تشغيل وظيفة :Bluetooth  3.5ساعات تقريبًا
––إطفاء وظيفة :Bluetooth  5.5ساعات تقري ًبا
•إطفاء وظيفة GPS
––تشغيل وظيفة :Bluetooth  4ساعات تقري ًبا
––إطفاء وظيفة :Bluetooth  6ساعات تقريبًا
تشغيل املوسيقى فقط
•تشغيل وظيفة GPS
––تشغيل وظيفة :Bluetooth  3.5ساعات تقريبًا
––إطفاء وظيفة :Bluetooth  5ساعات تقريبًا
•إطفاء وظيفة GPS
––تشغيل وظيفة :Bluetooth  6ساعات تقري ًبا*
––إطفاء وظيفة :Bluetooth  13.5ساعة تقري ًبا
* وضع تدفق  Bluetoothعن طريق A2DP

مالحظات

•حتى لو تم إطفاء املشغل ملدة طويلة ،يتم مع ذلك استهالك كمية ضئيلة من طاقة البطارية.
•قد يختلف عمر البطارية وفقاً لتهيئة مستوى الصوت وظروف االستخدام ودرجة الحرارة املحيطة.

اشعار حول الرتخيص والعالمة التجارية

•العالمات  Smart B-Trainerو  B-Trainerهي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لرشكة Sony
.Corporation
• Googleو  Androidوالعالمات األخرى هي عالمات تجارية لرشكة .Google Inc.
•العالمة  WALKMANوالشعار  WALKMANهي عالمات تجارية مسجلة لرشكة .Sony Corporation
•العالمة  12 TONE ANALYSISوشعارها هي عالمات تجارية لرشكة .Sony Corporation
•كل من  Microsoftو  Windowsو  Windows Vistaو  Windows Mediaهي اما عالمات تجارية أو
عالمات تجارية مسجلة لرشكة  Microsoft Corporationيف الواليات املتحدة و /أو بلدان اخرى.
•العالمة  IBMهي عالمة تجارية مسجلة لرشكة .International Business Machines Corporation
•العالمة  Appleو  Macو  iTunesهي عالمات تجارية لرشكة  ،Apple Inc.مسجلة يف الواليات املتحدة وبلدان

اخرى.
• Appleوالشعار  Appleو  iPhoneو  iPodو  iPod touchو  iTunesو  Macو  iOSو  OS Xهي
عالمات تجارية لرشكة  ،Apple Inc.مسجلة يف الواليات املتحدة ودول أخرى.
 App Storeهي عالمة خدمة لرشكة.Apple Inc.
•" "Made for iPodو " "Made for iPhoneتعني بأنه قد تم تصميم كاملية إلكرتونية لتوصيلها عىل وجه
التحديد بجهاز  iPodأو  iPhoneعىل التوايل ،وأنه قد تم توثيقها من قبل املطور لتستويف معايري أداء رشكة .Apple
رشكة  Appleغري مسؤولة عن تشغيل هذا الجهاز أو التوافقية الخاصة به مبوجب معايري السالمة والتنظيم .يرجى
مالحظة أن استعامل هذه الكاملية مع جهاز  iPodأو  iPhoneقد يؤثر عىل أداء االتصال الالسليك.
•موديالت  iPhone/iPodاملتوافقة
تقنية  Bluetoothتعمل مع  iPhone 6 Plusو  iPhone 6و  iPhone 5sو  iPhone 5cو iPhone 5
و  iPhone 4sو  iPhone 4و  iPhone 3GSو ( iPod touchالجيل  4و .)5
•العالمة  Pentiumهي عالمة تجارية لرشكة  Intel Corporationيف الواليات املتحدة األمريكية و/أو بلدان أخرى.
•العالمة والشعارات  Bluetoothمملوكة لرشكة  Bluetooth SIGوأي استخدام لهذه العالمات من جانب رشكة
 Sony Corporationهو مبوجب ترخيص .العالمات التجارية واألسامء التجارية األخرى هي ملك ألصحابها املعنيني.
•الشعار  Sony Entertainment Networkو  Sony Entertainment Networkهي عالمات تجارية
لرشكة .Sony Corporation
•العالمة  Nهي عالمة تجارية أو عالمة تجارية مسجلة لرشكة NFC Forum, Inc.يف الواليات املتحدة وبلدان أخرى.
•كل العالمات التجارية والعالمات التجارية املسجلة األخرى هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة ألصحابها
املعنيني .العالمات  TMو ® غري محددة يف هذا الدليل.
•براءات اخرتاع وتقنية تشفري الصوت  MPEG Layer-3مرخصة من رشكة  Fraunhofer IISورشكة .Thomson

بشأن أحدث املعلومات

إذا كانت لديك أية أسئلة أو مشاكل تتعلق بهذا املنتج ،أو إذا كنت ترغب يف الحصول عىل معلومات عن البنود املتوافقة
مع هذا املنتج ،يرجى زيارة املواقع التالية عىل شبكة اإلنرتنت.
للزبائن يف آسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا:
إنجليزيةhttp://www.sony-asia.com/support :
صينية مبسطةhttp://service.sony.com.cn/KB/ :
صينية تقليديةhttp://service.sony.com.tw/ :

