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Прилагаемые руководства
Прилагаются 3 следующих руководства.
Справочник (данный документ)
Содержит меры предосторожности и
технические характеристики устройства.
Данный документ следует читать вместе с
Инструкцией по эксплуатации.
Инструкция по эксплуатации (прилагаемый
документ)
Содержит инструкции по подключению
основного устройства с другими устройствами и
сведения по основным функциям.
Справочное руководство (веб-руководство)
Ознакомьтесь со Справочным руководством на
компьютере или смартфоне для получения
дополнительной информации по
использованию устройства. Справочное
руководство также содержит руководство по
устранению неисправностей с советами по
устранению наиболее часто встречающихся
проблем.
URL-адрес:
http://rd1.sony.net/help/mdr/pha-2a/h_zz/
Двумерный код:

ОСТОРОЖНО!
Не устанавливайте устройство в узком пространстве,
например книжном или встроенном шкафу.
Во избежание пожара не закрывайте вентиляционное
отверстие устройства газетами, скатертями, шторами и др.
Не подвергайте устройство воздействию открытых
источников огня (например свечей).
Не подвергайте батареи (аккумулятор или установленные
батареи) чрезмерному нагреванию под воздействием
солнечных лучей, огня и т.п. в течение длительного времени.
Паспортная табличка расположена на нижней части корпуса.

Производитель: Сони Корпорейшн, 1-7-1 Конан, Минато-ку,
Токио 108-0075,
Япония
Сделано в Малайзии
Импортер на территории стран Таможенного союза АО
«Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский
проезд, 6
Дата изготовления устройства
Год и месяц изготовления указаны на упаковке.
Чтобы узнать дату изготовления, см. символ “P/D”.
P/D: XX XXXX
1
2
1. Месяц
2. Год
Портативный усилитель для наушников позволяет
наслаждаться музыкой с высоким качеством звука путем
усиления сигнала с персонального компьютера, смартфона,
мобильного телефона, планшетных устройств, или
музыкального проигрывателя.

Утилизация использованных элементов
питания (применяется в странах
Евросоюза и других европейских
странах, где действуют системы
раздельного сбора отходов)

Устранение неполадок
Если у вас во время использования устройства возникают
проблемы, воспользуйтесь следующем перечнем
неисправностей и ознакомьтесь с информацией по
поддержке продукта на нашем веб-сайте. Если
неисправность сохраняется, обратитесь к ближайшему
дилеру Sony.
О повышении температуры
Устройство может нагреваться при использовании. Это не
является признаком неисправности.
Не используйте устройство в течение длительного времени в
сумке с плохой вентиляцией или завернутым в ткань, в
противном случае устройство может перегреться.
Нет звука
Данное устройство предназначено только для цифрового
входа. Аналоговый вход не поддерживается.
Убедитесь, что устройство и аудиоустройство подключены
правильно.
Убедитесь, что подключенное устройство включено.
Выключите устройство и включите его заново.
Если индикатор CHG POWER не горит, зарядите батарею.
Увеличьте громкость подключенного устройства.
Увеличьте громкость основного устройства.
При подключении наушников со стандартным
3-полярным стереофоническим мини-штекером к
разъему наушников (сбалансированный стандартный),
звук не будет воспроизводиться. Подключите наушники к
разъему наушников (стереофонический мини).
Плотно подключите штекер наушников к устройству.
Используйте наушники с 3-полярным стереофоническим
мини-штекером или наушники, поддерживающие
сбалансированное соединение с 5-полярным
сбалансированным стандартным штекером.
Устройство поддерживает только такие наушники. Не
подключайте другие наушники, в противном случае это
может привести к неисправности.
При подключении к компьютеру отсутствует звук или звук
не воспроизводится должным образом.
Включите устройство.
Подключите кабель микро-USB к порту Xperia/WALKMAN/
PC. (Если кабель подключен к порту DC IN 5V / CHARGE, он
не будет распознан.)
Компьютер не распознает устройство как устройство USB.
Перезагрузите компьютер.
Установите драйвер программного обеспечения для
Windows “Sony USB Device Driver” на компьютер Windows.
Посетите следующий веб-сайт и установите программное
обеспечение.
http://www.sony.eu/support
Порт USB подключенного компьютера, возможно,
неисправен. Подключите устройство к другому порту USB
компьютера, если есть.
Увеличьте громкость компьютера или программного
обеспечения.
Если устройство было подключено к компьютеру при
использовании программного обеспечения для
воспроизведения аудио, перезапустите программное
обеспечение для воспроизведения аудио.
При воспроизведении данных в формате звука высокого
разрешения на компьютере с помощью устройства
используйте программное обеспечение для
воспроизведения аудио “Hi-Res Audio Player”,
совместимое с данными в формате звука высокого
разрешения.
Если программное обеспечение “Hi-Res Audio Player” не
установлено, установите его на компьютер. Посетите
следующий веб-сайт и установите программное
обеспечение.
http://www.sony.eu/support
Если компьютер переходит в режим ожидания, сна или
гибернации во время воспроизведения музыки с
помощью программного обеспечения для
воспроизведения аудио, перезапустите программное
обеспечение для воспроизведения аудио.
Убедитесь, что настройки звука устройства на
компьютере установлены правильно.
Для Windows 10
Нажмите и удерживайте клавиши [Windows] и [X], чтобы
отобразить меню, выберите [Панель управления],
[Оборудование и звук], [Звук], вкладку
[Воспроизведение], выберите [Sony PHA-2A] в качестве
устройства воспроизведения, затем нажмите
[Умолчание].
Для Windows 8/8.1
Нажмите и удерживайте клавиши [Windows] и [X], чтобы
отобразить меню, выберите [Панель управления],
[Оборудование и звук], [Звук], вкладку
[Воспроизведение], выберите [Sony PHA-2A] в качестве
устройства воспроизведения, затем нажмите [Задать].
Для Windows 7
Нажмите меню [Пуск], выберите [Панель управления],
[Оборудование и звук], [Звук], вкладку
[Воспроизведение], выберите [Sony PHA-2A] в качестве
устройства воспроизведения, затем нажмите
[Умолчание].
Для Mac
Нажмите меню [Apple], выберите вкладку [Системные
настройки], [Звук], [Выход], затем выберите [PHA-2A] для
пункта [Выберите выходное аудиоустройство].
Громкость на компьютере или в программном
обеспечении для воспроизведения аудио настроена на
подавление звука. Отмените данную настройку.
Привод CD-ROM не поддерживает функцию цифрового
воспроизведения. Используйте привод CD-ROM с
поддержкой функции цифрового воспроизведения.
Цифровое вещание звука может не выводиться из порта
USB компьютера.

Программное обеспечение драйвера для Windows
невозможно установить на компьютер Windows.
Устройство следует подключать к компьютеру Windows в
определенный момент при установке программного
обеспечения драйвера.
В этом случае подключите компьютер Windows к порту
Xperia/WALKMAN/PC с помощью кабеля микро-USB
(прилагается).
Для получения дополнительной информации о
подключении см. иллюстрации “Компьютер” в шаге 2
Инструкции по эксплуатации.
Тихий звук
Увеличьте громкость подключенного устройства.
Увеличьте громкость основного устройства.
При использовании наушников с высоким
сопротивлением установите переключатель GAIN в
положение NORMAL или HIGH.
При использовании разъема наушника
(стереофонический мини) используйте наушники с
3-полярным стереофоническим мини-штекером. Разъем
поддерживает только такие наушники. При
использовании наушников/гарнитуры с пультом ДУ или
микрофоном звук может быть тихим или отсутствовать
совсем.
Устройство не включается.
Зарядите батарею устройства.
Когда батарея начинает разряжаться вдвое быстрее,
значит срок ее службы подходит к концу. Обратитесь к
ближайшему дилеру Sony для ее замены.
Невозможно зарядить батарею.
При зарядке от компьютера убедитесь, что компьютер
плотно подключен к порту DC IN 5V / CHARGE устройства с
помощью прилагаемого кабеля микро-USB.
Убедитесь, что компьютер включен и не находится в
режиме ожидания, сна или гибернации.
Убедитесь, что устройство и компьютер подключены
непосредственно, а не через концентратор USB.
Выполните процедуру подключения по USB еще раз в
случаях, отличных от описанных выше.
Порт USB подключенного компьютера, возможно,
неисправен. Подключите устройство к другому порту USB
компьютера, если есть.
Используется нерекомендуемый USB-адаптер
переменного тока.
Батарея полностью заряжена.
Если батарея полностью заряжена, индикатор CHG
POWER может мигать и отключаться, а зарядка не
выполняться. Это не является признаком неисправности.
Если устройство не использовалось в течение долгого
времени, индикатору CHG POWER может потребоваться
время, чтобы загореться красным при подключении к
компьютеру. В этом случае не отключайте кабель микроUSB от устройства и дождитесь, пока индикатор CHG
POWER загорится красным.
Зарядка занимает много времени.
Отключите устройство. Зарядка может занимать больше
времени, если устройство включено.
Убедитесь, что устройство и компьютер подключены
непосредственно, а не через концентратор USB.
Используется неподдерживаемый кабель.
Используется нерекомендуемый USB-адаптер
переменного тока.
Слышны шумы.
Установите компьютер подальше от устройства.
Перезапустите программное обеспечение для
воспроизведения аудио.
Выключите подключенное аудиоустройство, затем
включите его снова.
Возникают перебои звука при подключении к
компьютеру.
Процессор компьютера перегружен. Закройте другие
приложения.
Другие устройства USB подключены к компьютеру и
используются одновременно. Завершите работу с
другими устройствами USB.
Не работает пульт ДУ гарнитуры.
Работа пульта ДУ не поддерживается данным
устройством.
Не работает микрофон гарнитуры.
Работа микрофона гарнитуры не поддерживается данным
устройством.
Я хочу подключить наушники с поддержкой
сбалансированного соединения с 3-полярным миништекером (сбалансированное соединение)×2 к данному
устройству
Обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Совместимые модели iPhone/iPad/
iPod
Данное устройство можно использовать только со
следующими моделями. Перед использованием установите
на iPhone, iPad или iPod последнюю версию программного
обеспечения.
ˎˎiPhone 6s Plus
ˎˎiPhone 6s
ˎˎiPhone 6 Plus
ˎˎiPhone 6
ˎˎiPhone 5s
ˎˎiPhone 5c
ˎˎiPhone 5
ˎˎiPad Pro
ˎˎiPad Air 2
ˎˎiPad Air

ˎˎiPad mini 4
ˎˎiPad mini 3
ˎˎiPad mini 2
ˎˎiPad mini
ˎˎiPad (4-го поколения)
ˎˎiPod touch (5-го поколения)
ˎˎiPod touch (6-го поколения)
(По состоянию на август 2016 г.)

Данное устройство совместимо только с функцией
аудиовоспроизведения iPhone/iPad/iPod.

В зависимости от продукта Apple может требоваться
существенное электропитание при запуске коммуникации
после подключения к устройству. Батареи устройства могут
разрядиться и устройство может отключиться при
подключении продукта Apple к устройству при низком
заряде батарей. В этом случае зарядите устройство или
используйте USB-адаптер переменного тока устройства для
подключения к продукту Apple.

Совместимые модели WALKMAN®
Устройство поддерживает только функцию аудио WALKMAN®
с поддержкой звука высокого разрешения.
Для получения списка последних совместимых моделей
перейдите по следующему URL-адресу:
http://www.sony.eu/support

Совместимые модели Xperia™
Совместимость моделей Xperia с поддержкой цифрового
выхода зависит от страны/региона. Для получения списка
последних совместимых моделей перейдите по следующему
URL-адресу:
http://www.sony.eu/support

Меры предосторожности

Технические характеристики
Частотный диапазон
10 Гц – 100 кГц (аналоговая секция)

Поддерживаемое сопротивление
8 Ω - 600 Ω

Максимальная выходная мощность (при использовании
встроенного литий-ионного аккумулятора)
Сбалансированное соединение
Прибл. 320 мВт + 320 мВт (32 Ом, 1% искажения)
Обычное соединение
Прибл. 100 мВт + 100 мВт (32 Ом, 1% искажения)

Разъем выхода
Разъем наушников (сбалансированный стандартный)
Разъем наушников (стереофонический мини)
Подключите 5-полярный сбалансированный стандартный штекер к
разъему наушников (сбалансированный стандартный) или подключите
3-полярный стереофонический мини-штекер к разъему наушников
(стереофонический мини). Устройство не поддерживает другие штекеры.

Входной разъем/порт
Порт подключения Xperia/WALKMAN®/компьютера
Порт подключения iPhone/iPad/iPod

Рабочая температура
От 0 °C до 40 °C

Температура зарядки
От 5 °C до 35 °C

Источник питания
3,7 В постоянного тока: встроенный литий-ионный аккумулятор
5 В постоянного тока: при зарядке по USB

Номинальная потребляемая мощность
7 Вт

Не слушайте устройство на высоком уровне
громкости длительное время.
При длительном прослушивании устройства на высоком
уровне громкости, при котором возникает дискомфорт или
боль в ушах, это может привести к повреждению слуха. Для
защиты слуха не устанавливайте слишком высокую
громкость.

Не начинайте прослушивание на высоком уровне
громкости
Громкий звук может быть воспроизведен неожиданно,
вызвав повреждение слуха. Постепенно увеличивайте
громкость.

Не используйте наушники во время прогулок, езды
на велосипеде или мотоцикле, а также при
вождении автомобиля.

Срок службы батареи
При использовании цифрового (сбалансированного подключения):
приблиз. 5 часов*1
*1	При использовании устройства с выходом 1 мВт + 1 мВт (24 Ω). Время
может отличаться в зависимости от среды и условий использования.

Время зарядки
При подключении к компьютеру: Прибл. 8 часов*2
При подключении к розетке переменного тока с помощью
рекомендуемого USB-адаптера переменного тока (доступен в продаже):
Прибл. 5 часов*2
*2 Время, требуемое для зарядки разряженной батареи при
выключенном устройстве.

Размеры
д/ш/в, без учета выступающих деталей
80,0 мм × 23,0 мм × 133,0 мм
д/ш/в
80,0 мм × 24,0 мм × 133,5 мм

Масса
Прибл. 290 г

Не используйте устройство в местах, где опасно не
слышать окружающие звуки, например на
железнодорожном переезде, железнодорожной
платформе или строительном объекте.

Поддерживаемая частота/скорость передачи

О безопасности

Прилагаемые элементы

ˎˎЕсли при перемещении устройства аудиоустройство подключено с
помощью соединительного кабеля, не подвергайте его воздействию
внешней силы, так как это может привести к неисправности.
ˎˎНе устанавливайте на устройство тяжелые предметы и не подвергайте
его воздействию длительного давления, поскольку устройство может
деформироваться.
ˎˎНе роняйте устройство и не подвергайте его внешнему физическому
воздействию, поскольку это может привести к неисправности.
ˎˎОчищайте устройство сухой мягкой тканью.
ˎˎЕсли при прослушивании радио и др. возникают шумы, переместите
устройство подальше от подключенного устройства.
ˎˎНе подвергайте устройство воздействию воды. Устройство не является
водонепроницаемым.
Соблюдайте описанные ниже меры предосторожности.
ˋˋСледите, чтобы устройство не упало в раковину или другую емкость,
наполненную водой.
ˋˋНе пользуйтесь устройством во влажных местах или в непогоду,
например во время дождя или снегопада.
ˋˋНе подвергайте устройство воздействию влаги.
Если держать устройство влажными руками или поместить его в
намокшую одежду, оно может стать влажным, что приведет к
неисправности.
ˎˎПри помещении или извлечении устройства из сумки или других
предметов можно задеть кнопку громкость и перевести ее на более
высокий уровень, что приведет к возникновению громкого звука при
включении. Соблюдайте осторожность при помещении и извлечении
устройства из сумки и других предметов.
ˎˎПериодически протирайте штекер наушников сухой мягкой тканью.
Если штекер наушников загрязнен, это может привести к
возникновению шума, отсутствию звука и др.

О размещении
ˎˎНе устанавливайте устройство в местах, где устройство будет
подвергаться:
ˋˋВоздействию высоких температур (например в закрытом
автомобиле).
ˋˋВоздействию прямых солнечных лучей или нагреву от источника
тепла.
ˋˋВоздействию механических вибраций или физической силы.
ˋˋВоздействию магнитных полей
(например возле магнитов, динамиков и телевизора).
ˋˋВоздействию большого количества пыли.

Примечание по статическому электричеству
При использовании наушников в условиях повышенной сухости воздуха
в ушах может ощущаться небольшое покалывание. Это является
результатом воздействия статического электричества накопленного
телом, а не неисправностью наушников.
Эффект можно снизить при ношении одежды из натуральных
материалов.

Про зарядку
ˎˎВ данном устройстве используется только зарядка через USB. Для
зарядки устройства необходимо использовать компьютер с портом USB
или рекомендуемый USB-адаптер переменного тока.
ˎˎДанное устройство невозможно зарядить с помощью портативного
средства для зарядки батарей.
ˎˎВы можете использовать устройство, когда оно подключено к
компьютеру или источнику переменного тока. В этом случае, в
зависимости от условий использования, для зарядки может
потребоваться некоторое время либо зарядка может быть недоступна.
ˎˎПри длительном хранении устройства необходимо заряжать его
примерно каждые шесть месяцев во избежание глубокой разрядки.
ˎˎЕсли время работы батареи существенно сокращается, значит истек
срок ее службы. Обратитесь к ближайшему дилеру Sony для ее
замены.

PCM
При подключении к компьютеру: макс. 192 кГц/32 бита
При подключении к iPhone/iPod: макс. 96 кГц/24 бита
DSD
2,8 МГц, 5,6 МГц (5,6 МГц только для Windows.)
Портативный усилитель наушников (данное устройство) (1)
Цифровой кабель для WALKMAN® (1)
Цифровой кабель для Xperia (1)
Кабель микро-USB (1)
Силиконовый ремешок (2)
Защитная пленка (1)
Инструкция по эксплуатации (1)
Справочник (данный документ) (1)

Рекомендуемые аксессуары
USB-адаптер переменного тока (5 В, минимум 1,5 А) (доступен в продаже)
Зарядка с помощью других типов адаптера не охватывается рамками
данной гарантии.

Рабочая среда
Совместимые ОС:
Windows 10 Home/Pro
Windows 8.1/Windows 8.1 Pro/Windows 8/Windows 8 Pro
Windows 7
Starter (SP1 или более поздней версии)/Home Basic (SP1 или более
поздней версии)/Home Premium (SP1 или более поздней версии)/
Professional (SP1 или более поздней версии)/Ultimate (SP1 или более
поздней версии)
Mac OS X (v10.8 или более поздней версии)
CPU: процессор Intel Core 2 1,6 ГГц или выше
Память: 1 ГБ или выше
Порт USB (USB 2.0 High Speed)
ˎˎОдна из указанных выше ОС должна быть установлена на компьютере
заводом-изготовителем.
ˎˎРабота данного устройства со всеми компьютерами не гарантируется.
ˎˎРабота данного устройства с созданными самостоятельно
компьютерами, самостоятельно обновленными операционными
системами или несколькими операционными системами не
гарантируется.
ˎˎРабота устройства с функциями режима ожидания, сна или гибернации
на всех компьютерах не гарантируется.
Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без
предварительного уведомления.

Уведомление о товарных знаках
ˎˎWALKMAN® и логотип WALKMAN® являются зарегистрированными
товарными знаками Sony Corporation.
ˎˎ“Xperia” и “Xperia Tablet” является товарными знаками Sony Mobile
Communications AB.
ˎˎiPad, iPhone, iPod и iPod touch являются товарными знаками Apple Inc.,
зарегистрированными в США и других странах. iPad Air и iPad mini
являются товарными знаками Apple Inc.
ˎˎ“Made for iPod”, “Made for iPhone” и “Made for iPad” означает, что
электронное устройство было разработано специально для
подключения к iPod, iPhone или iPad соответственно и было
сертифицировано разработчиком как соответствующее техническим
стандартам Apple. Компания Apple не несет ответственность за работу
этого устройства или его соответствие стандартам безопасности и
регулятивным нормам. Обратите внимание, что использование
данного аксессуара с iPod, iPhone или iPad может повлиять на работу
беспроводного соединения.
ˎˎMac и Mac OS являются товарными знаками Apple Inc.,
зарегистрированными в США и других странах.
ˎˎMicrosoft, Windows и Windows Vista являются зарегистрированными
товарными знаками или товарными знаками Microsoft Corporation в
США и/или других странах.
ˎˎВсе другие товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки
являются товарными знаками или зарегистрированными товарными
знаками соответствующих владельцев. Знаки TM и ® не ставятся в
данном руководстве.

اللغة العربية
األدلة المرفقة
األدلة الثالثة التالية مضمنة.
دليل مرجعي (هذا المستند)
يقدم لك احتياطات السالمة والمواصفات الفنية المنتج .ينبغي قراءة هذا
المستند بالتزامن مع تعليمات التشغيل.
تعليمات التشغيل (المستند المعروض)
يوفر لك تعليمات حول كيفية توصيل الوحدة باألجهزة وعمليات التشغيل
األساسية.
دليل المساعدة (دليل الويب)
اقرأ دليل المساعدة على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي ،عندما تريد
معرفة كيفية استخدام الوحدة بمزيد من التفاصيل .يحتوي دليل المساعدة
أيضً ا على دليل استشكاف األخطاء وإصالحها والذي يقدم لك حلوالً للمشاكل
التي قد تواجهك.
عنوان :URL
http://rd1.sony.net/help/mdr/pha-2a/h_zz/
الرمز ثنائي األبعاد:

تحذير
ال تركّب هذا الجهاز في مكان ضيق ،مثل رف الكتب أو الخزانة المدمجة.

ولتقليل خطر نشوب حريق ،ال تغطي فتحة تهوية الجهاز بالصحف أو مفارش السفرة أو الستائر،
إلخ.
ال تعرض الجهاز لمصادر اللهب المكشوف (مثل الشموع المضاءة).
ال تعرض البطاريات (عبوة البطاريات أو البطاريات المركبة بها) للحرارة الشديدة مثل أشعة
الشمس أو النار أو ما شابه لفترة طويلة.
يمكنك العثور على لوحة التسمية في أسفل الجزء الخارجي.

استكشاف األخطاء وإصالحها
إذا واجهت أي مشاكل أثناء استخدام هذه الوحدة ،استخدم قائمة التحقق التالية واقرأ معلومات
دعم المنتج الموجودة على موقعنا اإللكتروني .وإذا استمرت المشكلة ،يرجى استشارة أقرب
وكيل لعالمة  Sonyالتجارية.
معلومات خاصة بارتفاع درجة الحرارة
قد ترتفع درجة حرارة الوحدة أثناء االستخدام .وال يشير ذلك إلى وجود عطل.
تجنب استخدام الوحدة لفترة طويلة أثناء وجودها في حقيبة رديئة التهوية أو تغطيتها بقطعة
قماش أو ما شابه؛ وإال قد يتسبب هذا في زيادة سخونة الوحدة.
ال يوجد صوت
hhتعد هذه الوحدة من المدخالت الرقمية الحصرية .وهي ال تدعم المدخالت التناظرية.
hhتحقق من اتصال الوحدة بالجهاز الصوتي بشكل صحيح.
hhتحقق من تشغيل الجهاز المتصل.
hhأوقف تشغيل الوحدة ،ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
hhإذا لم يضيء مؤشر الطاقة  ،CHG POWERفقم بشحن البطارية.
hhقم برفع مستوى الصوت في الجهاز المتصل.
hhوقم كذلك برفع مستوى الصوت في الوحدة.
hhإذا كانت السماعات ،المزودة بقابس ستيريو مصغر ومعياري ثالثي األقطاب ،متصلة
بمقبس السماعة (معيار متوازن) ،فلن يخرج منها صوت مناسب؛ إال إذا قمت بتوصيلها
بمقبس السماعة (ستيريو مصغر).
hhقم بتوصيل قابس السماعة بالوحدة بشكل محكم.
hhاستخدم سماعات لها قابس ستيريو مصغر ثالثي األقطاب ،أو سماعات متوافقة مع
االتصال المتوازن ولها قابس معياري متوازن خماسي األقطاب.
ال تدعم الوحدة سوى هذه السماعات .ال تقم بتوصيل سماعات أخرى؛ وإال قد يتسبب
هذا في حدوث عطل.
عند توصيلها بالكمبيوتر ،ال يخرج منها أي صوت أو ال يتم تشغيل الصوت على نحو سليم.
hhقم بتشغيل الوحدة.
hhصل كابل  USBفائق الصغر بمنفذ ( .Xperia/WALKMAN/PCإذا تم توصيل
الكابل بمنفذ  ،DC IN 5V / CHARGEفلن يتم التعرف عليه).
hhجهاز الكمبيوتر ال يتعرف على الوحدة باعتبارها جهاز  .USBقم بإعادة تشغيل
الكمبيوتر.
وتثبيت برنامج تشغيل " "Sony USB Device Driverعلى جهاز الكمبيوتر الذي
يعمل بنظام  .Windowsقم بزيارة الموقع اإللكتروني التالي ،وتثبيت البرنامج.
http://www.sony-asia.com/support
hhقد تكون هناك مشكلة بمنفذ  USBفي الكمبيوتر المتصل .صل الوحدة بمنفذ USB
آخر في الكمبيوتر ،إذا كان متوف ًرا.
hhقم برفع مستوى صوت جهاز الكمبيوتر أو البرنامج.
hhإذا كانت الوحدة متصلة بالكمبيوتر أثناء استخدام برنامج تشغيل الملفات الصوتية ،أعد
تشغيل برنامج تشغيل الملفات الصوتية.
hhعند تشغيل بيانات بصيغة ملفات صوتية عالية الدقة على جهاز الكمبيوتر باستخدام
الوحدة ،استخدم برنامج تشغيل الملفات الصوتية،"Hi-Res Audio Player" ،
المتوافق مع البيانات ذات صيغة الملفات الصوتية عالية الدقة.
إذا كان برنامج " "Hi-Res Audio Playerغير مثبت ،فقم بتثبيته على جهاز
الكمبيوتر الخاص بك .قم بزيارة الموقع اإللكتروني التالي ،وتثبيت البرنامج.
http://www.sony-asia.com/support
hhإذا دخل الكمبيوتر في وضع االستعداد أو السكون أو السبات ،بينما يستمر تشغيل
الموسيقى من خالل استخدام برنامج تشغيل الملفات الصوتية ،أعد تشغيل برنامج
تشغيل الملفات الصوتية.
hhتحقق من أن إعدادات الجهاز الصوتي لجهاز الكمبيوتر صحيحة.
hhبالنسبة إلى نظام التشغيل Windows 10/Windows 8/8.1
اضغط مع االستمرار على مفتاحي [ ]Windowsو[ ]Xلعرض القائمة ،حدد عالمة
التبويب [لوحة التحكم][ ،األجهزة والصوت][ ،الصوت][ ،تشغيل] ،وحدد [Sony
 ]PHA-2Aلبرنامج التشغيل ،ثم انقر على [تعيين االفتراضي].
hhبالنسبة إلى نظام التشغيل Windows 7
انقر على قائمة [بدء] ،حدد عالمة التبويب [لوحة التحكم][ ،األجهزة والصوت]،
[صوت][ ،تشغيل] ،وحدد [ ]Sony PHA-2Aلبرنامج التشغيل ،ثم انقر على
[تعيين االفتراضي].
hhبالنسبة إلى نظام التشغيل Mac
انقر على قائمة [ ،]Appleحدد عالمة التبويب [تفضيالت النظام][ ،الصوت][ ،إخراج]،
ثم حدد [ ]PHA-2Aمن أجل [حدد جهازأ إلخراج الصوت].
hhتم تعيين التحكم في الصوت في جهاز الكمبيوتر أو برنامج تشغيل الملفات الصوتية
على كتم الصوت .قم بإلغاء هذا اإلعداد.
hhمحرك األقراص المضغوطة ال يدعم وظيفة إعادة اإلنتاج الرقمية .استخدم محرك
األقراص المضغوطة الذي يدعم وظيفة إعادة اإلنتاج الرقمية.
hhالصوت الذي يتم بثه رقميا قد ال يكون خرج أي منفذ  USBفي جهاز الكمبيوتر.

hhتم تعيين التحكم في الصوت في جهاز الكمبيوتر أو برنامج تشغيل الملفات الصوتية
على كتم الصوت .قم بإلغاء هذا اإلعداد.
hhمحرك األقراص المضغوطة ال يدعم وظيفة إعادة اإلنتاج الرقمية .استخدم محرك
األقراص المضغوطة الذي يدعم وظيفة إعادة اإلنتاج الرقمية.
hhالصوت الذي يتم بثه رقميًا قد ال يكون خرج أي منفذ  USBفي جهاز الكمبيوتر.
ال يمكن تنزيل برنامج التشغيل الخاص بنظام التشغيل  Windowsفي أي كمبيوتر يعمل
بنظام التشغيل .Windows
hhيجب توصيل الوحدة بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام  Windowsفي نقطة محددة أثناء
تنزيل برنامج التشغيل.
في هذه الحالة ،صل الكمبيوتر التي بعمل بنظام  Windowsبمنفذ Xperia/
 WALKMAN/PCالخاص بالوحدة مستخد ًما كابل  USBفائق الصغر (مرفق).
لمعرفة تفاصيل خاصة باالتصال ،ارجع إلى شرح «الكمبيوتر» في الخطوة الثانية من
تعليمات التشغيل.
الصوت منخفض
hhقم برفع مستوى الصوت في الجهاز المتصل.
hhوقم كذلك برفع مستوى الصوت في الوحدة.
hhعند استخدام سماعات عالية المقاومة ،قم بتعيين مفتاح تحديد  GAINمن
 NORMALإلى .HIGH
hhعند استخدام مقبس السماعة (ستيريو مصغر) ،استخدم سماعات بقابس ستيريو مصغر
ثالثي األقطاب .ال يدعم المقبس سوى هذه السماعات .إذا كنت تستخدم سماعات/
سماعة رأس بجهاز تحكم عن بعد أو ميكروفون ،فقد يكون الصوت منخفضً ا أو غير
موجودًا من األساس.
الوحدة ال تعمل.
hhاشحن بطارية الوحدة.
hhعند تقصير عمر البطارية بشكل كبير ،تقترب البطارية من نهاية عمر الخدمة .تشاور
مع أقرب وكيل  Sonyالستبدالها.
ال يمكن شحن البطارية.
hhعند شحنها بالكمبيوتر ،تأكد من اتصال الكمبيوتر جيدًا بمنفذ DC IN 5V /
 CHARGEفي الوحدة ،باستخدام كابل  USBفائق الصغر المرفق.
hhتحقق من تشغيل جهاز الكمبيوتر وأال يكون في وضع االستعداد أو السكون أو السبات.
hhتحقق من اتصال الوحدة بالكمبيوتر بشكل مباشر ،وليس من خالل محور .USB
hhحاول إجراء توصيل  USBمرة أخرى في حاالت غير تلك المذكورة أعاله.
hhقد تكون هناك مشكلة بمنفذ  USBفي الكمبيوتر المتصل .صل الوحدة بمنفذ USB
آخر في الكمبيوتر ،إذا كان متوف ًرا.
hhيتم استخدام مهايئ تيار متردد  USBال يوصى باستخدامه.
hhالبطارية مشحونة بالكامل.
إذا كانت البطارية مشحونة بالكامل ،فقد يومض مؤشر  CHG POWERوينطفئ،
وقد ال يبدأ الشحن .وال يشير ذلك إلى وجود عطل.
hhإذا لم يتم استخدام الوحدة لفترة طويلة ،فقد يستغرق مؤشر  CHG POWERبعض
الوقت قبل أن يضيء باللون األحمر عند توصيله بجهاز الكمبيوتر الخاص بك .في هذه
الحالة ،ال تفصل كابل  USBفائق الصغر من الوحدة ،وانتظر إلى أن يضيء مؤشر
 CHG POWERباللون األحمر.
وقت الشحن طويل للغاية.
hhأوقف تشغيل الوحدة .قد يستغرق الشحن وقتًا أطول إذا كانت الوحدة قيد التشغيل.
hhتحقق من اتصال الوحدة بالكمبيوتر بشكل مباشر ،وليس من خالل محور .USB
hhيتم استخدام كابل غير الكابل المرفق.
hhيتم استخدام مهايئ تيار متردد  USBال يوصى باستخدامه.
هناك تشويش.
hhأبعد جهاز الكمبيوتر عن الوحدة.
hhأعد تشغيل برنامج تشغيل الملفات الصوتية.
hhقم بإيقاف تشغيل جهاز الملفات الصوتية المتصل ،ثم أعد تشغيله مرة أخرى.
ينقطع الصوت عند توصيلها بالكمبيوتر.
hhيوجد حمل زائد في وحدة المعالجة المركزية في جهاز الكمبيوتر .أغلق التطبيقات
األخرى.
hhهناك أجهزة  USBأخرى متصلة بجهاز الكمبيوتر ويتم استخدامها في نفس الوقت.
توقف عن تشغيل أجهزة  USBأخرى.
جهاز التحكم عن بعد الخاص بالسماعة ال يعمل.
hhهذه الوحدة ال تدعم التشغيل باستخدام جهاز التحكم عن بعد.
ميكروفون السماعة ال يعمل.
hhهذه الوحدة ال تدعم ميكروفونات السماعات.
أريد توصيل سماعات متوافقة مع االتصال المتوازن باستخدام قابس صغير ثالثي األقطاب
(االتصال المتوازن)× 2بهذه الوحدة
hhتشاور مع أقرب وكيل .Sony

موديالت  iPhone/iPad/iPodالمتوافقة
يمكنك استخدام الوحدة بأحد النماذج التالية فقط .قم بتحديث جهاز  iPhoneأو  iPadأو
 iPodالخاص بك بآخر البرامج قبل االستخدام.

ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ

iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPhone 6 Plus
iPhone 6
iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5
iPad Pro
iPad Air 2
iPad Air

ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ

iPad mini 4
iPad mini 3
iPad mini 2
iPad mini
( iPadالجيل الرابع)
( iPod touchالجيل الخامس)
( iPod touchالجيل السادس)

(اعتبا ًرا من أغسطس )2016

ال تتوافق هذه الوحدة إال مع وظائف تشغيل الملفات الصوتية .iPhones/iPads/iPods
وبناء على منتج  ،Appleقد يستلزم األمر طاقة كهربائية هائلة عند تشغيل وسيلة االتصال
المتصلة بالوحدة .قد تُستنفذ طاقة بطارية الوحدة وقد تتوقف الوحدة عن التشغيل إذا قمت
بتوصيل منتج  Appleبالوحدة وطاقة البطارية منخفضة .في هذه الحالة ،اشحن الوحدة أو
استخدم مهايئ التيار المتردد  USBللتواصل مع منتج .Apple

موديالت ® WALKMANالمتوافقة
الوحدة ال تدعم سوى الوظيفة الصوتية ألي ® ،WALKMANوالذي يدعم الملفات الصوتية
عالية الدقة.
للتعرف على أحدث الموديالت المتوافقة ،يرجى الوصول إلى  URLالتالي:
http://www.sony-asia.com/support

موديالت ™ Xperiaالمتوافقة
يعتمد توافق الخرج الرقمي الذي تدعمه موديالت  Xperiaعلى البلد /المنطقة .للتعرف على
أحدث الموديالت المتوافقة ،يرجى الوصول إلى  URLالتالي:

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

احتياطات السالمة
ال تواصل االستماع إلى الوحدة بمستويات صوت مرتفعة لفترات طويلة من الوقت.

إذا واصلت االستماع إلى الوحدة لفترة ممتدة بمستويات صوت مرتفعة مما يتسبب في اضطراب
أو ألم باألذن ،فقد يؤدي هذا إلى اإلضرار بحاسة السمع .لحماية حاسة السمع لديك ،احرص
على عدم رفع مستوى الصوت ألكثر مما ينبغي.

ال تبدأ االستماع بمستويات صوت مرتفعة

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

احتياطات السالمة
ال تواصل االستماع إلى الوحدة بمستويات صوت مرتفعة لفترات طويلة من الوقت.

إذا واصلت االستماع إلى الوحدة لفترة ممتدة بمستويات صوت مرتفعة مما يتسبب في اضطراب
أو ألم باألذن ،فقد يؤدي هذا إلى اإلضرار بحاسة السمع .لحماية حاسة السمع لديك ،احرص
على عدم رفع مستوى الصوت ألكثر مما ينبغي.

ال تبدأ االستماع بمستويات صوت مرتفعة

قد ينتج صوت عا ٍل بشكل مفاجئ ،مما يتسبب في اإلضرار باألذن .قم برفع مستوى الصوت
تدريجيًا.

ال تستخدم سماعات الرأس أثناء السير ،أو ركوب الدراجة أو الدراجة النارية ،أو قيادة
السيارة.
ال تستخدم الوحدة في أماكن يشكل عدم سماع األصوات المحيطة فيها خط ًرا ،مثل
تقاطعات السكك الحديدية ،وأرصفة السكك الحديدية ،ومواقع البناء.
معلومات حول السالمة

ˎ عندما تحمل الوحدة والجهاز الصوتي المتصل بكابل التوصيل ،تأكد من عدم فرض القوة الخارجية ألنها قد
تتسبب في حدوث عطل.
ˎ ال تضع وزنًا أو ضغطًا على هذه الوحدة ألن هذا قد يتسبب في تشوه الوحدة أثناء التخزين الطويل.
ˎ ال تُسقط الوحدة أو تعرضها لصدمة خارجية ،ألن هذا قد يتسبب في حدوث عطل.
ˎ نظف الوحدة بقطعة قماش جافة وناعمة.
ˎ إذا كان هناك تشويش أثناء االستماع إلى الراديو ،إلخ ،أبعد الوحدة أكثر عن الجهاز المتصل.
ˎ ال تعرض الوحدة للماء .الحظ أن الوحدة ليست مقاومة للماء.
تذكر اتباع االحتياطات الواردة أدناه.
ˋ احرص على عدم إسقاط الوحدة في الحوض أو غيره من الحاويات المعبأة بالماء.
ˋ ال تستخدم الوحدة في مواقع رطبة أو طقس سيء ،مثل المطر أو الثلج.
ˋ ال تعرض الوحدة للبلل.
إذا لمست الوحدة ٍ
بأيد مبللة ،أو وضعت الوحدة في قطعة مالبس رطبة ،فقد تتعرض الوحدة للبلل وقد
يتسبب هذا في حدوث عطل بالوحدة.
ˎ عند إدخال ونزع الوحدة من أي حقيبة أو غيرها من المواد ،قد يتحرك مفتاح مستوى الصوت وقد يتغير
مكانه ليتسبب بذلك في إنتاج صوت عالٍ .توخى الحذر عند إدخال أو نزع الوحدة من أي حقيبة أو غيرها
من المواد.
ˎ امسح قابس السماعة بقطعة قماش ناعمة وجافة بشكل دوري .إذا اتسخ قابس السماعة ،فقد يتسبب في
حدوث تشويش ،عدم إصدار صوت من األساس ،إلخ.

معلومات حول وضع الجهاز

ˎ

ال تضع الوحدة في موقع تكون فيه:
ˋ عرضة لدرجة حرارة شديدة االرتفاع (مثل :داخل سيارة مغلقة النوافذ).
ˋ عرضة ألشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من أي مصدر للهب.
ˋ عرضة لالهتزازات أو الصدمات الميكانيكية.
ˋ عرضة لمجال مغناطيسي.
(مثل :بالقرب من مغناطيس أو مكبر صوت أو تليفزيون).
ˋ عرضة للكثير من األتربة.

مالحظة عن الكهرباء الساكنة

عند استخدام السماعات في ظروف جوية جافة بشكل خاص ،قد تشعر بوخز خفيف في أذنيك .وهذه نتيجة
الكهرباء الساكنة المتراكمة في الجسم ،وليس عيبًا في السماعات.
يمكن تقليل هذا التأثير بارتداء المالبس المصنوعة من مواد طبيعية.

معلومات حول الشحن

ˎ يمكن شحن الوحدة بشاحن  USBفقط .ولشحن هذه الوحدة ،استخدم جهاز كمبيوتر به منفذ أو مهايئ
تيار متردد  USBموصى به.
ˎ ال يمكن شحن هذه الوحدة بأحد شواحن البطاريات المحمولة.
ˎ يمكنك استخدام الوحدة أثناء اتصالها بالكمبيوتر أو مصدر طاقة التيار المتردد .في هذه الحالة وبناء على
بيئة االستخدام ،فقد يستغرق الشحن وقتًا طويالً أو قد ال يكون الشحن متوف ًرا.
ˎ عند تخزين الوحدة لفترة طويلة ولمنع التفريغ الزائد ،اشحن البطارية كل ستة أشهر أو نحو ذلك.
ˎ عند تقصير عمر البطارية لفترة زمنية قصيرة للغاية ،تقترب البطارية من نهاية عمر الخدمة .تشاور مع
أقرب وكيل  Sonyالستبدالها.

المواصفات الفنية
نطاق التردد

 10هرتز  100 -كيلو هرتز (القسم التناظري)

المعاوقة المدعمة
Ω 600 - Ω 8

الطاقة اإلنتاجية القصوى (عند استخدام بطارية أيون الليثيوم المدمجة القابلة إلعادة الشحن)
االتصال المتوازن

ما يقرب من  320ميغا واط  320 +ميغا واط ( 32أوم ،تشويه )1%

االتصال العادي

ما يقرب من  100ميغا واط  100 +ميغا واط ( 32أوم ،تشويه )1%

مقبس الخرج

مقبس السماعة (معيار متوازن)
مقبس السماعة (ستيريو مصغر)

صل أي قابس معياري متوازن خماسي األقطاب بمقبس السماعة (معيار متوازن) أو صل أي قابس ستيريو مصغر
ثالثي األقطاب بمقبس السماعة (ستيريو مصغر) .الوحدة ال تدعم قوابس أخرى.

مقبس الدخل/المنفذ

منفذ توصيل ®/Xperia/WALKMANالكمبيوتر
منفذ توصيل iPhone/iPad/iPod

درجة حرارة التشغيل

 0درجة مئوية إلى  40درجة مئوية

درجة حرارة الشحن

 5درجات مئوية إلى  35درجة مئوية

مصدر الطاقة

تيار مستمر  3.7فولت :بطارية أيون الليثيوم المدمجة القابلة إلعادة الشحن
تيار مستمر  5فولت :عند الشحن عبر USB

تصنيف استهالك الطاقة
 7واط

عمر البطارية

عند استخدام اتصال (متوازن) رقمي 5 :ساعات* 1تقريبًا
* 1عند استخدام الوحدة على خرج  1ميغا واط  1 +ميغا واط ( .)Ω 24قد يختلف الوقت ،حسب البيئة
المباشرة أو ظروف االستخدام.

مدة الشحن

عند التوصيل بجهاز كمبيوتر 8 :ساعات* 2تقريبًا
2
عند التوصيل بمنفذ تيار متردد مستخد ًما مهايئ تيار متردد  USBموصى به (يُباع بشكل منفصل) 5 :ساعات*
تقريبًا
* 2الوقت الالزم إلعادة شحن البطارية الفارغة أثناء إيقاف تشغيل الوحدة.

األبعاد

العرض/االرتفاع/العمق ،األجزاء البارزة غير مدرجة
 80.0مم ×  23.0مم ×  133.0مم
العرض × االرتفاع × العمق
 80.0مم ×  24.0مم ×  133.5مم

الكتلة

 290جم تقري ًبا

ترددات/وحدات بت االعتيان المدعمة

PCM

عند التوصيل بجهاز كمبيوتر 192 :كيلو هرتز 32 /بت بحد أقصى
عند التوصيل بجهاز  96 :iPhone/iPodكيلو هرتز 24 /بت بحد أقصى
DSD
 2.8ميغا هرتز 5.6 ،ميغا هرتز ( 5.6ميغا هرتز لنظام  Windowsفقط).

األشياء المدرجة

مضخم الصوت الخاص بالسماعات المحمولة (هذه الوحدة) ()1
كابل رقمي خاص بجهاز ®)1( WALKMAN
كابل رقمي خاص بجهاز )1( Xperia
كابل  USBمتناهي الصغر ()1
حزام سيليكون ()2
غالف واقٍ ()1
تعليمات التشغيل ()1
دليل مرجعي (هذا المستند) ()1

عند التوصيل بجهاز كمبيوتر 192 :كيلو هرتز 32 /بت بحد أقصى
عند التوصيل بجهاز  96 :iPhone/iPodكيلو هرتز 24 /بت بحد أقصى
DSD
 2.8ميغا هرتز 5.6 ،ميغا هرتز ( 5.6ميغا هرتز لنظام  Windowsفقط).

األشياء المدرجة

مضخم الصوت الخاص بالسماعات المحمولة (هذه الوحدة) ()1
كابل رقمي خاص بجهاز ®)1( WALKMAN
كابل رقمي خاص بجهاز )1( Xperia
كابل  USBمتناهي الصغر ()1
حزام سيليكون ()2
غالف واقٍ ()1
تعليمات التشغيل ()1
دليل مرجعي (هذا المستند) ()1

ملحق موصى به

مهايئ تيار متردد ( 5فولت 1.5 ،أمبير على األقل)

ال يغطي الضمان الشحن عن طريق أنواع أخرى من المهايئات.

بيئة التشغيل

نظام التشغيل المتوافق:

Pro/Windows 10 Home
Windows 8 Pro/Windows 8/Windows 8.1 Pro/Windows 8.1
Windows 7
 SP1( Starterأو األحدث) SP1( Home Basic/أو األحدث) SP1( Home Premium/أو
األحدث) SP1( Professional/أو األحدث) SP1( Ultimate/أو األحدث)
 v10.8( Mac OS Xأو األحدث)
وحدة المعالجة المركزية ( Intel Core 2 Processor 1.6 :)CPUجيجا هرتز أو أفضل
الذاكرة 1 :جيجا بايت أو أفضل
منفذ )USB 2.0 High Speed( USB
ˎhيجب أن يتم تنزيل أحد أنظمة التشغيل الواردة أعاله على الكمبيوتر في المصنع.
ˎhال يوجد ضمان بأن الوحدة تعمل مع جميع أجهزة الكمبيوتر.
ˎhال يوجد ضمان بأن الوحدة تعمل مع أجهزة الكمبيوتر المنزلية ،أو أنظمة التشغيل التي يتم ترقيتها بشكل

شخصي ،أو أنظمة تشغيل متعددة.
ˎhال يوجد ضمان بأن الوحدة تعمل مع وظائف مثل االستعداد أو السكون أو السبات ،على أي جهاز كمبيوتر.
التصميم والمواصفات الفنية عرض ًة للتغيير دون إشعار مسبق.

إشعارات العالمة التجارية

ˎ ® WALKMANوشعار ® WALKMANهما عالمتان مسجلتان لصالح .Sony Corporation
ˎ " "Xperiaو" "Xperia Tabletهما عالمتان تجاريتان لشركة Sony Mobile
.Communications AB
ˎ  iPadو iPhoneو iPodو iPod touchهم عالمات تجارية لشركة  ،Apple Inc.وهم مسجلون في
الواليات المتحدة وغيرها من البلدان iPad Air .و iPad miniهما عالمتان تجاريتان لشركة
.Apple Inc.
ˎ "صنع ألجل  ،"iPodو"صنع ألجل  ،"iPhoneو"صنع ألجل  "iPadتعني أنه قد تم تصميم ملحق
خصيصا بجهاز  iPodأو  iPhoneأو  iPadعلى التوالي ،كما تم اعتماده من قبل
إلكتروني لتوصيله
ً
المطور الستيفائه معايير األداء في  Apple.غير مسؤولة عن تشغيل هذا الجهاز أو توافقه مع معايير
السالمة والمعايير التنظيمية .برجاء مالحظة أن استخدام هذا الملحق مع  iPodأو  iPhoneأو  iPadقد
يؤثر على األداء الالسلكي.
ˎ  Macو Mac OSهما عالمتان تجاريتان لشركة  ،Apple Inc.وهما مسجلتان في الواليات المتحدة
وغيرها من البلدان.
ˎ ت ُعد  Microsoftو Windowsو Windows Vistaعالمات تجارية مسجلة أو عالمات تجارية لشركة
 Microsoft Corporationفي الواليات المتحدة و/أو غيرها من البلدان.
ˎ جميع العالمات التجارية والعالمات التجارية المسجلة األخرى هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية
مسجلة خاصة بمالكيها المعنيين .في هذا الدليل ،لم يتم تحديد  TMوعالمات ®.

