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1الفصل فكرة عامة

الخصائص 1-1

ODS-D55U/D77U/D77UA/ خصائص جهاز

D280U تشمل اآلتي.
• قابلية كتابة وقراءة كمية كبيرة من البيانات باستخدام 	

كارتردج واحدة

• دعم نوَعي الكارتردج، النوع الذي يُكتَب عليه مرة 	

واحدة والنوع القابل إلعادة الكتابة.

• نظام مهيّأ لتكنولوجيا المعلومات من خالل واجهة 	

USB تفاعل

• إمكانية كتابة أي بيانات يريدها المستخِدم كبيانات 	

للكمبيوتر

• قابلية االستخدام كجهاز خارجي من خالل الكمبيوتر	

• التحقق من معلومات األجهزة والوسائط، وتشغيل 	

الوسائط، وعمل التهيئات )اإلعدادات( باستخدام 

Utility software البرنامج المساعد

• 	 Optical نقل الملفات وإدارة المهّمات باستخدام

Disc Archive Filer
• إمكانية إدارة المحتويات بالغريزة باستعمال 	

.Content Manager

مثال لالستخدام 1-2

يبيّن الشكل التالي مثاالً لنظام التحّكم في إدارة الرفوف 

لقراءة أو كتابة المادة على جهاز كمبيوتر موّصل بهذه 

الوحدة.

إدارة الرفوف

 Optical كارتردج
Disc Archive

 DC IN 
)دخل التيار 

الكهربائي المباشر(

محّول التيار 
الكهربائي 

المتردد

ODS-D55U
ODS-D77UA
ODS-D280U

USB كبل

كمبيوتر

1-1 الخصائص / 1-2 مثال لالستخدام
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1-3 البرامج الموصى بها

البرامج الموصى بها 1-3

الئحة البرامج 1-3-1

قم بتحميل البرامج التالية من موقع Sony Professional Products الستخدامها مع هذه الوحدة.

المصدرالوظيفةنظام التشغيل المدعومالبرنامج

 Optical Disc
Archive Software

Windows/
Macintosh/

Linux

برنامج أساسي يمّكنك من قراءة/كتابة 
الملفات باستخدام الكمبيوتر الموّصل بهذه 

الوحدة.

مالحظة

قم بتركيب هذا البرنامج مسبًقا قبل توصيل 
الوحدة بجهاز الكمبيوتر.

قم بتحميله من موقع 
 Sony Creative

Software  أ( 
 Sony أو موقع

 Professional
Products  ب(

 Utility Software
)البرنامج المساعد( 
 Optical Disc(

)Archive Utility

Windows/
Macintosh/

Linux

يوفّر الوظائف التالية على جهاز كمبيوتر 
موّصل بهذه الوحدة.

• عرض معلومات األجهزة والوسائط	
• إعادة الوسائط إلى إصدار سابق	
• صياغة الوسائط	
• ختم الوسائط )عند استعمال وسائط الكتابة 	

لمرة واحدة(
• استعادة الملفات التالفة	
• عمل نسخة عن وحدة تخزين	
• تحديث البرنامج الداخلي )فيرموير(	
• عمل التهيئات	

مالحظة

 Utility يتم تركيب البرنامج المساعد
 Optical Disc وبرنامج Software

Archive Filer تلقائيًا عندما تقوم 
 Optical Disc Archive بتركيب برنامج

.Software
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1-3 البرامج الموصى بها

المصدرالوظيفةنظام التشغيل المدعومالبرنامج

 Optical Disc
Archive Filer

Windows/
Macintosh

يوفّر الوظائف التالية على جهاز كمبيوتر 
موّصل بهذه الوحدة.

• نقل الملفات )أرشفة/استرجاع(	
• 	FTP )نقل الملفات من سيرفر )خادم
• تشغيل المهّمات	
• إنشاء الئحة الملفات	
• عمل التهيئات	

قم بتحميله من موقع 
 Sony Creative

Software   أ(
 Sony أو موقع

 Professional
Products  ب(

Content ManagerWindows/
Macintosh

يوفّر هذا البرنامج وظائف متنّوعة إلدارة 
محتوياتك التي تمّكنك من تحقيق أقصى 

استفادة من وحدة مشّغل أرشفة األقراص 
 Optical Disc Archive Drive الضوئية

.Unit
الستعمال هذا البرنامج، تحتاج لتوثيق 

البرنامج بإدخال الرقم التسلسلي لبرنامج 
Content Manager  جـ(. لمعرفة 

 Help التفاصيل، راجع معلومات المساعدة
."Content Manager" في

Sony Creative Software أ( موقع

http://www.sonycreativesoftware.com/ 
Sony Professional Products ب( موقع

• 	http://pro.sony.com الواليات المتحدة االمريكية 
• 	http://www.sonybiz.ca كندا 
• 	http://sonypro-latin.com أمريكا الالتينية 
• 	http://www.pro.sony.eu/pro أوروبا 
• 	http://sony-psmea.com الشرق األوسط، افريقيا 
• 	http://sony.ru/pro/ روسيا 
• 	http://sonypro.com.br البرازيل 
• 	http://pro.sony.com.au استراليا 
• 	http://pro.sony.co.nz نيوزيلندا 

• 	http://www.sonybsc.com اليابان 
• 	http://pro.sony-asia.com آسيا والمحيط الهادئ 
• 	http://bp.sony.co.kr كوريا 
• 	http://pro.sony.com.cn الصين 
• 	http://pro.sony.co.in الهند 

 Optical Disc جـ( كل وحدة مشّغل أرشفة أقراص ضوئية

Archive Drive Unit لها رقم تسلسلي واحد لبرنامج 
Content Manager. ال يمكن استعمال الرقم 

 التسلسلي ذاته إال لجهاز كمبيوتر واحد فقط.

عند استعمال جهاَزي كمبيوتر اثنين أو أكثر، قم بشراء أرقام 

 Sony Professional تسلسلية إضافية من موقع

.Products

متطلبات النظام 1-3-2

 Optical Disc Archive تم اختبار برنامج

 Utility Software والبرنامج المساعد Software
وتبيّن أنهما يعمالن في الظروف التالية.

بخصوص متطلبات النظام لبرنامج Content Manager، راجع 
."Content Manager" في Help معلومات المساعدة

مالحظة

نتائج االختبارات هذه قد ال تنطبق على جميع أجهزة 

الكمبيوتر.
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1-3 البرامج الموصى بها

Windows
ODS-D55U/D77U/D77UA

المتطلباتالبند

Intel Core 2 Duo 2.66 GHz أو أعلى، أو Intel Xeon 2 GHz أو أعلىوحدة المعالجة

2 ج ب × )عدد الوحدات الموّصلة + 1( أو أكثرالذاكرة

الحيّز الفارغ 
على قرص الهارد 

ديسك

32 ج ب + 16 ج ب × )عدد الوحدات الموّصلة + 1( أو أكثر

لمعرفة التفاصيل، راجع موقع Sony Creative Software أو موقع Sony Professional نظام التشغيل
Products )صفحة 6(.

•غير ذلك 	(USB 3.0)  SuperSpeed USB 
)وحدة تحكم المضيف SuperSpeed USB  (USB 3.0) مطلوبة.(

• 	(USB 2.0)  Hi-Speed USB 
)وحدة تحكم المضيف Hi-Speed USB  (USB 2.0) مطلوبة.( أ(

أ(  قد ال الحصول على معدل مقبول لنقل البيانات عند توصيل 

.(USB 2.0)  Hi-Speed USB هذه الوحدة بجهاز

ODS-D280U

المتطلباتالبند

3rd Generation Intel Core i5 2.5 GHz أو أعلى، أو Intel Xeon 2.27GHz أو أعلىوحدة المعالجة

4 ج ب × )عدد الوحدات الموّصلة + 1( أو أكثرالذاكرة

الحيّز الفارغ 
على قرص الهارد 

ديسك

32 ج ب + 32 ج ب × )عدد الوحدات الموّصلة + 1( أو أكثر

لمعرفة التفاصيل، راجع موقع Sony Creative Software أو موقع Sony Professional نظام التشغيل
Products )صفحة 6(.

 SuperSpeed USB  (USB 3.0)غير ذلك
)وحدة تحكم المضيف SuperSpeed USB  (USB 3.0) مطلوبة.(
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1-3 البرامج الموصى بها

Macintosh
ODS-D55U/D77U/D77UA

المتطلباتالبند

Intel Core 2 Duo 2.2 GHz أو أعلى، أو Intel Xeon 2 GHz أو أعلىوحدة المعالجة

2 ج ب × )عدد الوحدات الموّصلة + 1( أو أكثرالذاكرة

الحيّز الفارغ 
على قرص الهارد 

ديسك

32 ج ب + 16 ج ب × )عدد الوحدات الموّصلة + 1( أو أكثر

لمعرفة التفاصيل، راجع موقع Sony Creative Software أو موقع Sony Professional نظام التشغيل
Products )صفحة 6(.

•غير ذلك 	(USB 3.0)  SuperSpeed USB 
)وحدة تحكم المضيف SuperSpeed USB  (USB 3.0) مطلوبة.( أ(

• 	(USB 2.0)  Hi-Speed USB 
)وحدة تحكم المضيف Hi-Speed USB  (USB 2.0) مطلوبة.( ب(

ب(  قد ال الحصول على معدل مقبول لنقل البيانات عند توصيل أ( متوافق مع منفذ USB لجهاز Macintosh فقط.

.(USB 2.0)  Hi-Speed USB هذه الوحدة بجهاز

ODS-D280U

المتطلباتالبند

3rd Generation Intel Core i5 2.5 GHz أو أعلى، أو Intel Xeon 2.27GHz أو أعلىوحدة المعالجة

4 ج ب × )عدد الوحدات الموّصلة + 1( أو أكثرالذاكرة

الحيّز الفارغ 
على قرص الهارد 

ديسك

32 ج ب + 32 ج ب × )عدد الوحدات الموّصلة + 1( أو أكثر

لمعرفة التفاصيل، راجع موقع Sony Creative Software أو موقع Sony Professional نظام التشغيل
Products )صفحة 6(.

 SuperSpeed USB  (USB 3.0)غير ذلك
)وحدة تحكم المضيف SuperSpeed USB  (USB 3.0) مطلوبة.( أ(

أ( متوافق مع منفذ USB لجهاز Macintosh فقط.
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Linux
ODS-D55U/D77U/D77UA

المتطلباتالبند

Intel Core 2 Duo 2.66 GHz أو أعلى، أو Intel Xeon 2 GHz أو أعلىوحدة المعالجة

2 ج ب × )عدد الوحدات الموّصلة + 1( أو أكثرالذاكرة

الحيّز الفارغ 
على قرص الهارد 

ديسك

32 ج ب + 16 ج ب × )عدد الوحدات الموّصلة + 1( أو أكثر

لمعرفة التفاصيل، راجع موقع Sony Creative Software أو موقع Sony Professional نظام التشغيل
Products )صفحة 6(.

•غير ذلك 	(USB 3.0)  SuperSpeed USB 
)وحدة تحكم المضيف SuperSpeed USB  (USB 3.0) مطلوبة.(

• 	(USB 2.0)  Hi-Speed USB 
)وحدة تحكم المضيف Hi-Speed USB  (USB 2.0) مطلوبة.( أ(

أ(  قد ال الحصول على معدل مقبول لنقل البيانات عند توصيل 

.(USB 2.0)  Hi-Speed USB هذه الوحدة بجهاز

ODS-D280U

المتطلباتالبند

3rd Generation Intel Core i5 2.5 GHz أو أعلى، أو Intel Xeon 2.27GHz أو أعلىوحدة المعالجة

4 ج ب × )عدد الوحدات الموّصلة + 1( أو أكثرالذاكرة

الحيّز الفارغ 
على قرص الهارد 

ديسك

32 ج ب + 32 ج ب × )عدد الوحدات الموّصلة + 1( أو أكثر

لمعرفة التفاصيل، راجع موقع Sony Creative Software أو موقع Sony Professional نظام التشغيل
Products )صفحة 6(.

 SuperSpeed USB  (USB 3.0)غير ذلك
)وحدة تحكم المضيف SuperSpeed USB  (USB 3.0) مطلوبة.(

لمزيد من التفاصيل حول البرامج، راجع صفحة 21.

مالحظات

• الحد األقصى لعدد الوحدات التي يمكن توصيلها هو 	

4 وحدات.
• 	 Optical Disc Archive Software برنامج

ال يدعم PowerPC أو Mac OS X 10.5 أو ما 

قبله.

• التشغيل غير مضمون عند توصيل الوحدة من خالل 	

.USB مجّمع وصالت
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2-1 اللوحة األمامية

2الفصل أسماء األجزاء ووظائفها

اللوحة األمامية 2-1

مؤشر  )التيار(  
يضاء بلون أخضر عندما يكون زر  )التيار( في وضع 

التشغيل.

زر  )التيار( 	
يحّول التيار الكهربائي بين وضَعي التشغيل )توصيل 

التيار( واإليقاف )فصل التيار(.

مالحظات

• تأكد من إخراج الكارتردج من هذه الوحدة قبل 	

إيقاف التيار الكهربائي. تأكد من إخراج الكارتردج 

خاصة قبل نقل هذه الوحدة.

• إذا قمت بإيقاف التيار الكهربائي أثناء وجود 	

كارتردج في الوحدة، يتم إخراج الكارتردج تلقائيًا. 

يبقى مؤشر  )التيار( ومؤشر إدخال الكارتردج 

CARTRIDGE IN على اللوحة الخلفية مضاءين. 
 CARTRIDGE IN يومض مؤشر إدخال الكارتردج

 على اللوحة األمامية أربع مرات في الثانية. 

(ODS-D280U)

ACCESS مؤشر النفاذ  
يومض بلون أزرق أثناء الدخول على )النفاذ إلى( 

الوسائط من الكمبيوتر.

لكن هذا المؤشر يومض مرة واحدة في الثانية أثناء 

إيقاف كتابة بيانات إدارة الوسائط على الوسائط بعد 

االنتهاء من الدخول على الوسائط.

أثناء مدة إيقاف كتابة البيانات هذه، يظل بإمكانك تنفيذ 

عمليات التشغيل ومن بينها إخراج الكارتردج والتشغيل 

من الكمبيوتر. 

يتم تنفيذ العمليات في الحقيقة بعد اكتمال كتابة بيانات 

إدارة الوسائط.

يتم إيقاف كتابة بيانات إدارة الوسائط لمدة حوالى 5 

ثوان.

عند انتهاء مدة إيقاف كتابة البيانات المبيّنة أعاله، تبدأ 

كتابة بيانات إدارة الوسائط حتى ولو لم تقم بإخراج 

الكارتردج أو تنفيذ أي عملية تشغيل من الكمبيوتر.

مالحظة

ال تضغط زر  )التيار( إليقاف التيار الكهربائي، أو ال 

تفصل سلك التيار الكهربائي أو كبل USB بينما يكون 

مؤشر النفاذ ACCESS مضاًء أو أثناء وميضه. يمكن 

للقيام بذلك أن يؤدي إلى فقدان البيانات الموجودة على 

الوسائط.
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2-1 اللوحة األمامية

ALARM مؤشر التنبيه  
إذا حدث خطأ في الوحدة، يومض هذا المؤشر بلون 

أحمر، كما هو مبيّن في الجدول التالي.

المعنىالمؤشر

يومض 4 مرات في 
الثانية

حدث خطأ )إخفاق في 
األجهزة »الهاردوير« بشكل 

رئيسي(.

حدث خطأ غير مذكور أعاله.يومض مرة في الثانية

مالحظة

قد يومض المؤشر لمدة 5 ثوان فقط وذلك تبًعا للمنبّه.

يمكنك التحقق من المنبّهات التي تولّدها هذه الوحدة، باستخدام 
سجل المنبّهات الخاص بالبرنامج المساعد. لمعرفة التفاصيل، 

 راجع معلومات المساعدة Help في برنامج المساعدة 
.Utility Software

إذا كان المؤشر يومض بمعّدل 4 مرات في الثانية، وليس باإلمكان 
التحقق من سجل المنبّهات، اتصل بمندوب خدمة Sony في 

منطقتك.

عند التخلّص من )إزالة( الخطأ، ينطفئ المؤشر.

CARTRIDGE IN مؤشر إدخال الكارتردج  
يضاء بلون أخضر عند إدخال كارتردج.

يومض بلون أخضر عند إخراج كارتردج.

EJECT زر اإلخراج  
يقوم بإخراج الكارتردج )راجع صفحة 20(.

مالحظات

• يكون هذا الزر معطاّلً )ال يعمل( أثناء الدخول على 	

الوسائط. إما أن تتوقف عن الدخول على الوسائط 

قبل اإلخراج، أو أن تقوم باإلخراج بعملية تنّفذها من 

الكمبيوتر.

• 	Macintosh/ عند توصيل هذه الوحدة بكمبيوتر

Linux، يكون هذا الزر معطاّلً )ال يعمل(.

فتحة الكارتردج  
بينما يكون الوجه الذي عليه الكتابة متّجًها لألعلى، أدِخل 

الكارتردج )راجع صفحة 20(.
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2-2 اللوحة الخلفية

اللوحة الخلفية 2-2

ODS-D55U

ODS-D77U/D77UA
).ODS-D77U الشكل أدناه خاص بالموديل(

ODS-D280U

موّصل دخل التيار الكهربائي المباشر  
قم بالتوصيل بالتيار الكهربائي المتردد باستعمال محّول 

التيار الكهربائي المتردد وسلك التيار الكهربائي.

(ODS-D55U/D77UA/D280U)

 SuperSpeed USB(  USB موّصل  	
))USB 3.0(

استعِمل كبل USB المرفق للتوصيل بالكمبيوتر.

مالحظة

إذا لم يتعّرف الكمبيوتر على الوحدة، حاول أن تفصل 

كبل USB وأن تعيد توصيله، مع التأكد من إدخاله 

بطريقة صحيحة.
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2-2 اللوحة الخلفية

مربط الكبل  
استعِمل هذا المربط لتثبيت كبل محّول التيار الكهربائي 

المتردد.

اشِبك الكبل باستخدام المربط كما هو مبيّن في الشكل 

التالي.

ODS-D55U

ODS-D77UA

ODS-D280U

POWER مؤشر التيار  
يضاء بلون أخضر عندما يكون زر  )التيار( في وضع 

التشغيل.

CARTRIDGE IN مؤشر إدخال الكارتردج  
يضاء بلون أخضر عند إدخال كارتردج.
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3-1 تهيئة الوحدة / 3-2 تركيب البرامج

3الفصل التحضيرات

تهيئة الوحدة 3-1

تأكد أن الوحدة في وضع أفقي عند تهيئتها )إعدادها(.

مالحظات

• ال يمكن تهيئة الوحدة في وضع عمودي أو عندما 	

تكون مائلة بزاوية.

• قد يومض مؤشر التنبيه ALARM إذا لم تكن 	

الوحدة أفقية بالقدر الكافي.

• إذا أومض مؤشر التنبيه ALARM، ضع الوحدة في 	

وضع أفقي، وأوِقف التيار الكهربائي، ثم أِعد تشغيل 

التيار الكهربائي. 

تركيب البرامج 3-2

الستعمال هذه الوحدة، يجب أوالً تركيب البرامج 

الضرورية على الكمبيوتر الموّصل بها.

مالحظة

 Optical Disc Archive يمكن لتشغيل برنامج

 Utility Software أو البرنامج المساعد Software
أال يكون مستقًرا إذا تم تركيبهما على كمبيوتر يحتوي 

على برامج معينة مضادة للفيروسات أو أدوات مضادة 

لبرامج التجّسس أو برامج تشغيل النظام UDF 2.5 أو 

 UDF 2.6 الخاصة بنظام تشغيل غير قياسي. 
إذا كان التشغيل غير مستقر، تحقق من التهيئات 

)اإلعدادات( واحتماالت التضارب مع البرامج المذكورة 

أعاله، ثم قم بتغيير التهيئات تبًعا لذلك.



15

ت
را

ضي
تح

  ال
 3

ل 
ص

لف
   ا

3-2 تركيب البرامج

التركيب على نظام  3-2-1
Windows

 Optical Disc لتركيب برنامج
Archive Software أو البرنامج 

المساعد Utility Software، وبرنامج 
Optical Disc Archive Filer

 Optical Disc Archive قم بتحميل برنامج

 Sony Creative Software من موقع Software
 Sony Professional Products أو موقع

)صفحة 6(.

مالحظات

• 	 Optical إذا كانت هناك نسخة قديمة من برنامج

Disc Archive Software مركّبة أصالً، 
يجب إزالتها )إلغاء تركيبها( قبل أن تقوم بتركيب 

 "Add or Remove النسخة الجديدة. استعمل

 Control Panel في لوحة التحّكم Programs"
 Optical Disc إلزالة النسخة القديمة من برنامج

Archive Software. بعد القيام بذلك، تأكد من 
إعادة تشغيل الكمبيوتر.

• بعد التركيب، تعود التهيئات السابقة إلى قيمها 	

)أوضاعها( المبدئية األصلية.

التركيب على نظام  3-2-2
Macintosh

 Optical Disc لتركيب برنامج
Archive Software أو البرنامج 

المساعد Utility Software، وبرنامج 
Optical Disc Archive Filer

 Optical Disc Archive قم بتحميل برنامج

 Sony Creative Software من موقع Software
 Sony Professional Products أو موقع

)صفحة 6(.

مالحظة

 Optical Disc Archive تركيب برنامج

 Utility Software والبرنامج المساعد Software
يمسح أي نسخ سابقة مركّبة منهما ويحل محلها.

تتم المحافظة على التهيئات بعد التركيب الجديد.

3-2-3 Linux التركيب على نظام

 Optical Disc لتركيب برنامج
Archive Software والبرنامج المساعد 

 Utility Software
 Optical Disc Archive قم بتحميل برنامج

 Sony Creative Software من موقع Software
 Sony Professional Products أو موقع

)صفحة 6(.

مالحظات

• 	 Optical Disc إذا لم يتم تركيب برنامج

Archive Software على الكمبيوتر، يمكن 
للكمبيوتر أن يصاب بخلل عند توصيل هذه الوحدة. 

 Optical Disc Archive قم بتركيب برنامج

Software مسبًقا قبل توصيل هذه الوحدة 
 بالكمبيوتر.

إذا حدث خطأ في الكمبيوتر، أوِقف تشغيل الكمبيوتر 

وافصل الوحدة. أِعد تشغيل الكمبيوتر وقم بتركيب 

البرنامج. ثم، قم بتوصيل هذه الوحدة بالكمبيوتر.

• 	 Optical Disc Archive تركيب برنامج

 Utility والبرنامج المساعد Software
Software يمسح أي نسخ سابقة مركّبة منهما 

ويحل محلها. التهيئات الخاصة بأي نسخ سابقة مركّبة 

تتم المحافظة عليها لهذا التركيب الجديد.

• 	 Optical Disc Archive إذا تمت إزالة برنامج

Software المركّب، تعود التهيئات إلى قيمها 
المبدئية األصلية عند تركيب نسخة جديدة من 

.Optical Disc Archive Software برنامج
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3-3 التوصيالت والتهيئات / 3-4 تحضيرات التيار الكهربائي

التوصيالت والتهيئات 3-3

التوصيل بجهاز كمبيوتر 3-3-1

عن طريق توصيل هذه الوحدة بجهاز كمبيوتر، يمكنك 

استعمال البرنامج المساعد والبرامج األخرى.

بخصوص المثال على التوصيل، راجع 1-2 »مثال لالستخدام« 
)صفحة 4(.

بخصوص التفاصيل حول اإلعدادات الموصى بها لجهاز الكمبيوتر 
الذي سيتم توصيله بهذه الوحدة، تحقق من المالحظات الفنية، 
 Sony Creative Software والتي يمكن تنزيلها من موقع

)صفحة 6(.

مالحظات

• 	 Optical Disc Archive قم بتركيب برنامج

Software )راجع صفحة 15( مسبًقا.
• 	ODS-D55U/D77U/D77UA/ لفصل الوحدة

D280U من كمبيوتر Windows، قم بتشغيل 
 "Safely Remove حوار إزالة جهاز

"Hardware، ثم افصل الكبل.
• إذا بدأت تشغيل كمبيوتر Windows بينما كان 	

الكارتردج موجوًدا في الوحدة، يمكن للكمبيوتر 

أن يخفق في العمل بطريقة اعتيادية أو قد يعمل 

بطريقة غير فّعالة.

• قد ال يبدأ تشغيل الكمبيوتر بطريقة صحيحة إذا كان 	

التيار الكهربائي للوحدة في وضع التشغيل، وذلك 

تبًعا للكمبيوتر الموّصله به. في تلك الحالة، أوِقف 

تيار هذه الوحدة، وافصل كبل USB، ثم أبدأ تشغيل 

الكمبيوتر.

تحضيرات التيار  3-4
الكهربائي

يمكن إمداد هذه الوحدة بالتيار الكهربائي من محّول 

التيار الكهربائي المتردد.

قم بتوصيل محّول التيار الكهربائي المتردد وسلك تيار 

كهربائي بموّصل دخل التيار الكهربائي المباشر )صفحة 

12( الموجود على اللوحة الخلفية للوحدة.
(ODS-D55U/D77UA/D280U)

مالحظة

ال يمكن إمداد هذه الوحدة بالتيار الكهربائي من خالل 

.USB كبل



17

ت
را

ضي
تح

  ال
 3

ل 
ص

لف
   ا

3-5 التعامل مع الوسائط

التعامل مع الوسائط 3-5

الوسائط المستخدمة للقراءة والكتابة 3-5-1

 Optical Disc Archive يمكن لهذه الوحدة أن تستخدم كارتردجات )وسائط تخزين( أرشفة األقراص الضوئية

Cartridges والوسائط المماثلة التالية.

الكارتردج
نوع وسائط 

التخزين

إمكانية الكتابة/القراءة

عدد الملفات التي 
يمكن إنشاؤها

ODS-D55U
ODS-D77U

ODS-D77UA

ODS-D280U

ODC300R
السعة: 300 ج ب

كتابةكتابة لمّرة واحدة
قراءة

 60000 أو غير مدعومة
240000

ODC300RE
السعة: 300 ج ب

قابلة إلعادة 
الكتابة

كتابة
قراءة

 60000 أو غير مدعومة
240000

ODC600R
السعة: 600 ج ب

كتابةكتابة لمّرة واحدة
قراءة

 60000 أو غير مدعومة
240000

ODC600RE
السعة: 600 ج ب

قابلة إلعادة 
الكتابة

كتابة
قراءة

 60000 أو غير مدعومة
240000

ODC1200RE
السعة: 1.2 ت ب

قابلة إلعادة 
الكتابة

كتابة
قراءة

 60000 أو قراءة فقط
240000

ODC1500R
السعة: 1.5 ت ب

كتابةكتابة لمّرة واحدة
قراءة

 60000 أو قراءة فقط
240000

ODC3300R
السعة: 3.3 ت ب

كتابةغير مدعومةكتابة لمّرة واحدة
قراءة

480000



18

ت
را

ضي
تح

  ال
 3

ل 
ص

لف
  ا

3-5 التعامل مع الوسائط

مالحظات

• حذف ملفات من وسط التخزين ال يزيد مساحة 	

التخزين المتاحة سواء كان الكارتردج )وسط 

التخزين( من نوع الكتابة لمّرة واحدة أو من النوع 

القابل إلعادة الكتابة.  

• في حالة الكارتردجات من نوع الكتابة لمّرة واحدة، 	

انتبه للنقاط التالية.

إعادة صياغة وسط التخزين ال يزيد مساحة  −

التخزين المتاحة.

عمليات الكتابة المتكررة للملفات تستهلك حيّز  −

الكتابة المتاح )لكتابة بيانات إدارة الوسائط إلخ( 

على وسط التخزين. في حالة عدم وجود حيّز كتابة 

)حيّز يمكن الكتابة عليه( على وسط التخزين فقد 

يتم تعطيل وظيفة كتابة الملفات، حتى ولو بقَي 

حيّز تخزين كاٍف.

ال يمكن كتابة أي ملفات بعد ختم وسط التخزين. −

• يمكن إنشاء ما يصل إلى 480000 ملف للكارتردج 	

.ODC3300R طراز

• 	 ODC3300R الكارتردجات من غير الطراز

تتيح لك إمكانية اختيار عدد الملفات )60000 أو 

240000( التي يمكن إنشاؤها أثناء الصياغة.
• الوسائط القابلة إلعادة الكتابة تتيح لك إمكانية اختيار 	

عدد الملفات التي يمكن إنشاؤها أثناء إعادة الصياغة، 

أما الوسائط المخّصصة للكتابة لمّرة واحدة فال تتيح 

هذه اإلمكانية. عدد الملفات التي يمكن إنشاؤها 

 ODC3300R 480000 للكارتردج طراز(

و 60000 أو 240000 لطرازات الكارتردج 

األخرى( يظل كما هو عند الصياغة ألول مّرة. 

• للكارتردجات من غير الطراز ODC3300R، إذا 	

تمت صياغة الكارتردج عندما كان عدد الملفات التي 

يمكن إنشاؤها هو 240000 فقد ال يكون معّدل 

استعادة الملفات بنفس جودة معّدل استعادتها لو أن 

عدد الملفات كان 60000 ملف، وذلك تبًعا لوظائف 

استعادة الملفات.

• ال تقم بإدخال الكارتردج طراز ODC3300R في 	

ODS-D55U/ODS-D77U/ الوحدة 

ODS-D77UA. إذا تم إدخاله، فقد يؤدي ذلك إلى 
إصابة الوحدة بالتلف.

• الموديل ODS-D280U غير متوفر لصياغة 	

كارتردج من النوع الذي يدعم القراءة فقط.

مالحظات حول التعامل 3-5-2

التعامل
 Optical يحتوي كارتردج أرشفة األقراص الضوئية

Disc Archive Cartridge على عدد من األقراص 
ضمن هيكل واحد وهو مصّمم لتمكين التعامل معه 

دون التعّرض للغبار أو بصمات األصابع. ولكن إذا تعّرض 

الكارتردج لصدمة شديدة، كأن يتم إسقاطه على سبيل 

المثال فإن ذلك يمكن أن يتسبّب في تلف األقراص أو 

خدشها.  إذا ُخِدَش القرص فقد يكون من غير الممكن 

كتابة البيانات أو قراءة البيانات المكتوبة على القرص. 

ينبغي التعامل مع الكارتردج وتخزينه بعناية.

• ال تنزع أي أقراص من الكارتردج.	

• ال تعمد إلى تفكيك الكارتردج.	

• إذا تم تغيير ترتيب األقراص في كارتردج، أو تم 	

االستبدال بأقراص أخرى، ال تعود الوحدة قادرة على 

التعّرف على الكارتردج وال يمكن استعمالها.

• يُوصى باستعمال البطاقات الالصقة المرفقة لفهرسة 	

الكارتردجات.  ثبّت البطاقة في الموضع الصحيح.

التخزين
• ال تعمد إلى تخزين الكارتردجات حيث يمكن أن 	

تتعّرض لضوء الشمس المباشر أو في أماكن أخرى 

درجة حرارتها أو رطوبتها مرتفعة.

• ال تترك الكارتردجات حيث يمكن للغبار أن تدخل 	

فيها.

• قم بتخزين الكارتردجات في العلب الخاصة بها.	

العناية بالكارتردج
• قم بإزالة الغبار واألوساخ الموجودة على السطح 	

الخارجي للكارتردج باستعمال قطعة قماش ناعمة 

جافة.
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3-5 التعامل مع الوسائط

• إذا تكثّفت الرطوبة، اترك مدة كافية لكي تجّف قبل 	

االستعمال.

ذاكرة الكارتردج 3-5-3

 Optical يتضّمن كارتردج أرشفة األقراص الضوئية

Disc Archive Cartridge ذاكرة الكارتردج 
Cartridge Memory التي تتيح إمكانية االتصال مع 

هذه الوحدة دون مالمسة.

تكون المعلومات األساسية للكارتردج مكتوبة في 

.Cartridge Memory
استعمال البرنامج التطبيقي يتيح إمكانية كتابة/قراءة 

بيانات المستخِدم في المستقبل.

 موضع ذاكرة الكارتردج 
Cartridge Memory

حماية الوسائط ضد الكتابة 3-5-4

لمنع المسح غير المقصود لمحتويات وسائط التخزين 

المسّجلة، اسحب لسان الحماية ضد الكتابة الموجود 

بأسفل الكارتردج )الجهة الخلفية للوجه الذي عليه 

الكتابة( في اتجاه السهم، كما هو مبيّن في الشكل التالي. 

أسفل الكارتردج لسان الحماية ضد الكتابة

الكتابة ممكنة الكتابة معطّلة

تهيئات ألسنة الحماية ضد الكتابة

يمكنك أيًضا تنفيذ تهيئات الحماية ضد الكتابة 

 Utility لوسائط التخزين باستعمال البرنامج المساعد

.File Manager ومدير الملفات Software
إذا تمت تهيئة لسان الحماية ضد الكتابة أو البرنامج 

لحظر الكتابة، تظل الوسائط في حالة حظر الكتابة.
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3-5 التعامل مع الوسائط

إدخال أو إخراج الكارتردج 3-5-5

Windows على كمبيوتر

إلدخال أو إخراج كارتردج، اضغط زر  )التيار( لتشغيل 

الوحدة وإضاءة المؤشر، واتّبع الخطوات المبيّنة في 

الشكل التوضيحي التالي.

Macintosh/Linux على كمبيوتر

إلدخال كارتردج، اضغط زر  )التيار( لتشغيل الوحدة 

وإضاءة المؤشر، واتّبع الخطوات المبيّنة في الشكل 

التوضيحي التالي.

إلخراج كارتردج، انقر على أيقونة  )اإلخراج( 

المعروضة في الطرف األيمن من رمز الشجرة 

المعروضة على شاشة الجهاز في البرنامج المساعد 

.Utility Software

للتحميل
أدِخل الكارتردج بحيث 
تكون الجهة التي عليها 
الكتابة متّجهة لألعلى. 

يتم سحب الكارتردج إلى 
الداخل.

مؤشر إدخال الكارتردج 
CARTRIDGE IN

لإلخراج
اضغط زر اإلخراج EJECT. أ(

عندما يتم إدخال كارتردج، يضاء مؤشر إدخال الكارتردج 
 .CARTRIDGE IN

أ( لنظام Windows فقط

مالحظات

• إذا أدخلت كارتردج غير مصاغ فستتم صياغته تلقائيًا.	

• أثناء تعافي الوحدة من خطأ في الصياغة، يومض 	

مؤشر التنبيه ALARM على اللوحة األمامية مرة في 

الثانية، ويومض مؤشر النفاذ ACCESS أربع مرات 

في الثانية. ال تعمد إلى إيقاف التيار الكهربائي أثناء 

(ODS-D280U) .تعافي الوحدة

• أثناء تشغيل ملف موجود على وسط التخزين، يتم 	

تقييد عملية إخراج الكارتردج بواسطة البرنامج على 

.Windows/Macintosh كمبيوترات

• إذا كان إخراج الكارتردج غير ممكن حتى ولو 	

ضغطت زر اإلخراج EJECT، أوِقف التيار ثم أِعد 

تشغيله، ثم اضغط زر اإلخراج EJECT. إذا استمرت 

المشكلة، اتصل بمندوب خدمة Sony في منطقتك.
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Utility Software 4-1 بدء وإنهاء تشغيل البرنامج المساعد

4الفصل استعمال البرامج

بدء وإنهاء تشغيل  4-1
 Utility البرنامج المساعد

Software

بدء التشغيل/العرض 4-1-1

أوالً، تأكّد أن هذه الوحدة موّصلة بالكمبيوتر.

بخصوص تفاصيل التوصيل، راجع 3-3-1 »التوصيل بجهاز 
كمبيوتر« )صفحة 16(.

Windows على كمبيوتر

بينما يكون الكمبيوتر موّصالً بهذه الوحدة، قم بتنفيذ أي 

من العمليات التالية.

• إذا كنت قد أنشأت أيقونة )رمز( استخدام فوري على 	

سطح المكتب عندما قمت بتركيب هذا البرنامج، 

انقر مرتين على األيقونة.

• انقر على زر البدء ]Start[ على الكمبيوتر ثم قم 	

 "Sony Optical Disc Archive باختيار

 "Optical Disc Archive ثم Software"
.Utility"

Macintosh على كمبيوتر

 Utility افتح الفولدر المركّب فيه البرنامج المساعد

Software، ثم انقر مرتين على ملف البرنامج المساعد 
القابل للتنفيذ.

Linux على كمبيوتر

بينما يكون الكمبيوتر موّصالً بهذه الوحدة، قم بتنفيذ أي 

من العمليات التالية.

• انقر على قائمة خيارات التطبيقات 	

]Applications[ على الكمبيوتر ثم قم باختيار 
"Optical Disc Archive Utility" من أدوات 

."System tools" النظام

•  قم بتشغيل "odautility" من الدليل 	

(user/bin/odautility/) المركّب فيه البرنامج 
المساعد. 

يؤدي ذلك إلى عرض النافذة الرئيسية للبرنامج المساعد.

إنهاء التشغيل/الخروج من نافذة  4-1-2
الكونسول

بينما يكون الكمبيوتر موّصالً بهذه الوحدة، قم بتنفيذ أي 

من العمليات التالية.

Windows على كمبيوتر

• انقر على زر × )اإلغالق( في الركن العلوي األيمن 	

للنافذة.

• انقر بزر الماوس األيمن على شريط العنوان وقم 	

باختيار "Close" من قائمة خيارات المضمون.

• 	 F4 + Alt بينما يكون هذا البرنامج مفّعالً، اضغط 

 Alt بينما يكون المفتاح F4 اضغط المفتاح(

مضغوطًا(.

• قم باختيار "View" ثم "Close" من شريط قائمة 	

الخيارات.
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Optical Disc Archive Filer 4-2 بدء وإنهاء تشغيل برنامج

Macintosh على كمبيوتر

• 	 "Quit Optical Disc Archive قم باختيار

 Optical من قائمة خيارات Utility Software"
.Disc Archive Utility

• انقر على زر اإلغالق ]Close[ الخاص بشريط 	

العنوان.

• بينما يكون هذا البرنامج مفّعالً، اضغط 	

Q + Command )اضغط المفتاح Q بينما يكون 
المفتاح Command مضغوطًا(.

Linux على كمبيوتر

• انقر على زر × )اإلغالق( في الركن العلوي األيمن 	

للنافذة.

• انقر بزر الماوس األيمن على شريط العنوان وقم 	

."Close (C)" باختيار

• 	 F4 + Alt بينما يكون هذا البرنامج مفّعالً، اضغط 

 Alt بينما يكون المفتاح F4 اضغط المفتاح(

مضغوطًا(.

• قم باختيار "View" ثم "Close" من شريط قائمة 	

الخيارات.

بدء وإنهاء تشغيل  4-2
 Optical Disc برنامج

Archive Filer

بدء التشغيل 4-2-1

لبدء تشغيل هذا البرنامج، قم بتنفيذ أي من العمليات 

التالية.

Windows على كمبيوتر

• انقر على زر البدء ]Start[ على الكمبيوتر ثم قم 	

 "Sony Optical Disc Archive باختيار

 "Optical Disc Archive ثم Software"
.Filer"

• افتح الفولدر المركّب فيه البرنامج، ثم انقر مرتين 	

.ODAFiler.exe على

• إذا كنت قد أنشأت أيقونة )رمز( استخدام فوري على 	

سطح المكتب عندما قمت بتركيب هذا البرنامج، 

انقر مرتين على األيقونة.

Macintosh على كمبيوتر

• 	 "Optical Disc ثم "Dock" قم باختيار

.Archive Filer"
• قم باختيار فولدر التطبيقات Application ثم 	

."Optical Disc Archive Filer"

مالحظة

 Optical Disc ال يمكن بدء تشغيل برنامج

 Content أثناء استعمال Archive Filer
.File Manager أو Manager
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Optical Disc Archive Filer 4-2 بدء وإنهاء تشغيل برنامج

إنهاء التشغيل 4-2-2

قم بتنفيذ أي من العمليات التالية.

Windows على كمبيوتر

• انقر على زر × )اإلغالق( في الركن العلوي األيمن 	

للنافذة.

• انقر بزر الماوس األيمن على شريط العنوان وقم 	

باختيار "Close" من قائمة خيارات المضمون.

• 	 F4 + Alt بينما يكون هذا البرنامج مفّعالً، اضغط 

 Alt بينما يكون المفتاح F4 اضغط المفتاح(

مضغوطًا(.

• قم باختيار "File" ثم "Close" من شريط قائمة 	

الخيارات.

Macintosh على كمبيوتر

• انقر على زر × )اإلغالق( في الركن العلوي األيسر 	

للنافذة.

• انقر على شريط قائمة الخيارات وقم باختيار 	

 "Optical Disc Archive Filer" ثم 
"Quit Optical Disc Archive Filer" من 

قائمة الخيارات.

• بينما يكون هذا البرنامج مفّعالً، اضغط 	

Q + Command )اضغط المفتاح Q بينما يكون 
المفتاح Command مضغوطًا(.
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مالحظات هامة حول التشغيل

ملحق

مالحظات هامة حول 
التشغيل

تكّثف الرطوبة

عند نقل هذه الوحدة من مكان بارد إلى مكان أكثر 

دفئًا، أو عند تشغيلها في رطوبة عالية، قد يحدث تكثّف 

للرطوبة على الالقط الضوئي. إذا تم تشغيل الوحدة في 

هذه الحالة فقد تكون عمليات القراءة والكتابة الصحيحة 

غير ممكنة.

الحظ النقاط التالية لتجّنب المشاكل المتعلقة بتكثّف 

الرطوبة.

• إذا أردت نقل الوحدة في ظروف يُحتَمل فيها أن 	

تتكثّف الرطوبة، تأكّد أن الكارتردج تم إدخاله مسبًقا.

حول تقليل خطر طرق هذه الوحدة

ال تطرق هذه الوحدة. كما أن تعريض الوحدة لصدمة مع 

وجود كارتردج في الوحدة يمكن أن يتسبّب في تلف 

األقراص.

شحن ونقل الوحدة

احرص دائما على إزالة الكارتريدجات عند شحن الوحدة 

أو نقلها. إذا تم نقل الوحدة والكارتريدجات بداخلها، 

فقد تصبح الوحدة أو القرص تالفا.

ال تحمل الوحدة ويدك داخل فتحة إدخال الكارتريدج. 

القيام بذلك قد يشوه الغطاء، وقد يؤثر سلبيًا على 

الوظيفة واألداء.

حول زمن قراءة الملفات

• عند الدخول على ملفات متعددة في نفس الوقت، قد 	

يحدث تبديل لألقراص بشكل متكرر. يؤدي ذلك إلى 

خفض معّدل نقل البيانات ويؤدي إلى زيادة كبيرة في 

مدة التشغيل الكلية.

• عند الدخول على ملف واحد، يمكن لتبديل األقراص 	

أن يحدث أيًضا وذلك تبًعا لوضع التسجيل في 

الكارتردج. وهذا يستغرق وقتًا قبل أن تبدأ قراءة 

الملف.

حول زمن كتابة الملفات

عند كتابة ملفات صغيرة السعة )أقل من 100 م ب( 

مّرات كثيرة وبشكل مستمر، تستغرق الكتابة زمًنا أطول 

لكي تنتهي. في هذه الحالة فإن تهيئة وضع التشغيل 

 "Synchronize management data to
 media immediately after completion of

"writing files على وضعية اإليقاف تؤدي إلى تحسين 
أداء الكتابة ومعّدل االستخدام. ولكن إذا حدث خلل 

)مثل انقطاع التيار الكهربائي( فستنخفض قدرة استعادة 

الملفات.
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)ODS-D280U( استبدال فلتر الهواء

 ،)3F-511( في حالة انطالق إنذار استبدال فلتر الهواء

استبدل فلتر الهواء على الفور.

مالحظات

• مواصلة االستخدام في هذه الحالة قد يؤدي إلى 	

أخطاء القراءة / الكتابة وقد يؤدي إلى التعطل.

• قد يختلف جدول استبدال فلتر الهواء حسب بيئة 	

االستخدام.

• قبل استبدال فلتر الهواء، قم دائًما بإخراج كافة 	

الكارتريدجات من الوحدة وإيقاف طاقة الوحدة.

لمعرفة تفاصيل حول إجراء استبدال فلتر الهواء واإلجراءات بعد 
االستبدال، راجع دليل التركيب المرفق مع فلتر الهواء البديل.

لمعرفة تفاصيل حول الحصول على فلتر هواء واستبدال فلتر 
الهواء، استشر خدمة Sony المحلية أو مندوب المبيعات. 

)األجزاء متاحة من يوليو 2017(

التحميل طويل األمد للكارتريدجات

أخرج الكارتريدجات من الوحدة إذا كانت الوحدة 

متصلة بجهاز كمبيوتر لفواصل طويلة بدون قراءة أو 

كتابة البيانات. يمكن الوصول إلى الكارتريدجات، تبًعا 

للبرنامج المثبت على الكمبيوتر، حتى لو كنت ال تقوم 

بالقراءة أو الكتابة عن قصد. قد يؤدي ذلك إلى استبدال 

مبكر للرأس الضوئي وقد يؤثر عكسيًا على الوسائط.

المواصفات

عامة

متطلبات التيار الكهربائي

ODS-D55U/D77U : 12 فولت  

 : ODS-D77UA/D280U   

19.5 فولت
استهالك القدرة الكهربائية )حد أقصى(

ODS-D55U : 20 وات  

ODS-D77U : 45 وات  

ODS-D77UA : 48 وات  

ODS-D280U : 80 وات  

درجة حرارة التشغيل

من 5°م إلى 40°م  

درجة حرارة التخزين

من 20-°م إلى 60+°م  

الرطوبة النسبية للتشغيل

من 20% إلى %90  

ODS-D55U : 4 كجم الكتلة 

ODS-D77U/D77UA : 4.3 كجم  

ODS-D280U : 4.8 كجم  

األبعاد الخارجية )عرض/ارتفاع/عمق(

 :ODS-D55U/D77U/D77UA   

146 مم × 92 مم × 398 مم
ODS-D280U : 146 مم ×    

95.5 مم × 414.4 مم
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ODS-D55U ODS-D77U/
D77UA

146 146

398

398

92 92

ODS-D280U

146

414.4
95.5

الوحدة: مم

ِصَيغ ملفات التخزين

تدعم أي صيغة ملفات

الوسائط المدعومة للكتابة والقراءة

ODC300R : 300 ج ب
الكتابة لمّرة واحدة، يمكن إنشاء 60000 أو 

240000 ملف
ODC300RE : 300 ج ب

قابلة إلعادة الكتابة، يمكن إنشاء 60000 أو 

240000 ملف
ODC600R : 600 ج ب

الكتابة لمّرة واحدة، يمكن إنشاء 60000 أو 

240000 ملف
ODC600RE : 600 ج ب

قابلة إلعادة الكتابة، يمكن إنشاء 60000 أو 

240000 ملف
ODC1200RE : 1.2 ت ب

قابلة إلعادة الكتابة، يمكن إنشاء 60000 أو 

240000 ملف
ODC1500R : 1.5 ت ب

الكتابة لمّرة واحدة، يمكن إنشاء 60000 أو 

240000 ملف
ODC3300R : 3.3 ت ب

الكتابة لمّرة واحدة، يمكن إنشاء 480000 

ملف

وما يعادل ما هو مذكور أعاله

مالحظة

 =  )1GB( محسوب على أساس أن 1 ج ب

1000000000 بايت. بعد الصياغة، تكون السعة 
القابلة لالستخدام فعليًا أصغر من السعة المبيّنة أعاله.

قد تنخفض السعة القابلة لالستخدام، وذلك تبًعا للوضع؛ 

على سبيل المثال تسجيل عدد كبير من الملفات.

قد تنخفض السعة القابلة لالستخدام، وذلك تبًعا لحجم 

الملف المسّجل.

موّصل الخرج/الدخل

 SuperSpeed USB دعم( USB موّصل 

)(USB 3.0) 
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الكماليات المرفقة

دليل التشغيل )1(

قرص CD-ROM الخاص بكتيّب التشغيل )1(

 Content الرقم التسلسلي )لتوثيق برنامج

)1(  )Manager
محّول التيار الكهربائي المتردد

:ODS-D55U
 )1(  1-489-388-1x رقم القطعة 

)باستثناء الموديالت المخصصة للواليات 

المتحدة وكندا(

:ODS-D77UA
)1(  1-493-004-3x رقم القطعة

:ODS-D280U
)1(  A-2165-887-x رقم القطعة

USB كبل

)1(  )Sony(  1-839-351-1x رقم القطعة

الكماليات االختيارية

سلك التيار الكهربائي المتردد

:ODS-D55U/D77UA/D280U
 للعمالء في الواليات المتحدة وكندا 

 1-757-562-1x رقم القطعة 

)125 فولت، 7 أمبير، حوالى 2.0 م(

 للعمالء في الدول األوروبية 

 1-575-131-8x رقم القطعة 

)250 فولت، 2.5 أمبير، حوالى 2.0 م(

Optical Disc Archive كارتردج

ODC300R  )300 ج ب، نوع الكتابة لمّرة 
واحدة(

ODC300RE  )300 ج ب، نوع قابل 
إلعادة الكتابة(

ODC600R  )600 ج ب، نوع الكتابة لمّرة 
واحدة(

ODC600RE  )600 ج ب، نوع قابل 
إلعادة الكتابة(

ODC1200RE  )1.2 ت ب، نوع قابل 
إلعادة الكتابة(

ODC1500R  )1.5 ت ب، نوع الكتابة 
لمّرة واحدة(

ODC3300R  )3.3 ت ب، نوع الكتابة 
لمّرة واحدة(

رقم تسلسلي إضافي

فلتر الهواء

:ODS-D280U
A-2181-544-x رقم القطعة

التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

مالحظات
• قم دائًما بإجراء فحص على التسجيل، وتحقق من 	

 أنه قد تم التسجيل بنجاح.

سوني غير مسؤولة عن أي نوع من األضرار بما 

في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، التعويض أو 

تسديد النفقات الناشئة عن فشل هذه الوحدة أو 

وسائط التسجيل الخاصة بها أو أنظمة التخزين 

الخارجية التابعة لها أو أية وسائط تسجيل أو أنظمة 

تخزين أخرى لتسجيل أي نوع من المحتويات.

• تحقق دائًما من أن الوحدة تعمل بشكٍل صحيح 	

قبل االستخدام. سوني غير مسؤولة عن أي نوع من 

األضرار بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، 

التعويض أو تسديد النفقات الناشئة عن خسارة 

في األرباح الحالية أو المستقبلية الناجمة عن فشل 

هذه الوحدة، سواًء أكان ذلك خالل فترة الضمان أو 

بعد انتهاء الضمان، أو ألية أسباب أخرى مهما كانت.

• سوني غير مسؤولة عن أي نوع من الشكاوى 	

المقدمة من قبل مستخدمي هذه الوحدة أو من 

قبل أطراف ثالثة.

• سوني غير مسؤولة عن خسارة أو إصالح أو إعادة 	

إنتاج أٍي من البيانات المسجلة على نظام التخزين 

الداخلي أو وسائط التسجيل أو أنظمة التسجيل 

الخارجية أو أي وسائط أو أنظمة تخزين أخرى.
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• سوني غير مسؤولة عن إيقاف أو إنهاء أٍي من 	

الخدمات المتعلقة بهذه الوحدة والتي قد تحدث 

نتيجة ألية ظروف محيطة.

 USB-IF SuperSpeed USB Trident شعار

 USB Implementers عالمة تجارية مسّجلة لشركة

 Forum, Inc.



المادة المتضّمنة في هذا الدليل تتكّون من معلومات 

مملوكة لشركة Sony Corporation والغرض 

الوحيد منها هو االستعمال من قبل مشتري األجهزة 

المبيّنة في هذا الدليل.

تحظر شركة Sony corporation صراحة نسخ أي 

جزء من هذا الدليل أو استعماله ألي غرض غير تشغيل 

أو صيانة األجهزة المبيّنة في هذا الدليل إال بإذن كتابي 

.Sony Corporation صريح من شركة



Sony Corporation
© 2016

ODS-D55U/D77U/
D77UA/D280U
(SYM)
4-734-861-81(1)
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