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مقدمة

ما هو مدير البيانات؟
مدير البيانات هو سوفت وير إدارة البيانات الموسيقية والذي يمكن تشغيله على الكمبيوتر PC الخاص بك لكي تجري األغراض الثالثة التالية.

تخزين بيانات الجهاز على الكمبيوتر PC )صفحة 12(.

نسخ بيانات الكمبيوتر PC على الجهاز )صفحة 13(.

حذف بيانات الجهاز )صفحة 14(.

.PC مدير البيانات اليقوم بتدعيم تخزين األغاني المضافة لبنك أغنيات الجهاز )أغاني المستخدم( على الكمبيوتر

التقم بإستخدام التطبيقات األخرى أو فصل الكابل USB أثناء تشغيل مدير البيانات. أن فعل ذلك اليتسبب فقط في أن يعمل مدير البيانات بطريقة غير طبيعية، فأنه أيضًا 
يشوه البيانات ويسبب العجز والقصور للجهاز و/أو الكمبيوتر PC الخاص بك.







•

•



4

الحد األدنى لبيئة تشغيل الكمبيوتر

نظام التشغيل

SP2( Windows® XP او أحدث(

Windows Vista®

ضوابط العارضة
: 1024 × 768 بيكسل أو أكبرالتحليل

: متوسط )16 بيت( أو أكبراللون

الحد األدنى للبيئة المذكورة أعاله التضمن التشغيل الصحيح للسوفت وير هذا.

■

■

•
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إحتياطات
.CASIO COMPUTER CO., LTD. )CASIO( ترجع إلى شركة كاسيو للكمبيوتر المحدودة )جميع الحقوق للسوفت وير والتي تصاحب هذه الوثائق )سوفت وير 

.CASIO غير مسموح لك بتعديل السوفت وير هذا سواء جزئيًا أو بكامله بدون تصريح من كاسيو

أن توزيع أي نسخة من السوفت وير هذا بنتج عنه تغيير للتركيب، المحتويات، أو أي من المظاهر األخرى للسوفت وير األصلي ممنوع منعًا باتًا.

 CASIO تعمل بعدم ظهور ضمان يتعلق بمالئمة وظائف السوفت وير ألي أغراض خاصة. على أية حال فأن كاسيو CASIO هذا السوفت وير يقدم “كما هو” وكاسيو
غير مسئولة عن أي تلفيات إينما تكون )المشتملة، بدون حدود، التلفيات لفقد االرباح، األضطراب في األعمال، فقدان في المعلومات( أو تظهر خارج األستخلم او عدم قابلية 

األستخدام للسوفت وير هذا، حتى إذا كانت كاسيو CASIO قد نصحت بامكانية حدوث مثل هذه التلفيات.

يمنح لك الحق في إستخدام السوفت وير هذا مجانًا. يمنح لك الحق أيضًا في توزيع السوفت وير هذا بحرية، طالما كان هذا التوزيع ليس من أجل التربح.

الحظ أن كاسيو CASIO سوف التقوم بتقديم أي دعم للسوفت وير هذا أو لوظائفه.

أن محتويات السوفت وير هذا معرضة للتغيير بدون إشعار.

أن محتويات شاشة الكمبيوتر PC الفعلية قد تختلف عن لقطات الشاشة الموضحة داخل هذا الدليل.

•

•

•

•

•

•

•
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البداية
قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر PC الخاص بك تبعًا للتعليمات الموجودة داخل دليل المستخدم الخاص بالجهاز أو اآللة.  .1

تأكد من إتباع التعليمات الموجودة داخل دليل المستخدم الخاص بالجهاز أو اآللة بعناية. التوصيالت الغير صحيحة يمكن أن يجعل نسخ أو تخزين البيانات مستحياًل.

قم يتوصيل جهاز واحد في المرة الواحدة. مدير البيانات سوف اليعمل بشكل صحيح إذا تم توصيل أجهزة متعددة.

قم بتحميل ملف سوفت وير مدير البيانات من موقع الويب كاسيو CASIO إلى داخل القرص الصلب للكمبيوتر PC الخاص بك.  .2

أنقر نقرة مزدوجة على الملف الذي تقوم بتحميله.  .3
هذا سوف يمدد الملف المضغوط ويخلق ملف يسمى “CASIO DataManager50” على القرص الصلب للكمبيوتر PC الخاص بك. هذا يستكمل طور التحضير من 

أجل تشغيل مدير البيانات.

•

•

•
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إستخدام مدير البيانات

بدء تشغيل والخروج من مدير البيانات

لبدء تشغيل مدير البيانات

تأكد من أن الشيء من عمليات التشغيل التالية يتم إجرائها على الجهاز قبل بدء تشغيل مدير البيانات.  .1
أيضًا، التقم مطلقًا أيًا من عمليات التنشغيل التالية أثناء إجراء عملية إتصال البيانات بين الكمبيوتر PC الخاص بك والجهاز.

 

نسخ البيانات، التخزين، والحذف بواسطة مدير البيانات سوف يكون غير ممكنًا إذا كانت ايًا من عمليات التشغيل التالية يتم إجرائها على الجهاز او اآللة.

عملية التسجيل )المسجل(

عملية تحرير المصاحبة التلقائية

عملية أخذ العينة

عملية تغيير نقطة التجزيء

عمليات تخزين كارت الذاكرة SD، النسخ، أو الحذف.

أخرج جميع التطبيقات األخرى التي تعمل على الكمبيوتر PC الخاص بك.  .2
سوف اليتم تشغيل مدير البيانات بطريقة صحيحة إذا كان أي تطبيق آخر يتم تشغيله على الكمبيوتر PC الخاص بك.

أنقر نقرة مزدوجة على المجلد المسمى “CASIO DataManager50” )صفحة 6(.  .3
هذا سوف يفتح المجلد.

.”DataManager.exe“ داخل المجلد، أنقر نقرة مزدوجة على  .4
هذا سوف يبدأ تشغيل مدير البيانات ويعرض نافذة التشغيل الخاصة به.

بدء تشغيل مدير البيانات سوف يخلق ملف التنصيب في نفس الموقع كا “DataManager.exe”. تأكد من اللحفاظ على ملف التنصيب في نفس الموقع كا 
“DataManager.exe”. تخزينهم داخل مواقع مختلفة سوف يتسبب في مشاكل تشغيلية لمدير البيانات.

كيفية خروج مدير البيانات
.”File“ الموجود بقائمة ”Exit“ أنقر زر الغلق )×( الموجود في الزاوية اليمنى العليا من النافذة، أو اختر األمر

•

•

•

•

•

•

•

•
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ناقذة التشغيل ومجلدات البيانات

نافذة التشغيل

)1( قضيب العنوان
النقر على زر الغلق )×( الموجود في الزاوية اليمنى العليا من قضيب العنوان سوف يخرج مدير البيانات.

قضيب القائمة  )2(
أنقر “Preference“  ”File” لعرض صندوق حوار األفضلية لمجلد البيانات )صفحة 11(.

أنقر “Exit“  ”File” كي تخرج مدير البيانات.

صندوق أختيار نوع البيانات  )3(
أنقر زر السهم األدنى وثم اختر نوع البيانات من القائمة التي تظهر.

أنواع البيانات المتاحة لإلختيار تعتمد على موديل الجهاز الذي يتم التوصيل به. أنظر المالحظة *2 تحت عنوان “أنواع البيانات” بصفحة 10.

قضيب سعة الذاكرة  )4(
يوضح ماهي كمية ذاكرة الجهاز التي تم إستخدامها. يتغير عنوان هذا القضيب تبعًا لمنطقة الذاكرة التي تكون سعتها موضحة.

:”Shared Memory Capacity“ عندما يكون العنوان هو 
يوضح قضيب الذاكرة سعة منطقة الذاكرة التي تشارك من أجل تخزين أصوات أخذ العينة، أغاني المستخدم، وأيقاعات المستخدم.

:”Recorder Memory Capacity“ عندما يكون العنوان هو 
يوضح قضيب الذاكرة سعة منطقة الذاكرة الخاصة بتخزين األغاني المسجلة على الجهاز.

PC قضيب االدوات للكمبيوتر  )5(
Reload الزر : 

أنقر هذا الزر لكي تعيد تنشيط قائمة ملف بيانات الكمبيوتر PC )6( بأحدث المعلومات.

•

•

•

•

•

•
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PC قائمة ملف بيانات الكمبيوتر  )6(
هذه هي قائمة البيانات المخزنة داخل مجلد بيانات الكمبيوتر PC )صفحة 11(.

أنظر “أنواع البيانات” بصفحة 10 لمعرفة المعلومات حول معاني اإليقونات التي تظهر على يسار أسماء الملفات.

قضيب أدوات الجهاز  )7(
قضيب األدوات هذا يوضح أسم الموديل للجهاز المتصل )الموديل WK-500 في العينة( على اليسار. اآلتي يشرح الوظائف للزرين الموجودين على اليمين.

Delete الزر : 
استخدم هذا الزر لحذف البيانات المحتارة )صفحة 14( داخل قائمة ملف بيانات للجهاز )8( من ذاكرة الجهاز.

Reload الزر : 
أنقر هذا الزر لكي تعيد تنشيط قائمة ملف بيانات الجهاز )8( بأحدث المعلومات.

قائمة ملف بيانات الجهاز  )8(
هذه هي قائمة بيانات المستخدم المخزنة داخل ذاكرة الجهاز. أنظر “أنواع البيانات” بصفحة 10 لمعرفة المعلومات حول معاني اإليقونات التي تظهر على يسار أرقام الملفات.

أسم الملف SMF )ملف MIDI القياسي( )حتى ثمانية حروف( يتم عرضه هنا عند نسخ SMF من الكمبيوتر PC الخاص بك إلى ذاكرة الجهاز.

منطقة عالمة الحماية  )9(
تعرض “P” في هذه المنطقة ألي منطقة مستخدم داخل ذاكرة الجهاز التي تكون محمية.

سعة الذاكرة المشتركة

زر النسخ )  (  )10(
ينسخ البيانات المختارة داخل قائمة ملف بيانات الكمبيوتر PC )6( إلى ذاكرة الجهاز )صفحة 13(.

زر التخزين )  (  )11(
يخزن البيانات المختارة داخل قائمة ملف بيانات الجهاز )8( إلى الكمبيوتر PC الخاص بك )صفحة 12(.

قضيب طريق مجلد البيانات  )12(
يوضح موقع مجلد البيانات )صفحة 11( على الكمبيوتر PC الخاص بك.

•

•
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انواع البيانات
نوع البياناتالقائمة )اإليقونات واألسماء(

USER RHYTHM2*إيقاعات المستخدم

USER SONGأغاني المستخدم

RECORDED SONG1*األغاني المسجلة

RECORDED SONG )PLAY-ALONG(
األغاني المسجلة بالتوازي مع عزف األغنية المثبتة 

بالداخل*1

SAMPLED SOUND )MELODY(أصوات ميلودى المعينة

SAMPLED SOUND )DRUM(أصوات طبلة المعينة

REGISTRATION2* 1*ضوابط التسجيل

USER SCALE MEMORY2*الساللم الموسيقية للمستخدم

ALL DATA1*جميع البيانات

هذه البيانات يمكن نسخها فقط على نفس موديل الجهاز والتي في األصل تم تخليق البيانات فيها.  :1* 
بيانات التسجيل التي تم تخليقها بواسطة الموديل CTK-5000، على سبيل المثال، يمكن نسخها على الموديل CTK-5000 فقط.

عندما يكون موديل جهاز ما اليقوم بتدعيم نوع معين من البيانات متصاًل، فأن نوع البيانات الغير مدعمة يشار إليه في صندوق إختيار نوع البيانات كما هو موضح أدناه.   :2*
 التحاول مطلقًا إختيار نوع بيانات غير مدعم.

مثال: عندما يكون موديل ما اليدعم تخزين الساللم الموسيقية للمستخدم متصاًل

يشير إلى نوع البيانات الغير مدعمة.

■
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مجلد البيانات
 مجلد البيانات هو الموقع الموجود على الكمبيوتر PC الخاص بك والذي يحتوي على البيانات التي يتم نسخها على ذاكرة الجهاز مستخدمًا مدير البيانات.

مجلد البيانات اإلجباري األولي هو “CASIODataManagerData” يقع داخل المجلد “CASIO DataManager50” )صفحة 6(.

دائمًا تأكد من أن اي بيانات تخطط لنسخها على ذاكرة الجهاز تقع داخل مجلد البيانات الحالي. الحظ، بالرغم من أن أي بيانات مخزنة داخل مجلد ما داخل مجلد البيانات الحالي 
اليكون متاحًا للنسخ.

كيفية تغيير مجلد البيانات

.”Preference“  ”File“ على قضيب قائمة نافذة التشغيل، أنقر  .1

.]Browse...[ أنقر الزر  .2

اختر المجلد )والمشغل إذا كان ضروريًا( الذي ترغب في أن يكون مجلد البيانات الجديد، وثم أنقر ]موافق[. هذا سوف يغلق صندوق   .3
الحوار.

إذا رغبت في غلق صندوق الحوار بدون تغيير مجلد البيانات، أنقر الزر ]إلغاء األمر[ بداًل منه.

أختر الملف والمشغل والذي طريقه* يحتوي فقط على الحروف الموضحة داخل الجدول تحت الخطوة 4 بصفحة 12.

.Preference طريق مجلد البيانات يكون موضحًا على صندوق حوار .PC صف الحرف الذي يشير إلى موقع ما على الكمبيوتر

على صندوق حوار Preference الذي يظهر في الخطوة رقم 1 من هذه الطريقة، انقر الزر ]OK[ لكي تغلق صندوق الحوار.  .4
إذا كنت ترغب في غلق صندوق الحوار بدون تغيير مجلد البيانات، أنقر الزر ]Cancel[ بداًل منه.

•

■

•

•

*

•
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PC تخزين بيانات الجهاز على الكمبيوتر
استخدم الطريقة أدناه لتخزين بيانات المستخدم* من ذاكرة الجهاز إلى الكمبيوتر PC الخاص بك.

أصوات أخذ العينة واألغاني المسجلة. أنظر دليل المستخدم الذي يأتي مع الجهاز من أجل التفصيالت.

على نافذة تشغيل مدير البيانات، استخدم صندوق إختيار نوع البيانات إلختيار نوع البيانات التي ترغب في تخزينها.  .1
الحظ أن أغاني المستخدم )االغاني المضافة لبنك االغنية( اليمكن تخزينها على الكمبيوتر PC. التحاول مطلقًا أختيار أغاني المستخدم كنوع للبيانات هنا.

استخدم قائمة بيانات الجهاز إلختيار البيانات التي ترغب في تخزينها.  .2
اختر فقط بند بيانات واحد. بنود البيانات يمكن تخزينها واحد بعد واحد فقط.

على نافذة تشغيل مدير البيانات، أنقر زر التخزين )  (.  .3
.”File Name:“ هذا يتسبب في ظهور صندوق الحوار

أدخل أسم الملف لتعليم البيانات عندما تقوم بتخزينها على الكمبيوتر PC الخاص بك.  .4
الحروف التالية تكون مدعمة إلدخال اسم الملف.
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استخدم فقط الحروف الموضحة أعاله. أن إدخال أي حرف أخر غير تلك المذكورين أعاله سوف ينتج عنه عجز أو قصور للبيانات المخزنة )الملف( عند نسخها إلى داخل 
ذاكرة الجهاز.

اختر الموقع )المجلد و/أو المشغل( على الكمبيوتر PC الخاص بك حيث تريد تخزين البيانات.  .5
اختر المجلد أو المشغل الذي طريقه* يحتوي على الحروف الموضحة فقط في الجدول تحت الخطوة رقم 4، أعاله.

.PC صف الحرف الذي يشير إلى موقع ما على الكمبيوتر

على صندوق الحوار “:File Name”، أنقر زر التخزين )  ( لبدء تخزين البيانات على الكمبيوتر PC الخاص بك.  .6

التقم بتشغيل الجهاز أو فصل الكابل USB أثناء وجود تخزين البيانات في تقدم. أن فعل ذلك يمكن أن يشوهه البيانات المخزنة على الكمبيوتر PC الخاص بك.

التقم بتشغيل الجهاز أثناء وجود صندوق الحوار “:File Name” معروضًا.

أرجع إلى صفحة 15 إذا حدث خطأ ما )ERROR( أثناء عملية التشغيل هذه.

*

•

•

•

•

•

•

*

•

•

•
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نسخ بيانات الكمبيوتر PC على الجهاز
استخدم الطريقة أدناه لنسخ البيانات )الملف(*1 المخزنة على الكمبيوتر PC إلى منطقة المستخدم*2 داخل ذاكرة الجهاز.

بيانات مستخدم الجهاز التي تم تخزينها على الكمبيوتر PC من أجل التخزين، ملف MIDI القياسي )SMF(، ألخ. أنظر دليل المستخدم الذي يأتي مع الجهاز من أجل   :1*
التفصيالت.

صوت أخذ العينة، أغنية المستخدم، أو المواقع المرقمة األخرى داخل ذاكرة الجهاز من أجل تخزين بيانات المستخدم. أنظر دليل المستخدم الذي يأتي مع الجهاز من أجل   :2*
التفصيالت.

حرك البيانات التي تريد نسخها على ذاكرة الجهاز إلى مجلد البيانات )صفحة 11(.  .1
استخدم فقط الحروف الموضحة في الجدول تحت الخطوة رقم 4 بصفحة 12 الخاصة بأسم ملف البيانات.

على نافذة تشغيل مدير البيانات، استخدم صندوق إختيار نوع البيانات إلختيار نوع البيانات التي تريد نسخها.  .2

على نافذة تشغيل مدير البيانات، أنقر البيانات التي تريد نسخها.  .3
اختر فقط بند بيانات واحد. بنود البيانات يمكن تخزينها واحد بعد واحد فقط.

التحاول مطلقًا إختيار أي بيانات التي يكون أسمها معتمًا داخل قائمة ملف بيانات الكمبيوتر PC. مثل هذه البيانات اليمكن نسخها ألنها تكون مشوهة، ألخ.

على قائمة بيانات الجهاز، أنقر منطقة المستخدم داخل ذاكرة الجهاز التي ترغب في إستخدام كمكان وصول للنسخة.  .4
التحاول مطلقًا إختيار منطقة مستخدم إذا كانت تمتلك العالمة “P” )صفحة 9(، والتي تشير إلى أنها محمية. أيًا من منطقة المستخدم الغير محمية أو اختر واحدة مختلفة.

.) على نافذة تشغيل مدير البيانات، أنقر زر النسخ )  .5
هذا يبدأ نسخ البيانات على الجهاز.

 صندوق حوار التأكيد الموضح أدناه سوف يظهر إذا كان مكان وصول نسخة منطقة المستخدم يحتوي بالفعل على بيانات.
 الحظ إنه إذا قمت بالكتابة على بيانات موجودة، فأنه سوف يتم حذفها واليمكن إستعادتها.

إذا رغبت في الكتابة على بيانات موجودة بواسطة بيانات جديدة، أنقر الزر ]موافق[.

التقم بتشغيل الجهاز أو فصل الكابل USB أثناء وجود نسخ البيانات في تقدم. أن فعل ذلك يمكن أن يشوهه البيانات المخزنة على الجهاز.

إذا قمت بالتقدم إلى الخطوة 5 في الطريقة المذكورة أعاله بدون اختيار منطقة مستخدم في الخطوة 4، فسوف يتم اختيار الرقم األقل لمنطقة المستخدم أوتوماتيكيًا كمكان وصول 
للنسخة.

أرجع إلى صفحة 15 إذا حدث خطأ ما )ERROR( أثناء عملية التشغيل هذه.

•

•

•

•

•

•

•

•

•



14

حذف بيانات الجهاز
استخدم الطريقة التالية إلستخدام مدير البيانات في حذف بيانات المستخدم داخل ذاكرة الجهاز.

على نافذة تشغيل مدير البيانات، استخدم صندوق إختيار نوع البيانات إلختيار نوع البيانات التي تريد حذفها.  .1
الحظ أن البيانات الموضحة أدناه فقط يمكن حذفها. التحاول مطلقًا إختيار أي نوع آخر من البيانات لكي تحذفها.

USER RHYTHM

USER SONG

RECORDED SONG

RECORDED SONG )PLAY-ALONG(

SAMPLED SOUND )MELODY(

SAMPLED SOUND )DRUM(

استخدم قائمة بيانات الجهاز إلختيارالبيانات التي ترغب في حذفها.  .2
يمكنك إختيار بنود بيانات متعددة، إذا رغبت.

التحاول مطلقًا إختيار منطقة مستخدم إذا كانت تمتلك العالمة “P” )صفحة 9(، والتي تشير إلى أنها محمية. مثل هذه المناطق تكون محمية ضد الحذف.

.]Delete[ على نافذة تشغيل قضيب أدوات الجهاز، أنقر الزر  .3
هذا سوف يحذف البيانات المختارة من ذاكرة الجهاز.

.]Delete[ الحظ أنه بمجرد حذف البيانات، فأنه اليمكن إستعادتها. أفحص مرتين البيانات التي قمت بإختيارها للحذف قبل القيام بنقر الزر

التقم بتشغيل الجهاز أو فصل الكابل USB أثناء وجود حذف البيانات في تقدم. أن فعل ذلك يمكن أن يشوهه البيانات المخزنة على الجهاز.

أرجع إلى صفحة 15 إذا حدث خطأ ما )ERROR( أثناء عملية التشغيل هذه.

•

•

•

•

•

•

•
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رسائل الخطأ
الجدول التالي يخبرك ما الذي تحتاج أن تفعله حينما يظهر صندوق الحوار ERROR. يعتمد فعل التصحيح على عبارة الخطأ الموجودة داخل صندوق الحوار.

”Already Started“ مثال: الخطأ

الرسالة

الفعل المطلوبالسببالرسالة

Already Started أنك تحاول بدء تشغيل مدير البيانات بينما هو يعمل
بالفعل.

استخدم مدير البيانات المقترح والذي يعمل بالفعل.

Can’t create Data Folder: ******* اليمكن خلق مجلد البيانات داخل الموقع المحدد ب
.*******

تأكد من ان الملف “DataManager.exe” موجود داخل الموقع 
على الكمبيوتر PC الخاص بك حيث يكون خلق مجلد جديد ممكنًا 

)صفحة 7(.

Can’t create the File: ******* اليمكن خلق ملف للبيانات المخزنة عند الموقع الذي
قمت بتعيينه على الكمبيوتر PC الخاص بك.

أفحص إذا كان المكان الذي قمت بتعيينه غير قابل للكتابة. إذا كان 
كذلك، قم بتغييره إلى قابل للكتابة أو اختر موقع مختلف.

أفحص الطريق المحدد لكي تتأكد من أنه يحتوي فقط على الحروف 
المسموح بها )صفحة 12 الخطوة 5(.

•

•

Can’t open the File: ******* )******* الملف الذي قمت بإختياره )المسمى
اليمكن فتحه.

أفحص إذا كان الملف يستخدم بواسطة تطبيق آخر. إذا كان كذلك، 
أخرج التطبيق األخر.

Disk Full الخاص بك الذي تحاول PC الموقع على الكمبيوتر
تخزين البيانات عليه ممتلئًا.

أحذف بعض البيانات عند الموقع لكي تصنع حجرة أو مكان 
للبيانات الجديدة.

اختر موقع مختلف على الكمبيوتر PC الخاص بك لتخزين 
البيانات.

•

•

Memory Full .ذاكرة الجهاز المتاحة المتبقية منخفضة  .1 

بيانات األغنية التي تحاول نسخها تكون أكبر من   .2
الحد األقصى لسعة ذاكرة الجهاز.

أحذف بعض أو جميع بيانات المستخدم من الذاكرة لكي تصنع   .1
حجرة أو مكان للبيانات الجديدة.

إذا كانت “Shared Memory Capacity” تعرض داخل 
قضيب سعة الذاكرة )صفحة 8( عندما تظهر هذه الرسالة، 

حاول حذف بعض اصوات أخذ العينة، أغاني المستخدم، أو 
إيقاعات المستخدم التي التحتاج إليها بعد ذلك.

إذا كانت “Recorder Memory Capacity” تعرض 
داخل قضيب سعة الذاكرة )صفحة 8( عندما تظهر هذه 
الرسالة، أحذف بعض األغاني المسجلة بواسطة الجهاز.

قم يتقليل حجم البيانات التي يتم نسخها على ذاكرة الجهاز إلى الحد   .2
األقصى للحجم المسموح به لبيانات األغنية: 320 كيلوبايت تقريبًا.

•

•
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الفعل المطلوبالسببالرسالة

No Data PC أنك تحاول تخزين البيانات على الكمبيوتر  .1
الخاص بك بينما منطقة المستخدم التي التحتوي 

على أية بيانات تكون مختارة على الجهاز.

أنك تحاول نسخ البيانات على الجهاز بينما الملف   .2
الذي اليحتوي على أي بيانات )الحجم: صفر( 
يكون مختارًا على الكمبيوتر PC الخاص بك.

اختر منطقة المستخدم التي تحتوي على بيانات.  .1 

اختر ملف مختلف. ملفات من الحجم صفر اليمكن نسخها على   .2
الجهاز.

No Response.متصلين بشكل نسخ وتخزين البيانات غير ممكن لبعض االسباب PC أفحص لكي تتأكد من أن الحهاز والكمبيوتر
صحيح. أنظر دليل المستخدم الذي يأتي مع الجهاز لمعرفة 

التفصيالت حول التوصيالت.

أنظر الخطوة 1 تحت عنوان “لبدء تشغيل مدير البيانات” بصفحة 
.7

 USB الخاص بك عبر PC إذا كان الجهاز متصاًل بالكمبيوتر
هاب، قم بالتوصيل مباشرة بدون المرور خالل الهاب.

•

•

•

No Selected Data PC أنك تحاول تخزين البيانات على الكمبيوتر
الخاص بك بينما التوجد بيانات للجهاز مختارة.

اختر بعض البيانات )صفحة 12(.

No Selected File أنك تحاول نسخ البيانات على ذاكرة الجهاز بينما
 PC اليوجد بيانات )ملف( مختارة على الكمبيوتر

الخاص بك.

اختر البيانات )ملف( )صفحة 13(.

Reload And Try Again 6( على( PC قائمة ملف البيانات للكمبيوتر
نافذة تشغيل مدير البيانات لم يتم تنشيطها بأحدث 

المعلومات.

على نافذة تشغيل مدير البيانات، أنقر الزر ]Reload[ على قضيب 
األدوات للكمبيوتر PC )صفحة 8( وثم حاول مرة أخرى.

•

Setup Error ال يمكن خلق ملف التنصيب )صفحة 7( أو الكتابة
على القرص لبعض األسباب.

قم بتصحيح المشكلة )قابلية الكتابة، زيادة الذاكرة، ألخ.( بحيث يمكن 
 خلق ملف التنصيب أو الكتابة في نفس الموقع كا 

“DataManager.exe” )صفحة 7(.

Protected Data أنك تحاول نسخ البيانات على منطقة مستخدم لجهاز
ما والتي تكون محمية.

قم بإزالة حماية منطقة المستخدم. أنظر دليل المستخدم الذي يأتي مع 
الجهاز لمعرفة التفصيالت.

اختر منطقة مستخدم مختلفة )غير محمية(.

•

•
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