سماعة األذن (داخلية)
دليل اإلرشادات
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A

االحتياطات

قبل استخدام هذا المنتج ,اقرأ هذا الدليل بعناية واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل .و ُيرجى ً
أيضا قراءة اإلرشادات الخاصة بنظام
.PlayStation®Vita

السالمة

ˎ ˎيحظر استخدام هذا المنتج أثناء قيادة السيارات أو ركوب الدراجات أو أثناء القيام بأي عمل يتطلب االنتباه الكامل ،ألن ذلك قد يؤدي إلى
التعرض للحوادث أو اإلصابات.
ˎ ˎاحتفظ بهذا الجهاز بعيدًا عن متناول األطفال ،فقد يعبثون ويبتلعون األجزاء الصغيرة الخاصة بالجهاز مما قد يصيبهم بأذى.

استخدام الجهاز والتعامل معه

ˎ ˎإذا سبب لك هذا الجهاز شعو ًرا بعدم الراحة في أذنيك ،الرجاء التوقف عن استخدامه على الفور.
ˎ ˎال تعرض هذا المنتج لدرجات الحرارة العالية أو الرطوبة الشديدة أو أشعة الشمس المباشرة.
ˎ ˎال تسمح بوصول السوائل إلى المنتج.
ˎ ˎال تضع أي مواد فوق المنتج.
ˎ ˎال تلف الكبل أو تسحبه بشدة.
ˎ ˎال تقذف المنتج أو تسقطه أو تعرضه لالرتطام الشديد.
ˎ ˎال تقم أبدا ً بتفكيك المنتج أو تعديله.
ˎ ˎاتبع اإلرشادات الموجودة أدناه لتجنب تلف السطح الخارجي للمنتج أو تغير لونه.
ˋ ˋامسح المنتج بقطعة قماش ناعمة وجافة.
ˋ ˋتجنب وضع مواد مطاطية أو الفينيل على السطح الخارجي للمنتج لفترة زمنية طويلة.
ˋ ˋتجنب استخدام المذيبات أو أي مواد كيميائية أخرى .وال تمسحه بقطعة قماش تنظيف معالجة كيميائيًا.
ˎ ˎلتنظيف سماعات األذن ،افصلها عن سماعات الرأس وأغسلها يدو ًيا بصابون مخفف.
وبعد االنتهاء من التنظيف ،جفف سماعات األذن تما ًما قبل استخدامها.

B

تغيير سماعات األذن

تم تزويد سماعة األذن بسماعات متوسطة الحجم .فإذا كانت غير مالئمة ألذنيك ،استبدالها بسماعة األذن الصغيرة أو الكبيرة
المرفقة مع الجهاز .أدِر سماعات األذن واسحبها حتى تنزعها (الشكل .)

إلى مقبس سماعات
الرأس

تلميح

عند تركيب سماعات األذن ،اربطها جيدًا حتى ال تتعرض للفك بسهولة أثناء االستخدام.

كيفية استخدام سماعة األذن (الداخلية)

مفتاح كتم الميكروفون

قم بتوصيل سماعة األذن بنظام  PS Vitaكما هو موضح (بالشكل  .)وعند عدم استخدامك للميكروفون ،قم بضبط
المفتاح “كتم الميكروفون” على الوضع “تشغيل”.
تلميح

لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام الميكروفون مع البرامج ،راجع اإلرشادات المرفقة مع البرامج.
ميكروفون

المواصفات
 1.2م
مقبس صغير ذو  4أقطاب ذهبية اللون
 15جم تقريبًا (بالسلك)
 5إلى  35درجة مئوية

السلك
مقبس
الوزن
درجة حرارة بيئة التشغيل

ميكروفون

النوع

خصائص االتجاهات
حساسية اإلدخال

سماعات الرأس

النوع

وحدة التشغيل

نوع مكثّف العازل الكهربي
متعدد االتجاهات

- 42ديسيبل ( 0ديسيبل = 1فولت/باسكال)

تصميم ديناميكي
بقطر  10مم

الحد األقصى لطاقة اإلدخال

 60ميجا واط*

الحساسية

 99ديسيبل/ميجاواط

المقاومة

معدل االستجابة

 16أوم

 20هرتز إلى  20كيلوهرتز

* تم قياس القيم وفقً ا لمعيار ( IECاللجنة الدولية للتقنيات الكهربية).

يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إشعار مسبق.

الضمان

تغطي الشركة المصنّعة هذا المنتج بضمان يستمر لمدة  12شهر من تاريخ الشراء .الرجاء مراجعة الضمان المرفق مع علبة  PS Vitaلالطالع
على جميع التفاصيل.
الشركة المصنِّعة لهذا المنتج هي ,.Sony Computer Entertainment Inc
.1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075 Japan
الممثل المعتمد لشركة  EMCوالمسئول عن سالمة المنتج في أوروبا هو شركة ,Sony Deutschland GmbH
.Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany
يتم توزيعه في أوروبا عن طريق شركة ,Sony Computer Entertainment Europe Ltd
.10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom
قد يخضع هذا الجهاز للقانون الوطني للتحكم في التصدير .وبالتالي ،يجب أن تلتزم تما ًما بمتطلبات كل قانون وبكل القوانين المعمول بها ألي
جهة اختصاص قانوني مرتبط بالمنتج.
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