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PlayStation®Move وحدة الشحن في
دليل اإلرشادات
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االحتياطات
يرجى قراءة هذا الدليل جيدا ً قبل البدء في استخدام المنتج واالحتفاظ به للرجوع إليه عند
أيضا قراءة التعليمات الخاصة بنظام .PlayStation®3
الحاجة مستقبالً .ويُرجى ً

األمان

•حفاظً ا على سالمتك ،استخدم فقط محول  ACأو كبل طاقة ( ACتيار متردد) األصلي أو المعتمد من
 ،Sonyحيث قد تتسبب األنواع األخرى في حدوث حريق أو صدمات كهربائية أو خلل بالجهاز.
•تجنب توصيل كبل طاقة ( ACتيار متردد) بمحول أو عاكس التيار الكهربائي .قد يتسبب توصيل كبل
طاقة ( ACتيار متردد) بمحول تيار كهربائي لالستخدام في السفر أو عاكس تيار كهربائي لالستخدام
بالسيارات في حدوث حرارة تزداد في محول  ،ACمما قد يتسبب في حدوث حروق أو خلل بالجهاز.
•احذر وصول السوائل أو دخول الجسيمات الصغيرة إلى داخل المنتج .في حالة حدوث ذلك ،توقف عن
استخدام المنتج وافصله من المنفذ الكهربائي على الفور.
•ال تقم أبدا ً بفك الجهاز أو تعديله.
•ال تعرّض هذا المنتج لدرجات الحرارة العالية أو الرطوبة الشديدة أو أشعة الشمس المباشرة.
(خصوصا في الصيف).
•تجنب ترك الجهاز في السيارة والنوافذ مغلقة
ً
•ال تعرّض الجهاز إلى الغبار أو الدخان أو البخار.
•تجنب لمس الجهاز بأيدي رطبة.

•افصل كبل طاقة ( ACتيار متردد) من مأخذ الكهرباء قبل التنظيف أو إذا كنت تنوي عدم استخدام
النظام لفترة زمنية طويلة.
•احتفظ بوحدة الشحن بعي ًدا عن متناول أيدي األطفال الصغار.
•قبل االستخدام ،تجنب لمس أو إدخال مواد غريبة داخل منافذ التوصيل الخاصة بوحدة الشحن.
•احذر قذف األشياء حول وحدة الشحن أو محول  ACأو كبل طاقة ( ACتيار متردد).

استخدام الجهاز والتعامل معه

•تجنب وضع أجسام ثقيلة على المنتج.
•احذر قذف المنتج أو سقوطه ،حيث يعرضه هذا ألذى مادي فادح.
مستو أو تركه على األرض.
•تجنب وضع هذا الجهاز على سطح غير
ِ

•تم تصنيع هذا الجهاز وأجزائه من مواد معدنية وبالستيكية .وعند التخلص من المنتج ،اتبع
التعليمات المحلية الخاصة بالتخلص من هذه المواد بشكل سليم.
•يوصى باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة عند تنظيف هذا المنتج .تجنب استخدام المذيبات أو
كيميائيا.
أي مواد كيميائية أخرى .وال تقم بالمسح بواسطة قطعة قماش معالجة
ً

الشحن
عند توصيل وحدة تحكم الحركة ( PlayStation®Moveتُباع منفصلة) أو وحدة تحكم التنقل
( PlayStation®Moveتُباع منفصلة) بوحدة الشحن ،يبدأ مؤشر الحالة الخاص بوحدة التحكم في
الوميض ببطء ثم تبدأ عملية الشحن .وعند إدخال وحدة التحكم في وحدة الشحن ،تأكد من أن الرباط
الموجود بوحدة التحكم ال يتشابك مع وحدة التحكم أو الفتحة الموجودة بوحدة الشحن.
يتوقف وميض مؤشر الحالة عند اكتمال عملية الشحن.
�وحدة تحكم الحركة
(تُباع منفصلة)
�وحدة تحكم التنقل
(تُباع منفصلة)
وحدة تحكم DC IN 5V

للمنفذ الكهربائي

تقدير مدة شحن البطارية*

وحدة حتكم احلركة

 4ساعات تقري ًبا

وحدة حتكم التنقل

ساعتان و 15دقيقة تقري ًبا

متبق
* عند شحن البطارية مع عدم وجود أي شحن
ٍ

المواصفات
وحدة الشحن 5 :فولط تيار مستمر
محول  :ACتيار متردد  240—100فولط 0.2 ،أمبير 50/60 ،هرتز
محول  5 :ACفولت تيار مستمر 1500 ،مللي أمبير
 160مم ×  90مم ×  34مم تقري ًبا (العرض × االرتفاع × العمق)
 190جرام تقري ًبا
 5درجة مئوية —  35درجة مئوية
محول AC ( ،)1كبل طاقة ( ACتيار متردد) ( ،)1دليل اإلرشادات
(هذا المستند) ()1

اإلدخال
اإلخراج
األبعاد الخارجية
الكتلة
درجة حرارة التشغيل
العناصر المتوفرة

يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إشعار مسبق.
الضمان
لمزيد من التفاصيل حول ضمان الشركة المصنعة ،يرجى الرجوع إلى دليل إرشادات نظام .PlayStation®3
إن الشركة المصنعة لهذا المنتج هي  Sony Computer Entertainment Inc.وعنوانها Minami-Aoyama, 2-6-21
Minato-ku Tokyo, 107-0062 Japan.
إن الممثل المعتمد لـ  EMCوالمسؤول عن سالمة المنتج في أوروبا هي شركة  Sony Deutschland GmbHوعنوانها
.Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany
يتم التوزيع بواسطة شركة  Sony Computer Entertainment Europe Ltdوعنوانها Great Marlborough Street،
.London, W1F 7LP, United Kingdom

عند رؤية هذا الرمز على أي من منتجاتنا الكهربائية أو على علبة التغليف ،فهذا يشير إلى أنه ال ينبغي التخلص من
هذا المنتج الكهربائي بنفس الطريقة التي يتم استخدامها في التخلص من النفايات المنزلية العامة في أوروبا.
ولضمان معالجة النفايات الخاصة بالمنتج بطريقة صحيحة ،يُرجى التخلص منها طبقًا للقوانين المحلية
المطبقة أو المتطلبات الخاصة بالتخلص من المعدات الكهربائية .سوف يساعد القيام بذلك على المحافظة على
الموارد الطبيعية وتحسين مقاييس حماية البيئة لمعالجة النفايات الكهربائية والتخلص منها.
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