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وحدة الشحن يف ®DUALSHOCK

دليل اإلرشادات

CECH-ZDC1E

االحتياطات
قبل استخدام هذا المنتج ،اقرأ هذا الدليل بعناية واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل .و ُيرجى ً
أيضا قراءة اإلرشادات الخاصة بنظام
.PlayStation®3

السالمة

ˎ ˎللحفاظ على سالمتك ،استخدم مح ّول التيار المتردد وسلك التيار المتردد المض ّمنين مع هذا المنتج ،فقد تتسب األنواع األخرى
في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية أو خلل بالجهاز.

ˎ ˎال تقم بتوصيل سلك التيار المتردد بمح ّول أو عاكس جهد كهربي .قد يتسبب توصيل سلك التيار المتردد بمح ّول كهربي للسفر أو
عاكس كهربي للسيارات في تراكم الحرارة داخل مح ّول التيار المتردد وقد يتسبب في احتراق الجهاز أو خلل به.
ˎ ˎال تسمح بوصول السوائل أو دخول الجسيمات الصغيرة داخل الجهاز .في حالة حدوث ذلك ،توقف عن استخدام الجهاز وقم
بفصله من مقبس التيار الكهربي على الفور.
ˎ ˎال تقم أبدا ً بفك المنتج أو تعديله.
ˎ ˎال تعرض هذا المنتج لدرجات الحرارة العالية أو الرطوبة الشديدة أو ضوء الشمس المباشر.
ˎ ˎال تترك الجهاز في سيارة نوافذها مغلقة السيما في فصل الصيف.
ˎ ˎال تعرض الجهاز للغبار أو الدخان أو البخار.
ˎ ˎال تلمس الجهاز بأي ٍد مبتلة.

ˎ ˎقم بفصل سلك التيار المتردد من مقبس التيار الكهربي قبل التنظيف أو إذا كنت تنوي عدم استخدام المنتج لفترة زمنية طويلة.
ˎ ˎاحتفظ بهذا الجهاز بعيدًا عن متناول األطفال .قد يبتلع األطفال الصغار القطع الصغيرة أو قد يقومون بلف الكبالت حول
أنفسهم مما قد يصيبهم بجروح أو قد يتسبب ذلك في وقوع حادث أو خلل بالجهاز.
ˎ ˎال تلمس موصالت وحدة الشحن أو ملحقاته أو تدخل فيها أجسا ًما غريبة.
ˎ ˎال تؤرجح وحدة الشحن أو مح ّول التيار المتردد أو سلك التيار المتردد بواسطة الكبالت.

استخدام الجهاز والتعامل معه

ˎ ˎال تلمس موصالت وحدة الشحن أو ملحقاته أو تدخل أجسا ًما غريبة في منفذ الشحن.
ˎ ˎال تضع أجسا ًما ثقيلة على المنتج.
ˎ ˎال تقذف المنتج أو تسقطه أو تعرضه لالرتطام الشديد.

ˎ ˎال تضع هذا المنتج على سطح غير ثابت أو تتركه على األرض.

ˎ ˎتم تصنيع هذا الجهاز وأجزائه من مواد معدنية وبالستيكية .عند التخلص من المنتج ،قم باتباع القوانين المحلية للتخلص من
مثل هذه المواد على نحو سليم.

ˎ ˎلتنظيف هذا المنتج ،استخدم قطعة قماش جافة وناعمة .ال تستخدم المذيبات أو الكيماويات األخرى .وال تمسحه بقطعة قماش
معالجة كيميائيًا.

الشحن
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 أدخل مح ّول الشحن في موصل  USBالموجود بوحدة التحكمالالسلكيةُ ( DUALSHOCK®3/SIXAXIS®يباع كل منهما بشكل منفصل).

مح ّول الشحن
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 قم بتوصيل وحدة التحكم الالسلكية بوحدة الشحن.اضغط برفق عىل وحدة التحكم الالسلكية إلدخالها يف منفذ الشحن حتى تسمع صوت "نقرة" .ستبدأ
مؤرشات املنافذ بوحدة التحكم يف الوميض رويدًا وسيبدأ الشحن .تتوقف مؤرشات املنافذ عن الوميض عند
اكتمال الشحن.
مؤشرات المنافذ

منفذ الشحن
موصل تيار مستمر بجهد  5فولت
ّ

إلى مقبس التيار الكهربي

الفصل

قم بإمالة وحدة التحكم الالسلكي إلى اتجاهك وفصلها من وحدة الشحن.

تلميح

يمكنك استخدام وحدة التحكم الالسلكية دون فصل مح ّول الشحن.

تقدير مدة شحن البطارية

تستغرق حوالي ساعتين و  30دقيقة لشحن وحدة التحكم الالسلكية في حالة عدم وجود شحن بالبطارية.

المواصفات
اإلدخال
اإلخراج
األبعاد الخارجية
(العرض × االرتفاع × العمق)

الكتلة

درجة حرارة التشغيل
العناصر المرفقة

وحدة الشحن :تيار مستمر بجهد  5فولت
مح ّول التيار المتردد :تيار متردد بجهد من  100إلى  240فولت وتردد
 60/50هرتز

مح ّول التيار المتردد :تيار مستمر بجهد  5فولت وشدة تيار 1500
مللي أمبير

وحدة الشحن 151.5 × 81.0 × 111.0 :مم تقريبًا
مح ّول الشحن 21.5 × 24.0 × 62.5 :مم تقريبًا
وحدة الشحن 221 :جم تقريبًا
مح ّول الشحن 6 :جم تقريبًا
 5درجة مئوية  35 -درجة مئوية

مح ّوالت شحن ( )2ومح ّول تيار متردد ( )1وسلك تيار متردد ( )1ودليل
اإلرشادات (هذا المستند) ()1

التصميم والمواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار.

الضمان
يتمتع هذا الجهاز بضمان لمدة  12شه ًرا بد ًءا من تاريخ الشراء المبين في نشرة ضمان الشركة المصنّعة الواردة
بدليل جهاز.PS3™
الرجاء الرجوع إلى دليل جهاز PS3™للحصول على التفاصيل كاملة.
الشركة المصنِّعة لهذا المنتج هي Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku,
.Japan 0075-Tokyo 108

الممثل المعتمد لشركة  EMCوالمسئول عن سالمة المنتج في أوروبا هو شركة Sony Deutschland GmbH,
.Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany

يتم التوزيع في أوروبا بواسطة شركة Sony Computer Entertainment Europe Ltd,
.10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom

عند رؤية هذا الرمز على أي من منتجاتنا الكهربية أو علب التغليف؛ فإنه يعني أن المنتج الكهربي المعني ال ينبغي التخلص منه مثل
النفايات المنزلية العامة في أوروبا .ولضمان معاملة نفايات المنتج بطريقة صحيحةُ ،يرجى التخلص منه وف ًقا ألي قوانين أو
شروط محلية سارية بشأن التخلص من األجهزة الكهربية .فالتزامك بهذا األمر يساعد في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين
معايير حماية البيئة في معالجة النفايات الكهربية والتخلص منها.
” هي عالمات تجارية مسجلة بينما تمثل “
“ ” و “ ”DUALSHOCKو“ ”SIXAXISو“
و عالمتين تجاريتين لشركة .Sony Computer Entertainment Inc

“ ”SONYو“ ” هي عالمتين تجاريتين لشركة .Sony

eu.playstation.com/ps3
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