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االحتياطات

يرجى قراءة هذا الدليل جيداً قبل البدء في استخدام هذا المنتج واالحتفاظ به للرجوع إليه مستقبالً عند الحاجة. ويرجى 
أيًضا قراءة اإلرشادات الخاصة بنظام PlayStation®3 ووحدة تحكم الحركة PlayStation®Move. ينبغي على الوالدين أو 

األوصياء قراءة كتيبات األدلة هذه لألطفال الِصغار.

تنبيه
يمكن استخدام ملحقة الرمي فقط مع وحدة تحكم الحركة PlayStation®Move	  )تُباع منفصلة( المرفقة. وال يمكن 

استخدامها بشكل منفصل. ال تقم بإدخال أي شيء بخالف وحدة تحكم الحركة.

استخدام الجهاز والتعامل معه
	 ال تعرّض هذا المنتج لدرجات الحرارة العالية أو الرطوبة الشديدة أو أشعة الشمس المباشرة.

	 احذر وصول السوائل إلى المنتج.
	 ال تضع أي مواد بأعلى المنتج، وال تقف فوقه.

	 احذر قذف المنتج أو سقوطه، حيث يعرضه هذا ألذى مادي فادح.
	  اتبع اإلرشادات الموجودة أدناه لتجنب تلف السطح الخارجي للمنتج أو تغير لونه.

يوصى بمسح المنتج بقطعة قماش ناعمة وجافة.  — 

  تجنب وضع أي مواد مصنوعة من المطاط أو الفينيل على السطح الخارجي للمنتج لفترة زمنية طويلة. — 

تجنب استخدام المذيبات أو أي مواد كيميائية أخرى. وال تقم بالمسح بواسطة قطعة قماش معالجة كيميائًيا. — 

	 ال تقم أبداً بفك الجهاز أو تعديله.

إدخال وحدة تحكم الحركة

مالحظة
.USB عند استخدام ملحقة الرمي، قم دائًما بإزالة كبل

1  قم بتحريك المزالج RELEASE ]تحرير[ على كال الجانبين في وقت واحد إلزالة الغطاء العلوي 
.) الشكل(

.) 2  افتح الغطاء الخلفي )الشكل
.) أدخل وحدة تحكم الحركة )الشكل  3

قم بإدخال الشريط من خالل فتحة الشريط الموجودة بأسفل الغطاء الخلفي.  

4 أغلق الغطاء الخلفي.
قم بتركيب الغطاء العلوي.  5

وقم بمحاذاة الغطاء العلوي مع الجسم الرئيسي، ثم قم بتركيبه بإحكام.  

.) ارتِد الشريط الخاص بوحدة تحكم الحركة حول معصمك )الشكل  6
تلميح

ال يمكن استخدام وحدة تحكم التنقل مع هذا المنتج.



.Sony Computer Entertainment Inc عالمة تجارية لـ ” ” و“PlayStation” عالمات تجارية مسجلة و “ إن “

.Sony Corporation عالمتان تجاريتان لـ ” إن “SONY” و“

© 2010 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.

المواصفات

األبعاد الخارجية   
(بدون الحد األقصى لألجزاء البارزة)

الكتلة

يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إشعار مسبق.

الضمان
.PlayStation®3 لمزيد من التفاصيل حول ضمان الشركة المصنعة، يرجى الرجوع إلى دليل إرشادات نظام

حول مراقبة الصادرات القومية
قد يدخل هذا المنتج في نطاق التشريع المحلي لمراقبة التصدير. يجب عليك االلتزام الكامل بمتطلبات هذه التشريعات وبكل 

القوانين السارية األخرى ألي سلطة قضائية فيما يتعلق بهذا المنتج.

بالنسبة للعمالء في أوروبا

Minami- 2-6-21 وعنوانها Sony Computer Entertainment Inc. إن الشركة المصنعة لهذا المنتج هي
Aoyama, Minato-ku Tokyo, 107-0062 Japan. 

 Hedelfinger Strasse وعنوانها Sony Deutschland GmbH إن الممثل المعتمد لسالمة المنتج هي شركة
.61, 70327 Stuttgart, Germany

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

167 مم × 145 مم × 55 مم تقريًبا
)الطول × االرتفاع × العرض(

150 جرام تقريًبا


