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Blu-ray Disc™  جهاز التحكم عن بعد
دليل اإلرشادات



االحتياطات
قبل استخدام هذا المنتج، اقرأ هذا الدليل بعناية واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل. وُيرجى أيًضا قراءة اإلرشادات  ˎ 

.PlayStation®3 الخاصة بنظام

استخدام البطارية
ال تستخدم البطاريات التالفة أو المثقوبة. ˎ 

ال تلقي بالبطاريات في النيران. ˎ 

في حالة مالمسة المواد المتسرِّبة للبطارية، قم باتباع اآلتي: ˎ 

في حالة مالمسة هذه المادة للعينين، ال تقم بحكهما. واغسلهما جيًدا بماء نظيف على الفور واطلب مساعدة طبية. ˋ 

في حالة مالمسة هذه المادة مباشرًة للجلد أو المالبس، قم بغسل المنطقة المصابة بماء نظيف. واستشر الطبيب  ˋ 
المعالج في حالة حدوث التهاب أو الشعور بألم.

احتفظ بالجهاز بعيًدا عن متناول األطفال. قد يبتلع األطفال البطاريات أو األجزاء الصغيرة، مما قد يصيبهم بجروح أو  ˎ 
يعرضهم لحادث.

ال تستخدم بطاريات أخرى بخالف تلك المحددة واستبدلها دوًما ببطاريات من نفس النوع. ال تجمع بين البطاريات  ˎ 
الجديدة والقديمة.

أدخل البطاريات مع مراعاة وضع األطراف الموجبة والسالبة في االتجاه الصحيح. ˎ 
أزل البطاريات عند نفادها أو عند تخزين جهاز التحكم عن بعد BD ˎ لفترة زمنية طويلة.

استخدام الجهاز والتعامل معه
ال تعرض جهاز التحكم عن بعد BD ˎ لدرجات الحرارة العالية أو الرطوبة الشديدة أو أشعة الشمس المباشرة.

ال تسمح بوصول السوائل أو دخول الجسيمات الصغيرة إلى الجهاز. ˎ 

ال تضع أجساًما ثقيلة على المنتج. ˎ 

ال تقم أبداً بفك المنتج أو تعديله. ˎ 

ال تقذف المنتج أو تسقطه أو تعرضه لالرتطام الشديد. ˎ 

تجنب وضع مواد مطاطية أو الفينيل على السطح الخارجي للمنتج لفترة زمنية طويلة. ˎ 
عند تنظيف المنتج، استخدم قطعة قماش جافة وناعمة. وال تستخدم أي مذيبات أو مواد كيماوية أخرى لتنظيفه. ˎ 

BD ما يمكن فعله باستخدام جهاز التحكم عن بعد 
ُيستخدم جهاز التحكم عن بعد BD تقنية  ®Bluetooth الالسلكية لتشغيل نظام  ™PS3 ˎ والتحكم في 

.Blu-ray Disc™ (BD)  تشغيل أنواع شائعة من وسائط األقراص بما في ذلك وسائط
يمكنك التحكم أيًضا في تشغيل وسائط الدفق والتحكم في تشغيل المحتويات

 

ˎ 

.PS3™  التي تم تنزيلها إلى محرك القرص الثابت في نظام
 .* ˎ AV من تشغيل األجهزة الملحقة مثل التلفزيون ومضخم )IR( تمكنك تقنية األشعة تحت الحمرء

لتشغيل ميزة IR، يجب التأشير على مرسل IR الخاص بجهاز التحكم عن بعد BD نحو الجهاز مباشرة. 
تحقق من عدم وجود معوقات بين جهاز التحكم عن بعد BD والجهاز.

PlayStation®3 نظام التلفزيون AV مضخم

اتصال 
 Bluetooth® 

السلكي

IR اتصال 
)أشعة تحت الحمراء(

IR مرسل

BD جهاز التحكم عن بعد
تم تصنيع نظام الصوت المجسم )CECH-ZVS1A / CECH-ZVS1B / CECH-ZVS1E( )يباع بشكل  	*

.Sony Corporation المستخدمة عن طريق شركة AV منفصل( ومضخمات

التحضير لالستخدام
أزل غطاء البطارية الموجود بالجزء الخلفي لجهاز التحكم عن بعد BD وأدخل البطاريات الممتلئة. وضع 

البطاريات في موضعها الصحيح.

PS3™  تشغيل نظام

PS3™  تحقق من إصدار برنامج نظام
الستخدام جهاز التحكم عن بعد BD، يجب أن يكون برنامج نظام  ™PS3 من اإلصدار 3.60 أو أحدث. 

يمكنك التحقق من إصدار برنامج النظام عن طريق تحديد  )Settings( )اإلعدادات(   
(System Settings( )إعدادات النظام(  ]System Information[ ]معلومات النظام[ من قائمة 

.PS3™  الموجودة بنظام XMB™ (XrossMediaBar) 
PS3™  مع نظام BD تسجيل )إقران( جهاز التحكم عن بعد 

يتم إجراء هذه العملية مرة واحدة فقط عند استخدام جهاز التحكم عن بعد BD ألول مرة.
.PS3™  تشغيل نظام  1

من قائمة  ™XMB الموجودة بنظام  ™PS3، حدد  )Settings( )اإلعدادات(   2 
 Register BD Remote[  )إعدادات الملحقات( )Accessory Settings(  

. BD[، ثم اضغط الزر  Control[ ]تسجيل جهاز التحكم عن بعد 
.BD اتبع اإلرشادات التي تظهر على الشاشة لتسجيل جهاز التحكم عن بعد   3

تلميحات
  ˎ PS3™  للحصول على أحدث اإلرشادات المتعلقة باالستخدام، راجع دليل المستخدم الخاص بنظام 

.(eu.playstation.com/manuals)
يمكن تسجيل جهاز تحكم عن ُبعد BD واحد مع جهاز ™PS3 ˎ في المرة الواحدة.

عند إقران جهاز التحكم عن بعد BD بنظام  ™PS3 آخر، يتم إلغاء التسجيل مع نظام  ™PS3 ˎ األصلي. 
 الستخدام جهاز التحكم عن بعد BD مع نظام  ™PS3 األصلي، يجب عليك

إقران الجهازين مرة أخرى.

BD كيفية استخدام جهاز التحكم عن بعد 
DEVICES أزرار 

التبديل بين األجهزة.

PS3 زر النظام.PS3™  لتشغيل النظام BD تبديل وضع جهاز التحكم عن بعد
AMP زر.AV لتشغيل مضخم BD تبديل وضع جهاز التحكم عن بعد

TV لتشغيل تلفزيون.زر BD تبديل وضع جهاز التحكم عن بعد

AV أزرار لتشغيل نظام  ™PS3 وتلفزيون ومضخم 
تم توضيح معاني هذه الرموز في الجدول الموجود أدناه على النحو اآلتي.

.PS3™  ُيستخدم لتشغيل نظام

ُيستخدم لتشغيل التلفزيون.

.AV ُيستخدم لتشغيل مضخم

*INPUT التبديل بين منافذ إدخال الفيديو الموجودة بأجهزة زر  
.AV التلفزيون ومنافذ الصوت الموجودة بأجهزة التضخيم

  /  AMP وإيقاف تشغيله.زر AV تشغيل مضخم 

  /  TV تشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله.زر 
3D التبديل بين الوضع “ثنائي األبعاد” و“ثالثي األبعاد” على التلفزيون.زر 

سيختلف التشغيل وفًقا للتلفزيون.
  إدخال األرقام.أزرار األرقام

 مسح األرقام التي تم إدخالها.زر ˎ/CLEAR )مسح(
 إدخال نقطة عشرية لقنوات البث الرقمي الفرعية.

 عرض الوقت المنقضي أو المتبقي للموضوع أو المقطع.زر TIME )الوقت(
 تأكيد رقم القناة الذي تم إدخاله.

  إدخال قنوات برقمين أو أكثر.زر �/�	�
  تغيير الصوت.زر AUDIO )الصوت(

 SUBTITLE زر 
)ترجمة النص(

  تبديل لغات الترجمة.

DEVICES أزرار

األزرار الملونة



 تغيير زوايا العرض على أجهزة BD بزوايا متعددة تم تسجيلها زر ANGLE )زاوية(
لنفس المنظر.

 التبديل إلى العرض في الوضع العريض.
  عرض الحالة والمعلومات المتعلقة بالمحتوى الذي يتم تشغيله.زر DISPLAY )عرض(

 تغيير إعدادات نوافذ العرض.
 TOP MENU زر 

)القائمة العلوية(
   عرض القائمة.

 POP UP/MENU زر
)انبثاق / القائمة(

  عرض القائمة المنبثقة أو القائمة.

   العودة إلى العرض السابق.زر RETURN )عودة(
  إجراء الوظائف المحددة لكل زر.األزرار الملونة

تختلف الوظائف المحددة وفًقا للمحتوى الذي يتم تشغيله.
   تحديد عنصر.أزرار االتجاهات

   تأكيد االختيار أو التحديد.زر ENTER )اإلدخال(
 DUALSHOCK®3  إجراء نفس العملية بمجرد الضغط على الزر

الموجود بوحدة التحكم الالسلكية )تباع بشكل منفصل(.
  إيقاف تشغيل الصوت.زر MUTE )كتم الصوت(*

*VOL +/–  ضبط مستوى الصوت.زر  
CH +/–  تغيير القنوات.زر  

.AV تغيير حقل الصوت عند تشغيل المضخم 

.PS3™  أثناء استخدام نظام AV للتحكم في التلفزيون أو مضخم DEVICES لست بحاجة إلى الضغط على زر 	*

PS3™  أزرار للتحكم في نظام
.AV هذه األزرار ال يمكن استخدامها لتشغيل تلفزيون أو مضخم

EJECT  إخراج القرص.زر

 عمليات تشغيل الزر 
( راجع المخطط(

تعمل هذه األزرار نفس وظيفة وحدة التحكم الالسلكي.

بدء التشغيل.زر PLAY  )تشغيل(

 PAUSE  زر 
)إيقاف مؤقت(

إيقاف التشغيل مؤقتًا.

إيقاف التشغيل.زر STOP  )إيقاف(

 PREV  زر 
NEXT  وزر

االنتقال إلى الفصل السابق أو التالي.

INSTANT  زر 
INSTANT  وزر

التقديم أو التأخير 15 ثانية.
قد تختلف المدة بالثواني وفًقا للتطبيق.

 زر SCAN  )بحث(
وزر SCAN  )مسح(

التقديم السريع أو التأخير السريع.
وتتغير سرعة التشغيل في كل مرة تضغط فيها على الزر.

 SLOW/STEP / زر
 )بطيء / تدريج( 

 SLOW/STEP / وزر
)بطيء / تدريج(

تشغيل محتوى إطار واحد في المرة.
في حالة الضغط على هذا الزر مع االستمرار، يتم تشغيل المحتوي بحركة بطيئة.

تلميحات
 . ˎ BD وفًقا للمنتج الذي تم تشغيله، قد يتعذر تشغيل بعض الميزات باستخدام جهاز التحكم عن بعد

 

وقد ال تعمل بعض األزرار أو قد تعمل بعض األزرار بشكل مختلف عما هو مشار إليه.
قد يكون لبعض المحتويات ظروف تشغيل مسبقة الضبط تم ضبطها عن طريق مطّور المحتوى. وفي  ˎ 

هذه الحالة قد ال تتوفر عمليات تشغيل لبعض أزرار جهاز التحكم عن ُبعد.
لتشغيل نظام  ™PS3 باستخدام جهاز التحكم عن بعد BD، اضغط الزر PS3 ˎ ثم اضغط على أي زر 

.PS3™  ُيستخدم لتشغيل

عندما يكون مستوى شحن البطارية منخفًضا
عندما يكون مستوى شحن البطارية منخفًضا، فقد ال يعمل جهاز التحكم عن ُبعد بشكل سليم أو تقل 

المسافة التي يمكن تشغيل جهاز التحكم عن ُبعد من خاللها. في هذه الحالة، استبدل البطاريتين ببطاريتين 
جديدتين.

AV تشغيل تلفزيون أو مضخم 
يمكنك استخدام جهاز التحكم عن بعد BD لتشغيل تلفزيون أو مضخم AV.	عين رمز جهاز التحكم عن 

 ،Sony بعد ليتوافق مع المنتج المستخدم. بالنسبة ألجهزة التلفزيون التي تحمل عالمات تجارية بخالف
يجب تعيين رمز جهاز التحكم عن بعد أوالً )راجع القوائم أدناه(. وعند الشراء، يتم ضبط جهاز التحكم عن 

.Sony من شركة AV لالستخدام مع أجهزة تلفزيون وأجهزة تضخيم BD بعد

.DEVICES الزر  CLEAR عند الضغط مع االستمرار على  اضغط الزر   1
.AV لتشغيل مضخم AMP لتشغيل تلفزيون أو الزر TV اضغط الزر

.DEVICES الزر  أثناء وميض  3 أرقام  أدخل رمز جهاز التحكم عن ُبعد المكون من   2
اكتب الرمز بالترتيب وحدد رمًزا يسمح لك بتشغيل التلفزيون أو مضخم AV عن طريق جهاز التحكم 

.BD عن بعد
ENTER )اإلدخال(. اضغط الزر   3

 .DEVICES يومض الزر ،AV بعد تعيين رمز جهاز التحكم عن ُبعد للتلفزيون ومضخم

 

تأكد أنه يمكنك تشغيل التلفزيون أو المضخم باستخدام جهاز التحكم عن ُبعد.

تعيين رمز جهاز تحكم عن ُبعد لجهاز تلفزيون غير موجود غير مدرج في قوائم 
الشركات المصّنعة

بالنسبة ألجهزة التلفزيون غير المدرجة بالقائمة، يمكنك إدخال رمز جهاز التحكم عن بعد يدوًيا، ومن ثم 
.BD يمكنك تشغيل التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد

.TV  /   الزر CLEAR عند الضغط مع االستمرار على  الزر  اضغط   1
.TV يومض الزر

BD واحًدا تلو اآلخر. TV  /  الموجود بجهاز التحكم عن بعد  الزر  + CH والزر  اضغط   2
كرر هذا اإلجراء حتى يمكنك تشغيل التلفزيون. يؤدي الضغط على الزر  + CH زيادة رقم القناة بينما 

يؤدي الضغط على الزر  – CH إلى تقليله.
ENTER )اإلدخال(. الزر  اضغط   3

بعد تعيين رمز جهاز التحكم عن ُبعد للتلفزيون، يومض الزر TV.	تأكد أنه يمكنك تشغيل التلفزيون 
باستخدام جهاز التحكم عن ُبعد.

إذا لم يتم تعيين الرقم
أثناء الخطوة 3، وفي حالة وميض الزر DEVICES لخمس مرات بشكل متتابع أو في حالة عدم التمكن 

من تشغيل التلفزيون أو مضخم AV بعد إدخال الرمز، حاول مرة أخرى )بدًءا من الخطوة 1( باستخدام 
رمز مختلف.

استعادة اإلعدادات إلى قيمها االفتراضية
يمكنك إلغاء جميع اإلعدادات المخصصة واستعادة اإلعدادات إلى قيمها االفتراضية.

MUTE )كتم الصوت(  زر اضغط مع االستمرار على األزرار اآلتية بالترتيب: زر    1 
ENTER )اإلدخال( CLEAR/ˎ  زر  

ستومض جميع أزرار DEVICES وتتم استعادة قيمها االفتراضية.

المواصفات
بطاريتان بحجم AAAمصدر الطاقة

50.0 × 230.0 × 19.5 مم )العرض × االرتفاع × العمق(األبعاد الخارجية
5 درجة مئوية � 35 درجة مئويةدرجة حرارة التشغيل

يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إشعار مسبق.

الضمان
يتمتع هذا الجهاز بضمان لمدة 12 شهًرا بدًءا من تاريخ الشراء المبين في نشرة ضمان الشركة المصنّعة الواردة 

 .PS3™  بدليل جهاز
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, Tokyo 108-0075 Japan
 الممثل المعتمد لشركة EMC والمسئول 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

قد يدخل هذا المنتج في نطاق التشريع المحلي للتحكم بالتصدير. يجب عليك االلتزام بالكامل بمتطلبات هذه التشريعات 
وبكل القوانين السارية األخرى ألي سلطة قضائية فيما يتعلق بهذا المنتج.

التلفزيون   قائمة بأرقام مصنعي أجهزة 
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AV قائمة أرقام إعدادات مضخم 
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