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دليل التعليمات
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قبل االستخدام

ً
فضل عن أي دليل حول األجهزة المتوافقة .احتفظ بالتعليمات
يرجى قراءة هذا الدليل بعناية
للرجوع إليها في المستقبل.

االحتياطات
السالمة

بعيدا عن متناول األطفال .قد يتسبب األطفال بإلحاق الضرر بالمنتج وتعطيله أو
ˎ ˎضع المنتج
ً
ابتالع األجزاء الصغيرة أو إلحاق الضرر بأنفسهم أو باآلخرين عن طريق الخطأ.

استخدام الجهاز والتعامل معه

بموصل  USBالتابع للمنتج.
ˎ ˎاحرص على عدم احتكاك أي عناصر معدنية أخرى
ّ
ترم المنتج أو تسقطه أو تعرّ ضه لصدمة مادية قوية.
ˎ ˎال ِ
ˎ ˎال تضع أي أجسام على المنتج .ال تقف على المنتج.
ˎ ˎال تضع المنتج على أسطح غير ثابتة أو مائلة أو معرّ ضة لالهتزاز.
ˎ ˎال تسمح بدخول سوائل أو جسيمات صغيرة إلى المنتج.
ˎ ˎال تلمس المنتج ويديك ّ
مبللتين.
أجساما خارجية.
موصل  USBأو تدخل فيه
ˎ ˎال تلمس الجزء الداخلي من
ً
ّ
ً
مطلقا فك المنتج أو تعديله.
ˎ ˎال تحاول

الحماية الخارجية
اتبع اإلرشادات أدناه للحؤول دون تعرض الشكل الخارجي للمنتج للتلف أو تغير اللون.
ˎ ˎال تضع أي مواد مطاطية أو من الفينيل على الجسم الخارجي للمنتج لفترة زمنية طويلة.
ˎ ˎاستخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف المنتج .وال تستخدم مساحيق أو مواد كيميائية
أخرى .وال تقم بمسحه بقماش تنظيف ُمعالج كيميائيً ا.

حاالت التخزين
ˎ ˎال تعرّ ض المنتج لدرجات حرارة مرتفعة أو رطوبة عالية أو أشعة الشمس المباشرة.
ˎ ˎال تترك المنتج في سيارة مغلقة النوافذ ،وبخاصة في ظروف الطقس الحار.
ˎ ˎال تعرّ ض المنتج للغبار أو الدخان أو البخار.
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المحول الالسلكي للمرة األولى
استخدام
ّ
المحول الالسلكي بكمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows®أو بجهاز ،Mac
عند توصيل
ّ
يمكنك استخدام وحدة التحكم الالسلكية  DUALSHOCK®4للتحكم بالتطبيقات المتوافقة.
يمكنك االطالع على تفاصيل حول التطبيقات المتوافقة على الصفحة التالية
.playstation.com/ds4-adaptor
عليك إقران وحدة التحكم بالمحول الالسلكي عند استخدامها للمرة األولى.

1

اح رص ع ل ى أن ت ك ون وحدة ال تح كم ال الس ل ك ي ة م ت وق ف ة ع ن ال ت ش غ ي ل.
()PS إلى أن ينطفئ .افصل كبل  USBإذا كان
مضاء ،فاضغط على زر
إذا كان شريط الضوء
ً
متصال بوحدة التحكم.
ً

2

أدخ ل المح ّول ال الس ل ك ي ف ي م ن فذ  USBع ل ى كم ب ي وت ر ي عم ل ب ن ظام ال ت ش غ ي ل
 Windows®أو ج هاز .Mac
المحول الالسلكي ببطء.
يومض مؤشر حالة
ّ

3

وان ع ل ى األق ل.
ادف ع المح ّول ال الس ل ك ي باتجاه ال س هم لمدة  3ث ٍ
المحول في وضع اإلقران.
يومض مؤشر الحالة بسرعة بينما يكون
ّ

4

) (PSع ل ى وحدة ال تح كم لمدة 3

اض غ ط باس تم رار ع ل ى ك ل م ن زر  SHAREوزر
وان ع ل ى األق ل.
ث ٍ
يومض شريط ضوء وحدة التحكم بينما تكون وحدة التحكم في وضع اإلقران .عند اكتمال
المحول الالسلكي وشريط ضوء وحدة التحكم بلون ثابت.
اإلقران ،يضيء كل من مؤشر حالة
ّ

تلميحات

بالمحول الالسلكي.
ˎ ˎال يمكن إقران أكثر من وحدة تحكم واحدة
ّ
المحول الالسلكي لتوصيل وحدة التحكم الالسلكية DUALSHOCK®4 بجهاز
ˎ ˎال يمكن استخدام
ّ
 PlayStation®4أو جهاز  PlayStation®Vitaأو جهاز .PlayStation®TV
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استخدام وحدة تحكم مقترنة
اتبع الخطوات أدناه الستخدام وحدة التحكم مع جهازك.

1

أدخ ل المح ّول ال الس ل ك ي ف ي م ن فذ  USBف ي ج هازك.
المحول الالسلكي ببطء.
يومض مؤشر حالة
ّ

2

اض غ ط ع ل ى زر
) (PSع ل ى وحدة ال تح كم.
المحول الالسلكي وشريط ضوء وحدة
عندما يتم اتصال الجهازين ،يومض كل من مؤشر حالة
ّ
التحكم بلون ثابت.

تلميحات

في حال ّ
بالمحول الالسلكي ،فحاول تنفيذ ما يلي:
تعذر اتصال وحدة التحكم
ّ
أساسا
المحول مقترنً ا
بالمحول الالسلكي (قد يكون
مجددا
ˎ ˎأوقف تشغيل وحدة التحكم وحاول إقرانها
ّ
ّ
ً
ً
بوحدة تحكم أخرى).
المحول .احرص على عدم وجود أي عوائق مادية تمنع االتصال
ˎ ˎضع وحدة التحكم على مسافة أقرب من
ّ
بين الجهازين.
المحول ووحدة التحكم ،أو أوقف
بعيدا عن
ˎ ˎضع أجهزة  ،Wi-Fiمثل الهواتف الذكية أو األجهزة اللوحية،
ّ
ً
تشغيلها.

مؤشر الحالة
حالة الضوء
ثابت

المحول
حالة
ّ

قيد االستخدام

وميض سريع

وضع اإلقران

وميض بطيء

بانتظار االتصال

المحول قيد االستخدام
عندما ال يكون
ّ
المحول الالسلكي من جهازك.
فك
ّ
ّ
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المواصفات
تصنيف طاقة اإلدخال
األبعاد الخارجية
الكتلة

درجة حرارة التشغيل

البلد المصنّ ع

تيار مستمر بقدرة  5فولت 100 ،مللي أمبير

حوالى  75 × 9 × 18مم (العرض  xاالرتفاع  xالعمق)
حوالى  10غرامات

 5درجات  35 -درجة مئوية
الصين

قد يخضع التصميم ومواصفات الجهاز للتغيير من دون إخطار مسبق.

ضمان

بدءا من تاريخ الشراء .يرجى مراجعة
تغطي الشركة المصنّ عة هذا المنتج بضمان لمدة  12شهرً ا ً
ً
كاملة.
دليل الضمان المرفق مع حزمة جهاز ™ PS4للحصول على التفاصيل
تم تصنيع هذا المنتج بواسطة أو بالنيابة عن شركة
Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
.Japan
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“ عالمات تجارية مسجلة أو عالمات تجارية لشركةDUALSHOCK“ ” وPlayStation“ تعد “ “ و
.Sony Interactive Entertainment Inc

.Sony Corporation “ هما عالمتان تجاريتان مسجلتان أو عالمتان تجاريتان لـ

”” وSONY“

Windows is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in
the United States and/or other countries.
Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
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