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قم بتوصيل وحدة التحكم الالسلكية  DUALSHOCK®4بوحدة الشحن.
موصل الشحن على وحدة الشحن مع منفذ التوصيل على وحدة التحكم ثم اضغط
قم بمحاذاة
ّ
ألسفل على وحدة التحكم حتى تسمع صوت طقطقة .يومض شريط الضوء على وحدة التحكم
باللون البرتقالي ،ثم تبدأ وحدة التحكم بالشحن .عند انتهاء وحدة التحكم من الشحن ،ينطفئ
شريط الضوء.
شريط الضوء

وحدة شحن DUALSHOCK®4

منفذ توصيل

دليل التعليمات

موصل الشحن
ّ

CUH-ZDC1 E7023311

AR

إلزالة وحدة التحكم

ارفع وحدة التحكم وأزلها عن وحدة الشحن.

االحتياطات
فضال عن أي دليل حول األجهزة المتوافقة .احتفظ بالتعليمات
ً
قبل استخدام هذا المنتج ،يرجى قراءة هذا الدليل بعناية
للرجوع إليها في المستقبل.

األمان

محول التيار المتردد وسلك التيار المتردد المتوفر مع هذا المنتج فقط .قد يؤدي
ˎلمزيد من األمان ،استخدم
ّ
استخدام أنواع أخرى إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو عطل.
بمحول جهد من
بمحول أو عاكس جهد .قد يؤدي توصيل سلك التيار المتردد
ˎال تقم بتوصيل سلك التيار المتردد
ّ
ّ
محول التيار المتردد مما قد يسبب نشوب
أجل السفر للخارج أو بعاكس جهد الستخدامه في السيارة إلى إحماء
ّ
حريق أو حدوث عطل.
ˎال تسمح بدخول سوائل أو جسيمات صغيرة إلى المنتج .في حال حدوث ذلك ،توقف عن استخدام المنتج وافصله
فورً ا عن مأخذ التيار الكهربائي.
ً
مطلقا فك المنتج أو تعديله.
ˎال تحاول
ˎال تعرّ ض المنتج لدرجات حرارة مرتفعة أو رطوبة عالية أو أشعة الشمس المباشرة.
ً
خاصة في الطقس الحار.
ˎال تترك المنتج في سيارة نوافذها مغلقة
ˎال تعرّ ض المنتج للغبار أو الدخان أو البخار.
ˎال تلمس المنتج ويديك ّ
مبللتين.
ˎافصل سلك التيار المتردد عن مأخذ التيار الكهربائي قبل تنظيف المنتج أو عندما ال تنوي استخدامه لفترة طويلة
من الوقت.
بعيدا عن متناول األطفال الصغار .قد يبتلع األطفال الصغار القطع الصغيرة أو يلفون الكبالت على
أبق هذا المنتج
ً
ˎ ِ
أجسادهم ،األمر الذي قد يؤدي إلى إصابتهم أو التسبب بحادث أو حدوث عطل في المنتج.
موصالت وحدة الشحن.
أجساما غريبة في
ˎال تلمس أو تدخل
ّ
ً
محول التيار المتردد أو سلك التيار المتردد ممسكً ا بكبالتها.
ˎال تؤرجح وحدة الشحن أو
ّ

ˎ
ˎ

ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ

االستخدام

ً
ثقيلة على المنتج.
أجساما
ˎال تضع
ً
ترم المنتج أو توقعه أو ال تعرّ ضه لصدمة فعلية قوية.
ˎال ِ
ˎال تضع هذا المنتج على سطح غير ثابت أو تتركه على األرض.
صنع المنتج وجميع أجزاءه من المواد المعدنية والبالستيكية .عند التخلص من المنتج ،اتبع القواعد واللوائح
ˎُ
المحلية الخاصة بالتخلص من هذه المواد بطريقة سليمة.
ˎلتنظيف هذا المنتج ،استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة .ال تستخدم أي مذيبات أو غيرها من المواد الكيماوية.
ال تمسح المنتج بقطعة قماش للتنظيف ُمعالجة كيميائيً ا.

ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ

وقت الشحن التقريبي

يستغرق شحن وحدة التحكم حوالي ساعتين عند انتهاء طاقة البطارية.
المواصفات

اإلدخال

وحدة الشحن :التيار المستمر  5فولت
محول التيار المتردد :التيار المتردد من  100إلى 240
ّ
فولت 0.3 ،أمبير50 ، 60/هرتز

األبعاد الخارجية (الوزن × االرتفاع × العمق)

تقريبً ا  135.0 × 55.5 × 45.0مم

حرارة التشغيل

من  5إلى  35درجة مئوية

اإلخراج
الكتلة

محول التيار المتردد :التيار المستمر  5فولت 2 ،أمبير
ّ

غراما
حوالى 230
ً

إن المواصفات والتصميم عرضة للتغيير من دون أي إخطار.
ضمان
بدءا من تاريخ الشراء .الرجاء مراجعة دليل
تغطي الشركة المصنّ عة هذا المنتج بضمان لمدة  12شهرً ا ً
ً
كاملة.
الضمان المرفق مع حزمة جهاز  PlayStation®4للحصول على التفاصيل
تم تصنيع هذا المنتج بواسطة أو بالنيابة عن شركة
.Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan

صنع في الصين

الشحن

1

محول التيار المتردد وسلك التيار المتردد.
قم بتوصيل
ّ

موصل دخل تيار مستمر  5فولت
ّ

التوصيل بمأخذ تيار
كهربائي

سلك التيار المتردد
محول التيار المتردد
ّ
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