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قبل االستخدام
يرجى قراءة هذا الدليل بعناية فضًل عن أي دليل حول األجهزة المتوافقة. احتفظ بالتعليمات للرجوع إليها في المستقبل. ˎ
احرص دائًما على تحديث نظامك إلى اإلصدار األحدث من برمجيات النظام. ˎ

االحتياطات

السالمة
تجّنب استخدام هذا المنتج لفترات مطّولة. خذ استراحة لمدة 15 دقيقة خلل كل ساعة من ساعات اللعب. ˎ
توقف عن استخدام هذا المنتج فوًرا إذا بدأت تشعر بتعب أو إحساس بعدم الراحة أو األلم في يديك أو ذراعيك أثناء  ˎ

االستخدام. وإذا استمرت هذه الحالة، فاستشر طبيًبا.
إذا كنت تعاني من أي مشكلة من المشاكل الصحية التالية، فعليك التوقف فوًرا عن استخدام هذا الجهاز. إذا استمرت  ˎ

األعراض في الظهور، فاستشر الطبيب.
الدوار أو الغثيان أو اإلعياء أو أي أعراض مشابهة للدوار. ˋ
الشعور بتعب أو ألم في أي عضو من أعضاء الجسم مثل العينين أو األذنين أو اليدين أو الذراعين. ˋ
إن المنتج مخصص للستخدام بواسطة اليدين فقط. ال تلمسه برأسك أو بوجهك أو بعظامك في أي جزء من جسمك. ˎ
قد تتسبب وظيفة االهتزاز بمفاقمة حالة اإلصابات. ال تستخدم وظيفة االهتزاز إذا كنت تعاني ألًما أو إصابة في عظام  ˎ

يديك أو ذراعيك، أو مفاصلهما أو عضلتهما. يمكنك تشغيل وظيفة االهتزاز أو إيقاف تشغيلها من  )اإلعدادات( على 
شاشة الوظائف.

قد ُتصاب بفقدان دائم للسمع إذا كان مستوى صوت سماعة الرأس أو سماعات الرأس مرتفًعا. فاضبط مستوى الصوت  ˎ
إلى مستوى آمن. بمرور الوقت، قد ُيصبح الصوت العالي بشكل متزايد طبيعًيا بالنسبة إليك، ولكنه في الحقيقة يدمر 
حاّسة السمع لديك. في حال التعرض لطنين أو أي انزعاج في األذن أو عجزت عن سماع الصوت، توقف عن االستماع 

وافحص سمعك. فكلما ارتفع مستوى الصوت، أصبحت حاّسة السمع لديك أكثر عرضًة للتأثر. لحماية حاّسة السمع:
ال تطل استخدام سماعة الرأس أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع. ˋ
تجّنب رفع مستوى الصوت لحجب الضوضاء المحيطة بك. ˋ
اخفض مستوى الصوت إذا كنت ال تستطيع سماع األشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك. ˋ
ال تحدق في شريط الضوء الخاص بوحدة التحكم عندما يكون وامًضا. توقف فوًرا عن استخدام وحدة التحكم إذا شعرت  ˎ

بانزعاج أو آالم في جسمك.
أبِق هذا المنتج بمنأى عن األطفال الصغار. قد يلحق األطفال الصغار الضرر بالمنتج ما قد يتسبب بتلفه أو قد يبتلعوا أجزاًء  ˎ

صغيرًة أو يلّفوا الكبلت حولهم أو يؤذوا أنفسهم أو اآلخرين عن طريق الخطأ.

استخدام الجهاز والتعامل معه
عند استخدام وحدة التحكم، يرجى مراعاة النقاط التالية.  ˎ

قبل االستخدام، احرص على توفر مساحة خالية حولك. ˋ
امسك وحدة التحكم بقبضة ثابتة لمنعها من االنزالق والتسبب بأضرار أو بإصابات. ˋ
عند استخدام وحدة التحكم مع كبل USB، احرص على أن الكبل لن يتسبب بإصابة أي شخص أو غرض، وال تسحب الكبل  ˋ

من جهاز  PlayStation®4 أثناء اللعب.
ال تسمح بدخول سوائل أو جسيمات صغيرة إلى المنتج.  ˎ
ال تلمس المنتج ويديك مبّللتين. ˎ
ال ترِم المنتج أو تسقطه أو تعّرضه لصدمة مادية قوية. ˎ
ال تضع أي أغراض ثقيلة الوزن على المنتج. ˎ
ال تلمس داخل الموصل أو ُتدخل أي أجسام غريبة فيه. ˎ
ال تحاول مطلًقا فك المنتج أو تعديله. ˎ

الحماية الخارجية
اتبع اإلرشادات الموجودة أدناه للحؤول دون تعرض الشكل الخارجي للمنتج للتلف أو تغير اللون.

ال تضع أي مواد مطاطية أو من الفينيل على الجسم الخارجي للمنتج لفترة زمنية طويلة. ˎ
استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف المنتج. وال تستخدم مساحيق أو مواد كيميائية أخرى. كما ال تقم بمسحه  ˎ

بقماش تنظيف ُمعالج كيميائًيا.
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حاالت التخزين
ال تعّرض المنتج لدرجات حرارة مرتفعة أو رطوبة عالية أو أشعة الشمس المباشرة. ˎ
ال تعّرض المنتج للغبار أو الدخان أو البخار. ˎ

إقران وحدة التحكم
عليك إقران وحدة التحكم عند استخدامها للمرة األولى وعند استخدامها على جهاز  ™PS4 آخر. شّغل جهاز  ™PS4 وقم 

بتوصيل وحدة التحكم بـ كبل USB إلكمال عملية إقران الجهاز.

شريط الضوء

PS4™  بـ جهاز

USB منفذ
USB كبل

تلميح
عند الضغط على زر  )PS( ، يتم تشغيل وحدة التحكم ويومض شريط الضوء باللون الذي عّينته. يعتمد اللون الذي يتم  ˎ

تعيينه على ترتيب الضغط على زر PS من ِقبل كل مستخدم. تومض وحدة التحكم األولى التي يتم توصيلها باللون األزرق، 
أما وحدات التحكم اللحقة، فتومض باللون األحمر واألخضر والزهري.

ˎ  PS4™  لمزيد من التفاصيل حول استخدام وحدة التحكم، يرجى مراجعة دليل المستخدم المخصص لـ جهاز 
.)http://manuals.playstation.net/document/ (

شحن وحدة التحكم
.USB أو عندما يكون في وضع السكون، قم بتوصيل وحدة التحكم باستخدام كبل PS4™  أثناء تشغيل جهاز

تلميح
يمكنك أيًضا شحن وحدة التحكم عبر توصيل كبل USB بالكمبيوتر أو بجهاز USB آخر. استخدم كبل USB متوافًقا مع معيار 

USB. قد يتعذر شحن وحدة التحكم على بعض األجهزة.

البطارية

تنبيه - استخدام البطارية المدمجة:
يتضمن هذا المنتج بطارية ليثيوم أيون قابلة إلعادة الشحن. ˋ
قبل استخدام هذا المنتج، يرجى قراءة كل اإلرشادات حول كيفية استخدام البطارية وشحنها واتباعها بدقة. ˋ
توخَّ الحذر الشديد أثناء استخدام البطارية. إذ قد يؤدي سوء استخدامها إلى نشوب نار والتسبب بحروق. ˋ
ال تعمد أبًدا إلى فتح البطارية أو سحقها أو تسخينها أو حرقها. ˋ
ال تترك البطارية قيد الشحن لمدة طويلة من الوقت عندما ال يكون المنتج قيد االستخدام. ˋ
تخّلص دائًما من البطاريات المستخدمة بالتوافق مع القوانين أو المتطلبات المحلية. ˋ
ال تستعمل البطارية إذا كانت تالفة أو فيها تسّرب للمواد. ˋ
إذا تسرب السائل الداخلي للبطارية، توقف عن استخدام المنتج فوًرا واتصل بالدعم التقني للحصول على مساعدة. إذا  ˋ

تسرب السائل إلى ثيابك أو بشرتك أو عينيك، اعمد فوًرا إلى غسل المنطقة المعنية بالماء النظيف واستشر طبيبك. 
قد يتسبب سائل البطارية بالعمى.
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عمر البطارية ومدة استخدامها
إن مدة صلحية البطارية محدودة. تتراجع مدة شحن البطارية تدريجًيا مع االستخدام المتكرر ومرور الوقت. يختلف عمر  ˎ

البطارية أيًضا وفًقا لطريقة التخزين وحالة االستخدام والبيئة وعوامل أخرى.
ننصح بالشحن في بيئة تتراوح درجات الحرارة فيها بين 10 درجات مئوية و30 درجة مئوية، فالشحن لن يكون بهذه الفعالية  ˎ

في بيئات األخرى.
قد تختلف مدة استخدام البطارية وفًقا لظروف االستخدام والعوامل البيئية. ˎ

في حالة عدم االستخدام
عند عدم استخدام وحدة التحكم لفترة زمنية طويلة، من المستحسن أن تشحنها بالكامل مرة واحدة على األقل سنوًيا 

للحفاظ على وظائفها.

المواصفات
تيار مستمر بقدرة 5 فولت، 800 مللي أمبيرتصنيف طاقة اإلدخال

بطارية ليثيوم أيون مدمجة وقابلة إلعادة الشحننوع البطارية
تيار مستمر بقدرة 3.65 فولتالجهد الكهربائي

1,000 مللي أمبير لكل ساعةسعة البطارية
5 درجات - 35 درجة مئويةدرجة حرارة التشغيل

حوالى 210 جمالكتلة
الصينالبلد المصّنع

قد يخضع التصميم ومواصفات الجهاز للتغيير من دون إخطار مسبق.

العناصر المتوفرة
.USB 1(، دليل التعليمات )هذا المستند( )1(، لم يتم تضمين كبل( DUALSHOCK®4 وحدة التحكم اللسلكية 

ولذلك يمكنك استخدام كبل USB المتوفر مع جهاز ™PS4 لتوصيل وحدة التحكم أو إعادة شحنها.

ضمان
تغطي الشركة المصّنعة هذا المنتج بضمان لمدة 12 شهًرا بدًءا من تاريخ الشراء. الرجاء مراجعة دليل الضمان المرفق مع 

حزمة جهاز ™PS4 للحصول على التفاصيل كاملًة.
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