وحدة تحكم الحركة PlayStation®Move
دليل التعليمات

CECH-ZCM2E

7032332

AR

قبل االستخدام

ً
فضل عن أي دليل حول األجهزة المتوافقة.
ˎ ˎيرجى قراءة هذا الدليل بعناية
احتفظ بالتعليمات للرجوع إليها في المستقبل.
دائما على تحديث نظامك إلى اإلصدار األحدث من برمجيات النظام.
ˎ ˎاحرص
ً

االحتياطات

السالمة

مطولة .خذ استراحة لمدة  15دقيقة خالل
ˎ ˎتجنّ ب استخدام هذا المنتج لفترات
ّ
كل ساعة من ساعات اللعب.
ˎˎ ّ
توقف عن استخدام هذا المنتج فورً ا إذا بدأت تشعر بتعب أو إحساس بعدم
الراحة أو األلم في يديك أو ذراعيك أثناء االستخدام .وإذا استمرت هذه الحالة،
فاستشر طبيبً ا.
ˎ ˎإذا كنت تعاني من أي مشكلة من المشاكل الصحية التاليةّ ،
توقف فورً ا عن
استخدام هذا الجهاز .إذا استمرت األعراض في الظهور ،فاستشر الطبيب.
ˋ ˋالدوار أو الغثيان أو اإلعياء أو أي أعراض مشابهة للدوار.
ˋ ˋالشعور بتعب أو ألم في أي عضو من أعضاء الجسم مثل العينين أو األذنين
أو اليدين أو الذراعين.
ˎ ˎإن المنتج مخصص لالستخدام بواسطة اليدين فقط.
ˎ ˎقد تتسبب وظيفة االهتزاز بتفاقم حالة اإلصابات .ال تستخدم وظيفة االهتزاز
ألما أو إصابة في عظام يديك أو ذراعيك ،أو مفاصلهما أو
إذا كنت تعاني ً
عضالتهما .يمكنك تشغيل وظيفة االهتزاز أو إيقاف تشغيلها من
(اإلعدادات) على شاشة الوظائف.
ˎ ˎتجنّ ب حمل المنتج على مسافة أقرب من  20سم من الوجه أو العينين.
أبق هذا المنتج بمنأى عن األطفال الصغار .قد يلحق األطفال الصغار الضرر
ˎˎ ِ
صغيرة أو ّ
ً
يلفوا الكبالت حولهم
أجزاء
بالمنتج ما قد يتسبب بتلفه أو قد يبتلعوا
ً
أو يؤذوا أنفسهم أو اآلخرين عن طريق الخطأ.
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استخدام الجهاز والتعامل معه

ˎ ˎعند استخدام وحدة التحكم ،يرجى مراعاة النقاط التالية.
ˋ ˋقبل االستخدام ،احرص على توفر
مساحة خالية حولك.
ˋ ˋال تستخدم المنتج فيما يكون كبل
ً
متصال.
USB
ˋ ˋقم بتوصيل الشريط المصاحب
بوحدة التحكم ووضع الشريط على
معصمك لمنع انزالق وحدة التحكم
من قبضتك.
ˋ ˋأمسك وحدة التحكم بقبضة ثابتة
لمنعها من االنزالق والتسبب بأضرار
أو إصابات .وتجنّ ب ً
أيضا أرجحة وحدة التحكم بقوة مفرطة.
تشد عليه أو تضع األغراض فوقه ،إذ قد
ˎ ˎال تضغط على الجسم الكروي ،أو
ّ
يؤدي ذلك إلى تشوه شكله.
ˎ ˎال تسمح بدخول سوائل أو جسيمات صغيرة إلى المنتج.
ˎ ˎال تلمس المنتج ويديك ّ
مبللتين.
ترم المنتج أو تسقطه أو تعرّ ضه لصدمة مادية قوية.
ˎ ˎال ِ
ً
ثقيلة على المنتج.
أجساما
ˎ ˎال تضع
ً
أجساما خارجية.
موصل  USBأو تدخل فيه
ˎ ˎال تلمس الجزء الداخلي من
ً
ّ
ً
مطلقا فك المنتج أو تعديله.
ˎ ˎال تحاول

الحماية الخارجية

اتبع اإلرشادات الموجودة أدناه للحؤول دون تعرض الشكل الخارجي
للمنتج للتلف أو تغيّ ر 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 تعرّ ض المنتج للغبار أو الدخان أو البخار.

أسماء األجزاء
الجهة األمامية
الجسم الكروي

زر
زر

زر
زر

*1زر START
الزر

زر Move

(P(PS

مؤشر الحالة

الجهة الخلفية

زر T
*2زر SELECT

حامل الشريط
* 1استخدم هذا الزر ً
بدال من زر .OPTIONS
* 2استخدم هذا الزر ً
بدال من زر .SHARE
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الجهة السفلى
موصل USB
ّ

البدء

توصيل الشريط المصاحب

إقران وحدة التحكم

أوال إقرانها بجهاز
قبل استخدام وحدة تحكم الحركة ،عليك ً
 .PlayStation®4يتعين عليك تنفيذ هذه الخطوة عند استخدام
وحدة تحكم الحركة للمرة األولى فقط.

1
2

4

ّ
شغل جهاز.PS4™

قم بتوصيل وحدة التحكم بجهاز   PS4™بواسطة كبل .USB
استخدم كبل  USBالمصاحب مع جهاز.PS4™
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اضغط على زر ) (PSعلى وحدة التحكم.
تم إقران وحدة التحكم بجهاز.PS4™

تلميحات

ˎ ˎاستخدم برمجيات نظام جهاز PS4™اإلصدار  4.70أو أحدث.
ˎ ˎيمكنك استخدام ما يصل إلى أربع وحدات تحكم بالحركة في آن واحد.
الستخدام وحدتَ ي تحكم بالحركة أو أكثر ،عليك إقران كل وحدة تحكم على حدة.
ˎ ˎعند استخدام وحدة تحكم مقترنة بجهاز آخر ،سيتم إلغاء اإلقران بالجهاز
مجددا ،إذا ما تم استخدامها مع
األساسي .عليك إقران وحدة التحكم بالجهاز
ً
جهاز آخر.

توصيل/إعداد كاميرا

توصيل  PlayStation®Cameraوإعدادها (تُ باع على حدة) .لمزيد من
التفاصيل ،يرجى مراجعة دليل اإلرشادات المخصص للكاميرا.

استخدام وحدة التحكم
تنبيه
دائما فصل اتصال كبل  USBقبل االستخدام.
عليك
ً

1
2

ّ
شغل جهاز.PS4™
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ضع الشريط على معصمك.

تلميحات

ˎ ˎ اضغط باستمرار على زر  Tالستخدام وحدة تحكم الحركة للتنقل في القوائم.
لتحديد عنصر.
اضغط على زر  Moveأو زر
ˎ ˎفي جهاز ،PS3™يمكنك التحقق من رقم وحدة التحكم المعيّ نة على الشاشة
).(PS
عبر الضغط باستمرار على زر

ضبط إعدادات وحدة التحكم

(اإلعدادات) > [األجهزة] > [وحدات تحكم] من منطقة
حدد
الوظيفة.

اضغط على زر ()PS على وحدة تحكم الحركة.
يتم تعيين وحدة التحكم تلقائيً ا إلى مستخدم معيّ ن.

استخدم قفل الشريط لشد
الشريط.
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تمكين االهتزاز

عيّ ن وظيفة االهتزاز إلى تشغيل أو إيقاف .يؤدي
إلغاء تحديد مربع االختيار إلى إلغاء تمكين الوظيفة،
ولن تهتز وحدة التحكم حتى مع تمكين االهتزاز في
إعدادات اللعبة.

ˋ
ˋ
ˋ
ˋ

تلميح

يمكنك ً
أيضا ضبط بعض اإلعدادات أثناء تشغيل اللعبة .اضغط باستمرار على زر
) (PSواتبع اإلرشادات التي تظهر على الشاشة.

شحن وحدة التحكم

اشحن وحدة تحكم الحركة عبر توصيلها بجهاز PS4™قيد التشغيل
باستخدام كبل  USBالمصاحب مع جهاز .PS4™يومض مؤشر الحالة
ببطء عندما تكون وحدة تحكم الحركة قيد الشحن .ينطفئ ضوء
مؤشر الحالة عند اكتمال الشحن.
تلميحات

ˎ ˎيمكنك ً
أيضا شحن وحدة التحكم فيما يكون جهاز PS4™في وضع السكون.
(اإلعدادات) > [إعدادات
من شاشة الوظائف في جهاز ،PS4™انتقل إلى
حفظ الطاقة] > [ضبط الميزات المتاحة في وضع السكون] > [إمداد الطاقة
إلى منافذ  ،]USBثم قم بتحديد خيار مختلف عن [إيقاف].
ˎ ˎتحقق من مستوى شحن البطارية على الشاشة عبر الضغط باستمرار على زر
).(PS

البطارية

تنبيه  -استخدام البطارية المدمجة:
ˋ ˋيتضمن هذا المنتج بطارية ليثيوم أيون قابلة إلعادة الشحن.
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ˋ
ˋ
ˋ

ˋقبل استخدام هذا المنتج ،يرجى قراءة كل اإلرشادات حول كيفية استخدام
البطارية وشحنها واتباعها بدقة.
ˋ َّ
توخ الحذر الشديد أثناء استخدام البطارية ،إذ قد يؤدي سوء استخدامها إلى
نشوب نار والتسبب بحروق.
أبدا إلى فتح البطارية أو سحقها أو تسخينها أو حرقها.
ˋال تعمد ً
ˋال تترك البطارية قيد الشحن لمدة طويلة من الوقت عندما ال يكون المنتج
قيد االستخدام.
ˋ ّ
دائما من البطاريات المستخدمة بالتوافق مع القوانين أو
تخلص
ً
المتطلبات المحلية.
ˋال تستعمل البطارية إذا كانت تالفة أو فيها تسرّ ب للمواد.
ˋإذا كان هناك تسرّ ب لسوائل البطارية الداخلية ،عليك التوقف فورً ا عن
استخدام المنتج واالتصال بالدعم الفني للحصول على المساعدة .في حال
احتكاك السوائل بالمالبس أو البشرة أو العينين ،عليك شطف منطقة

االحتكاك بالمياه النظيفة على الفور واستشارة الطبيب .قد تتسبب سوائل
البطارية بفقدان البصر.
عمر البطارية ومدة استخدامها
ˎ ˎإن مدة صالحية البطارية محدودة .تتراجع مدة استخدام شحن البطارية تدريجيً ا
ً
مع االستخدام المتكرر ومرور الوقت .ويختلف عمر البطارية ً
وفقا لطريقة
أيضا
التخزين وحالة االستخدام والبيئة وعوامل أخرى.
ˎ ˎننصح بالشحن في بيئة تتراوح درجات الحرارة فيها بين  10درجات مئوية و30
درجة مئوية ،فالشحن لن يكون بهذه الفعالية في بيئات أخرى.
ˎ ˎعند عدم استخدام وحدة تحكم الحركة لفترة زمنية طويلة ،من المستحسن أن
تشحنها بالكامل مرة واحدة على األقل سنويً ا للحفاظ على وظائف البطارية.
ً
وفقا لظروف االستخدام والعوامل البيئية.
ˎ ˎقد تختلف مدة استخدام البطارية

إعادة ضبط وحدة التحكم

إذا كانت وحدة تحكم الحركة ال تستجيب بشكل طبيعي أو ال تقوم
بوظيفتها ،حاول إعادة ضبطها عبر الضغط على زر إعادة الضبط على
الجهة الخلفية من وحدة التحكم بواسطة جسم مسنن ،كالقلم.

المواصفات
تصنيف طاقة اإلدخال
نوع البطارية

جهد البطارية

سعة البطارية

درجة حرارة التشغيل

 5فولت

 900مللي أمبير

بطارية ليثيوم أيون مدمجة
وقابلة إلعادة الشحن
 3.6فولت

 1,900مللي أمبير لكل ساعة

 5درجات مئوية إلى  35درجة
مئوية

األبعاد الخارجية
(بدون الجزء البارز األقصى)

 200مم 46 xمم تقريبً ا
(االرتفاع  xقطر الدائرة)

البلد المصنّ ع

الصين

الكتلة

غراما
حوالى 145
ً

قد يخضع التصميم ومواصفات الجهاز للتغيير من دون إخطار مسبق.

زر إعادة الضبط

ضمان

بدءا من تاريخ الشراء.
تغطي الشركة المصنّ عة هذا المنتج بضمان لمدة  12شهرً ا ً
يرجى مراجعة دليل الضمان المرفق مع حزمة جهاز ™ PS4للحصول على التفاصيل
ً
كاملة.
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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.Sony Interactive Entertainment Inc “ عالمات تجارية مسجلة أو عالمات تجارية لشركة

““و

“ ” وPlayStation“ “ و

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

“ تعد

”” وSONY“

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive
Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
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