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دليل تعليمات سماعة رأس داخل األذن

وسادة األذن

مشبك
ميكروفون

جهاز التحكم عن بعد

PSP™ لنظام
املحتويات

سماعة رأس داخل األذن 	•
جهاز التحكم عن بعد 	•

وسادتا األذن )زوجني( 	 •

.PSP-1000 مالحظة: ال يتوافق جهاز التحكم عن بعد مع سلسلة

االحتياطات
.				PSP™	(PlayStation®Portable( يجب قراءة هذا الدليل، قبل استخدام املنتج، واالحتفاظ به كمرجع يف املستقبل. يجب أيًضا الرجوع إىل التعليمات الخاصة بنظام 	•

يستخدم هذا املنتج مع نظام ™PSP فقط. لذا، ال تحاول استخدامه مع أي جهاز آخر. 	•
يجب أن يتم توصيل سماعة الرأس بنظام ™PSP من خالل جهاز التحكم عن بعد. 	•

األمان
الرجاء عدم استخدام الجهاز أثناء القيادة، أو ركوب الدراجة، أو القيام بأي أنشطة أخرى تتطلب االنتباه بالعني واألذن. فقد يؤدي ذلك إىل وقوع حوادث أو إصابات. 	• 

تم تصميم سماعة الرأس لالستخدام يف تطبيقات االتصال الصوتي فقط. 	• 

االستخدام
امتنع عن استخدام هذا املنتج إذا تسبب يف حدوث إزعاج أو ألم. 	•

ال يجب أن يكون الجهاز عرضة لدرجات الحرارة املرتفعة أو الرطوبة العالية أو ضوء الشمس املبارش. 	•
يجب عدم تعريض الجهاز للسوائل. 	•

يحفظ هذا املنتج بعيًدا عن متناول األطفال. 	•
ال تضع أشياء ثقيلة فوق الجهاز. 	•

يجب عدم إلقاء هذا املنتج أو إسقاطه عىل األرض أو إتالفه بأي شكل من األشكال. 	•
ال تحاول ملس موصالت هذا املنتج أو إدخال أشياء خارجية بها. 	•

ال تحاول فك هذا املنتج أو تعديله. 	•



عند استخدام هذا املنتج، من املستحسن أن تقوم بخفض مستوى الصوت لتجنب حدوث أذى لألذن، باإلضافة إىل تجنب الخطر الناتج عن عدم القدرة عىل سماع ما يدور حولك. 	•
ال تقم بوضع أي مواد مطاطية أو مصنوعة من الفينيل عىل السطح الخارجي للمنتج لفرتة طويلة. 	•

تتعرض وسادتا األذن للتلف نتيجة التخزين أو االستخدام طويل املدى. 	•
•	 استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف املنتج. ال تستخدم املذيبات أو أي نوع من املواد الكيميائية األخرى. ال تستخدم قطعة قماش تمت معالجتها كيمائيًا ملسح املنتج. لتنظيف وسادتي األذن، قم أوالً 

بإزالتهما من سماعة الرأس ثم اغسلهما بمحلول بارد من مادة منظفة.
عند تثبيت وسادتي األذن، اضغطهما جيًدا فوق سماعتي األذن لضمان  تثبيتهما بشكل آمن. قد يتسبب انفصال إحدى الوسادتني مصادفًة - مع بقاءها داخل األذن - يف وقوع إصابة. 	•

تعليمات االستخدام
.PSP™ قم بإلحاق سماعة الرأس بجهاز التحكم عن بعد ثم قم بتوصيل جهاز التحكم عن بعد بنظام 	1

قم بتثبيت املشبك باملالبس حتى يكون امليكروفون قريبًا من الفم. 	2
حدد سماعة األذن اليرسى واليمنى - أي أن سماعة األذن التي تم تحديدها بالحرف L ستكون لألذن اليرسى أما التي تم تمييزها بالحرف R فستكون لألذن اليمنى. 	3

تتميز سماعة األذن املحددة بحرف R بسلك أطول؛ لذا قم بلف السلك خلف رأسك ثم قم بإدخال سماعة األذن يف األذن اليمنى. 	4
قم بإدخال سماعة األذن األخرى يف األذن اليرسى. 	5

مالحظة
عند توصيل سماعة الرأس داخل األذن وجهاز التحكم عن بعد بنظام PSP-3000، فإن امليكروفون الخاص بسماعة الرأس يبطل ميكروفون نظام ™PSP تلقائيًا. وهكذا، لن يعمل ميكروفون نظام 

.PSP-3000 حتى يتم فصل سماعة الرأس. ويف حالة توصيل سماعة الرأس، استخدم امليكروفون الخاص بها للمحادثات الصوتية بدالً من امليكروفون املضمن مع نظام سلسلة PSP™

املواصفات
1 مرت السلك:	

مقبس صغري )مطيل باللون الذهبي( املقبس:	
17 جراًما تقريبًا )بدون السلك( الوزن:	

5	-	35 درجة مئوية درجة حرارة بيئة التشغيل:	
التصميم واملواصفات قابالن للتغيري بدون إخطار.

الضمان املحدود
نظًرا لوجود ضمان ملدة عام مع نظام ™PSP، فإن هذا الضمان يرسي أيًضا عىل هذا املنتج. لالطالع عىل التفاصيل، الرجاء مراجعة دليل ™PSP أو االتصال بالرقم الخاص بخدمة العمالء، املوجود داخل أي 

.PSP™ دليل خاص بربامج تنسيق

 الرجاء الرجوع إىل دليل ™PSP ملزيد من املعلومات.
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