
االتصال بالشبكة

البداية

توثيق الدعم

صيل كابل
Euro-AV  منفذ تو

إىل منفذ توصيل
USB

USB كبل

إىل منفذ توصيل إدخال الفيديو يف التلفزيون AV كبل سلك التيار املرتدد

AV MULTI OUTمنفذ توصيلAC INمنفذ توصيل

USBمنفذ توصيل

إىل املنفذ

االتصال والضبط

األمان والدعم
 .PS3 بشكل آمن. احرص عىل قراءة هذه الوثيقة قبل استخدام جهاز PS3 يتضمن هذا املستند معلومات حول كيفية استخدام جهاز

تحتوي هذه الوثيقة أيًضا عىل معلومات حول التحكم األبوي.

eu.playstation.com/ps3   لتحديثات برامج الجهاز ُيرجى الرجوع إىل
يوفر لك هذا املوقع أحدث املعلومات حول تحديثات برامج الجهاز.

eu.playstation.com/ps3/support   للدعم ُيرجى الرجوع إىل
يتضمن املوقع الرسمي لدعم املنتج  ®PlayStation أحدث األسئلة واألجوبة حول منتجك.

eu.playstation.com/ps3/support/manuals   دليل املستخدم عرب اإلنرتنت
PS3 يحتوي هذا الدليل عىل معلومات حول كيفية استخدام جهاز

يمكنك أيًضا الرجوع إىل      (Network) (شبكة)        (Online Instruction Manuals) (دالئل التعليمات اإللكرتونية).

االتصال بالشبكة الالسلكية

 التحويل بني
 الحروف الكبرية

 والصغرية

حذف أدخل الرموز ثم 
حدد خروج إلنهاء 

لوحة املفاتيح

إىل خط شبكة اإلنرتنتكبل إيثرنت

االتصال باستخدام شبكة سلكية

 PS3 وّصل كبل إيثرنت (ُيباع منفصال) بجهاز

حدد [Easy] (سهل).
تحقق من صحة اإلعدادات ومن ثم قم بحفظها.

املوجه

(Network Settings)           (إعدادات) (Settings)        حدد
(إعدادات الشبكة)     [Internet Connection Settings] (إعدادات االتصال باإلنرتنت)

DSL جهاز دخول شبكة  مثل مودم

مؤخرة الجهاز

LANمنفذ توصيل

HDMI OUTمنفذ توصيل

AC INمنفذ توصيل

AV MULTI OUTمنفذ توصيل

منفذ توصيل
(اإلخراج الرقمي) (الضوئي)

DIGITAL OUT (OPTICAL)

* يعمل الزران L3 و R3 عند الضغط عىل الذراعني

DUALSHOCK®3 وحدة التحكم الالسلكية

*L3الذراع األيرس/ زر

SELECT   (تحديد)   زر

L2 زر L1 زر

أزرار االتجاهات

USBمنفذ توصيل

زر START (البدء)

R2 زر R1 زر

R3 الذراع األيمن/ زر *

مؤرشات املنافذ

XMB لعرض قائمة  :PS زر
لتشغيل/ إيقاف النظام

الخروج من اللعبة

زر '      : إللغاء العملية

زر '      : عرض قائمة الخيارات/ لوحة التحكم

زر '      : لتأكيد العنرص املحدد

واجهة الجهاز

أخرض داكن/ الجهاز قيد التشغيل
أخرض وامض/ يتم إيقاف تشغيل الجهاز

أحمر داكن/ إيقاف الجهاز (يف وضع االستعداد)

غطاء محرك األقراص املضغوطة

زر الطاقة/مؤرش الطاقة

منافذ توصيل USB (فتح) زر

دليل البدء الرسيع
CECH-4303A/CECH-4303C/CECH-4304A/CECH-4304C الفئة 7025113

أدخل القرص بحيث يكون جانب امللصق ألعىل.

الفئة

XMB (XrossMediaBar) قائمة  

تشغيل محتوى محرك األقراص املطغوطة

ل جهاز ™PS3 بالتلفزيون وص�

ل التلفزيون ثم حدد اإلدخال املناسب شغ�
.PS3  اضغط عىل "زر التشغيل" لتشغيل جهاز

اضغط عىل زر PS يف وحدة التحكم الالسلكية
اتبع التعليمات التي ُتعرض عىل الشاشة لُتجرّي عملية الضبط األويل

للحصول عىل إخراج عايل الجودة، عليك بتوصيل التلفزيون بجهاز PS3 مستخدًما كبل HDMI (ُيباع منفصالً)

 ،PS3 يف حالة عدم عرض الفيديو، عليك أن توقف تشغيل جهاز
ثم شغله مرة أخرى من خالل الضغط  عىل زر التشغيل لخمس ثواٍن عىل األقل (حتى ُيصدر الجهاز صفارة قصرية)

رص
العن

افتح غطاء محرك األقراص املطغوطة ثم أدخل القرص. 

اسحب غطاء محرك األقراص املطغوطة لتغلقه.
عند إغالقك لغطاء محرك األقراص املطغوطة، سوف يبدأ تشغيل القرص تلقائيًا، فإن لم يفعل، فعليك أن تحدد

أيقونة للقرص من قائمة XMB، ثم اضغط بعد ذلك عىل زر     .

لفتح غطاء محرك األقراص املطغوطة، يمكنك أن تضغط عىل زر      (فتح) أو سحب غطاء محرك األقراص املطغوطة يدوًيا إىل جهة اليسار.

إليقاف تشغيل لعبة، اضغط عىل زر PS يف وحدة التحكم ثم حدد      (Quit Game) (الخروج من اللعبة).إليقاف تشغيل األقراص األخرى، اضغط عىل زر      يف 
وحدة التحكم.

يتم حفظ البيانات املحفوظة لربنامج تنسيق PlayStation®3 يف مساحة تخزين النظام. لعرض البيانات، ُيرجى  االنتقال إىل         (Game) (لعبة)             
(PS3 أداة البيانات املحفوظ) (Saved Data Utility PS3)

PSNSM استخدام
توفر لك PSNSM وصوالً فورًيا لعدة خدمات متنوعة، منها اللعب عىل شبكة اإلنرتنت وتنزيل األلعاب واألفالم واملحتويات

من عىل        (PlayStation®Store) (متجر ®PlayStation) وبرامج الدردشة من قائمة       (Friends) (أصدقاء). 
(Sign Up)      إلنشاء حساب، حدد .Sony Entertainment Network  يجب أن يكون لديك حساب ،PSNSM الستخدام

 (تسجيل) من قائمة        (PSNSM)، ثم اتبع التعليمات التي تظهر عىل الشاشة.
إّن خدمتي PSNSM وPlayStation®Store غري متوفرتان يف كل اللغات والبلدان، راجع 

eu.playstation.com/legal للحصول عىل تفاصيل. يجب توفر اتصال نت رسيع لالتصال بالشبكة. املستخدم مسئول
 عن رسوم اإلنرتنت. يجب أن يكون عمر املستخدم  7 سنوات أو أكثر، كما يجب أن يقدم املستخدمون دون سن 18 سنة موافقة

 األبوين. تطبق الرسوم عىل بعض املحتويات و/أو الخدمات. يتوفر التسجيل من خالل مستعرض الويب عىل املوقع
 .eu.playstation.com

إىل خط شبكة اإلنرتنت

جهاز دخول شبكة  مثل مودم DSLموجة السلكي (نقطة وصول)

حدد        (Settings) (إعدادات)              (Network Settings) (إعدادات الشبكة) 
[Internet Connection Settings] (إعدادات االتصال  اإلنرتنت)

حدد  [Easy] (سهل)     [Wireless] (السلكي)     [Scan] (بحث)
حدد نقطة الوصول التي تريد استخدامها.

تأكد أن SSID صحيح ثم اضغط عىل الزر الصحيح.
حدد نوع مفتاح التشفري.

تحقق من صحة اإلعدادات ومن ثم قم بحفظها.

أدخل مفتاح التشفري.
اضغط عىل الزر    لعرض لوحة املفاتيح.

أدخل مفتاح التشفري ثم حدد [Enter] (إدخال)

قد يخضع التصميم ومواصفات الجهاز للتغيري من دون إخطار مسبق. إن املعلومات الواردة يف هذا الدليل عرضة للتغيري من دون إشعار.
تعد ”    ” و ”PlayStation“ و ”DUALSHOCK” و ”     ”  و ”                    ”  و ”    ” عالمات تجارية مسجلة لرشكة 

Sony Computer Entertainment Inc. كما تعترب ”             ” و ”             ” عالمات تجارية للرشكة عينها.
تعد "xross media bar" و "XMB" عالمتني تجاريتني

 .Sony Computer Entertainment Inc ورشكة Sony Corporation لرشكة
تعد "Sony Entertainment Network" عالمة تجارية للرشكة عينها.

 ،Sony Corporation و  "     " عالمتني تجاريتني مسجلتني لرشكة  "SONY" تعترب
كما أن Sony Entertainment Network هى عالمة مسجلة لنفس الرشكة.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks 
or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
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