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األمان والدعم

تحتوي هذه الوثيقة على معلومات حول التحكم األبوي.

CECH-4304A
7025121

تحذير
لتفادي التعرض لصدمة كهربية ،تجنب فتح علبة الجهاز.
اترك أعمال الصيانة للفنيين المؤهلين فقط.
تنبيه
قد يؤدي استخدام أدوات التحكم أو القيام بعمليات ضبط
أو اجراءات بخالف المحددة في هذا الدليل إلى التعرض
إلشعاع خطير.
يزيد استخدام األدوات البصرية مع هذا المنتج من احتمال
إصابة العين.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1 PRODUKT

تم تصنيف هذا الجهاز كمنتج ليزر من الفئة  1بموجب
.IEC60825-1:2007

2

تم تصنيع هذا المنتج بواسطة أو بالنيابة عن شركة Sony Computer Entertainment Inc.,
.1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan

النوبات الناتجة عن االستثارة الضوئية (صرع
الحساسية الضوئية)
عليك استشارة الطبيب قبل اللعب ،إذا كنت مصاب ًا بحالة من الصرع أو كنت تعاني من نوبات
من هذا المرض .قد يصاب بعض األشخاص بألم في العين أو عدم وضوح الرؤية أو الصداع
النصفي أو ارتجاف العضالت أو التشنج أو فقدان الذاكرة المؤقت أو فقدان الوعي أو فقدان
اإلحساس بالمكان أو الزمان عند تعرضهم لألضواء الوامضة أو البراقة أو أي مثير ضوئي آخر
ينبعث من شاشة التلفزيون أو أثناء ألعاب الفيديو .في حالة إصابتك بأي من األعراض الوارد ذكرها
أعاله أثناء اللعب ،عليك التوقف فورًا عن استخدام الجهاز واستشارة الطبيب.

توقف عن اللعب فورًا إذا شعرت باألعراض التالية

إضافة إلى األعراض السابقة ,إذا شعرت أثناء اللعب بالصداع أو النعاس ،أو الغثيان ،أو اإلرهاق ،أو
ما شابه من اإلعياء الحركي ،أو إذا شعرت بألم أو إزعاج في أي جزء من الجسم كالعينين أو
األذنين أو اليدين أو الذراعين ،أو القدمين فتوقف فورًا .وإذا استمرت الحالة ،فاستشر الطبيب.

الموجات الالسلكية
قد تؤثر الموجات الالسلكية على األجهزة اإللكترونية أو األجهزة الطبية (كجهاز ضبط نبضات
القلب مثال ً) وقد تلحق بها الخلل أو تنجم عنها إصابات.
ˎ ˎفي حالة استخدامك لجهاز ضبط نبضات القلب أو غيره من األجهزة األخرى ،عليك
باستشارة الطبيب أو الجهة المصنعة للجهاز الطبي قبل استخدام وظيفة الشبكة
الالسلكية ( Bluetooth®والشبكة الالسلكية .)LAN
ˎ ˎال تستخدم وظيفة الشبكة الالسلكية في المواقع التالية :
–المناطق التي يحظر فيها استخدام الشبكة الالسلكية مثل المستشفيات .يجب عليك
االلتزام باللوائح الخاصة بالمؤسسات الطبية عند استخدام النظام داخل مبانيها.
–المناطق القريبة من آالت تنبيه الحرائق والبوابات اآللية وغيرها من األجهزة تلقائية
التشغيل.

صور ثالثية األبعاد
قد يعاني بعض من الناس من الشعور باإلرهاق (على سبيل المثال ،الشعور بإجهاد العين أو
تعبها أو الغثيان) وهم يشاهدون صور الفيديو ثالثية األبعاد أو اللعب بألعاب الفيديو مجسمة
الصور ثالثية األبعاد عبر أجهزة التلفزيون ثالثية األبعاد .فإذا ما انتابك ذلك الشعور ،يحب عليك
التوقف على الفور عن مشاهدة التلفزيون إلى أن يزول ذلك اإلرهاق.
ونحن بصفة عامة نوصيك بتجنب استخدام جهاز  PlayStation®3لفترة طويلة حيث ينبغي
عليك أخذ  15دقيقة كقسط من الراحة خالل كل ساعة من اللعب .ومع ذلك ،فإن طول أو معدل
تكرار قسط الراحة الذي ينبغي عليك أخذه يختلف من شخص إلى آخر ،وذلك عند تشغيل
ألعاب الفيديو مجسمة الصور ثالثية األبعاد أو عند مشاهدة الفيديو ثالثي األبعاد  -وبالتالي
يرجي أخذ أقساط من الراحة كافية لتجنبك الشعور باإلرهاق .وفي حالة استمرار تلك األعراض،
يرجي استشارة الطبيب الخاص بك.
وبالنسبة لألطفال صغار السن (السيما أولئك الذين دون الست سنوات) فإن الرؤية لديهم ال تزال
غير مكتملة النمو .وبالتالي يرجى استشارة الطبيب أو أخصائي العيون الخاص بأطفالك قبل
السماح لهم بمشاهدة صور الفيديو ثالثية األبعاد أو تشغيل ألعاب الفيديو مجسمة الصور
ثالثية األبعاد .ويجب على الكبار مراقبة األطفال الصغار ليتأكدوا من التزامهم بالتوصيات
الواردة أعاله.
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برامج النظام
يخضع استخدام برامج النظام المضمنة مع هذا المنتج لشروط الترخيص الملزمة.
يُرجى الرجوع إلى
 http://www.scei.co.jp/ps3-eula/لمزيد من المعلومات.
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االحتياطات

ˎ

يُرجى قراءة التعليمات الواردة قراءة وافية قبل االستخدام ،وعليك أن تحتفظ بها للرجوع
إليها مستقبالً.

السالمة
هذا الجهاز مصمم لتحقيق أعلى درجات السالمة .ومع ذلك ،فشأنه شأن أي جهاز كهربي آخر،
إذا لم يستخدم بطريقة مالئمة ،فقد يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية أو إصابة
شخصية .لضمان تشغيل الجهاز بدون وقوع حوادث ،اتبع اإلرشادات التالية:
ˎ ˎالتزم بكل التحذيرات واالحتياطات والتعليمات.
ˎ ˎافحص سلك التيار المتردد بشكل دوري للكشف عن التلف أو تراكم غبار على قابس
التيار الكهربي أو مأخذ الكهرباء.
ˎ ˎتوقف عن استخدام الجهاز وافصل سلك التيار المتردد من مأخذ الكهرباء وافصل أي
أسالك أخرى في الحال ،إذا كان الجهاز يعمل بطريقة غير طبيعية أو انبعث منه
أصوات أو روائح غير عادية أو أصبح ساخنًا ج ًدا لدرجة أنك ال تستطيع لمسه.
ˎ ˎيرجى االتصال بخط خدمة عمالء PlayStation®والموجود بأدلة برامج
PlayStation®3.

ˎ

ˎ

ˎ
ˎ
ˎ

ˎ
ˎ

ˎ

استخدام الجهاز والتعامل معه
ˎ

ˎ

ˎ
ˎ

ˎ
ˎ

ˎالتستخدم النظام في غرفة مغلقة أو أية أماكن قد تتراكم فيها الحرارة .فقد يترتب
على ذلك تعرض النظام للسخونة الزائدة وقد ينجم عنه نشوب حريق أو التعرض
إلصابة أو تعطل النظام.
ˎفي حالة ارتفاع درجة الحرارة الداخلية بالنظام ،يومض مؤشر الطاقة في النظام
باألحمر واألخضر بالتبادل .في هذه الحالة ،أوقف تشغيل النظام واتركه دون استخدام
لفترة .وبعد أن يبرد النظام ،انقله إلى مكان جيد التهوية ،ثم استأنف تشغيله.
ˎاستخدمه في منطقة جيدة اإلضاءة وابتعد عن شاشة التلفزيون بمسافة آمنة.
قسطا من الراحة
ˎتجنب استخدام نظام PS3™لفترات زمنية طويلة .البد أن تنال
ً
لمدة  15دقيقة بعد كل ساعة من اللعب.
ˎتجنب اللعب عندما تكون متع ًبا أو بحاجة إلى النوم.
ˎتوقف عن استخدام الجهاز على الفور إذا بدأت في اإلحساس بالتعب أو إذا أحسست
بعدم الراحة أو ألم في اليدين أو الذراعين أثناء استخدام الوحدة الالسلكية .إذا
استمرت الحالة ،استشر الطبيب.

ˎ

ˎ

ˎ

ˎ

ˎ

ˎإذا كنت تعاني من أي مشكلة من المشاكل الصحية التالية ،فعليك التوقف فورًا عن
استخدام هذا الجهاز .إذا استمرت األعراض في الظهور ،فاستشر الطبيب.
– الدوار أو الغثيان أو اإلعياء أو أي أعراض مشابهة للدوار.
– الشعور بتعب أو ألم في أي عضو من أعضاء الجسم مثل العينين أو األذنين أو اليدين
أو الذراعين.
ˎاحتفظ بالجهاز والملحقات ،بما في ذلك روابط الكبالت وأدوات تثبيتها ،بعي ًدا عن
متناول األطفال الصغار.
ˎال تقم بتوصيل كبالت أخرى غير كبل  USBأثناء تشغيل الجهاز (يضيء مؤشر الطاقة
باللون األخضر الداكن).
ˎال تلمس الجهاز أو الملحقات أو األسالك الموصلة أثناء العواصف الكهربية.
ˎال تستخدم الجهاز أو ملحقاته بالقرب من الماء.
ˎال تسمح بدخول السوائل أو الجزيئات الصغيرة أو األجسام الغريبة في الجهاز
أو ملحقاته.
ˎال تلمس موصالت الجهاز أو ملحقاته.
ˎال تعرض الجهاز أو ملحقاته للغبار أو الدخان أو البخار .كذلك ،ال تضع الجهاز في
منطقة بها غبار شديدة أو دخان سجائر .فالغبار ومخلفات التدخين المتراكمة على
المكونات الداخلية (مثل العدسة) يمكن أن تؤدي إلى تعطل الجهاز.
ˎال تضع الجهاز في وضع غير الوضع الرأسي أو األفقي .عند وضع الجهاز في الوضع
الرأسي ،استخدم الحامل الرأسي (يباع بشكل منفصل) لهذا الموديل من الجهاز.
أيضا :ال تغير الوضع والجهاز قيد التشغيل.
ً
ˎتوخ الحذر عند حمل الجهاز .إذا لم تمسك بالجهاز جي ًدا؛ فقد يسقط مما يؤدي إلى
احتمال تلفه أو اصابتك.
ˎاحرص على إبقاء غطاء محرك األقراص المضغوطة مغلقً ا إال عند إدخال أو إخراج
األقراص الصلبة .قد يؤدي ترك غطاء محرك األقراص مضغوطة مفتو ًحا إلى تعطيل أو
إتالف المكونات الداخلية (العدسات على سبيل المثال) أو قد يؤدي إلى حدوث قصور
وظيفي في عمل الجهاز.
ˎاحرص على أال تضغط بيديك أو أصابعك عند غلق غطاء محرك األقراص المضغوطة،
فذلك قد يعرضك لألذى أو قد يكون سب ًبا في حدوث قصور وظيفي في عمل الجهاز.
ˎال تلمس األقراص المضغوطة عند دورانها ،فذلك قد يعرضك لألذى أو قد يُتلف القرص
أو قد يؤدي إلى حدوث قصور وظيفي في عمل الجهاز.
ˎال تحرك الجهاز أو تغير وضعه إذا كان القرص داخالً .فقد يؤدي االهتزاز إلى خدش
القرص أو الجهاز.
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ˎ

ˎ

ˎ
ˎ

ˎ

ˎ

ˎال توقف تشغيل الجهاز أثناء حفظ البيانات عليه أو تحميلها من مساحة تخزين
النظام.
ˎال تحرك الجهاز أو تغير وضعه عندما يكون مؤشر الطاقة أخضر أو يومض باألخضر.
فقد يؤدي االهتزاز إلى فقد البيانات أو تلف الجهاز أو حدوث ضرر به.
ˎال تقف على الجهاز وال تضع عليه شيئًا ،وال تجمع الجهاز مع أجهزة أخرى.
ˎال تضع الجهاز والملحقات الموصلة به على األرض أو في مكان يجعلها تتسبب في
وقوع أحد األشخاص أو تعثره.
ˎال تسمح ألي شخص بلمس الجهاز أو الهواء المنبعث من فتحات التهوية بالجهاز
لمدة طويلة أثناء تشغيله .فقد يؤدي التالمس لفترة طويلة تحت هذه الظروف إلى
اإلصابة بحروق من الدرجة المنخفضة.
ˎعند توصيل الجهاز بتلفزيون بالزما أو بشاشة عرض* ال تترك صورة ثابتة على شاشة
التلفزيون لفترة طويلة الحتمال أن يتسبب ذلك في ترك صورة باهتة على الشاشة
بشكل دائم.

مالحظات األمان عند استخدام وحدة التحكم الالسلكية
*DUALSHOCK®3
ˎ

ˎ

*باستثناء أنواع شاشة LCD

ˎ

ˎ

دائما على إغالق الغطاء عند عدم استخدامه وذلك كي تحول دون دخول الغبار
ˎاحرص ً
إليه أو تعرضه للتلف العرضي.
ˎيفضل أن يراقب الوالدان األطفال أثناء اللعب عبر اإلنترنت ضمان ًا لالستخدام اآلمن
والجيد لإلنترنت .لمزيد من التفاصيل ،راجع .http://www.ps-playsafeonline.com

حاالت التخزين
ˎ

ˎ

ˎ

ˎال تعرض الجهاز وملحقاته إلى درجات الحرارة المرتفعة أو الرطوبة العالية أو ضوء
الشمس المباشر.
ˎال ترفع حرارة النظام بواسطة معدات المطبخ أو التدفئة ،كالمجفف مثالً .فقد يؤدي
هذا األمر إلى نشوب حريق أو وقوع إصابات أو عطل في الجهاز.
ˎال تضع الجهاز أو ملحقاته على سطح مائل أو غير ثابت أو عرضة لالهتزاز.

نبذة حول جهاز USB
في حال ظهور الرسالة ( An unknown USB device has been connectedتم التعرف على جهاز
 USBغير معروف) على الشاشة ،فقد يرجع ذلك إلى سبب من األسباب التالية:
ˎ ˎال يتوافق جهاز  USBمع النظام.
ˎ ˎال يتوافق جهاز  USBسوى مع بعض البرامج المعينة.
ˎ ˎتوصيل أكثر من جهاز  USBواحد إلى موزع .USB
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ˎال تستخدم وظيفة االهتزاز إذا كنت تعاني من أي اعتالل أو جروح بالعظام أو المفاصل
أو عضالت اليدين أو الذراعين .إذا كنت تعاني من اعتالل أو جروح ،ال تقم بتشغيل تلك
األلعاب باستخدام وحدة التحكم الالسلكية  DUALSHOCK®3ما لم يتم ضبط
وظيفة االهتزاز على [( ]Offإيقاف).
ˎعند استخدام وظيفة استشعار الحركة بواسطة وحدة التحكم الالسلكية ،انتبه
للنقاط التالية .في حالة ارتطام وحدة التحكم الالسلكية بشخص أو جسم ما ،قد
يتسبب ذلك في التعرض إلى إصابة إصابة أو تلف غير مقصود.
–قبل استخدام وظيفة استشعار الحركة ،تأكد من توفر مساحة كافية لحرية الحركة.
–أمسك بوحدة التحكم الالسلكية جي ًدا لمنع انزالقها من قبضتك فتتلف أو تسبب
لك اإلصابة.
–عند استخدام وحدة التحكم الالسلكية مع كبل  USBتأكد من عدم احتمال ارتطام
الكبل بشخص أوشيء ،وال تسحب الكبل من نظام ™ PS3أثناء اللعب.

* تطبق هذه المالحظات على وحدات التحكم األخرى.

فتحات التهوية
ال تسد أي فتحة تهوية .وحفاظً ا على التهوية الجيدة ،اتبع اإلرشادات التالية:
ˎ ˎضع الجهاز على بعد  10سم من الجدار على األقل.
ˎ ˎال تضع الجهاز على سجادة أو بطانية ذات أنسجة طويلة.
ˎ ˎال تضع الجهاز في مكان ضيق أو مقيد.
ˎ ˎال تغطه بالقماش.
ˎ ˎال تسمح بتراكم الغبار على الفتحات.

استخدام سلك التيار المتردد
ˎ

ˎضمان ًا لالستخدام اآلمن ,افحص سلك التيار المتردد بانتظام .في حالة تلفه ،أوقف
االستخدام على الفور ،واتصل بفريق خدمة العمالء المناسب ألجهزة PlayStation®
والذي تتوفر معلومات عنه داخل كل دليل للبرامج المصممة لالستخدام
مع .PlayStation®3

ˎ
ˎ
ˎ

ˎ
ˎ
ˎ

ˎ

ˎ

ˎال تستخدم سلك طاقة غير سلك التيار المتردد المرفق .ال تعبث في السلك.
ˎال تلمس مأخذ سلك التيار المتردد بأيد مبتلة.
ˎعليك بحماية سلك التيار المتردد من التعرض للمشي فوقه أو ثقبه خاصة عند
القوابس ومستقبالت التوصيل ونقطة خروج السلك من الجهاز.
ˎتجنب وضع أشياء ثقيلة على السلك.
ˎال تضع سلك التيار المتردد بالقرب من جهاز تسخين ،وال تعرضه للحرارة.
ˎال تسمح بتراكم الغبار أو العناصر الغريبة حول منفذ توصيل  .AC INقبل توصيل سلك
التيار المتردد؛ تأكد أنه ال توجد غبار أو مواد غريبة ،أو على قابس التيار أو طرف توصيل
السلك أو منفذ الكهرباء أو منفذ توصيل  AC INفي مؤخرة الجهاز .في حالة اتساخ
القابس أو الموصل؛ امسحه بقطعة قماش جافة قبل التوصيل.
ˎافصل سلك التيار المتردد من المنفذ الكهربائي قبل تنظيف الجهاز أو نقله أو عند
وجود نية بعدم استخدام الجهاز لفترة طويلة .عند إلغاء التوصيل ،اسحب سلك التيار
المتردد من القابس مع السحب بشكل مستقيم من منفذ الكهرباء .ال تسحب أب ًدا من
السلك وال تسحب بزاوية.
ˎال تصل سلك التيار المتردد بمحول أو عاكس جهد كهربي .قد تتراكم الحرارة داخل
الجهاز نتيجة لتوصيل سلك التيار المتردد بمحول الجهد عند التجول من مكان آلخر أو
توصيله بعاكس لكي يستخدم في السيارة ،مما قد يؤدي إلى احتراق الجهاز أو تعطله.

عدم فك الجهاز أو الملحقات أو تعديلهما مطلقً ا
استخدم نظام PS3™وملحقاته وفقً ا للتعليمات الموضحة في وثائق الملف .ال يوجد ترخيص
لتحليل الجهاز أو تعديله أو تحليل مكونات الدوائر به أو استخدامها .التعديل غير المصرح به
في النظام يبطل الضمان .ال توجد مكونات داخل نظام ™ PS3قابلة للصيانة من قبل
المستخدم( .يمكن إزالة محرك األقراص الثابت واستبداله ولكن ال يمكن فكه أو تعديله) .عالوةً
على ذلك؛ ينطوي ذلك على خطورة التعرض لشعاع الليزر باإلضافة إلى خطر التعرض لصدمات
كهربية.

الشبكة
ˎ
ˎ

ˎيجب توفر اتصال إنترنت سريع لالتصال بالشبكة.
ˎالمستخدم مسؤول عن رسوم اإلنترنت .لمعرفة التفاصيل؛ راجع المعلومات الواردة
في عقد الصيانة أو اتصل بمزود خدمة اإلنترنت.

ˎ

ˎاستخدم كابل إيثرنت متوافقً ا مع شبكات  10BASE-Tأو  100BASE-TXأو
 .1000BASE-Tال تستخدم أسالك خطوط هاتفية منزلية قياسية ،وال كابالت من أنواع
غير المذكورة هنا .فاستخدام سلك خطأ قد يسبب تدفق تيار كهربي أكثر من الالزم
خالل منفذ توصيل الشبكة  ،LANوالذي قد يؤدي إلى تراكم الحرارة أو نشوب الحرائق
أو تعطل وظيفة الشبكة.

وظيفة الشبكة الالسلكية
ˎ

ˎ

ˎنطاق  2.4جيجاهرتز من الموجات الالسلكية المستخدم في ميزة االتصال عبر
الشبكة الالسلكية بهذا المنتج هو نطاق تشترك فيه أجهزة عديدة .وقد صمم هذا
المنتج لتقليل تأثير األجهزة األخرى التي تستخدم نفس النطاق إلى الحد األدنى .ومع
ذلك ،في بعض الحاالت ،قد يؤدي التداخل مع األجهزة األخرى إلى تقليل سرعة االتصال
أو تقصير نطاق اإلشارة أو إنهاء االتصال على نحو غير متوقع.
ˎعند استخدام وظيفة المسح في نظام PS3™الختيار نقطة وصول السلكية؛ فقد
يتم عرض نقاط الوصول غير المعدة لالستخدام العام .ال تتصل إال بنقطة الوصول
التي سمح لك باستخدامها ،أو تلك المتوفرة عبر شبكة السلكية عامة أو خدمة
نقطة الوصول الالسلكية.

AR

تكاثف الرطوبة
في حالة نقل الجهاز أو القرص مباشرة من مكان بارد إلى آخر دافئ؛ فقد تتكثف الرطوبة على
العدسة داخل أو على القرص .إذا حدث ذلك؛ فقد ال يعمل الجهاز بشكل صحيح .في هذه
الحالة؛ أخرج القرص وأوقف تشغيل الجهاز وافصل النظام .ال تعد القرص حتى تتبخر الرطوبة
(قد يستغرق ذلك عدة ساعات) .إذا لم يعمل الجهاز بشكل صحيح ،يرجى االتصال بخط
مساعدة خدمة عمالء ® PlayStationالمناسب والذي يمكن العثور عليه داخل كل أدلة
برامج .PlayStation®3

حماية العدسات والمنطقة المحيطة بها
أي من األجزاء التي
تجنب لمس العدسات التي توجد داخل غطاء محرك األقراص المضغوطة أو ٍ
تحيط بها .وإذا أردت أن تحمي العدسات من تسرب الغبار إليها ،احرص على إبقاء غطاء محرك
األقراص المضغوطة مغلقً ا ما عدا عند إدخال أو إخراج األقراص .في حال اتساخ العدسات أو
لمس األجزاء التي تحيط بها ،فذلك قد يؤدي إلى حدوث خلل وظيفي في عمل الجهاز.
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التنظيف

األقراص

افصل سلك التيار المتردد من المنفذ الكهربي قبل تنظيف الجهاز أو الملحقات الموصلة به
حفاظً ا على السالمة.

مالحظة بشأن التوافق

األسطح الخارجية (الغطاءالبالستيكي للجهاز ووحدة التحكم
الالسلكية)

اتبع التعليمات أدناه للمساعدة في منع تلف أسطح األجهزة الخارجية أو تغير ألوانها.
ˎ ˎامسح الشاشة بقطعة قماش ناعمة جافة.
ˎ ˎال تستخدم مبيدات وال مواد طيارة.
ˎ ˎال تضع أي مواد من المطاط أو من الفينيل على الجزء الخارجي من الجهاز
لفترات طويلة.
ˎ ˎال تستخدم المذيبات أو المواد الكيماوية األخرى .ال تمسح بقطعة قماش
معالجة كيماويًا.

فتحات التهوية

عند تراكم الغبار على فتحات تهوية الجهاز؛ تخلص من هذا الغبار باستخدام مكنسة كهربائية
منخفضة الطاقة.

الموصالت

ال تستخدم موصالت الجهاز أو سلك التيار المتردد في حالة عدم نظافتها .فقد يعوق
استخدامها وهي غير نظيفة سريان التيار الكهربي .تخلص من الغبار بقطعة قماش جافة.
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قد يكون للمنطقة قيود على بعض الوسائط وقد ال تتوافق مع النظام .راجع عبوة الوسائط
للتفاصيل.

التعامل

قد تؤدي بصمات األصابع أو الغبار أو األوساخ أو الخدوش التي قد يتعرض لها القرص الصلب إلى
تشويش الصورة أو تقليل جودة الصوت .لذا عليك أن تحرص على ما يلي.
ˎ ˎال تلمس سطح القرص المضغوط أثناء التعامل معه.
شريطا على األقراص ،وال تكتب عليها.
ˎ ˎال تلصق ورقًا أو
ً

التخزين
ˎ

ˎ

ˎال تعرض األقراص إلى درجات الحرارة المرتفعة أو الرطوبة العالية أو ضوء
الشمس المباشر.
ˎفي حالة عدم استخدام األقراص لفترة طويلة ،احتفظ بها في علبها .وقد يؤدي تجميع
األقراص دون علب أو تخزينها مائلة إلى اعوجاجها.

طريقة التنظيف
ˎ

ˎ

نظف األقراص باستخدام قطعة قماش ناعمة مع
ˎ ّ
المسح برفق من المركز إلى الخارج.
ˎال تستخدم المذيبات أو منظفات التسجيالت
أو الرش المضاد لإلستاتيكية أو الكيماويات
األخرى ألنها قد تتلف األقراص.

استخدام وحدة التحكم الالسلكية
السلكيا .الستخدامها ،يجب أن تكون
عند فصل كبل  ،USBيمكنك استخدام وحدة التحكم
ً
بطارية وحدة التحكم مشحونة .يمكنك التعرف على مستوى شحن البطارية على الشاشة
وذلك من خالل الضغط على الزر  PSلثانية واحدة على األقل.

تنبيه

تجنب استخدام البطاريات التالفة أو بطاريات الليثون أيون المتسربة .ففي حال تسرب
السائل الداخلي للبطارية ،يجب عليك على الفور عدم استخدام المنتج والتواصل مع
الدعم الفني للمساعدة .في حال وصول السائل إلى مالبسك أو جلدك أو عينيك ،حينها
مستخدما الماء النظيف واستشارة طبيبك
يجب عليك غسل الجزء المتأثر على الفور
ً
الخاص بعد ذلك ،فقد يُؤدي سائل البطارية إلى العمى.

إقران وحدة التحكم بجهاز ™PS3
عند استخدامك لوحدة التحكم للمرة األولى ،يجب عليك أوال ً أن تُقرن جهاز ™ PS3مع وحدة
مستخدما كبل
توصل وحدة التحكم بالجهاز
التحكم .للقيام بعملية إقران األجهزة ،عليك أن ِّ
ً
 USBثم الضغط بعد ذلك على الزر .PS
عند استخدام وحدتين تحكم أو أكثر ،حينها يجب عليك أن تُقرن كل واحدة على
حدة مع جهاز ™.PS3

شحن البطارية
مستخدما كبل  USBمع
وصل وحدة التحكم بالجهاز
لشحن بطارية وحدة التحكمِّ ،
ً
تشغيل الجهاز.

نصيحة
قم بعملية الشحن في بيئة تترواح فيها درجة الحرارة بين  10درجة مئوية و 30درجة مئوية ،وذلك ألن
عملية الشحن قد ال تتم بكفاءة إذا ما تمت في بيئات مغايرة.

عمر بطارية وحدة التحكم الالسلكية
تدريجيا باالستعمال المتكرر
للبطارية عمر افتراضي محدد .حيث تقل فترة تشغيل البطارية
ً
وبمرور الوقت.

نصيحة

AR

كما يختلف عمر البطارية تبعً ا لطريقة التخزين ،وحالة االستخدام والبيئة وعوامل أخرى.

التخزين
تماما مرة كل
إذا لم تكن وحدة التحكم الالسلكية ستستخدم لفترة طويلة ،يوصى بشحنها ً
سنة على األقل حفاظً ا على البطارية.

نصيحة
يمكنك توصيل سبع وحدات تحكم معً ا بالجهاز.
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التحكم األبوي
يحتوي نظام ™ PS3على ميزة التحكم األبوي .ويمكن استخدام هذه الميزة لتعيين كلمة مرور
ومنع تشغيل أي مواد يحظرها مستوى التحكم األبوي (األلعاب والفيديو وغيرها) .ويؤدي تعيين
مستوى التحكم األبوي في النظام إلى منع األطفال من تشغيل المحتوى المحظور.

تغيير إعدادات األمان
يمكن تحديد مستوى التحكم األبوي لأللعاب وأقراص ™ Blu-rayأو أي محتوى آخر ضمن
(( )Settingsإعدادات)
(( )Security Settingsإعدادات األمان).
يجب إدخال كلمة المرور لتغيير إعدادات التحكم األبوي .يمكن تعيين كلمة المرور ضمن
(( )Security Settingsإعدادات األمان) [( ]Change Passwordتغيير كلمة المرور) .كلمة
المرور االفتراضية مضبوطة على ”.”0000

مستويات التحكم األبوي في األلعاب
(Security
يمكن ضبط مستوى التحكم األبوي لأللعاب ضمن
( )Settingsإعدادات األمان) [[ ]Parental Controlالتحكم األبوي] .اختر [[ ]Offإيقاف]
أو واح ًدا من  11مستوى.
Off
إيقاف

تشغيل أي محتوى بغض النظر عن مستوى التحكم األبوي.

11-1

ضبط مستوى التحكم األبوي بنا ًء على العدد .الحظ أن الرقم األقل يعني تقييدًا أكثر.

تحدد مستويات التحكم األبوي لكل من نظام PS3™والمحتوى إمكانية تشغيل مواد المحتوى من عدمه.
مثال :إذا تم تعيين مستوى التحكم األبوي للجهاز على  ،7يمكن تشغيل محتوى من المستوى  1إلى 7
على النظام .لمزيد من التفاصيل ،قم بزيارة .http://www.ps-playsafeonline.com
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إعدادات األمان األخرى
يمكن ضبط قيود التحكم األبوي على محتوى غير األلعاب ضمن
(( )Security Settingsإعدادات األمان) ،كما هو موضح أدناه.
(التحكم األبوي ألقراص )BD
BD - Parental Control

عند تشغيل قرص  BDبه إعدادات التحكم األبوي؛ يتم
تقييد التشغيل وفقً ا للعمر الذي حددته .وكلما قل
الضبط ،أصبحت القيود أكثر صرامة.

(التحكم األبوي ألقراص )DVD
DVD - parental control

عند تشغيل قرص  DVDبه إعدادات التحكم األبوي ،يتم
تقييد التشغيل وفقً ا للمستوى الذي حددته .اختر []Off
[إيقاف] أو احدًا من ثمانية مستويات .وكلما قل الرقم
أصبحت القيود أكثر صرامة.

Internet Browser
( Start Controlتحكم بدء مستعرض
اإلنترنت)

تقييد إمكانية بدء ( Internet Browserمستعرض
اإلنترنت) بكلمة مرور.

نصيحة
قد تختلف خيارات قائمة إعدادات األمان تبعً ا إلصدار برنامج النظام المستخدم .لمعرفة أحدث المعلومات،
راجع دليل المستخدم اإللكتروني (.(eu.playstation.com/ps3/support/manuals/

المواصفات

تثبيت محرك أقراص ثابت
لتثبيت محرك أقراص ثابت داخلي في نظام ™ - PS3سيلزم وجود محرك أقراص ثابت متوافق
وحامل التثبيت (( )CECH-ZCD1يباع كال المنتجين بشكل منفصل) .لمزيد من التفاصيل ،يرجى
الرجوع إلى اإلرشادات المصاحبة لدليل المستخدم مع كل منتج.
يتوفر محرك أقراص ثابت رسمي (مع حامل التثبيت) ( )CECH - ZHD1للشراء بشكل منفصل.
قد يتم تثبيت النوع التالي من محرك األقراص الثابت:
الحجم

بوصتان ونصف  63.5 /ملم (النوع الداخلي)

تنسيق الواجهة

السلسة ATA

* ١ال يتم ضمان التشغيل المالئم لجميع الطرازات
* 2ال يتم دعم  ATAالموازي

*1

«قد يخضع التصميم ومواصفات الجهاز للتغيير من دون إخطار مسبق.
قد يعمل الجهاز بشكل يختلف عن ما هو وارد في دليل االستخدام ،وذلك وفقً ا إلصدار
المستخ َدم.
البرنامج ُ

نظامPlayStation®3
وحدة المعالجة المركزية

™Cell Broadband Engine

وحدة معالجة الصور

™RSX

إخراج الصوت

 LPCM 7.1chو Dolby Digital
و Dolby Digital Plus
و Dolby TrueHD
و ® DTSو ® DTS-HDو AAC

الذاكرة

الذاكرة الرئيسية  256ميجا بايت،
ذاكرة الرسومات  256ميجا بايت

وحدة تخزين النظام

 12غيغابايت

*2

اإلدخال /اإلخراج

*2

الشبكات

AR

 USBعالي السرعة)USB 2.0) × 2 ،
إيثرنت (,10BASE-T, 100BASE-TX
1000BASE-T) × 1
IEEE 802.11b/g
(Bluetooth® 2.0 (EDR

وحدة التحكم

وحدة التحكم الالسلكية (®)Bluetooth
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الدقة
إخراج ( AVالصوت
والصورة)

 1080pو  1080iو 720pو  576pو 576i
منفذ توصيل 1 × 4*3* HDMI™ OUT

منفذ توصيل

محرك أقراص BD/
/DVD
( CDللقراءة فقط)

الليزر

(BD × 2 (BD-ROM
(DVD × 8 (DVD-ROM
(CD × 24 (CD-ROM
النوع :شبه موصل ،مستمر
الطول الموجي لـ  BD: 395 - 415نانو متر
الطاقة 1 :مللي وات كحد أقصى
الطول الموجي لقرص  DVD: 640 - 675نانو متر
الطاقة 1 :مللي وات كحد أقصى
الطول الموجي لقرص  CD: 765 - 805نانو متر
الطاقة 1 :مللي وات كحد أقصى

الطاقة

تيار متردد  240 - 220فولت 60 / 50 ،هرتز

الحد األقصى للطاقة النسبية

 190وات

األبعاد الخارجية
(بدون الجزء البارز األقصى)

تقري ًبا  230 × 60 × 290مم
(عرض × ارتفاع × عمق)

الوزن

حوالي  2.0كجم

درجة حرارة التشغيل

 35 - 5درجة مئوية

* ١يتوفر للمستخدم  9غيغابايت تقريبا للتخزين.
* ٢ال يوجد ضمان على قابلية استخدام كل أنواع وسائط التخزين.
* ٣يتم دعم ” “3Dو ” “Deep Colourو ” “x.v.Colourو ”.“HD lossless audio format
* 4استخدم كبل ( HDMIيُباع منفصال ً) مصنّع بواسطة  Sonyأو يوجد عليه شعار .HDMI
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تصنيف إدخال الطاقة

منفذ توصيل AV MULTI OUT × 1
" DIGITAL OUTمنفذ توصيل

الحد األقصى
لمعدل القراءة

وحدة التحكم الالسلكية DUALSHOCK®3

مواصفات
البطارية
الوزن

تيار مستمر جهد  5فولت ،مقاومة  500أمبير

نوع البطارية

بطارية ليثيوم أيون مدمجة قابلة إلعادة الشحن

الجهد الكهربي

تيار مستمر بقدرة  3.7فولت

قدرة البطارية

 610مللي أمبير في الساعة
 180جرام تقري ًبا

رموز المناطق

األقراص القابلة للتشغيل
تنسيق القرص  BDالخاص بنظام PlayStation®3
™( Blu-ray Discقرص )BD

تبعً ا للقرص ،يمكن تعيين رمز المنطقة بنا ًءا على المنطقة الجغرافية التي يوزع القرص فيها.
ويمكن للنظام تشغيل األقراص التي تحمل رموز المناطق التالية.

محرك BD-ROM

القرص

قرص BD-R

أقراص (Blu-ray Disc (BD

قرص*BD-RE 1
محرك DVD-ROM

أقراص DVD

قرص DVD+R/RW
أقراص DVD

قرص DVD-R/RW

ALL

تنسيق القرص  BDالخاص بنظام
PlayStation®3

AVCHD
DSD Disc
تنسيق القرص  CD-ROMالخاص بنظام
PlayStation®3
*CD-DA (audio CD(٤
CD-R/RW
مدعوما.
* ١تشغيل أقراص  BD-REاإلصدار  1.0ليس
ً
* ٢قد ال تعمل ألعاب برنامج تنسيق  PlayStation®2على هذا النظام.
*٣هذا المنتج له توافقية محدودة مع اإلصدارات السابقة من برنامج تنسيق ® .PlayStationتعمل
ألعاب برنامج تنسيق ® PlayStationولكن التوافق الكامل غير مضمون.
* ٤تشغيل األقراص الصوتية  Super Audioغير مدعوم.

AR

تنسيق محرك األقراص المضغوطة الخاصة
بنظام ®PlayStation

*٣* ٢

األقراص المضغوطة

رمز المنطقة

برنامج تنسيق  DVDوPlayStation®3
ˎ

ˎ

ˎعند استقبال محتوى  DVDأو برنامج تنسيق  PlayStation®3بدقة  ،SDفإن األقراص
المسجلة بتنسيق  PALسيمكنها تشغيلها إلى ما النهاية .قد ال تتمكن من تشغيل
األقراص المسجلة بتنسيقات أخرى (مثل  )NTSCفي هذا النظام (إال باستخدام
تلفزيون متوافق مع .)NTSC
ˎعند تشغيل برنامج تنسيق  PlayStation®3بدقة  ،HDيجب استخدام تلفزيون يدعم
تشغيل الفيديو عند  59.94هرتز.

أقراص  DVD-Rو  DVD-RWو  DVD+Rو DVD+RW
ال يمكن تشغيل األقراص التي لم يتم إنهاؤها.
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مالحظات
ˎ

ˎ

ˎ
ˎ

ˎ

ˎ

ˎ

ˎ

ˎ

ˎ

ˎ

ˎ
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ˎاستخدم أقراص منتظمة الشكل فقط مع النظام .ال تستخدم أقراص غير منتظمة
(شكل قالب أو نجمة مثال ً) .فاستخدام األقراص غير المنتظمة قد يؤدي إلى التعطل.
أقراصا تالفة أو مصلحة أو معادًا تشكيلها .فاستخدام تلك األقراص قد
ˎال تستخدم
ً
يؤدي إلى التعطل.
ˎعند استخدام القرص  8سم ،أدخله في النظام دون محول.
ˎصممت خاصية تشغيل القرص الصوتي المضغوط لهذا النظام لتطابق معايير
القرص المضغوط ( .)CDوحديثًا بدأت بعض شركات التسجيل تسويق أقراص
موسيقى مشفرة بواسطة تقنيات حماية حقوق الطبع والنشر .بعض أقراص
الموسيقى ال تتوافق مع معايير القرص المدمج وربما ال تكون قابلة للتشغيل على
هذا النظام.
ˎ DualDiscهو قرص ثنائي األوجه يحتوي على وجه  DVDووجه صوتي .الحظ أن الوجه
الصوتي ليس مضمون ًا عمله ألن هذا النوع من األقراص ال يتوافق مع المواصفات
المطلوبة لألقراص المدمجة الصوتية.
ˎعند توصيل جهاز غير متوافق مع معيار حماية المحتوى الرقمي عالي النطاق HDCP
بالنظام باستخدام كبل  HDMIال يمكن إخراج الفيديو أو الصوت من النظام.
ˎعند استخدام منفذ توصيل AV MULTI OUT الخاص بالجهاز لالتصال بالتلفزيون ،قد
يتم إخراج ملفات الفيديو المحمية بموجب حقوق النشر بمستويات دقّة محدودة أو
قد ال يتم إخراجها إطالقًا.
ˎعند تشغيل األقراص ذات المحتوى المنسوخ بالغش ،قد تظهر أصوات شاذة أو قد ال
يعمل المحتوى بشكل صحيح.
ˎلمداومة االستمتاع بتشغيل أقراص  BDذات المحتوى المحمي بحقوق النسخ ،قد
يحتاج مفتاح التشفير لنظام ضبط الوصول المتقدم (AACS Advanced Access
 )Content Systemإلى التجديد .في هذه الحالة يجب تحديث النظام لتجديد
مفتاح التشفير.
ˎنظرًا إلى تقنية حماية حقوق النشر ( )AACSالتي يستخدمها ،Blu-ray™عليك
توصيل الجهاز باستخدام كبل  HDMIإلخراج برنامج فيديو BD ( )BD-ROMوأجهزة BD
المسجلة مع محتوى محمي بموجب حقوق النشر.
ˎقد يتعذر تشغيل بعض األقراص بسبب وجود خدش أو غبار أو لسوء جودة التسجيل أو
خصائص جهاز التسجيل.
ˎوفي حاالت نادرة ،قد ال تعمل األقراص المدمجة وأقراص  DVDأو  BDوالوسائط األخرى
أساسا لالختالفات في عملية
ذلك
سبب
ويعود
™.PS3
الجهاز
عند استخدامها مع
ً
التصنيع أو تشفير البرنامج.

حقوق الطبع والنسخ والعالمات التجارية
“ عالمات تجارية مسجلة لشركة

تعد ” “ و ”“PlayStationو ” “DUALSHOCKو ”
.Sony Computer Entertainment Inc
وتُعد العالمة “
أيضا عالمة تجارية للشركة ذاتها.
” ً

تعتبر ” “SONYو ” “ عالمتين تجاريتين مسجلتين لشركة .Sony Corporation
إن « »x.v.Colourعالمة تجارية تابعة للشركة عينها.
” and AOSS™ are the trademarks of BUFFALO INC.

“

“AVCHD” and “AVCHD” logo are trademarks of Panasonic Corporation and Sony
Corporation.
Contains Macromedia® Flash® Player technology by Adobe
Copyright © 1995-2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Flash,
Macromedia, and Macromedia Flash are either trademarks or registered trademarks
of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

© 2006 All Media Guide,
LLC Content and technology provided by All Media Guide®.

“Blu-ray Disc™” and “Blu-Ray™” are trademarks of the Blu-ray disc Association.
Copyright © 2004-2006 Cambridge Silicon Radio Ltd.

The DVD logo is a trademark.

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

All of the Japanese fonts and some parts of the Latin fonts in this machine use
characters provided by Fontworks Japan, Inc.

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.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or
its subsidiaries and are used under license.

DLNA and DLNA CERTIFIED are trademarks and/or service marks of Digital Living
Network Alliance.
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ATOK is a registered trademark of JUSTSYSTEM CORP. in Japan and other
countries.

Anti-Grain Geometry - Version 2.0
Copyright © 2002-2004 Maxim Shemanarev (McSeem)
Permission to copy, use, modify, sell and distribute this software is granted provided
this copyright notice appears in all copies. This software is provided “as is” without
express or implied warranty, and with no claim as to its suitability for any purpose.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS and the Symbol together are
registered trademarks, and DTS-HD Master Audio is a trademark of DTS, Inc.
© .DTS, Inc. All Rights Reserved
Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D
symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

This product includes RSA BSAFE® Cryptographic software from RSA Security Inc.
RSA, BSAFE are either registered trademarks or trademarks of RSA Security Inc. in
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U.S. and foreign patents licensed from Dolby Laboratories.

the United States and/or other countries. RSA Security Inc. All rights reserved.
This product adopts S3TC texture compression technology under licence from S3
Graphics, Co., Ltd.

eZiText® and Zi® are registered trademarks of Zi Corporation.
Java is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

 لالطالع على الرخص والعالماتhttp://www.scei.co.jp/ps3-license/index.html تفضل بزيارة
.التجارية األخرى

@(#)fdlibm.h 1.5 95/01/18
Copyright © 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved

.أما كل العالمات التجارية األخرى فهي ملكية ألصحابها

Developed at SunSoft, a Sun Microsystems, Inc. business.
Permission to use, copy, modify, and distribute this software is freely granted,
provided that this notice is preserved.

MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licenced from Fraunhofer IIS
and Thomson.

Mp3Surround audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS,
Thomson, and Agere.
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دليل المستخدم عبر اإلنترنت
eu.playstation.com/ps3/support/manuals/
يحتوي هذا الدليل على معلومات مفصلة حول استخدام جهاز ™.PS3
لتحديثات برامج الجهاز ،يُرجى زيارة eu.playstation.com/ps3
فهذا الموقع يزودك بآخر المعلومات حول تحديثات برامج الجهاز.
للدعم يُرجى زيارة eu.playstation.com/ps3/support/
يتضمن الموقع الرسمي لدعم المنتج PlayStation®أحدث األسئلة واألجوبة حول
منتجك.
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