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الجهة الخلفية

  توصيل الجهاز بالتلفاز.
قم بعمل كافة التوصيالت قبل توصيل سلك التيار الكهربائي في مزّود الطاقة. 

استخدم كبل HDMI المضمن للتوصيل.

فلنبدأ التشغيل

AC IN موّصل HDMI OUT منفذ HDMI IN منفذ

HDMI™ كبل

سلك التيار الكهربائي

توصيل الجهاز بوحدة تزويد الطاقة الكهربائية

يمكنك نقل البيانات المحفوظة من جهاز PlayStation®4 الحالي إلى جهاز  ™PS4 الجديد. إذا 
كنت تنوي ذلك، فننصحك بإكمال نقل البيانات أثناء عملية اإلعداد األولية لجهازك الجديد. إذا 
أجريت هذه الخطوة الحًقا، فسيتم فقدان أي بيانات محفوظة على الجهاز الجديد. للحصول 

على إرشادات حول نقل البيانات وأنواع البيانات التي يمكنك نقلها، يمكنك مراجعة دليل 
manuals.playstation.net/ar/04.html .المستخدم
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يجب االتصال باإلنترنت.  
ننصحك باستخدام كبل LAN )ُيياع على حدة( للحصول على اتصال شبكة أكثر 

استقراًرا.

.LAN فال حاجة لتوصيل كبل ،)Wi-Fi( ( إذا كنت تفضل استخدام اتصال السلكي

استفد إلى أقصى حد من جهاز ™PS4 من خالل االتصال باإلنترنت. ستتمكن من تشغيل األلعاب 
على اإلنترنت والتواصل مع األصدقاء.*1

الجهة الخلفية

LAN منفذ

LAN كبل 
)ُيباع بشكل منفصل(

نوع االتصال:

جهاز التوجيه جهاز متصل باإلنترنت مثل مودم

االتصال باإلنترنت
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الجهة األمامية

زر الطاقة/مؤشر الطاقة

.HDMI شّغل التلفزيون وعّين اإلدخال إلى  

  قم بتشغيل جهاز ™PS4 من خالل الضغط على زر 
 )الطاقة(.

يومض مؤشر الطاقة باللون األزرق ثم يتحّول إلى اللون األبيض.

إذا لم تظهر أي صورة على التلفزيون بعد أن يتحّول مؤشر الطاقة إلى اللون األبيض، فعليك 
إعادة تشغيل الجهاز. اضغط على الزر  )زر الطاقة( لمدة 7 ثواٍن على األقل إليقاف تشغيل 

الجهاز، ثم شّغله مجدًدا.
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 DUALSHOCK®4 قم بتوصيل وحدة التحكم الالسلكية  
.) PS(  ثم اضغط على الزر  USB بالجهاز باستخدام كبل

تقوم وحدة التحكم بإجراء اإلقران مع جهازك ويتم تشغيلها.

•  يتعّين عليك إقران وحدة التحكم عند استخدامها للمرة األولى وعند استخدام وحدة التحكم 
على جهاز  ™PS4 آخر. إذا أردت استخدام وحدَتي تحكم أو أكثر، فعليك إقران كل وحدة تحكم 

على حدة.
•  بعد إقران وحدة التحكم، يمكنك قطع اتصال كبل USB واستخدام وحدة التحكم السلكًيا.

•  يمكن استخدام ما يصل إلى أربع وحدات تحكم في الوقت نفسه. عند الضغط على الزر  
)PS ( ، يتوهج شريط اإلضاءة باللون الذي تم تعيينه. تومض وحدة التحكم األولى التي يتم 

توصيلها باللون األزرق، أما وحدات التحكم التالية، فتومض باللون األحمر واألخضر والزهري. 

الجهة األمامية

USB منفذ USB منفذ

USB كبل

PS زر
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يمكنك تخصيصها كما تريد.  
 أوشكت على االنتهاء! اتبع اإلرشادات التي تظهر على الشاشة إلعداد اتصال 

إنترنت وتعيين التاريخ والوقت وتكوين اإلعدادات األخرى، ثم حدد ]البدء اآلن[ 
 من شاشة اإلعدادات.

بعد إجراء االتصال باإلنترنت، قد يتم تنزيل تحديث برمجيات النظام تلقائًيا. تساهم 
التحديثات الالحقة في تحسين األداء وإضافة ميزات جديدة.

 هل سُيستخَدم جهاز ™PS4 من ِقبل طفل؟ في حال استخدام الجهاز من ِقبل 
طفل، احرص على قراءة القسم "الرقابة األبوية".

لتغيير أي إعدادات تخطيتها في وقت الحق، حدد  )اإلعدادات( من شاشة الوظائف.
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 ننصح الوالدين أو ولي األمر بإنشاء حساب منفصل لكل طفل سيستخدم 
جهاز  ™PS4. وأن يحتوي كل حساب على تاريخ ميالد دقيق لمساعدتنا على 

 تقديم محتوى مناسب لعمر الطفل. يمكن أيًضا للوالدين وأولياء األمور 
استخدام مجموعة من عناصر تحكم الوالدين لتخصيص تجربة الطفل، بما في 
ذلك منع إنفاق األموال على PlayStation™Store أو تقنينه، والتحكم في 

إمكانية استخدام الرسائل أو الدردشة، وكذلك تبادل محتوى أنشأه المستخدم 
كالصور ومقاطع الفيديو، باإلضافة إلى استخدام متصفح اإلنترنت المدمج.

لمزيد من التفاصيل حول المحتوى الذي يمكن تقييده وحول كيفية وضع القيود، 
راجع دليل المستخدم.

manuals.playstation.net/ar/01.html

يمكنك تقييد استخدام األلعاب التي تخضع لقيود العمر من خالل تعيين مستوى 
الرقابة األبوية وفًقا للجدول التالي.

أوروبا وأفريقيا والهند

عمر الالعب
ما 

دون 3 
سنوات

من 3 
إلى 6 
سنوات

من 7 
إلى 11 

سنة

من 12 
إلى 15 

سنة

من 16 
إلى 17 

سنة

18 سنة 
وما 
فوق

إعداد الرقابة األبوية 
PS4™  123579الخاص بجهاز

أعلى تصنيف عمري 
الستخدام الجهاز

الرقابة األبوية
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ألمانيا

ما دون 6 عمر الالعب
سنوات

من 6 إلى 
11 سنة

من 12 إلى 
15 سنة

من 16 إلى 
17 سنة

18 سنة 
وما فوق

إعداد الرقابة األبوية 
PS4™  13579الخاص بجهاز

أعلى تصنيف عمري 
الستخدام الجهاز

المملكة العربية السعودية

عمر الالعب
ما 

دون 3 
سنوات

من 3 
إلى 6 
سنوات

من 7 
إلى 11 

سنة

من 12 
إلى 15 

سنة

من 16 
إلى 17 

سنة

18 سنة 
وما 
فوق

إعداد الرقابة األبوية 
PS4™  123579الخاص بجهاز

أعلى تصنيف عمري 
الستخدام الجهاز

اإلمارات العربية المتحدة

عمر الالعب
ما 

دون 3 
سنوات

 من 
 3 

إلى 6 
سنوات

من 7 
 إلى 
 11
سنة

من 12 
إلى 
15 

 سنة

من 16 
 إلى 
 17
سنة

من 18 
إلى 
 20
سنة

 21
سنة 
وما 
فوق

إعداد الرقابة األبوية 
PS4™  1235789الخاص بجهاز

أعلى تصنيف عمري 
الستخدام الجهاز
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اطلع على المحتوى
شاشة الوظائف

يمكنك الوصول إلى ميزات جهاز  ™PS4، بما في 
ذلك اإلشعارات وأصدقائك واإلعدادات.

الشاشة الرئيسية
منطقة المحتوى

 للوصول إلى األلعاب والمحتوى األخر.

زر ألعلى

زر ألعلى

زر ألسفل

زر ألسفل

شاشة معلومات المحتوى
يتم عرض أحدث المعلومات عن المحتوى الذي 

تم تحديده. 
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بدء تشغيل اللعبة
أدخل قرًصا. حدد اللعبة من مساحة المحتوى لبدء تشغيل اللعبة. ال يوجد أقراص 

لعب؟ تحقق من متجر PlayStation™Store بخصوص األلعاب القابلة للتنزيل. 
."PlayStation™Network راجع "تسجيل الدخول إلى

العودة إلى الشاشة الرئيسية من اللعبة
 للعودة إلى الشاشة الرئيسية من دون إنهاء اللعبة، اضغط على الزر 

.)PS( 
الستئناف تشغيل اللعبة، حددها من منطقة المحتوى.

إنهاء اللعبة
اضغط باستمرار على زر  )PS( ثم حدد ]إغالق التطبيق[ من القائمة السريعة 

التي تظهر.

إخراج القرص
اضغط على زر  )إخراج(.

فلنبدأ تشغيل اللعبة

الجهة األمامية

زر إخراج

الجهة األمامية
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توصيل سماعة رأس فردية
للمحادثة الصوتية داخل اللعبة، قم بتوصيل سماعة الرأس الفردية بمقبس 

سماعة رأس ستريو التابع لوحدة التحكم.

شحن وحدة التحكم
فيما يكون جهاز ™PS4 قيد التشغيل أو في وضع السكون، قم بتوصيل وحدة 

التحكم باستخدام كبل USB. لمزيد من التفاصيل حول وضع السكون، اقرأ 
القسم "إيقاف التشغيل".

الميكروفون

MIC المفتاح

سماعة رأس فردية

مقبس سماعة رأس ستريو  مشبك

شريط الضوء

PS4™  بجهاز

USB منفذ
USB كبل

لشحن وحدة التحكم فيما يكون جهازك في وضع السكون، حدد خياًرا مختلًفا عن ]إيقاف[ 
في  )اإلعدادات( <  ]إعدادات حفظ الطاقة[ < ]ضبط الميزات المتاحة في وضع 

.]  USB السكون[ <  ]إمداد الطاقة إلى منافذ
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PlayStation™ Network عبارة عن خدمة عبر اإلنترنت تتيح لك االستفادة 
بشكل أكبر من جهاز ™PS4. قم بتسجيل الدخول لتنزيل األلعاب من متجر 

PlayStation™Store، وشارك تجربة اللعب الخاصة بك واستخدم مجموعة من 
الميزات والخدمات األخرى.

 لتسجيل الدخول إلى PlayStation™Network، يجب أن يكون 
 . PlayStation™Network لديك حساب مستخدم للوصول إلى 
لمزيد من التفاصيل حول تسجيل الدخول، راجع دليل المستخدم.

 manuals.playstation.net/ar/03.html

 PlayStation™Network تسجيل الدخول إلى

 PlayStation®Plusو PlayStation™Storeو PlayStation™Network يخضع كل من
لشروط االستخدام وتقييدات البلدان واللغات. تقع على عاتق المستخدمين مسؤولية 
دفع الرسوم مقابل الحصول على خدمة اإلنترنت. ُتفَرض رسوم على بعض المحتويات 

و/ أو الخدمات. يجب أن يكون المستخدمون قد بلغوا السابعة من العمر أو أكثر ويلزم 
توّفر مراقبة أبوية للمستخدمين ما دون الـ 18 سنة. قد تنطبق قيود إضافية على العمر. 

ال نضمن لك توفر الخدمة. قد يتم سحب ميزات بعض األلعاب عبر اإلنترنت في غضون 
مهلة معقولة - playstation.com/gameservers. تنطبق الشروط كاملًة: إن شروط 

.playstation.com/legal متوفرة على PSN الخدمة الخاصة بـ

تنزيل األلعاب التواصل مع األصدقاء

المحادثةمشاركة طريقة لعبك
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مشاركة طريقة اللعب عبر اإلنترنت
اضغط على الزر SHARE )مشاركة( واختر أحد الخيارات التالية لمشاركة طريقة 

اللعب عبر اإلنترنت.

الزر SHARE )مشاركة(

تحميل لقطة شاشة
التقط لقطة شاشة لطريقة اللعب وحّملها إلى الشبكات االجتماعية، أو 

استخدم  )الرسائل( إلرسالها إلى أصدقائك.

تحميل مقطع فيديو
يسجل جهاز ™PS4 باستمرار الدقائق الـ 15 األخيرة من طريقة اللعب. 

يمكنك تحميل مقطع فيديو لطريقة اللعب المسجلة إلى الشبكات 
االجتماعية.

بث مباشر لطريقة اللعب
استمتع ببث طريقة اللعب عبر خدمة البث المباشر لكي يتمكن اآلخرون 

من مشاهدة مغامراتك.

مشاركة تجربتك في عالم األلعاب
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عرض طرق اللعب التي تمت مشاركتها
استخدم  )مباشرة من PlayStation ( لعرض عمليات البث أو مقاطع الفيديو 

أو لقطات الشاشة التي شاركها العبون آخرون.

تشغيل اللعبة مًعا
استخدم  )مشاركة اللعب( لمشاركة شاشة اللعبة مع العب آخر بحيث 

تلعبان اللعبة نفسها مًعا.*2

لمزيد من التفاصيل حول ميزة المشاركة، راجع دليل المستخدم.
 .manuals.playstation.net/ar/02.html
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 تنبيه
ال تفصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ الكهرباء إال بعد أن يتوقف مؤشر الطاقة عن التشغيل. 

إذا قمت بفصله فيما كان مؤشر الطاقة مضاًء أو مومًضا، قد يتم فقدان بعض البيانات أو تلفها 
وقد تتسبب بإلحاق الضرر بجهازك. احرص على قراءة القسم "إيقاف تشغيل الجهاز كلًيا" أدناه.

عّين الجهاز إلى وضع السكون
عندما يكون جهازك في وضع السكون، فهو ما زال قيد التشغيل إنما بمستوى 
أقل من استهالك الطاقة. يمكنك تكوين جهازك لتنزيل الملفات وشحن وحدة 

التحكم فيما يكون في وضع السكون.

حدد  )الطاقة( من شاشة الوظائف، ثم حدد ]خيارات الطاقة[ <  ]الدخول 
في وضع السكون[. يومض مؤشر الطاقة باللون األبيض ثم يتحّول إلى اللون 

البرتقالي.
. )PS(   للخروج من وضع السكون، اضغط على الزر

إيقاف تشغيل الجهاز كلًيا
حدد  )الطاقة( من شاشة الوظائف، ثم حدد ]إيقاف تشغيل جهاز  PS4 [. يومض 

مؤشر الطاقة باللون األبيض ثم يتوقف عن التشغيل.

مؤشر الطاقة
الجهاز قيد التشغيل. أبيض

الجهاز في وضع السكون. برتقالي

الجهاز متوقف عن التشغيل. إيقاف

إيقاف التشغيل
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معلومات إضافية
دليل المستخدم

اكتشف كل قدرات جهاز ™PS4. اعرف كيفية تكوين اإلعدادات وكيفية 
استخدام كل وظيفة. حدد  )اإلعدادات( <   )دليل المستخدم/معلومات 

 مفيدة( <   )دليل المستخدم( من شاشة الوظائف.
 يمكنك أيًضا عرض دليل المستخدم من خالل زيارة الصفحة:

manuals.playstation.net/document/ar/ps4/
يجب توفر اتصال إنترنت لعرض دليل المستخدم.

 

دليل األمان
اعرف كيفية استخدام جهاز ™PS4 بطريقة آمنة. يحتوي هذا الدليل أيًضا على 

معلومات عن المواصفات. احرص على قراءته قبل استخدام الجهاز.

" و" DUALSHOCK " و"PlayStation Shapes Logo" عالمات تجارية مسجلة  " و" PlayStation " و" تعد "
 .Sony Interactive Entertainment Inc. أو عالمات تجارية لشركة

.Sony Corporation هما عالمتان تجاريتان مسجلتان أو عالمتان تجاريتان لشركة " "SONY" و"
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are 
trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and 
other countries.

إن المواصفات والتصميم عرضة للتغيير من دون أي إخطار.
قد تختلف المعلومات حول وظائف الجهاز والصور المتوفرة في هذا المستند عن تلك الخاصة بجهازك وذلك وفًقا إلصدار 

برمجيات النظام قيد االستخدام. قد تختلف أيًضا الرسوم التوضيحية وصور الشاشة المبّينة في هذا الدليل عن المنتج 
الفعلي.

إن المعلومات الواردة في هذا الدليل عرضة للتغيير من دون إشعار.

*1  يلزم وجود اشتراك مدفوع في خدمة PlayStation®Plus لتستمتع باللعب الجماعي عبر اإلنترنت على 

PlayStation®4. يتوفر اشتراك PlayStation®Plus فقط لمن يمتلك حساب مستخدم للوصول إلى 
 PlayStation™Network   ويمكنه الوصول إلى PlayStation™Store ولديه اتصال باإلنترنت فائق السرعة. 

يختلف المحتوى والخدمات المتوفرة من PlayStation®Plus بحسب عمر المشترك.
 *2  مشاركة اللعب: جلسات غير محدودة لمدة 60 دقيقة. يلزم توفر عضوية PlayStation®Plus واتصال إنترنت 

 بسرعة عالية )ُينصح بسرعة تحميل بسعة 2 ميجابت في الثانية( وجهاز ™PS4 ويمتلك حساب مستخدم للوصول 
.playstation.com/shareplay :تنطبق قيود البلد واللعبة وقيود أخرى .PlayStation™Network إلى
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