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لنبدأ

1

قم بتوصيل القاعدة.

دائما بتوصيل القاعدة بالجهاز ،سواء في الوضع الرأسي أم األفقي.
قم
ً
مستو عند توصيل القاعدة.
ضع الجهاز على سطح
ٍ

متجها لألعلى ،ثم قم
	ضع الجهاز بحيث يكون الجانب الخلفي
ً
1
بإزالة غطاء ثقب البرغي.

ستحتاج إلى إعادة ضبط القاعدة لوضع الجهاز بطريقة
مالئمة .أدر الجزء العلوي والسفلي من القاعدة في اتجاهين
معاكسين .استمر في التدوير حتى تسمع الصوت "كليك".

 2قم بتوصيل غطاء ثقب البرغي بالجزء السفلي من القاعدة.

بالنسبة إلى الوضع الرأسي
مع توصيل القاعدة

 3قم بإزالة البرغي من الجزء السفلي من القاعدة.
3

تأكد من أن الخطاف في الموضع الصحيح كما
هو موضح أدناه قبل توصيل القاعدة بالجهاز.
الخطاف

2

2

الجزء السفلي
من القاعدة

جسما
	قم بتوصيل القاعدة ،ثم ثبّ تها ببرغي .استخدم عملة نقدية أو
ً
4
مشابها لشد البرغي.
ً

لنبدأ

2

بالنسبة إلى الوضع األفقي
تأكد من أن الخطاف في الموضع الصحيح
كما هو موضح أدناه قبل توصيل القاعدة
بالجهاز.
الخطاف

قم بتوصيل كابل  HDMIوسلك التيار الكهربائي.

استخدم الكابالت المرفقة.
أنجز كل التوصيالت قبل توصيل سلك التيار الكهربائي بمأخذ الكهرباء.

AR

الجهة الخلفية
مع توصيل القاعدة

متجها لألعلى .قم بمحاذاة
	1ضع الجهاز بحيث يكون الجانب الخلفي
ً
القاعدة مع المنطقة المحددة على الجهاز ،واضغط على القاعدة
بإحكام لتثبيتها.

منفذ HDMI OUT

منفذ HDMI IN

كابل ™HDMI

توصيل الجهاز بمأخذ الكهرباء
سلك التيار الكهربائي

موصل AC IN
ّ

3

لنبدأ

3

قم بتوصيل كابل شبكة .LAN

استخدم كابل شبكة ( LANغير مرفق) إلجراء اتصال سلكي باإلنترنت.
إذا كنت ستستخدم ® ،Wi-Fiفال تقم بتوصيل كابل شبكة LAN
وانتقل إلى الخطوة التالية.
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 ّ
شغل جهاز  PlayStation®5من خالل الضغط على
زر (الطاقة).
يتحول إلى اللون األبيض.
يومض مؤشر الطاقة باللون األزرق ثم
ّ
الجهة األمامية

الجهة الخلفية
مؤشر الطاقة

منفذ LAN

زر

4

4

ّ
وعين اإلدخال إلى .HDMI
شغل التلفزيون ّ

(الطاقة)

إذا تركت الجهاز في وضع الخمول لمدة  60ثانية بعد تشغيله ،فيتم تشغيل قارئ
الشاشة .ويمكنك االستماع إلى النصوص التي تظهر على الشاشة وغيرها من
عال لمساعدتك في تنفيذ
مهمتك.
ّ
المعلومات المهمة التي تُ قرأ بصوت ٍ
ّ
قارئ الشاشة غير
متوفر سوى في لغات معيّ نة.

لنبدأ

	قم بتوصيل وحدة التحكم الالسلكية بجهازك
6
باستخدام كابل  USBثم اضغط على زر (.)PS
إلقران وحدة التحكم ،قم بتوصيلها باستخدام كابل  USBبمنفذ
 USBعلى جهازك .عندما تضغط على زر
( ،)PSيتم تشغيل
وحدة التحكم.

الجهة األمامية

منفذ USB Type-A

منفذ USB

كابل USB

زر

()PS
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يمكنك تخصيص الجهاز حسب تفضيالتك.

أوشكت على االنتهاء! اتبع اإلرشادات التي تظهر على الشاشة لـ

AR

•	إعداد جهازك
حدد لغتك وقم بضبط إعدادات االتصال باإلنترنت وبإدارة إعدادات
حفظ الطاقة.
لحفظ الطاقة أثناء فترة إيقاف التشغيل ،يتم تعيين جهازك على استخدام
منخفض للطاقة في وضع السكون .يمكنك ً
أيضا مراجعة «اضبط جهازك على
وضع السكون» (الصفحة .)12

•	إعداد حسابك
أنشئ حسابً ا
جديدا أو سجّ ل الدخول باستخدام حساب تم إنشاؤه
ً
ً
سابقا ،مثل الحساب الذي أنشأته على جهاز  .PlayStation®4يمكنك
ً
أيضا مراجعة «لمستخدمي جهاز ( »PS4الصفحة .)6
•	تنزيل المحتوى
قم بتنزيل األلعاب التي اشتريتها على ™ PS5وتطبيقات الوسائط .إذا
كان لديك جهاز ™ ،PS4يمكنك نقل البيانات إلى جهاز .PS5

ستعلم أن اإلعداد قد اكتمل عندما تظهر رسالة مرحبً ا بك في
 PlayStation 5على شاشتك.

هل سيستخدم طفل ما جهاز  PS5الخاص بك؟ يمكنك ً
أيضا مراجعة
«الرقابة األبوية» (الصفحة .)6
ً
استنادا إلى معلومات
وفقا الحتياجاتك،
•تم تخصيص خيارات اإلعداد التي تراها
ً
مثل بيئة الشبكة التي تستخدمها والحساب الذي سجّ لت الدخول إليه.
•يمكنك الرجوع وتغيير أي من إعداداتك عن طريق تحديد
على الشاشة الرئيسية.
اإلعدادات
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لمستخدمي جهاز PS4

الرقابة األبوية

تشغيل بعض ألعاب  PS4على جهاز PS5

يمكنك إدارة اإلعدادات لتتناسب مع األطفال الذين يستخدمون جهاز PS5
الخاص بك .تتيح لك األبوية وضع قيود قيود على األلعاب التي يمكن
لألطفال تشغيلها ،وعلى وقت اللعب
ومدته ،وعلى األشخاص الذين
ّ
يمكنهم التواصل معهم ،والمزيد غير ذلك.

استمتع بتشغيل ألعاب  PS4مدعومة* على جهاز  PS5الخاص بك.
* يجوز عدم ّ
توفر بعض الوظائف المتاحة على جهاز  PS4عند تشغيل األلعاب
على جهاز  .PS5لذا عليك التحديث إلى النسخة األخيرة من برمجيات النظام.
ومطلوب االتصال باإلنترنت.

نقل البيانات من جهاز  PS4إلى جهاز PS5

الخاصين بك
قم بتوصيل جهازَ ي  PS4وPS5
َ
بالشبكة نفسها لنقل البيانات ،كبيانات حفظ
اللعبة ومعلومات المستخدم والمحتوى
الذي تم تنزيله .وإذا كنت تستخدم محرك
أقراص  USBكوحدة تخزين
موسع لجهاز
ّ
 ،PS4فيمكنك مواصلة استخدامه من خالل
توصيله ببساطة بجهاز .PS5

استخدام الحساب نفسه الذي
أنشأته على جهاز PS4

ال حاجة إلى إنشاء حساب جديد لجهاز .PS5
ما عليك سوى تسجيل الدخول باستخدام
ً
حسابك الذي أنشأته
سابقا وسيتم نقل بيانات
محفوظات األلعاب والجوائز وملف التعريف وأي
عمليات تبادل قمت بها مع األصدقاء إلى
جهاز .PS5
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سيحتاج كل شخص بالغ ( ) وكل طفل ( ) إلى حساب خاص ومنفصل.
عند إنشاء حساب لطفل ،سيتم ربطه تلقائيً ا بحسابك وبالتالي إنشاء عائلة.
يمكنك ضبط إعدادات الرقابة األبوية لتشمل األطفال فقط في عائلتك.
ً
سابقا ،مثل حساب أنشأته على جهاز  ،PS4لجهاز  PS5سيتم
يمكنك استخدام حساب أنشأته
نقل إعدادات العائلة والرقابة األبوية إلى جهاز .PS5

الرقابة األبوية

إنشاء حساب

يمكنك إنشاء حساب خاص بطفل وضبط إعدادات الرقابة األبوية
في الوقت نفسه.
اضغط على زر
( )PSلفتح مركز التحكم .حدد الشخصية الكرتونية الخاصة
بك ،ثم حدد تبديل المستخدم على شاشة تحديد المستخدم ،حدد إضافة
مستخدم إلنشاء حساب.

مراجعة إعدادات الرقابة األبوية وتغييرها
ننصحك بالتحقق بانتظام من إعدادات الرقابة األبوية التي ضبطها في
حساب طفلك .يمكنك مراجعتها أو تحديثه-ا من خالل تحديد اإلعدادات
> العائلة والرقابة األبوية على الشاشة الرئيسية.

رموز تصنيف األلعاب

تأتي كل لعبة مع رمز تصنيف يساعدك في تحديد ما إذا كان محتواها
مناسبً ا لعمر طفلك.

AR

أوروبا وأفريقيا والهند
عمر الالعب

عمر  3سنوات
وما فوق

عمر  7سنوات
وما فوق

عمر  12سنة
وما فوق

عمر  16سنة
وما فوق

عمر  18سنة
وما فوق

التصنيفات العمرية
الخاصة باأللعاب

المملكة العربية السعودية
عمر الالعب

عمر  3سنوات
وما فوق

عمر  7سنوات
وما فوق

عمر  12سنة
وما فوق

عمر  16سنة
وما فوق

عمر  18سنة
وما فوق

التصنيفات العمرية
الخاصة باأللعاب

اإلمارات العربية المتحدة
عمر الالعب

عمر 3
سنوات وما
فوق

عمر 7
سنوات
وما فوق

عمر  12سنة
وما فوق

عمر  16سنة
وما فوق

عمر  18سنة
وما فوق

عمر  21سنة
وما فوق

التصنيفات العمرية
الخاصة باأللعاب

اطلِ ع على المزيد من المعلومات حول ميزات الرقابة األبوية وكيفية إعدادها في
ّ
دليل المستخدم (الصفحة .)13
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محتوى الشاشة
الشاشة الرئيسية

من الشاشة الرئيسية ،يمكنك االنتقال إلى نوعين من المحتوى :األلعاب أو الوسائط.
في الصفحة الرئيسية لأللعاب ،ستجد ألعابك و PlayStation™Storeوتطبيقات أخرى مرتبطة باأللعاب.
في الصفحة الرئيسية للوسائط ،ستجد تطبيق موسيقى وتطبيق فيديو وتطبيقات أخرى ال عالقة لها باأللعاب.

تبديل الشاشات الرئيسية

التبديل بين األلعاب والوسائط.

قم بتغيير إعداداتك وتحرير ملف
التعريف الخاص بك.

المركز

اطلِ ع على المزيد من المعلومات حول
ّ
واطلِ ع
اللعبة أو التطبيق الذي حددته ّ
على المعلومات ذات الصلة.

في جهاز  ،PS5يتم تأكيد العناصر المحددة.
	•عند النقر على زر
	•للعودة إلى الشاشة الرئيسية أثناء تشغيل اللعبة أو التطبيق ،حدد الشاشة الرئيسية
أو اضغط مع االستمرار على زر
( )PSفي وحدة التحكم.
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في مركز التحكم

محتوى الشاشة

مركز التحكم

( )PSلفتح مركز التحكم.
اضغط على زر
يمكنك الوصول إلى مجموعة متنوعة من الميزات من دون مغادرة اللعبة أو التطبيق.

AR

البطاقات

تُ ظهر البطاقات الميزات واألنشطة المرتبطة باأللعاب
ّ
ً
والمتوفرة
والتطبيقات الخاصة بك
وفقا لما تقوم به
لالطالع على المزيد من المعلومات،
ّ
حينها .حدد بطاقة
أو انتقل إلى البطاقة التالية.

عناصر التحكم

للعودة إلى شاشتك الرئيسية،
حدد الشاشة الرئيسية
إليقاف تشغيل جهاز  .PS5يمكنك ً
وحدد الطاقة
أيضا
تنفيذ وظائف أساسية أخرى هنا.
سريعا إلى الوظائف
احصل على إمكانية الوصول
ً
استخداما أثناء تشغيل األلعاب.
واإلعدادات األكثر
ً
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لنبدأ اللعب
مسجلة على قرص
تشغيل لعبة
ّ

أدخل القرص.
ستبدأ عملية نسخ بيانات اللعبة ،وستتلقى رسالة تنبيه عندما تصبح
اللعبة جاهزة لتشغيلها.
حدد اللعبة من الصفحة الرئيسية لأللعاب.

تشغيل لعبة رقمية

يمكنك تشغيل لعبة قمت بتنزيلها من . PlayStation Store
ستتلقى رسالة تنبيه عندما يكتمل تنزيل اللعبة وتصبح جاهزة لتشغيلها.
حدد اللعبة من الصفحة الرئيسية لأللعاب.

الجهة األمامية

	•لشراء األلعاب وتنزيلها ،ستحتاج إلى توصيل جهازك باإلنترنت وتسجيل الدخول إلى حسابك.
	•يخضع كل من  PlayStation™Networkو PlayStation Storeلشروط االستخدام
وللقيود المفروضة على البلد واللغة .يتحمل المستخدمون مسؤولية دفع الرسوم
المترتبة على خدمة اإلنترنت .تُ فرض رسوم على بعض أنواع المحتوى و/أو الخدمات.
يجب أن يكون مستخدمو الجهاز قد بلغوا السابعة من العمر أو أكثر وأن يخضع
المستخدمون ما دون  18سنه للمراقبة األبوية أثناء استخدام الجهاز .قد تنطبق قيود
إضافية على العمر .ال نضمن ّ
توفر الخدمة .وقد يتم سحب ميزات ألعاب معينة عبر
اإلنترنت بموجب إشعار معقول .playstation.com/gameservers -
ً
كاملة :تتوفر شروط خدمة  PSNعلى .playstation.com/legal
تنطبق الشروط
زر

إخراج القرص
اضغط على زر
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(إخراج) إلخراج القرص.

(إخراج)

استخدام وحدة التحكم
شحن وحدة التحكم

أثناء تشغيل جهاز  PS5أو عندما يكون في وضع السكون ،استخدم كابل
 USBلتوصيل وحدة التحكم بالجهاز .عندما يكون جهازك في وضع السكون،
يومض شريط الضوء على وحدة التحكم ببطء باللون البرتقالي .وعند اكتمال
الشحن ،ينطفئ شريط الضوء.
لشحن وحدة التحكم عندما يكون الجهاز في وضع السكون ،انتقل إلى اإلعدادات
> الجهاز > حفظ الطاقة > الميزات المتوفرة في وضع السكون > إمداد الطاقة
إلى منافذ  ،USBوحدد خيارً ا غير إيقاف التشغيل

استخدام وحدات تحكم متعددة

يمكنك استخدام ما يصل إلى  4وحدات تحكم في وقت واحد .اضغط على
زر
( )PSلتعيين أرقام لوحدات التحكم .يتم تشغيل أضواء مؤشر الالعب
ً
بدءا من الرقم  ،1ويمكنك تحديد
وفقا لذلك .يتم تعيين األرقام بالترتيب ً
رقم وحدة التحكم من خالل عدد المصابيح التي تتم إضاءتها.
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شريط الضوء
مؤشر الالعب

كتم صوت الميكروفون

كل مرة تضغط فيها على زر كتم الصوت ،يتم التبديل بين وضع كتم الصوت
على الميكروفون (الزر مضاء) ووضع إلغاء كتم الصوت (الزر غير مضاء).

اضغط مع االستمرار على زر كتم الصوت لكتم صوت الميكروفون وإلغاء
تشغيل إخراج الصوت الصادر من السماعات الموجودة على وحدة التحكم
والتلفزيون .اضغط على زر كتم الصوت مرة أخرى للعودة إلى الحالة األصلية.

	•ستحتاج إلى إقران وحدة التحكم عند استخدامها للمرة األولى (الصفحة .)5
	•أثناء تشغيل لعبة  ،PS4يضيء شريط الضوء على وحدة التحكم باللون األزرق أو األحمر أو األخضر
استنادا إلى ترتيب اتصال وحدة التحكم .وهذا األمر منفصل عن مؤشر الالعب.
أو الوردي
ً

تشغيل جهاز  PS5باستخدام وحدة تحكم

زر كتم الصوت
مضاء
غير مضاء
وامض

زر

()PS

 :تم كتم صوت الميكروفون
 :تم إلغاء كتم صوت الميكروفون
:تم كتم صوت الميكروفون وإخراج
الصوت

( )PSعلى وحدة تحكم اكتملت فيها عملية االقتران
اضغط على زر
لتشغيل جهاز .PS5

ميكروفونات
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إيقاف التشغيل
تنبيه
ال تفصل سلك التيار الكهربائي من مأخذ الكهرباء إال بعد أن ينطفئ مؤشر الطاقة.
ً
مضاء أو
إذا قمت بفصله فيما كان مؤشر الطاقة
مومضا ،فقد يتم فقدان بعض
ً
البيانات أو تلفها ،وقد تتسبب بإلحاق الضرر بجهازك.

اضبط جهازك على وضع السكون

يُ عرف وضع حفظ الطاقة في جهاز  PS5باسم وضع السكون .يمكنك تنفيذ
عدة مهام أثناء إيقاف تشغيل الجهاز ،مثل شحن وحدة التحكم باستخدام
منافذ  USBالخاصة بالجهاز وتحديث برمجيات النظام بشكل تلقائي وتعليق
تشغيل اللعبة أو التطبيق .للتعرّ ف على إعدادات وضع السكون األفضل لك،
راجع دليل المستخدم (الصفحة .)13
يتطلب استخدام بعض الميزات تفعيل اإلعدادات الخاصة بها.
انتقل إلى اإلعدادات
> الجهاز > حفظ الطاقة > الميزات المتوفرة في وضع
السكون.

حدد الطاقة في مركز التحكم ،ثم حدد
الدخول في وضع السكون .يومض مؤشر الطاقة باللون األبيض ثم
يتحول إلى اللون البرتقالي .للخروج من وضع السكون ،اضغط
ّ
()PS.
على زر

إيقاف تشغيل الجهاز بالكامل

حدد الطاقة في مركز التحكم ،ثم حدد إيقاف تشغيل  .PS5يومض
مؤشر الطاقة باللون األبيض ،ثم يتوقف الجهاز عن التشغيل.
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مؤشر الطاقة
أبيض

برتقالي

إيقاف

الجهاز قيد التشغيل.

الجهاز في وضع السكون.

الجهاز متوقف عن التشغيل.

معلومات إضافية
دليل األمان

AR

المرفق.
تعرّ ف على كيفية استخدام جهاز  PS5بأمان من خالل دليل األمان ُ
يحتوي ً
أيضا هذا الدليل المطبوع على شروط كفالة المنتج وعلى معلومات
حول المواصفات .احرص على قراءته قبل استخدام جهازك.

دليل المستخدم

اكتشف قدرات جهاز ّ PS5
اطلِ ع على كيفية ضبط اإلعدادات وكيفية
كلهاّ .
استخدام كل وظيفة.
من الشاشة الرئيسية لجهاز  ،PS5انتقل إلى اإلعدادات
> دليل
المستخدم ومعلومات الصحة واألمان ومعلومات أخرى > دليل
المستخدم.

الموقع اإللكتروني الخاص بدعم العمالء

يمكنك العثور على معلومات حول الدعم عبر اإلنترنت ،مثل الخطوات
المفصلة لتحري الخلل وإصالحه واألسئلة الشائعة ،من خالل زيارة:
ّ
.playstation.com/help

”و “”PS5و “ ”PS4و “ ”PlayStation Shapes Logoعالمات تجارية
تعد “ ”و“ ”PlayStationو “
مسجلة أو عالمات تجارية لشركة .Sony Interactive Entertainment Inc
” عالمات تجارية مسجلة أو عالمات تجارية لشركة .Sony Corporation
” “ SONYو “
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.
Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

قد يخضع التصميم ومواصفات الجهاز للتغيير من دون إخطار مسبق.

قد تختلف المعلومات حول وظائف الجهاز والصور المتوفرة في هذا المستند عن تلك الخاصة بجهازك وذلك
وفقا إلصدار برمجيات النظام الذي يتم استخدامه .قد تختلف ً
ً
أيضا الرسوم التوضيحية وصور الشاشة المبيّ نة في
هذا الدليل عن المنتج الفعلي .إن المعلومات الواردة في هذا الدليل عرضة للتغيير بدون إشعار.
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