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تحذير

قبل استخدام المنتج، اقرأ دليل اإلرشادات هذا وأي أدلة خاصة باألجهزة 
المتوافقة بعناية واتبع التحذيرات واإلرشادات الخاصة باإلعداد. واحتفظ بدليل 

اإلرشادات هذا للرجوع إليه في المستقبل.
ال ُيسمح باستخدام قناع الواقع االفتراضي من ِقبل األطفال الذين تقّل  ˎ

أعمارهم عن 12 عاًما.
ال تستخدم جهاز PS VR إذا كنت متعًبا أو مصاًبا بالدوار أو الدوخة أو  ˎ

الغثيان أو إذا كنت مريًضا أو تحت تأثير الكحول أو العقاقير أو لديك شعور 
بضعف الحركة أو التوازن. واستشر طبيًبا قبل استخدام جهاز PS VR إذا 

كنت تعاني من حالة طبية خطيرة.
سوف يحّد ارتداء قناع الواقع االفتراضي من رؤيتك للمناطق الفعلية  ˎ

المحيطة بك. ال يكتشف قناع الواقع االفتراضي العوائق. راجع المناطق 
المحيطة وقم بإزالة العوائق من منطقة يتجاوز حجمها حجم منطقة 

اللعب قبل االستخدام. يرجى الرجوع إلى قسم ”حول منطقة اللعب” في 
دليل البدء السريع للحصول على المزيد من المعلومات حول كيفية إعداد 

منطقة اللعب. وتأكد أنك لست قريًبا من أي جدران أو ساللم أو أثاث، أو 
غيرها من العوائق التي قد تصطدم أو تتعثر بها.

اتخذ خطوات لمنع الحيوانات األليفة أو األشخاص أو العوائق األخرى من  ˎ
دخول منطقة يتجاوز حجمها حجم منطقة اللعب أثناء االستخدام.

ابَق في وسط منطقة اللعب وال تتجول في المنقطة المحيطة أثناء  ˎ
ارتداء قناع الواقع االفتراضي. وحاول البقاء جالًسا كلما أمكن وتجنب 

الحركات المبالغ فيها أو المفرطة للرأس أو األطراف أو الجسم أثناء 
ارتداء قناع الواقع االفتراضي. إذا تطلب تطبيق أن تقف أثناء ارتداء قناع 

الواقع االفتراضي، فتأكد من اتباع إرشادات التطبيق بعناية.
قبل بدء اللعب، تأكد من أن كبل قناع الواقع االفتراضي غير ملتف حول  ˎ

جسمك أو أطرافك، وتأكد من ذلك بشكل متكرر أثناء اللعب.
توقف فوًرا عن االستخدام واستشر طبيبك قبل استئناف اللعب إذا  ˎ

تعرضت أنت أو طفلك ألي من المشاكل أو األعراض الصحية التالية: 
الدوخة أو انحراف الرؤية أو تشنجات العين أو العضالت أو فقدان الوعي 
أو التوهان أو النوبات أو أي حركة ال إرادية أو تشنج. وال تستأنف اللعب 

إال بعد موافقة طبيبك.

قد يتعرض بعض األشخاص لدوار الحركة أو الغثيان أو التوهان أو عدم  ˎ
وضوح الرؤية أو أي انزعاج من نوع آخر. وفي حال التعرض ألي مما سبق، 

توقف فوًرا عن االستخدام وانزع قناع الواقع االفتراضي. وإذا تعرضت 
ألي انزعاج بعد االستخدام، فُخذ قسًطا من الراحة وال تشارك في أي 
أنشطة تتطلب رؤية سليمة أو توازًنا أو تنسيًقا حتى تختفي األعراض 

تماًما.
ال تستخدم المنتج عندما تكون متعًبا أو بحاجة للنوم. ˎ
ال تستخدم المنتج في موقع قد يكون عرضًة لالهتزاز أو ظروف أخرى  ˎ

غير مستقرة.
قد تستغرق بعض الوقت لتعتاد على تجارب الواقع االفتراضي. ويوصى  ˎ

باستخدام المنتج لفترات قصيرة من الزمن أثناء االستخدام األولي.
نوصي بشكل عام بالحصول على فترات راحة من 15 دقيقة لكل ساعة  ˎ

من اللعب. ولكن عند مشاهدة محتوى الواقع االفتراضي، قد تختلف 
مدة فترات الراحة الالزمة ومعدل تكرارها من شخص إلى آخر، ويرجى 

الحصول على فترات راحة طويلة بما يكفي لتزول أي مشاعر انزعاج.
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 تم تصنيع هذا المنتج بواسطة أو بالنيابة عن شركة
 Sony Interactive 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 مصًابا 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 فوًرا عن استخدام الجهاز واستشارة 

الطبيب.

توقف عن اللعب فوًرا 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 فوًرا. وإذا استمرت الحالة، فاستشر الطبيب.

برمجيات الجهاز
إن برمجيات الجهاز الخاصة بـ PS VR مرخصة لك بموجب اتفاقية ترخيص 

 مستخدم نهائي منفصلة. للحصول على التفاصيل، تفضل بزيارة
doc.dl.playstation.net/doc/psvr-eula/

يحّظر االستخدام التجاري لهذا المنتج أو تأجيره.

http://doc.dl.playstation.net/doc/psvr-eula
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االحتياطات

السالمة
ˎ .AC تجنب إتالف سلك التيار الكهربائي ومحّول
قم بتوصيل الجهاز واستخدامه على مقربة من مخرج القابس. ˎ
اتصل بخط المساعدة الخاص بخدمة عميل ®PlayStation والذي يمكن  ˎ

إيجاده في كتّيب الضمان.

استخدام الجهاز والتعامل معه
قبل التوصيل، تأكد من أن الموّصالت خالية من األتربة والجزيئات  ˎ

الصغيرة.
ال تهّز قناع الواقع االفتراضي أو محّول AC  في األرجاء من الكبالت. ˎ
ال تفصل كبل قناع الواقع االفتراضي إلى أن تنطفئ مصابيح التتبع )  ˎ

الصفحة 10(. فقد يتسبب النزع أو الفصل عندما تكون المصابيح مضاءة 
في حدوث عطل.

ال تضع أجساًما فوق المنتج أو تقذفه أو تسقطه، أو بخالف ذلك تعّرضه  ˎ
لصدمة فعلية قوية.

احتفظ بالمنتج بعيًدا عن متناول األطفال الصغار. فقد يبتلعون القطع  ˎ
الصغيرة، أو قد يشّدون الكبالت ويتسببون في سقوط وحدة المعالج أو 
قناع الواقع االفتراضي أو قد يلفون الكبالت حول أنفسهم، ما قد يؤدي 

إلى حدوث إصابة أو التسبب في حادث أو عطل.
ال تلمس سلك التيار الكهربائي أو محّول AC  أو وحدة المعالج أثناء  ˎ

عاصفة كهربائية.
ال تسمح بوصول السوائل أو الجزيئات الصغيرة إلى داخل الجهاز )المنافذ،  ˎ

فتحات التهوية، إلخ(. وإذا حدث هذا، فأوقف استخدام الجهاز وافصله 
عن مصدر التزويد بالكهرباء على الفور.

ال تعّرض المنتج لألتربة أو الدخان أو البخار. فقد تتسبب األتربة أو المواد  ˎ
األخرى في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

تجنب مالمسة الجسم لفترة طويلة مع وحدة المعالج أو محّول AC  أو  ˎ
الهواء من فتحات التهوية أثناء تشغيل المنتج. فقد يتسبب التالمس 

 لفترة طويلة في حروق ناجمة عن درجة الحرارة المنخفضة*.
*  إن الحروق الناجمة عن درجة الحرارة المنخفضة هي حروق تحدث عندما تالمس 

البشرة مواًدا درجة حرارتها منخفضة نسبًيا )40 درجة مئوية أو أكثر( لفترة زمنية 
مطّولة.

ال تستخدم قناع الواقع االفتراضي أو سماعات الرأس االستيريو أو  ˎ
سماعة الرأس االستيريو )تباع على حدة( إذا تسببت باالنزعاج لبشرتك. إذا 

تسببت قناع الواقع االفتراضي أو سماعات الرأس االستيريو أو سماعة 
الرأس االستيريو في انزعاج لبشرتك، فتوقف عن استخدامها على الفور. 

وإذا لم تزل األعراض حتى بعد إيقاف االستخدام، فاحصل على رعاية 
طبية.

يمكنك ارتداء النظارات الطبية عند استعمال قناع الواقع االفتراضي،  ˎ
ولكن ال تدع نظاراتك تلمس الشاشة.

يتم تصنيع المنتج وقطعه من مواد معدنية وبالستيكية. وعند التخلص  ˎ
منه، اتبع اللوائح المحلية للتخلص السليم من هذه المواد.

اتبع االحتياطات التالية للمساعدة على تجنب تلف المنتج من الخارج أو  ˎ
تغير لونه.

ال تستخدم المواد المذيبة أو غيرها من المواد الكيميائية على  ˋ
المنتج.

ال تسمح بمالمسة المواد المصنوعة من المطاط أو الفينيل للمنتج  ˋ
لفترة طويلة.

يؤدي استخدام سماعة الرأس أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع  ˎ
إلى فقدان السمع بشكل دائم. حدد مستوى صوت إلى مستوى آمن. 

مع الوقت، قد يبدو الصوت المرتفع بشكل متزايد عادًيا ولكنه في 
الواقع قد يضر سمعك. إذا سمعت رنيًنا أو شعرت بانزعاج في أذنيك أو 
سمعت صوًتا مكتوًما، توقف عن االستماع وافحص سمعك. كلما كان 

مستوى الصوت أعلى، تأثر سمعك بطريقة أسرع. لحماية سمعك:
ال تطل استخدام سماعة الرأس أو سماعات الرأس بمستوى صوت  ˋ

مرتفع.
تجنب رفع مستوى الصوت لحجب الضجيج المحيط. ˋ
أخِفض مستوى الصوت إذا عجزت عن سماع األشخاص الذي يتحدثون  ˋ

على مقربة منك.
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قد تتعرض أحياًنا لوخز كهربائي )ساكن( سريع وخفيف في أذنيك عند  ˎ
استخدام سماعة رأس أو سماعات أذن في بيئة جافة بشكل خاص. 

وينجم ذلك عن الكهرباء الساكنة المجمعة في الجسم وليس عن عطل 
في سماعة رأس أو سماعات الرأس.

االستخدام من ِقبل األطفال
ال ُيسمح باستخدام قناع الواقع االفتراضي من ِقبل األطفال الذين تقّل 

أعمارهم عن 12 عاًما.

ارتداء قناع الواقع االفتراضي
من المهم أن تضع قناع الواقع االفتراضي على رأسك بطريقة صحيحة  ˎ

أثناء االستخدام.
لالطالع على اإلرشادات حول كيفية ارتداء سماعة الرأس، انتقل إلى  ˋ

شاشة الوظائف على جهاز PlayStation®4، ثم حدد  )اإلعدادات( 
 .]PlayStation VR[ > ]األجهزة[ >

ال تشّد قرص الضبط بإحكام أكثر مما يلزم ) الصفحة 10(. ˋ
يمكنك ارتداء قناع الواقع االفتراضي فوق نظاراتك الطبية، ولكن  ˋ

احرص على أال تلمس نظاراتك عدسات قناع الواقع االفتراضي. احرص 
على أن تكون نظاراتك ثابتة كي ال تتحرك وأنت تلعب وتوخ الحذر 

وأنت تعّدل المنظار وطوق الرأس ) الصفحة 10(. ال تدفع أو 
تسحب المنظار بصورة مفرطة. قد يتسبب لمس نظاراتك لعدسات 

قناع الواقع االفتراضي بضرر لنظاراتك، أو عدسات قناع الواقع 
االفتراضي، أو كليهما.

تحقق بانتظام من مالءمة قناع الواقع االفتراضي للتأكد من ارتدائه  ˎ
بالشكل الصحيح.

شاشة قناع الواقع االفتراضي
ال تعّرض عدسات ) الصفحة 10( قناع الواقع االفتراضي ألشعة  ˎ

الشمس المباشرة أو للضوء الكثيف. فقد يؤدي ذلك إلى إتالف شاشة 
قناع الواقع االفتراضي.

أبِق مستشعر االستخدام لقناع الواقع االفتراضي ) الصفحة 10( خالًيا  ˎ
من أي عوائق. وإذا كان مستشعر االستخدام محظوًرا، فلن تتوقف 

الشاشة عن التشغيل تلقائًيا حتى عند إزالة سماعات الرأس. إذا ظهرت 
صورة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت، فقد تؤدي إلى حرق 

الشاشة وقد تظهر صورة باهتة على الشاشة بشكل دائم.
قد تظهر نقاط بكسل سوداء )داكنة( ونقاط بكسل مضاءة باستمرار في  ˎ

مواقع معينة على الشاشة. ولكن ظهور هذه البقع أمر عادي مرتبط 
بالشاشات وليس عالمة على حدوث عطل في الجهاز. ويتم تصنيع 

الشاشات باستخدام تقنية عالية الدقة. ومع ذلك، قد يوجد عدد صغير 
جًدا من نقاط البكسل الداكنة أو نقاط البكسل المضاءة باستمرار، وقد 

ترى عدم انتظام في األلوان أو في السطوع على كل شاشة.

ال تقم أبًدا بتفكيك أو تعديل المنتج أو ملحقاته
استخدم المنتج وملحقاته وفًقا لإلرشادات الواردة في هذا الدليل. لن يتم 

توفير أي إذن لتحليل المنتج أو تعديله، أو تحليل تكوينات دوائره واستخدامها. 
وسوف يبطل تفكيك المنتج الكفالة التي تغطيه. باإلضافة إلى ذلك، ثمة 

خطر بنشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو عطل إذا تم تفكيك المنتج 
أو تعديله.

تكاثف الرطوبة
ال تعّرض الجهاز للمطر أو للرطوبة. ˎ
ال تضع أي حاويات مملوءة بالسوائل على وحدة المعالج. ˎ
في حال إحضار جهاز PS VR مباشرًة من موقع بارد إلى موقع دافئ، فقد  ˎ

تتكثف الرطوبة داخل قناع الواقع االفتراضي ووحدة المعالجة. وفي حال 
حدث هذا، قد ال يعمل المنتج بشكل صحيح. في هذه الحالة، قم بإيقاف 

تشغيل قناع الواقع االفتراضي وافصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ 
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التيار الكهربائي. وال تستخدم المنتج حتى تتبخر الرطوبة )قد يستغرق هذا 
عدة ساعات(. أّما في حال استمر عطل المنتج، ُيرجى زيارة موقع الويب 

التابع لنا ) الغالف الخلفي(.

السلوك غير المعتاد أو عدم االستجابة
اضغط على زر  )طاقة( ) صفحة 11( على قناع الواقع االفتراضي لمدة 7 
ثواٍن على األقل لفرض إيقاف التشغيل، ثم أعد تشغيل القناع مرة أخرى. وإذا 

 . PS4 ™ استمرت المشكلة أعد تشغيل جهاز

رسالة ارتفاع درجة الحرارة
إذا ارتفعت درجة الحرارة الداخلية لوحدة المعالج، فسيتم عرض رسالة.  ˎ

وفي هذه الحالة، أوقف تشغيل جهاز  ™PS4  وتوقف عن استخدامه 
لبعض الوقت. وبعد أن تبرد وحدة المعالج، انقل الجهاز إلى موقع فيه 

تهوية جيدة، ثم عاود استخدامه.
ال تسد فتحات تهوية وحدة المعالج، وال تستخدم المنتج في خزانة  ˎ

مغلقة أو مواقع أخرى حيث من الممكن أن تتكّون الحرارة.

استخدام محّول AC  وسلك التيار الكهربائي
استخدم مصدر تزويد بالكهرباء يمكن الوصول إليه بسهولة، بحيث يمكن  ˎ

فصل سلك التيار الكهربائي بسرعة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وتوقف عن 
استخدام الجهاز وافصل سلك التيار الكهربائي عن مصدر التزويد بالكهرباء 

وافصل أي كبالت أخرى على الفور إذا كان المنتج يعمل بطريقة غير 
طبيعية أو ينتج أصواًتا أو روائح غير عادية أو يصبح ساخًنا للغاية لدرجة 

تمنع لمسه.
افصل سلك التيار الكهربائي عن مصدر التزويد بالكهرباء عندما يكون  ˎ

مؤشر الحالة على وحدة المعالج أحمر اللون. وقد يتسبب فصل السلك 
عندما يكون المؤشر أبيض اللون أو يومض باللون األحمر في حدوث 

عطل.

ال تستخدم محّول AC  أو سلك تيار كهربائي غير الذي يتم توفيره مع  ˎ
الجهاز. فقد تم تصميم محّول AC  وسلك التيار الكهربائي المرافقين ليتم 

استخدامهما حصرًيا مع هذا المنتج. وال يمكن استخدامهما مع منتجات 
أخرى. باإلضافة إلى ذلك، ال يمكن استخدام محّوالت AC  أو أسالك تيار 
كهربائي أخرى مع هذا المنتج. وقد يتسبب عدم اتباع هذه االحتياطات 

في ارتفاع درجة حرارة المنتج بشكل مفرط أو قد يؤدي إلى نشوب حريق 
أو حدوث صدمة كهربائية.

ال توصل سلك التيار الكهربائي الخاص بالمنتج بمصدر التزويد  ˋ
.HDMI™  بالكهرباء إال بعد توصيل كبالت

ال تلمس القابس الموجود على طرف سلك التيار الكهربائي بيدين  ˋ
مبّللتين.

ال تستخدم محّول AC عندما يكون مغطى بقطعة قماش إذ قد  ˋ
يتسبب ذلك في ارتفاع درجة حرارته ما يسبب نشوب حريق أو حدوث 

عطل.
افصل سلك التيار الكهربائي عن مصدر التزويد بالكهرباء قبل التنظيف  ˋ

أو عندما تنوي عدم استخدام المنتج لفترة زمنية مطّولة.
ال تصل سلك التيار المتردد بمحول أو عاكس جهد كهربي. ˋ

حاالت التخزين
ال تعّرض المنتج أو الملحقات لدرجات حرارة مرتفعة أو لنسبة رطوبة عالية  ˎ

أو ألشعة الشمس المباشرة.
تجنب تسخين المنتج باستخدام المعدات المخصصة للمطبخ أو للتدفئة  ˎ

مثل المجفف. فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو التسّبب بإصابات أو 
أعطال.

ال تضع المنتج أو الملحقات على أسطح غير ثابتة أو مائلة أو معّرضة  ˎ
لالهتزاز.
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PS VR استخدام جهاز

ˎ  ،PlayStation®Camera  و  PS4™  مع جهاز PS VR عند استخدام جهاز
فهو يقدم لك الحماسة التي يتميز بها الواقع االفتراضي. يمكنك 

التفاعل مع األلعاب بصورة مباشرة أكثر ألن الكاميرا تلتقط موضع قناع 
الواقع االفتراضي وزاويتها وحركتها.

ˎ  PS VR وبرمجيات جهاز  PS4™ احرص دوًما على تحديث برمجيات نظام
إلى اإلصدار األخير .

ˎ  CUH-ZVR2 احرص على توصيل قناع الواقع االفتراضي إلى وحدة معالجة
المضمنة. لن تعمل سماعة الرأس إذا تم توصيلها بوحدة معالجة 

.CUH-ZVR1

موضعك أثناء استخدام قناع الواقع االفتراضي
ابَق جالًسا كلما أمكن. وبالنسبة للتطبيقات التي تتطلب وضع وقوف، اتبع 

إرشادات التطبيق بعناية.

PS VR إعدادات جهاز
لتكوين إعدادات PS VR، انتقل إلى شاشة الوظائف في جهاز  ™PS4 ، ثم حدد 

.]PlayStation VR[ > ]اإلعدادات( < ]األجهزة( 

تلميحات
ˎ  . PS4™  بجهاز PS VR تتوافر هذه اإلعدادات فقط عند توصيل
يمكنك أيًضا تكوين بعض اإلعدادات من القائمة السريعة التي تظهر عند الضغط  ˎ

مع االستمرار على زر  )PS(  على وحدة التحكم. 
للحصول على المزيد من المعلومات حول إعداد جهاز PS VR، يمكنك مراجعة  ˎ

دليل المستخدم الخاص بجهاز ™PS4. حدد  )اإلعدادات( <  )دليل 
المستخدم/معلومات مفيدة( <  )دليل المستخدم( من شاشة الوظائف.

الرقابة األبوية
يحتوي جهاز ™PS4 على إعدادات يستطيع اآلباء أو أولياء األمور تكوينها عند 

الضرورة لتقييد استخدام هذا المنتج من ِقبل األطفال. لتكوين اإلعدادات لكل 
طفل، انتقل إلى شاشة الوظائف في جهاز ™PS4 ثم حدد  )اإلعدادات( < 

]الرقابة األبوية/إدارة العائلة[.
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أسماء القطع

قناع الواقع االفتراضي
الجهة األمامية

) A)مصابيح التتبع )الجهة األمامية 
مشّغلة  المصابيح الخلفية أزرق: 

المصابيخ األمامية والخلفية أزرق:  وضع الواقع 
االفتراضي

متوقفة عن التشغيل المصابيخ األمامية والخلفية متوقفة عن التشغيل: 
) Bزر ضبط المنظار
) Cمرتكز الرأس األمامي
) Dمرتكز الرأس الخلفي
) EHDMI موّصل
) FAUX موّصل
) Gمنظار

) Aطوق الرأس
) Bمستشعر االستخدام
) Cعدسات
) Dعجلة الضبط
) Eزر إعتاق طوق الرأس
) F)مصابيح تتبع )الجهة الخلفية
) Gحامل سماعة األذن

الجهة الخلفية
A B C D E

FG

A B C D

E
F

G
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) Aمقبس سماعة رأس ستيريو
) Bثقب تثبيت الميكروفون
) C)زر  )طاقة
) Dحاجب الضوء
) Eميكروفون
) F)مصابيح تتبع )الجهة األمامية

) Gزر رفع مستوى الصوت
) H)زر  )كتم الميكروفون
) Iزر خفض مستوى الصوت

الجهة السفلية

A

B

H

G

I

C

D

E

F
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وحدة المعالجة
الجهة الخلفيةالجهة األمامية

) Aمؤشر الحالة 
مشّغلة  أبيض: 

وضع السكون أحمر: 
) B AUX منفذ
) CHDMI منفذ إخراج

) AHDMI منفذ تلفزيون
) BHDMI PS4 منفذ
) C )USB(  منفذ
) Dموّصل تيار مباشر بجهد 12 فولت
) Eفتحة التهوية

B CAA B C D E
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سماعات الرأس االستيريو
تغيير سماعات األذن

يتم تزويد سماعات الرأس االستيريو مع سماعات أذن ذات مقاس متوسط 
متصلة بها. استبدل سماعات األذن بسماعات أذن ذات مقاس صغير أو 

كبير لتكون أكثر مالءمة. ولنزعها، قم بلف سماعة األذن وسحبها من 
سماعات الرأس.

تلميح
قم بتركيب سماعات األذن بإحكام لمنع فكها عن طريق الخطأ أثناء االستخدام.

) Aسماعة األذن
) Bقابس سماعة رأس االستيريو
) Cِمشَبك

A

B C
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العناية والتنظيف

تأكد من اتباع اإلرشادات التالية لتنظيف منتجك وصيانته.
ألغراض السالمة، افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي  ˎ

وافصل أي كبالت أخرى قبل التنظيف.
ال تستخدم المواد المذيبة أو غيرها من المواد الكيميائية لتنظيف  ˎ

األسطح الخارجية.
ال تستخدم قطعة قماش معالجة كيميائًيا لمسح المنتج. ˎ

وحدة المعالج من الخارج، قناع الواقع االفتراضي من 
الخارج، مساند الرأس، الموّصالت

إذا كانت متسخة، فامسحها بقطعة قماش ناعمة جافة.

تلميح
إذا كانت الموّصالت في وحدة المعالج أو سلك التيار الكهربائي أو قطع أخرى متسخة، 

فقد ال يتم إرسال اإلشارات أو استالمها بالشكل الصحيح. وقد تواجه أيًضا ضوضاء أو 
انقطاع في الصوت إذا كانت الموّصالت في سماعات الرأس أو سماعة الرأس 

متسخة.

العدسات
امسحها فقط بقطعة قماش ناعمة وجافة مصنوعة خصيًصا لتنظيف 

العدسات. ال تستخدم المنتجات الورقية مثل المناشف الورقية أو المناديل 
الورقية غير المصنعة خصيًصا من أجل العدسات.

تلميح
فقد يتسبب التالمس لفترات طويلة مع الماء أو األتربة في إتالف العدسات وتقصير 

دورة حياتها.

حاجب الضوء
انزع حاجب الضوء من قناع الواقع االفتراضي واغسله بالماء. وقم بتجفيفه 

 تماًما بقطعة قماش ناعمة قبل إعادة تركيبه في سماعة الرأس.
أعد تركيب حاجب الضوء عن طريق مطابقة النتوءات الموجودة على الحاجب 

بالفتحات الـ 13 على قناع الواقع االفتراضي.

حاجب الضوء

قناع الواقع 
االفتراضي

فتحات التهوية
قم بإزالة األتربة المتراكمة من فتحات التهوية باستخدام مكنسة كهربائية 

أو منتج مشابه.

سماعات األذن
انزع سماعات األذن من سماعات الرأس االستيريو واغسلها باليد بمنظف 

خفيف. وجففها تماًما بقطعة قماش ناعمة قبل إعادة تركيبها في سماعات 
الرأس. للحصول على التفاصيل حول إزالة سماعات األذن، ارجع إلى قسم 

“تغيير سماعات األذن” ) صفحة 13(.
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المواصفات

قد يخضع التصميم ومواصفات الجهاز للتغيير من دون إخطار مسبق.
قد تختلف األوصاف الوظيفية والرسوم التوضيحية في هذا المستند عن 

برمجيات جهاز  ™PS4  و/أو برمجيات جهاز PS VR، حسب اإلصدار الُمستخدم.

قناع الواقع االفتراضي

 RGB  × 1920 ×  1080الشاشة
)RGB  × 960 ×  1080 لكل عين(

جهاز االستشعار
 نظام استشعار للحركة سداسي المحاور

)أداة تحديد االتجاهات ثالثية المحاور، مقياس 
تسارع ثالثي المحاور(

مقبس سماعات الرأس االستيريوالمنفذ

األبعاد الخارجية
 حوالى 187 × 185 × 277 مم

)العرض × االرتفاع × العمق / بدون القطع 
البارزة / في أقصر طول لطوق الرأس(

 حوالى 600 جمالكتلة
)بدون الكبالت(

5  درجات مئوية إلى 35  درجة مئويةدرجة حرارة التشغيل

وحدة المعالجة

إدخال/إخراج

HDMI منفذ تلفزيون 
HDMI PS4 منفذ 

 )USB(  منفذ 
*HDMI منفذ إخراج 

AUX منفذ

حوالى 20 واتالحد األقصى للطاقة النسبية

12 فولت  1.7 أمبير التصنيف الكهربائي

األبعاد الخارجية
 حوالى x114 x 39 x 150مم

)العرض x االرتفاع x العمق / باستثناء األجزاء 
البارزة(

حوالى 300 جمالكتلة

5  درجات مئوية إلى 35  درجة مئويةدرجة حرارة التشغيل

*استخدم كبل HDMI المزّود.

AC محّول

 100-240 فولت  1 أمبير اإلدخال
60/50 هرتز

12 فولت  3 أمبير اإلخراج

األبعاد الخارجية
 حوالى 108 × 46 × 30 مم

)العرض x االرتفاع x العمق / باستثناء األجزاء 
البارزة(

حوالى 146 جمالكتلة
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إشارات دخل الفيديو المدعومة
 للحصول على معلومات حول إشارات دخل الفيديو المدعومة، يرجى زيارة

.rd.playstation.com/psvr/zvr2/ 
.QR يمكنك أيًضا الوصول إلى هذه المعلومات باستخدام رمز

http://rd.playstation.com/psvr/zvr2/.
http://rd.playstation.com/psvr/zvr2/.
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حقوق الطبع والنسخ والعالمات التجارية

” و”PlayStation“ عالمات تجارية مسجلة أو عالمات تجارية لشركة  ”
.Sony Interactive Entertainment Inc

“ هما عالمتان تجاريتان مسجلتان أو عالمتان تجاريتان لـ  “SONY” و “
.Sony Corporation

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.

أما كل العالمات التجارية األخرى فهي ملكية ألصحابها.



فيديو اإلعداد خطوة بخطوة
تفّضل بزيارة  /rd.playstation.com/psvr/zvr2 لمشاهدة فيديو 
اإلعداد خطوة بخطوة. يمكنك أيًضا الوصول إلى الفيديو باستخدام 

.QR رمز

للدعم ُيرجى زيارة
يتضمن الموقع الرسمي لدعم المنتج ®PlayStation أحدث األسئلة واألجوبة 

حول منتجك.
playstation.com/help/ps4/

© 2020 Sony Interactive Entertainment Europe Limited. 

http://rd.playstation.com/psvr/zvr2/
http://playstation.com/help/ps4

