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DUALSHOCK®4 ملحق الزر الخلفي بوحدة
دليل اإلرشادات
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االحتياطات
قبل استخدام هذا المنتج، يرجى قراءة هذا الدليل جيًدا أو أي دالئل أخرى حول األجهزة المتوافقة. احتفظ بالتعليمات 

playstation.com/get-help/ للرجوع إليها في المستقبل. للحصول على مساعدة في هذا المنتج، ُيرجى زيارة

األمان
احفظ هذا المنتج بعيًدا عن متناول األطفال الصغار. قد يبتلع األطفال الصغار األجزاء الصغيرة، ما قد يؤدي إلى وقوع 

إصابة أو إلحاق الضرر بالمنتج.
ال تلمس المنتج ويديك مبّللتين.	 
تأّكد من عدم وجود غبار أو جسم غريب على الموّصالت عند توصيل هذا المنتج بوحدة التحكم الالسلكية.	 

استخدام الجهاز والتعامل معه
استخدم هذا المنتج مع وحدة التحكم الالسلكية DUALSHOCK®4  فحسب.	 
ال تسمح ألي عناصر معدنية أخرى بمالمسة الموّصالت.	 
ال تضع أي أجسام على المنتج. ال تقف على المنتج.	 
ال ترِم المنتج أو توقعه أو تعّرضه لصدمة فعلية قوية.	 
ال تضع المنتج على أسطح غير ثابتة أو مائلة أو معّرضة لالهتزاز.	 
ال تعمد أبًدا إلى تفكيك المنتج أو تعديله.	 
اتبع التعليمات أدناه للحؤول دون تعرض الشكل الخارجي للمنتج للتلف أو تغير اللون.	 

– امسحه بواسطة قطعة قماش ناعمة وجافة.
– ال تضع أي مواد من المطاط أو من الفينيل على الجسم الخارجي للمنتج لفترة زمنية طويلة.

–  ال تستخدم المواد المذيبة أو غيرها من المواد الكيميائية. ال تمسح المنتج بقطعة قماش للتنظيف معالجة 
كيميائًيا.

حاالت التخزين
ال تعّرض المنتج للغبار أو الدخان أو البخار.	 
ال تعّرض المنتج لدرجات حرارة مرتفعة أو رطوبة عالية أو أشعة الشمس المباشرة.	 
ال تسمح بدخول سوائل أو جسيمات صغيرة إلى المنتج.	 

أسماء القطع

الزر الخلفي
الشاشة

الزر الخلفي

زر الشاشة

مقبس سماعة رأس االستيريو
موّصل تمديد

قابس سماعة رأس االستيريو
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البدء
يضيف ملحق الزر الخلفي بوحدة DUALSHOCK®4 زَرين إضافَيين إلى الجزء الخلفي لوحدة التحكم الالسلكية 

DUALSHOCK®4، ما يسمح لألصابع التي ال يتم استخدامها بالمشاركة في اللعبة. 
يمكنك برمجة هذين الزَرين اإلضافَيين، مما يسمح لك بتخصيص إعداداتك واالستفادة إلى أقصى حد من عناصر التحكم 

المهمة بين يديك. ُيطلق على كل تعيين تم حفظه اسم ملف تعريف.

قبل التوصيل:
اتبع هذه التعليمات بعناية لتجنب إلحاق الضرر بالموّصالت على ملحق الزر الخلفي بوحدة DUALSHOCK®4 ووحدة 

.DUALSHOCK®4 التحكم الالسلكية
 أوقف تشغيل جهاز PlayStation®4 أو ضعه في وضع السكون قبل توصيل الملحق بوحدة التحكم الالسلكية 	 

DUALSHOCK®4. إذا تركت الجهاز مشغاًل، فقد ال يتم توصيل وحدة التحكم بملحق الزر الخلفي بشكل صحيح.
يجب أن يتم إقران وحدة التحكم بجهاز  ™PS4  أيًضا.	 

اضغط على ملحق الزر الخلفي بإبهامك خلف قابس سماعة رأس االستيريو.  1

مع محاذاة قابس سماعة رأس االستيريو الخاصة بالملحق مع مقبس سماعة رأس االستيريو الخاصة  2
بوحدة التحكم، ادفع الملحق بشدة نحو وحدة التحكم إلدخاله. 
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التشغيل

اضغط على زر )p (PS  لتشغيل وحدة التحكم. 1

انقر فوق زر الشاشة على الملحق. َيظهر ملف التعريف االفتراضي )P1) على الشاشة. 2

إنشاء ملفات التعريف
يمكنك حفظ ما يصل إلى 3 ملفات تعريف مختلفة )تعيينات األزرار(. ملفات التعريف االفتراضية هي كالتالي:

ملفات التعريف االفتراضية

تخصيص ملف تعريف

اضغط على زر الشاشة لثانية واحدة لدخول وضع البرمجة. 1
يومض رقم ملف التعريف في وسط الشاشة إلعالمك بأنك في وضع البرمجة.
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 اضغط على األزرار الخلفية للتحديد من بين تعيينات األزرار المتوفرة.  2
اضغط مع االستمرار على الزر الخلفي للتمرير عبر التعيينات الممكنة لهذا الزر الخلفي.

انقر فوق زر الشاشة مرة واحدة للخروج من وضع البرمجة وحفظ ملف التعريف الخاص بك.  3

إذا أردت إنشاء ملف تعريف آخر، فانقر فوق زر الشاشة مرة واحدة لدخول وضع البرمجة مرة أخرى، ثم انقر مرَتين لبرمجة 
ملف التعريف اآلخر. 

تلميحات 
 في وضع البرمجة، يتم إيقاف تشغيل الشاشة تلقائًيا بعد 10 ثواٍن من عدم النشاط. وفي وضع غير وضع البرمجة، 	 

يتم إيقاف تشغيل الشاشة تلقائًيا بعد 3 ثواٍن من عدم النشاط.   
تنطبق أي تعيينات أزرار مخصصة يتم إجراؤها ضمن إعدادات جهاز  ™PS4  على الملحق أيًضا. 	 
، فسيتم إخفاء ملف التعريف ذلك 	   يشير  إلى عدم تعيين أي زر. عند تعيين الزَرين الخلفَيين في ملف تعريف إلى 

خارج وضع البرمجة.   
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البدء من جديد
إذا أردت إعادة ضبط ملحقك إلى ملفات التعريف االفتراضية للجهة المصّنعة، فاضغط مع االستمرار على الزر الخلفي 

األيسر والزر الخلفي األيمن وزر الشاشة في الوقت نفسه. عندما يظهر رمز إعادة الضبط  على الشاشة، استمر بالضغط 
لمدة 5 ثواٍن. عندما يظهر KHJL، تكون إعادة الضبط قد تمت.

المواصفات
3,2 فولت ⎓ 100 ميلي أمبير تصنيف إدخال الطاقة 

x 4,5  x 101,2  39,4 مليمتر تقريًبا  األبعاد الخارجية 
)العرض × الطول × العمق( )باستثناء األجزاء البارزة( 

26,2 غراًما تقريًبا الوزن 
شاشة صمام ثنائي عضوي باعث للضوء 4096 بكسل الشاشة 

5 درجات مئوية إلى 35 درجة مئوية حرارة التشغيل 
إن المواصفات والتصميم عرضة للتغيير من دون أي إخطار.

الضمان
يتمتع هذا المنتج بضمان من الشركة الُمصّنعة لمدة 12 شهًرا من تاريخ الشراء. ُيرجى االتصال مع الموزعين المعتمدين 

المدرجين على صندوق ™PS4 لمعرفة كافة التفاصيل.

 ,Sony Interactive Entertainment LLC, 2207 Bridgepointe Parkway تم تصنيع هذا المنتج لشركة 
San Mateo, CA 94404, United States of America

صنع في الصين.
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