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AR

قبل االستخدام
يرجى قراءة هذا الدليل بعناية فضًل عن أي دليل حول األجهزة المتوافقة. احتفظ بالتعليمات  ˎ

للرجوع إليها في المستقبل.
احرص دائًما على تحديث نظامك إلى اإلصدار األحدث من برمجيات النظام. ˎ

االحتياطات

السالمة
تجّنب استخدام هذا المنتج لفترات مطّولة. خذ استراحة لمدة 15 دقيقة خلل كل ساعة من  ˎ

ساعات اللعب.
أبِق هذا المنتج بمنأى عن األطفال الصغار. قد يلحق األطفال الصغار الضرر بالمنتج ما قد يتسبب  ˎ

بتلفه أو قد يبتلعوا أجزاًء صغيرًة أو يلّفوا الكبلت حولهم أو يؤذوا أنفسهم أو اآلخرين عن طريق 
الخطأ.

استخدام الجهاز والتعامل معه
ال تضع المنتج على أسطح غير ثابتة أو مائلة أو معرضة للهتزاز. ˎ
ال تسمح بأن يلمس المنتج السوائل. ˎ
ال تلمس المنتج ويديك مبّللتين. ˎ
ال ترِم هذا المنتج أو تسقطه أو تعرضه لصدمة مادية قوية. ˎ
ال تضع أجساًما ثقيلًة على المنتج. ˎ
ال تلمس داخل الموصل أو ُتدخل أي أجسام غريبة فيه. ˎ
ال تدع أي مواد معدنية أخرى تلمس الموصلت. ˎ
ال تحاول مطلًقا فك المنتج أو تعديله. ˎ

الحماية الخارجية
اتبع اإلرشادات الموجودة أدناه للحؤول دون تعرض الشكل الخارجي للمنتج للتلف أو تغير اللون.

ال تضع أي مواد مطاطية أو من الفينيل على الجسم الخارجي للمنتج لفترة زمنية طويلة. ˎ
استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف المنتج. وال تستخدم مساحيق أو مواد كيميائية  ˎ

أخرى. كما ال تقم بمسحه بقماش تنظيف ُمعالج كيميائًيا.
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حاالت التخزين
ال تعّرض المنتج لدرجات حرارة مرتفعة أو رطوبة عالية أو أشعة الشمس المباشرة. ˎ
ال تعّرض المنتج للغبار أو الدخان أو البخار. ˎ

تثبيت الحامل
قم بتثبيت الكاميرا في الحامل. 1

قم بمحاذاة الحزوز الموجودة في قاعدة الكبل مع الحامل، ثم ادفع قاعدة الكبل  2
نحو الحامل.
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التوصيل والتثبيت
قم بتوصيل الكاميرا بمنفذ AUX  التابع لجهاز  PlayStation®4  ثم ضع الكاميرا في أعلى )وسط( 

أو أمام )وسط( التلفزيون.

وضع الكاميرا أعلى التلفاز
لمنع الكاميرا من السقوط، قم بتثبيتها على التلفاز من خلل إيمالة الحامل.

وضع الكاميرا أمام التلفاز
يمكنك أيًضا وضع الكاميرا أمام التلفاز عبر إيمالة الحامل.

أو
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تلميحات
إذا لم يتعرف جهاز  ™PS4  على الكاميرا، فافصل كبل الكاميرا ثم أعد توصيله. في حالة عدم التعرف  ˎ

على الكاميرا بعد ذلك، قم بإيقاف تشغيل جهاز  ™PS4، ثم أعد تشغيله مرة أخرى.
إذا تعرضت عدسات الكاميرا المزدوجة للتساخ، فامسحها بقطعة قماش ناعمة.  ˎ
قم بتعديل الزاوية من خلل تدوير الكاميرا. الحظ أنه إذا قمت بتدوير الكاميرا كثيًرا، فقد تنفصل عن  ˎ

الحامل. ال تدع أي مواد معدنية أخرى تلمس الموصلت.

25°

المواصفات
3.5 فولت  500 مللي أمبيرتصنيف طاقة اإلدخال

 حوالى 159 × 28 × 28 مماألبعاد الخارجية )باستثناء الحامل(
)العرض × االرتفاع × العمق( 

حوالى 152 غراًماالكتلة )باستثناء الحامل(
 وحدات بكسل الفيديو

)الحد األقصى(
1280 × 800 بكسل × 2

كاميرا استريوكاميرا
30 سم ~ ∞/° 85نطاق الكاميرا
صفيف ميكروفون ذات 4 قنواتميكروفونات

مترين تقريًباطول الكبل
5  درجات مئوية إلى 35  درجة مئويةدرجة حرارة التشغيل

الصينالبلد المصّنع

قد يخضع التصميم ومواصفات الجهاز للتغيير من دون إخطار مسبق.
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ضمان
تغطي الشركة المصّنعة هذا المنتج بضمان لمدة 12 شهًرا بدًءا من تاريخ الشراء. الرجاء مراجعة 

دليل الضمان المرفق مع حزمة جهاز ™PS4 للحصول على التفاصيل كاملًة.

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