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قبل االستخدام

•يرجى قراءة هذا الدليل وأي دليل آخر حول األجهزة المتوافقة بعناية .احتفظ بالتعليمات للرجوع
إليها في المستقبل.
دائما على تحديث برمجيات نظام جهاز  PlayStation®5الخاص بك وبرمجيات جهاز وحدة التحكم
•احرص ً
الالسلكية إلى اإلصدار األخير.

تحذير

استخدام سماعات الرأس أو سماعات األذن

مرتفعا.
يجوز أن تُ صاب بفقدان دائم للسمع إذا كان مستوى صوت سماعات الرأس أو سماعات األذن (غير مضمنة)
ً
لذا اضبط مستوى الصوت إلى مستوى آمن .ومع الوقت ،يجوز أن يبدو الصوت المرتفع بشكل متزايد طبيعيً ا
حاسة السمع لديك .في حال سمعت رنينً ا أو شعرت بأي انزعاج في أذنيك أو
بالنسبة إليك لكنه في الحقيقة يضرّ ّ
حاسة
عجزت عن سماع الصوت ،توقف عن االستماع وافحص سمعك .فكلما ارتفع مستوى الصوت ،أصبحت ّ
ً
عرضة للتأثر.
السمع لديك أكثر

التعامل مع بطاريات أيون الليثيوم

المسربة .وفي حال وجود تسرّ ب في سوائل البطارية الداخلية ،عليك
ال تمسك بطاريات أيون الليثيوم التالفة أو
ِّ
التوقف فورً ا عن استخدام المنتج واالتصال بالدعم التقني للحصول على المساعدة .وفي حال احتكاك السوائل
بمالبسك أو بشرتك أو عينيك ،عليك غسل منطقة االحتكاك بالمياه النظيفة على الفور واستشارة طبيبك.
فسوائل البطارية قد تتسبب بفقدان البصر.

الموجات الالسلكية

يجوز أن تؤثر الموجات الالسلكية على المعدات اإللكترونية أو األجهزة الطبية (على سبيل المثال ،أجهزة ضبط نبضات
القلب) ،األمر الذي قد يحدث ً
خلل وظيفيً ا وإصابات محتملة .في حالة استخدامك لجهاز ضبط نبضات القلب أو غيره
من األجهزة الطبية ،استشر طبيبك أو الجهة المصنعة للجهاز الطبي قبل استخدام ميزة الشبكات الالسلكية
(® Bluetoothوشبكة  LANالالسلكية) .ال تستخدم ميزة الشبكات الالسلكية في المواقع التالية :المناطق التي
يُ حظر فيها استخدام الشبكة الالسلكية ،مثل المستشفيات .التزم باللوائح الخاصة بالمؤسسات الطبية عند استخدام
الجهاز داخل مبانيها .األماكن القريبة من أجهزة اإلنذار بالحريق واألبواب التلقائية وغيرها من المعدات
التلقائيةالتشغيل.

المغانط

يحتوي هذه المنتج على مغانط قد تؤثر على أجهزة ضبط نبضات القلب أو أجهزة مزيل الرجفان أو صمامات التحويلة
القابلة للبرمجة أو أي أجهزة طبية أخرى .لذا ال تضع هذا المنتج بالقرب من أجهزة طبية مماثلة أو من أشخاص
ً
ً
طبية مماثلة .واستشر طبيبك قبل استخدام هذا المنتج إذا كنت تستخدم أجهزة طبية مماثلة..
أجهزة
يستخدمون

االحتياطات

األمان

هذا المنتج مصمم لتحقيق أعلى درجات األمان .ومع ذلك ،فشأنه شأن أي جهاز كهربائي آخر ،إذا لم يُ ستخدم
بطريقة مالئمة ،فقد يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو إصابة شخصية .ولضمان تشغيل الجهاز
من دون وقوع حوادث ،اتبع اإلرشادات التالية.
متأكدا من أي معلومة واردة في هذا الدليل ،فاتصل
التزم بكل التحذيرات واالحتياطات والتعليمات .وإذا لم تكن
ً
بخط المساعدة المناسب الخاص بخدمة عمالء ® PlayStationوالذي يمكن إيجاده في كتيّ ب الضمان.
•توقف عن استخدام الجهاز وافصل أي كابالت على الفور إذا كان الجهاز يعمل بطريقة غير طبيعية أو يُ صدر
أصواتً ا أو روائح غير عادية أو يُ صبح ساخنً ا للغاية لدرجة تمنع لمسه.
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•تجنب اللعب عندما تكون متعبً ا أو بحاجة إلى النوم.

استخدام اهتزاز وحدة التحكم الالسلكية

•إذا كانت وحدة التحكم الالسلكية موضوعة على سطح مستو ،فقد يؤدي اهتزاز وحدة التحكم الالسلكية أثناء
تشغيل األلعاب إلى سقوطها ،مما يسبب إصابات أو أعطال.
ال تستخدم وظيفة االهتزاز أو تأثير الزناد إذا كنت تعاني من أي ألم أو إصابة في عظام يديك أو ذراعيك،
أو مفاصلهما أو عضالتهما .وإذا كنت تعاني من أي ألم أو إصابة ،فال تشغل أي لعبة تتضمن هذه الميزات
مستخدما وحدة التحكم إال إذا قمت بتعيين هذه الوظائف إلى «إيقاف» .ولتمكين الميزات أو تعطيلها ،حدد
ً
> الملحقات من الشاشة الرئيسية لجهاز ™.PS5
اإلعدادات

اإلصابات التي يتعرّ ض لها األطفال الصغار

بعيدا عن متناول األطفال الصغار .فقد يبتلع األطفال الصغار القطع الصغيرة أو يلفوا الكابالت
احفظ هذا المنتج
ً
حولهم ،ما قد يؤدي إلى وقوع إصابات أو التسبب بحادث أو عطل.

مستوى الصوت

حاسة السمعّ ،
قلل مقدار الوقت الذي ستستخدم فيه سماعة الرأس أو سماعات األذن على مستوى
•لحماية ّ
صوت مرتفع.
•تجنّ ب رفع مستوى الصوت لحجب الضوضاء المحيطة بك.
أخفض مستوى الصوت إذا كنت ال تستطيع سماع األشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك.
• ِ

االستخدام والتعامل

أخذ استراحة

مطولة .وخذ استراحة لمدة  15دقيقة بعد كل ساعة من اللعب.
•تجنّ ب استخدام الجهاز لفترة
ّ
•تجنب اللعب عندما تكون متعبً ا أو بحاجة إلى النوم.
•توقف عن استخدام الجهاز فورً ا إذا بدأت تشعر بالتعب أو أحسست بانزعاج أو ألم في يديك أو ذراعيك أثناء
تشغيل وحدة التحكم الالسلكية .وإذا استمرت هذه الحالة ،فاستشر طبيبً ا.
•إذا كنت تعاني من أي مشكلة من المشاكل الصحية التالية ،فعليك التوقف فورً ا عن استخدام الجهاز.
وإذا استمرت هذه األعراض ،فاستشر طبيبً ا.
—الدوخة أو الغثيان أو اإلعياء أو أي أعراض مماثلة لدوار الحركة.
—الشعور بانزعاج أو ألم في أحد أعضاء الجسم مثل العينين أو األذنين أو اليدين أو الذراعين.

الصدمة الساكنة

يجوز أن تتعرّ ض أحيانً ا لصدمة (ساكنة) خفيفة وسريعة في أذنيك عند استخدام سماعات الرأس أو سماعات
األذن في بيئة من الهواء الجاف بشكل خاص .وينجم ذلك عن الكهرباء الساكنة المجمعة في الجسم وليس
عن عطل في سماعة الرأس أو سماعات األذن.
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مستشعر الحركة

يُ رجى مراعاة النقاط التالية عند استخدام وظيفة مستشعر الحركة في وحدة التحكم الالسلكية.
فإذا اصطدمت وحدة التحكم بشخص أو غرض ما ،فقد يتسبب ذلك بإصابة أو ضرر.

•قبل استخدام وظيفة مستشعر الحركة ،تأكد من وجود مساحة كافية للتحرك في المكان.
•أمسك بوحدة التحكم الالسلكية بإحكام للحيلولة دون سقوطها من قبضة يدك والتسبّ ب بضرر أو إصابة.
•في حال استخدام وحدة تحكم السلكية موصولة بجهاز  PS5بواسطة كابل  ،USBتأكد من وجود مساحة
كافية للكابالت بحيث ال يصطدم بشخص أو غرض ما.

شريط الضوء

تحدق في شريط الضوء على وحدة التحكم عندما يومض .وإذا شعرت بانزعاج أو آالم في جسمك ،سواء داخليً ا
ال ّ
أم خارجيً ا ،بسبب االستثارة الضوئية ،فتوقف عن استخدام المنتج فورً ا.

تركيب الجهاز والتعامل معه

•ال تضع المنتج على أسطح غير ثابتة أو مائلة أو معرّ ضة لالهتزاز.
•ال تضع المنتج على األرض أو في مكان يجعله تتسبّ ب في وقوع أحد األشخاص أو ّ
تعثره.
•ال تسمح للسوائل أو الجزيئات الصغيرة بالدخول إلى المنتج.
•ال تلمس المنتج إذا كانت يدك مبتلة.
•ال تلمس المنتج أثناء حدوث عاصفة كهربائية.
•ال تقم بإلقاء المنتج أو إسقاطه أو تعريضه لصدمات مادية قوية.
أشياء عليه.
•ال تقف على المنتج وال تضع
ً
•ال تلمس المنافذ وال تدخل أي أشياء خارجية في المنتج.
الموصالت ،فأزلها باستخدام قطعة قماش
•إذا كان هناك جزيئيات غبار أو أجسام غريبة على
ّ
جافة قبل التوصيل.
•ال تقم على اإلطالق بتفكيك المنتج أو تعديله.
صنع المنتج وجميع أجزائه من المواد المعدنية والبالستيكية .وعند التخلص منه ،اتبع اللوائح المحلية للتخلص
•ُ
السليم من هذه المواد.
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التنظيف

اتبع اإلرشادات الواردة أدناه للمساعدة في منع تدهور الجزء الخارجي من المنتج أو تشوه لونه.

•امسح الجهاز باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.
•ال تستخدم مبيدات حشرية أو غيرها من المواد المتطايرة مع الجهاز.
•ال تضع أي مواد مصنوعة من المطاط أو الفينيل على الجزء الخارجي من المنتج لفترة زمنية طويلة.
•ال تستخدم مواد مذيبة أو غيرها من المواد الكيميائية .ال تمسح الجهاز باستخدام قطعة قماش
تنظيف معالجة كيميائيً ا.

حاالت التخزين

•ال تعرّ ض المنتج لدرجات حرارة مرتفعة أو رطوبة عالية أو أشعة الشمس المباشرة أثناء التشغيل
أو النقل أو التخزين.
خصوصا في الطقس الحار.
•ال تترك المنتج في السيارة إذا كانت النوافذ مغلقة،
ً
•ال تعرّ ض المنتج لألتربة أو الدخان أو البخار.
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أسماء قطع الجهاز

الجهة األمامية
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الجهة العلوية
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)D
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)E

زر L2
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AB

إقران وحدة التحكم
عند استخدام وحدة التحكم للمرة األولى ،عليك إقرانها بـ جهاز .PS5

ّ 1.1
شغل الجهاز.

المضمن مع جهازك.
U
2.2قم بتوصيل وحدة التحكم بالجهاز باستخدام كابل  SB
ّ
)PS(3.3

اضغط على زر.

تبدأ وحدة التحكم بالعمل .وبعد أن يبدأ شريط الضوء بالوميض ،يُ ضيء مؤشر الالعب.

شحن وحدة التحكم

المضمن مع جهازك لتوصيل وحدة التحكم بـ جهاز  PS5عندما يكون الجهاز قيد التشغيل
استخدم كابل USB
ّ
أو في وضع السكون .وفي وضع السكون ،يومض شريط الضوء على وحدة التحكم ببطء باللون البرتقالي.
وعند اكتمال الشحن ،ينطفئ شريط الضوء.
تلميحات

لالطالع على
أوال تمكين هذه الميزةّ .
•لشحن وحدة التحكم بينما يكون جهازك في وضع السكون ،عليك ً
التفاصيل ،راجع دليل المستخدم لجهاز .PS5
•يمكنك ً
أيضا شحن وحدة التحكم عبر توصيل كابل  USBبجهاز كمبيوتر أو بجهاز  USBآخر .واستخدم كابل USB
ً
متوافقا مع معيار  .USBوقد يتعذر شحن وحدة التحكم على بعض األجهزة.
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البطارية

تنبيه  -استخدام البطارية المدمجة:

—يتضمن هذا المنتج بطارية ليثيوم أيون قابلة إلعادة الشحن.
—قبل استخدام هذا المنتج ،يرجى قراءة كل اإلرشادات حول كيفية استخدام البطارية وشحنها واتباعها بدقة.
— َّ
توخ الحذر الشديد أثناء استخدام البطارية .إذ قد يؤدي سوء استخدامها إلى نشوب نار والتسبب بحروق.
أبدا إلى فتح البطارية أو سحقها أو تسخينها أو حرقها.
—ال تعمد ً
—ال تترك البطارية قيد الشحن لمدة طويلة من الوقت عندما ال يكون المنتج قيد االستخدام.
— ّ
دائما من البطاريات المستخدمة بالتوافق مع القوانين أو المتطلبات المحلية.
تخلص ً

عمر البطارية ومدة استخدامها

•إن مدة صالحية البطارية محدودة .تتراجع مدة شحن البطارية تدريجيً ا مع االستخدام المتكرر ومرور الوقت.
ً
ً
أيضا ً
وفقا لطريقة التخزين وحالة االستخدام والبيئة وعوامل أخرى .البطارية ً
وفقا
أيضا
يختلف عمر البطارية
لطريقة التخزين وحالة االستخدام والبيئة وعوامل أخرى.
•اشحن البطارية في بيئة تتراوح درجة الحرارة فيها بين  10درجات مئوية و 30درجة مئوية .وقد ال يكون الشحن
بالفاعلية المطلوبة عند الشحن في بيئة تخالف ذلك.
ً
وفقا لظروف االستخدام والعوامل البيئية.
•قد تختلف مدة استخدام البطارية

في حالة عدم االستخدام

عند عدم استخدام وحدة التحكم لفترة زمنية طويلة ،من المستحسن أن تشحنها بالكامل مرة واحدة على األقل
سنويً ا للحفاظ على وظائفها.
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المواصفات

قد يخضع التصميم ومواصفات الجهاز للتغيير من دون إخطار مسبق.

ً
وفقا إلصدار البرنامج المستخدم.
قد يعمل الجهاز  PS5بشكل مختلف عما هو موضح في هذا الدليل ،وذلك
تصنيف طاقة اإلدخال

 5فولت ⎓  1,500مللي أمبير

الجهد الكهربائي

 3.65فولت ⎓

درجة حرارة التشغيل

 5درجات مئوية إلى  35درجة مئوية

دولة اإلنتاج

الصين

نوع البطارية

سعة البطارية
الكتلة
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بطارية أيون الليثيوم المدمجة
 1,560مللي أمبير لكل ساعة
حوالي  280جم

الضمان

هذا المنتج خاضع لتغطية الضمان لمدة  12شهرً ا من تاريخ شرائه من خالل ضمان الشركة المصنعة .يرجى مراجعة
الضمان المرفق في حزمة جهاز  PS5للحصول على التفاصيل الكاملة.
تم تصنيع هذا المنتج بواسطة أو بالنيابة عن شركة
.Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
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