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األمان واالحتياطات
 ُيرجى قراءة الوثيقة الُمضمنة في العبوة والمعلومات المطبوعة عليها بعناية قبل استخدام هذا المنتج.

واحتفظ بكل الوثائق للرجوع إليها في المستقبل.
.playstation.com/help :للحصول على مزيد من التعليمات المفصلة حول كيفية استخدام هذا المنتج، راجع صفحة

الضمان

يرجى مراعاة كل التحذيرات واالحتياطات والتعليمات.	 
 أبِق هذا المنتج بمنأى عن األطفال الصغار. قد يبتلع األطفال الصغار أجزاًء صغيرًة أو يلّفوا الكابالت حولهم، ما قد 	 

يتسبب في وقوع إصابات أو حادث أو خلل.
 يضّم هذا المنتج مغناطيًسا قد يتداخل مع أجهزة ضبط نبضات القلب أو أجهزة مزيل الرجفان أو صمامات التحويلة 	 

القابلة للبرمجة أو أي أجهزة طبية أخرى. ال تضع هذا المنتج بالقرب من أجهزة طبية مماثلة أو من أشخاص 
يستخدمون أجهزًة طبيًة مماثلة. واستشر طبيبك قبل استخدام هذا المنتج إذا كنت تستخدم أجهزة طبية مماثلة.

 توقف عن استخدام الجهاز فوًرا إذا بدأت تشعر باإلعياء، أو شعرت بانزعاج أو ألم في رأسك أثناء تشغيل سماعة 	 
الرأس الالسلكية. وإذا استمرت هذه الحالة، فاستشر الطبيب.

 تجّنب استخدام سماعة الرأس الالسلكية لفترات طويلة. وخذ قسًطا من الراحة بفواصل زمنية تبلغ 15 دقيقة تقريًبا.	 
 قد ُتصاب بفقدان دائم للسمع إذا كان مستوى صوت سماعة الرأس مرتفًعا. فاضبط مستوى الصوت إلى مستوى آمن.

بمرور الوقت، قد ُيصبح الصوت العالي طبيعًيا بالنسبة إليك، ولكنه في الحقيقة يدمر حاّسة السمع لديك.
فإذا أصبحت تعاني من رنين في أذنيك أو اختناق في الصوت، فتوقف عن االستماع وافحص أذنيك.

فكلما ارتفع مستوى الصوت، أصبحت حاّسة السمع لديك أكثر عرضًة للتأثر. لحماية حاّسة السمع:
قم بالحد من مقدار الوقت الذي تستخدم فيه سماعة الرأس على مستوى صوت عاٍل. ˋ
تجّنب رفع مستوى الصوت لحجب الضوضاء المحيطة بك. ˋ
اخفض مستوى الصوت إذا كنت ال تستطيع سماع األشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك. ˋ

إذا شعرت أن سماعة الرأس تهّيج بشرتك، فتوقف عن استخدامها في الحال.	 
 إذا تسرب السائل الداخلي للبطارية، توقف عن استخدام المنتج فوًرا واتصل بالدعم التقني للحصول على 	 

مساعدة. إذا تسرب السائل إلى ثيابك أو بشرتك أو عينيك، اعمد فوًرا إلى غسل المنطقة المعنية بالماء النظيف 
واستشر طبيبك. قد يتسبب سائل البطارية بالعمى.
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االستخدام والتعامل

 تجنب ترك سماعة الرأس بالقرب من مكبرات الصوت أثناء تشغيل الميكروفونات، ألّن ذلك قد يتسبب بتغذية 	 
مرتدة )ضجيج صوتي(.

 ال تحاول فك أجزاء سماعة الرأس أو إدخال أي شيء فيها، فقد يؤدي ذلك إلى تلف المكونات الداخلية أو 	 
حدوث إصابة جسدية.

 قد تؤدي البطارية المستخدمة في هذا الجهاز إلى خطر نشوب حريق أو احتراق كيميائي في حال إساءة 	 
استعمالها. فال تحاول فكها أو تعريضها لدرجة حرارة أعلى من 60 درجة مئوية أو إحراقها.

 يرجى مراعاة كل العالمات والتعليمات التي تتطلب إيقاف تشغيل األجهزة الكهربائية أو المنتجات الالسلكية في 	 
مناطق معينة، مثل محطات الغاز/الوقود أو المستشفيات أو مناطق األلغام أو األماكن القابلة لالنفجار 

أو الطائرات.
  ال تستخدم سماعة الرأس أثناء ركوب الدراجة أو القيادة أو خالل أي نشاط آخر يتطلب تركيزك الكامل. 	 

فقد يسفر ذلك عن وقوع حادث.
ال تسمح بدخول سوائل أو جسيمات صغيرة إلى سماعة الرأس.	 
ال تلمس المنتج ويديك مبّللتين.	 
تجنب رمي سماعة الرأس أو إسقاطها أو تعريضها لصدمة قوية.	 
ال تضع أشياًء ثقيلًة على سماعة الرأس.	 
ال تضع أي مواد مطاطية أو من الفينيل على الجسم الخارجي لسماعة الرأس لفترة زمنية طويلة.	 

التنظيف
 استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف سماعة الرأس. ال تستخدم المذيبات أو غيرها من المواد 	 

الكيماوية. ال تمسح السماعة بقطعة قماش للتنظيف معالجة كيميائًيا.

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.	 
توخَّ الحذر الشديد أثناء استخدام البطارية. إذ قد يؤدي سوء استخدامها إلى نشوب نار والتسبب بحروق.	 
ال تعمد أبًدا إلى فتح البطارية أو سحقها أو تسخينها أو حرقها.	 
ال تترك البطارية قيد الشحن لمدة طويلة من الوقت عندما ال يكون المنتج قيد االستخدام.	 
تخّلص دائًما من البطاريات المستخدمة بالتوافق مع القوانين أو المتطلبات المحلية.	 
ال تستعمل البطارية إذا كانت تالفة أو فيها تسّرب للمواد.	 

عمر البطارية ومدة استخدامها

 إن مدة صالحية البطارية محدودة. تتراجع مدة شحن البطارية تدريجًيا مع االستخدام المتكرر ومرور الوقت. يختلف 	 
عمر البطارية أيًضا وفًقا لطريقة التخزين وحالة االستخدام والبيئة وعوامل أخرى.

 ننصح بالشحن في بيئة تتراوح درجات الحرارة فيها بين 10 درجات مئوية و30 درجة مئوية، فالشحن لن يكون بهذه 	 
الفعالية في بيئات أخرى.

قد تختلف مدة استخدام البطارية وفًقا لظروف االستخدام والعوامل البيئية.	 
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في حالة عدم االستخدام

في حال عدم استخدام المنتج لفترة زمنية طويلة، من المستحسن أن تشحنه بالكامل مرة واحدة على األقل سنوًيا 
للحفاظ على وظائفه. 

حاالت التخزين
ال تعّرض سماعة الرأس والبطارية لدرجات حرارة عالية أو متدنية للغاية أثناء التشغيل أو النقل أو التخزين.	 
 ال تتركه تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة )أي ال تتركه في السيارة خالل فصل الصيف على سبيل 	 

المثال(.
 ال تخّزن سماعة الرأس بتعليقها من شريط طوق الرأس. فبعد فترة من الوقت، قد يتمّدد الشريط ويتراخى إحكام 	 

سماعة الرأس.

مالحظة:

يوّلد هذا الجهاز طاقة من ترددات الموجات الالسلكية ويستخدمها ومن الممكن كذلك أن يشعها، وإذا لم يتم 
تركيبه واستخدامه وفًقا لإلرشادات فقد يتسبب في حدوث تداخل ضار في االتصاالت المعتمدة على الموجات 

الالسلكية. ومع ذلك، ال يوجد أي ضمان بأن هذا التداخل لن يحدث في حالة التركيب في وضع معين. إذا تسبب 
هذا الجهاز في حدوث أي تداخل ضار في استقبال الموجات الالسلكية أو موجات التلفاز، بحيث يمكن تحديد ذلك 

عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز ثم إعادة تشغيله، فينبغي على المستخدم محاولة تصحيح التداخل بواسطة إجراء أو 
أكثر من اإلجراءات التالية:

إعادة توجيه هوائي االستقبال أو تغيير موقعه. ˋ
زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز االستقبال. ˋ
توصيل الجهاز بمأخذ للتيار الكهربائي على دائرة مختلفة عن تلك التي يوجد عليها جهاز االستقبال. ˋ
استشارة البائع أو فني تلفاز/راديو ذو خبرة للمساعدة. ˋ

تضفي سماعة الرأس الالسلكية صوًتا ديناميكًيا إلى جو الترفيه الذي تعيشه. يرجى أخذ العلم أن المنتجات 
الالسلكية قد تتأثر بوجود أجهزة السلكية أخرى بالقرب منها. إذا واجهت أي مشكلة غير متوقعة في أداء سماعة 
الرأس الالسلكية، يرجى االتصال بنا قبل إعادتها إلى البائع الذي اشتريت المنتج منه. للحصول على التفاصيل، ُيرجى 

.playstation.com/help زيارة
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أسماء القطع ووظيفتها

مقبس إدخال الصوت بطول 3,5 مم

الجهة األمامية

الجهة الخلفية

الجهة السفلية

طوق الرأس
شريط طوق الرأس

ميكروفونات )مخفية)

مؤشر الحالة

CHAT/GAME أزرار
MONITOR مفتاح

زر  )كتم الصوت)

USB Type-C® منفذ

)طاقة) مفتاح 

VOLUME +/- أزرار
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 (CFI-ZWD1( محّول السلكي
يوصل سماعة الرأس السلكًيا بجهازك.

زر إعادة الضبط

مؤشر الحالة

اإلعداد األولي
قم بتوصيل كابل USB المرفق لشحن سماعة الرأس.  1

عند الشحن بينما تكون سماعة الرأس غير متصلة بالمحّول الالسلكي، يومض مؤشر الحالة الموجود على سماعة   •
الرأس باللون البرتقالي. وعند شحنه بالكامل، ينطفئ ضوء مؤشر الحالة.

	 عند الشحن بينما تكون سماعة الرأس متصلة بالمحّول الالسلكي، يكون مؤشر الحالة الموجود على سماعة الرأس 
أبيض اللون. وعند شحنه بالكامل، يومض مؤشر الحالة باللون البرتقالي مرة واحدة ثم يتحول إلى اللون األبيض 

الثابت إلظهار أنه ال يزال متصاًل.

.PlayStation®4  أو PlayStation®5  على جهاز  USB ِصل المحّول الالسلكي بمنفذ  2
يومض مؤشر الحالة الموجود على المحّول باللون األبيض أثناء البحث عن سماعة الرأس

.

قم بتشغيل مفتاح   )طاقة(. عندما يتم تشغيل سماعة الرأس الخاصة بك، تبحث عن المحّول   3
 الالسلكي. ويومض مؤشر حالة سماعة الرأس باللون األزرق أثناء البحث ويتحول إلى اللون األبيض الثابت 

عند اكتمال االتصال.
يمكنك أيًضا التحقق من خالل الصوت. عندما يتم تشغيل سماعة الرأس الخاصة بك، ستصدر إشارة صوتية 

وتبحث عن المحّول. وعند اكتمال االتصال، تصدر إشارة صوتية أخرى.
 إذا تعذر إجراء أي اتصال، يتوقف تشغيل سماعة الرأس. لذا أوقف تشغيل مفتاح  )طاقة(،

  ثم أِعد تشغيله. وإذا استمر تعذر إجراء أي اتصال، فحاول إعادة ضبط سماعة الرأس
 )راجع “إعادة ضبط سماعة الرأس”(.
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استخدام سماعة الرأس الخاصة بك السلكًيا مع جهاز 
PlayStation®4 أو مع جهاز PlayStation®5

• احرص دائًما على تحديث برمجيات النظام  إلى أحدث إصدار.
PS5 يمكنك استخدام ما يصل إلى سماعتي رأس السلكيتين في الوقت عينه على جهاز 	

	 إذا خرجت عن النطاق ألكثر من 30 ثانية، فستسمع إشارة صوتية منخفضة تشير إلى فقدان االتصال. وعندما 
تعود إلى النطاق، ستسمع إشارة صوتية عالية تشير إلى استعادة االتصال.

PS5 تدعم سماعة الرأس هذه الصوت ثالثي األبعاد على أجهزة 	
	 ال يدعم التطبيق المرفق مع سماعة الرأس ألجهزة PS4 سماعة الرأس هذه.

الحالة التي تظهر على الشاشة

عند االتصال بجهازك للمرة األولى أو عند تغيير اإلعدادات، تظهر أيقونات الحالة على الشاشة.

مستوى الصوت

كتم الصوت

تشغيل الميكروفون

كتم صوت الميكروفون

البطارية مشحونة بالكامل  
البطارية متوسطة الشحن

البطارية منخفضة الشحن

البطارية فارغة

.PlayStation® قد تختلف األيقونات اعتماًدا على جهاز
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تحديد الصوت
) كتم صوت الميكروفون )زر 

لكتم صوت ميكروفونات سماعة الرأس، اضغط على زر كتم الصوت على سماعة الرأس.
وإللغاء كتم صوت، اضغط على الزر مرًة أخرى. ويكون كتم الصوت فعااًل عندما يومض الزر باللون البرتقالي.

)MONITOR مراقبة الميكروفون )مفتاح
مراقبة الميكروفون هي ميزة تتيح لك سماع صوتك، حتى تتمكن من االستماع إلى صوتك الذي يسمعه 

أصدقاؤك. حّرك المفتاح لتمكين مراقبة الميكروفون.
وستسمع إشارة صوتية:

	 تشغيل: إشارة صوتية عالية
	 إيقاف تشغيل: إشارة صوتية منخفضة 

عندما يكون كتم الصوت قيد التشغيل، يتم إيقاف تشغيل مراقبة الميكروفون.

)CHAT/GAME توازن مستوى صوت المحادثة واللعبة )أزرار
يمكنك االستماع إلى صوت األلعاب وصوت الدردشة في الوقت عينه. استخدم أزرار CHAT/GAME لضبط 
مستوى صوت الدردشة نسبًة إلى صوت اللعبة. واضغط على زّري CHAT وGAME في آٍن مًعا إلعادة ضبط 

مستوى الصوت النسبي.
.CHAT/GAME وقد يحتوي بعض األلعاب على ميزة دردشة غير متوافقة مع وظيفة

لتغيير إخراج الصوت على جهاز PS5 الخاص بك، حدد 	 
اإلعدادات  < الصوت < إخراج الصوت < إخراج إلى سماعات الرأس.

لتغيير إخراج الصوت على جهاز PS4 الخاص بك، حدد  	 
اإلعدادات  < األجهزة < أجهزة صوت < إخراج إلى سماعات الرأس.

 PlayStation®VR استخدام سماعة الرأس مع
يمكنك استخدام كابل الصوت المضّمن لتوصيل سماعة الرأس بـمقبس سماعة رأس الستيريو الخاص بـقناع الواقع 

االفتراضي. ويوفر هذا كل األصوات التي تتم معالجتها بواسطة PS VR، بما في ذلك الصوت ثالثي األبعاد، إذا 
كانت اللعبة تدعمها.

 USB استخدام سماعة الرأس السلكًيا مع جهاز
)®macOS أو ®Windows( يمكنك استخدام سماعة الرأس مع أجهزة الكمبيوتر الشخصي المتوافقة 

.USB أو أي جهاز آخر يتواجد فيه إخراج صوت 
أدِخل المحّول الالسلكي في منفذ USB Type-A على جهازك المتوافق، ثم قم بتشغيل سماعة الرأس.

.PS4 أو بجهاز PS5 فقط عندما تكون سماعة الرأس متصلة بجهاز CHAT/GAME ويمكن استخدام ميزة
 إذا خرجت عن النطاق ألكثر من 30 ثانية، فستسمع إشارة صوتية منخفضة تشير إلى فقدان االتصال.

وعندما تعود إلى النطاق، ستسمع إشارة صوتية عالية تشير إلى استعادة االتصال.
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استخدام سماعة الرأس مع أجهزة أخرى
يمكنك استخدام كابل الصوت )الرباعي الموصالت( المضّمن لتوصيل سماعة الرأس بمقبس الصوت بطول 3,5 

مم الخاص باألجهزة المتوافقة.
وتعمل سماعة الرأس بمثابة سماعة رأس سلبية عند استخدام كابل الصوت. أوقف تشغيل سماعة الرأس عندما 

تستخدم كابل صوت.
يتم تعطيل االتصال الالسلكي والوظائف التالية عندما تستخدم كابل صوت.

	 توازن مستوى صوت المحادثة واللعبة
	 كتم صوت الميكروفون

	 مراقبة الميكروفون
	 مستويات الصوت

يجب أن تستخدم كبل الصوت المضّمن من أجل استخدام أجهزة ميكروفونات سماعة الرأس على جهاز متوافق. 
وإذا لم يكن جهازك متوافًقا مع الكابل الرباعي الموصالت المضّمن، فال يمكنك استخدام ميكروفونات سماعة 

الرأس مع هذا الجهاز.
كابل الصوت الرباعي الموصالت )مضّمن( كابل صوت ستيريو فقط )غير مضّمن(

• على األجهزة الجّوالة، ال يكون  الصوت الثالثي األبعاد مدعوًما.
	 يختلف مستوى صوت اإلخراج بحسب الجهاز الجّوال الموصل.

لذا اضبط مستوى الصوت وفًقا لذلك.

شحن سماعة الرأس
 عندما تكون البطارية فارغة، يستغرق شحن سماعة الرأس بالكامل على جهاز PS5 أو جهاز 

PS4 حوالي 3,5 ساعات.
ي CHAT و–VOLUME في الوقت عينه.  لتحديد مستوى شحن سماعة الرأس، شّغل الطاقة ثم اضغط على زرَّ

فيومض مؤشر الحالة وتسمع إشارات صوتية. 

مؤشر الصوت مؤشر الحالة مستوى البطارية

3 إشارات صوتية اللون األرجواني، 3 ومضات

إشارتان صوتيتان اللون األرجواني، ومضتان

إشارة صوتية واحدة اللون األرجواني، ومضة واحدة

إشارة صوتية واحدة عالية وإشارة 
صوتية واحدة منخفضة اللون البرتقالي، ومضات سريعة

 عندما يكون مستوى شحن البطارية منخفًضا، يومض مؤشر الحالة باللون البرتقالي وتصدر سماعة الرأس إشارة صوتية.

 اشحن البطارية من خالل توصيل سماعة الرأس بجهاز USB مدعوم مثل جهاز PS5 أو من خالل كمبيوتر شخصي باستخدام
كابل USB مضّمن.
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الشحن بينما تكون سماعة الرأس متصلة 
بالمحّول الالسلكي

الشحن بينما تكون سماعة الرأس غير 
متصلة بالمحّول الالسلكي

يكون مؤشر الحالة الموجود على سماعة 
الرأس أبيض اللون.

يومض مؤشر الحالة الموجود على سماعة 
الرأس باللون البرتقالي.

عند اكتمال الشحن، يومض مؤشر الحالة 
الموجود على سماعة الرأس باللون البرتقالي 

مرة واحدة، ثم يتحّول إلى اللون األبيض 
الثابت إلظهار أنه ال يزال متصاًل.

عند اكتمال الشحن، ينطفئ ضوء مؤشر الحالة 
الموجود على سماعة الرأس.

إذا ومض مؤشر حالة سماعة الرأس باللون البرتقالي وال تكون البطارية فارغة تقريًبا، فقد يشير ذلك إلى حدوث   •
حالة خطأ. وقد تحتاج إلى إعادة ضبط سماعة الرأس )راجع “إعادة ضبط سماعة الرأس”(.

إذا خرجت عن النطاق وانفصلت سماعة الرأس عن المحّول الالسلكي، فستتوقف سماعة الرأس عن التشغيل   	
بعد خمس دقائق للحفاظ على البطارية. وإلعادة تنشيط سماعة الرأس، قم بإيقاف تشغيل مفتاح  )طاقة(  

ثم أِعد تشغيله.
يمكنك رؤية مستوى البطارية على الجهاز. يظهر مستوى البطارية من قسم الملحقات في مركز التحكم على   	

.PS5 جهاز
في حال لم يكن يوّفر منفذ USB طاقة كافية للشحن، ِصل سماعة الرأس بمنفذ USB مختلف.  	

يوصى بشحن البطارية في بيئة تتراوح درجة حرارتها بين 5 درجات و35 درجة مئوية. وقد ال يكون الشحن في   	
بيئات أخرى فعااًل بهذا القدر.

إذا لم تكن تخطط الستخدام سماعة الرأس الالسلكية لفترة زمنية طويلة، فيوصى بشحنها تماًما مرًة واحدًة   	
على األقل كل سنة وذلك للمساعدة في الحفاظ على وظائف البطارية.

عرض مؤشر الحالة
تطلعك مؤشرات الحالة الموجودة على سماعة الرأس والمحّول الالسلكي على االتصال وحالة الشحن، باإلضافة 

إلى مستوى البطارية.

مؤشر الحالة )سماعة الرأس(

الوصف  األداء لون مؤشر الحالة
البحث عن محّول السلكي وامض أزرق

متصل بمحّول السلكي ثابت  أبيض
شحن سماعة الرأس )غير متصلة بمحّول السلكي( نابض برتقالي

 بطارية سماعة الرأس منخفضة المستوى/فارغة،
يتم إيقاف تشغيلها*

وامض

إذا ومض مؤشر سماعة الرأس باللون البرتقالي ولم تتوقف سماعة الرأس عن التشغيل، فقد يشير ذلك إلى حدوث حالة خطأ.  *
وقد تحتاج إلى إعادة ضبط سماعة الرأس )راجع “إعادة ضبط سماعة الرأس”(.
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مؤشر الحالة )سماعة الرأس(

األداء الوصف لون مؤشر الحالة
البحث عن سماعة الرأس مزدوج الوميض أبيض

اإلقران مع سماعة الرأس وامض
متصل بسماعة الرأس ثابت

إعادة ضبط سماعة الرأس
إذا لم تستجب سماعة الرأس، فحاول إعادة ضبطها.

أوِقف تشغيل سماعة الرأس.  1
ل آخر. ِصل المحّول الالسلكي بجهازك أو بمنفذ USB Type-A ُمشغَّ  2

أدِخل دبوًسا صغيًرا أو جسًما مشابًها )غير مضّمن( في الفتحة المحيطة بزر إعادة الضبط في المحّول الالسلكي،   3
وادفعه للداخل لمدة ثانية واحدة على األقل.

.+ VOLUME وزر  CHAT على سماعة الرأس، اضغط باستمرار على زر  4
أثناء االستمرار في الضغط على زر CHAT وزر VOLUME +، قم بتشغيل مفتاح الطاقة في سماعة الرأس.  5

إذا تكللت عملية إعادة الضبط بالنجاح، فسيتم توصيل سماعة الرأس والمحّول.

زر إعادة الضبط
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ملصق التصنيف 
يحتوي ملصق التصنيف على نموذج معين، ومعلومات عن المصّنع والتوافق.

إنها موجودة أسفل وسادة األذن اليمنى.
إلزالة وسادة األذن والدخول إلى ملصق التصنيف:

استخدم إحدى يديك لتثبيت سماعة الرأس في مكانها.  1
استخدم يدك األخرى، لإلمساك بإطار وسادة األذن.  2

اسحب وسادة األذن للخارج.  3
الستبدال وسادة األذن، قم بمحاذاة وسادة األذن مع اإلطار الداخلي.

ادفعها مرة أخرى بداخل اإلطار حتى تسمع صوت الغلق.

VO
LU

M
E

VVS

VO
LU

ME

VVS

V
O
L
U
M
E

ملصق التصنيف
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المواصفات

14

سماعة الرأس الالسلكية 5 فولت ⎓ 650 مللي أمبيرتصنيف طاقة اإلدخال
المحّول الالسلكي 5 فولت ⎓ 100 مللي أمبير

بطارية أيون الليثيوم المدمجةنوع البطارية
3.65 فولت ⎓جهد البطارية

1000 ميللي أمبيرقدرة البطارية
5 درجات مئوية إلى 35 درجة مئويةدرجة حرارة بيئة التشغيل

سماعة الرأس الالسلكية 213 × 190 × 91 مماألبعاد )عرض/ارتفاع/عمق(
المحّول الالسلكي 48 × 18 × 8 مم

سماعة الرأس الالسلكية 292 جمالوزن
المحّول الالسلكي 6 جم

تردد السلكي 2.4 جيجاهرتزنظام االتصال
حوالي 10 م*1أقصى نطاق لالتصال

 وقت االستخدام عندما يتم الشحن 
بشكل كامل

لغاية 12 ساعة بمستوى صوت متوسط*2

 سماعة الرأس الالسلكية )1(المحتويات 
 المحّول الالسلكي )1(

 كابل صوت بطول 1,2 م )1(
 كابل USB بطول 1,5 م )1(

 دليل البدء السريع )1(
دليل األمان )1(

يختلف نطاق االتصال الفعلي وفًقا لعدة عوامل، منها: العوائق الموجودة بين سماعة الرأس والمحّول   1*
الالسلكي، والحقول المغناطيسية الناتجة من األجهزة اإللكترونية )كأفران الميكروويف(، والكهرباء االستاتية، 

وأداء الهوائي، ونظام التشغيل، وتطبيقات البرامج المستخدمة. قد تتم إعاقة االستقبال وفًقا لبيئة التشغيل.
يختلف وقت االستخدام الفعلي وفًقا لعدة عوامل، على غرار مستوى شحن البطارية ودرجة الحرارة المحيطة.  2*

إن المواصفات والتصميم عرضة للتغيير من دون أي إخطار.
إّن االستخدام التجاري لهذا المنتج وتأجيره أمران محظوران.



الضمان
يتمتع هذا المنتج بضمان من الشركة الُمصّنعة لمدة 12 شهًرا من تاريخ الشراء. ُيرجى مراجعة الضمان المتوفر في 

حزمة PlayStation®5 أو PlayStation®4 لالطالع 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.

صنع في الصين.
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