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تحذير
لتفادي التعرض لصدمة كهربائية ،تجنب فتح
الهيكل الخارجي .اترك أعمال الصيانة للفنيين
المؤهلين فقط.
تنبيه
قد يؤدي استخدام أدوات التحكم أو القيام
بعمليات ضبط أو اجراءات بخالف المحددة في هذا
الدليل إلى التعرض إلشعاع خطير.
يزيد استخدام األدوات البصرية مع هذا المنتج من
احتمال إصابة العين.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1 PRODUKT
یصنف ھذا المنتج كمنتج لیزر من الفئة األولى تحت IEC 60825-1:2007, 2014
یقع ھذا التصنیف على الجزء السفلي من سطح المنتج
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REGISTERED No:
ER57008/17
ER48905/16
DEALER No:
DA0096946/12
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 مصابً ا 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 فورً ا عن استخدام الجهاز واستشارة
الطبيب.

توقف عن اللعب فورً ا 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 فورً ا .وإذا استمرت الحالة ،فاستشر الطبيب.

الموجات الالسلكية

برمجيات النظام

قد تؤثر الموجات الالسلكية على األجهزة اإللكترونية أو األجهزة الطبية (كجهاز
مثال) وقد تلحق بها الخلل أو تنجم عنها إصابات.
ً
ضبط نبضات القلب
ˎ ˎفي حالة استخدامك لجهاز ضبط نبضات القلب أو غيره من األجهزة
األخرى ،عليك باستشارة الطبيب أو الجهة المصنعة للجهاز الطبي قبل
استخدام وظيفة الشبكة الالسلكية ( Bluetooth®والشبكة
الالسلكية .)LAN
ˎ ˎال تستخدم وظيفة الشبكة الالسلكية في المواقع التالية :
–المناطق التي يحظر فيها استخدام الشبكة الالسلكية مثل
المستشفيات .يجب عليك االلتزام باللوائح الخاصة بالمؤسسات الطبية
عند استخدام الجهاز داخل مبانيها.
–المناطق القريبة من آالت تنبيه الحرائق والبوابات اآللية وغيرها من
األجهزة تلقائية التشغيل.

عبر تحديث برمجيات نظام جهاز ™ ،PS4يمكنك التمتع بمزايا إضافية وقابلية
دائما بالتحديث إلى اإلصدار األحدث.
محسنة وأمن معزّ ز .قم
استخدام
ً
ّ
ˎ ˎإذا تعذر عليك التحديث عبر اإلنترنت ،يمكنك ً
أيضا استخدام قرص
ألعاب أو جهاز تخزين  .USBللحصول على تفاصيل ،قم بزيارة موقع
التحديث (
الصفحة رقم .)16
ˎ ˎيعني استخدام جهاز ™ PS4هذا قبول اتفاقية ترخيص برمجيات نظام
 .Sony Interactive Entertainment Incراجع الصفحة
doc.dl.playstation.net/doc/ps4-eula/
للحصول على المزيد من التفاصيل.

صور ثالثية األبعاد
قد يعاني بعض من الناس من الشعور باإلرهاق (على سبيل المثال ،الشعور
بإجهاد العين أو تعبها أو الغثيان) وهم يشاهدون صور الفيديو ثالثية األبعاد أو
اللعب بألعاب الفيديو مجسمة الصور ثالثية األبعاد عبر أجهزة التلفزيون ثالثية
األبعاد .فإذا ما انتابك ذلك الشعور ،يحب عليك التوقف على الفور عن
مشاهدة التلفزيون إلى أن يزول ذلك اإلرهاق.
ونحن بصفة عامة نوصيك بتجنب استخدام جهاز  PlayStation®4لفترة طويلة
حيث ينبغي عليك أخذ  15دقيقة كقسط من الراحة خالل كل ساعة من اللعب.
ومع ذلك ،فإن طول أو معدل تكرار قسط الراحة الذي ينبغي عليك أخذه
يختلف من شخص إلى آخر ،وذلك عند تشغيل ألعاب الفيديو مجسمة الصور
ثالثية األبعاد أو عند مشاهدة الفيديو ثالثي األبعاد  -وبالتالي يرجي أخذ
أقساط من الراحة كافية لتجنبك الشعور باإلرهاق .وفي حالة استمرار تلك
األعراض ،يرجى استشارة الطبيب الخاص بك.
وبالنسبة لألطفال صغار السن (السيما أولئك الذين دون الست سنوات) فإن
الرؤية لديهم ال تزال غير مكتملة النمو .وبالتالي يرجى استشارة الطبيب أو
أخصائي العيون الخاص بأطفالك قبل السماح لهم بمشاهدة صور الفيديو
ثالثية األبعاد أو تشغيل ألعاب الفيديو مجسمة الصور ثالثية األبعاد .ويجب
على الكبار مراقبة األطفال الصغار ليتأكدوا من التزامهم بالتوصيات
الواردة أعاله.

ّ
يحظر االستخدام التجاري لهذا المنتج أو تأجيره.
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االحتياطات
قبل استخدام هذا المنتج ،اقرأ هذا الدليل بعناية واحتفظ به للرجوع إليه في
المستقبل .يتعين على آباء األطفال وأوصيائهم قراءة هذا الدليل والحرص
األمان.
على اتباع الطفل كل احتياطات
ً

السالمة
هذا الجهاز مصمم لتحقيق أعلى درجات السالمة .ومع ذلك ،فشأنه شأن أي
جهاز كهربائي آخر ،إذا لم يستخدم بطريقة مالئمة ،فقد يؤدي إلى نشوب
حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو إصابة شخصية .لضمان تشغيل الجهاز بدون
وقوع حوادث ،اتبع اإلرشادات التالية:
ˎ ˎالتزم بكل التحذيرات واالحتياطات والتعليمات.
ˎ ˎتفحّ ص بانتظام سلك التيار الكهربائي ً
بحثا عن أضرار وتراكم الغبار حول
قابس الطاقة أو وحدة تزويد الطاقة الكهربائية.
ˎ ˎأوقف استخدام الجهاز وافصل سلك التيار الكهربائي من وحدة تزويد
الطاقة الكهربائية وأي كبالت أخرى فورً ا إذا لم يعمل الجهاز بطريقة
جدا
طبيعية أو أطلق أصواتً ا غير اعتيادية أو أصدر رائحة أو أصبح ساخنً ا ًّ
عند اللمس.
ˎ ˎقم بتوصيل الجهاز واستخدامه على مقربة من مخرج القابس.
ˎ ˎاتصل بخط المساعدة الخاص بخدمة عميل ® PlayStationوالذي يمكن
إيجاده في كتيّ ب الضمان.

استخدام الجهاز والتعامل معه
ˎ
ˎ

ˎ

ˎيجب تثبيت الجهاز وتشغيله على بعد  20سم على األقل من جسمك.
ˎالتستخدم الجهاز في غرفة مغلقة أو أية أماكن قد تتراكم فيها الحرارة.
فقد يترتب على ذلك تعرض الجهاز للسخونة الزائدة وقد ينجم عنه
نشوب حريق أو التعرض إلصابة أو تعطل الجهاز.
ˎإذا أصبحت حرارة الجهاز الداخلية مرتفعة ،ستظهر رسالة .في هذه
الحالة ،أوقف تشغيل الجهاز واتركه دون استخدام لفترة .وبعد أن يبرد
الجهاز انقله إلى مكان جيد التهوية ،ثم استأنف تشغيله.

ˎ

ˎ

ˎ
ˎ

ˎ

ˎ

ˎ

ˎ

ˎ

ˎ
ˎ

ˎ
ˎ
ˎ
ˎ

ˎاستخدمه في منطقة جيدة اإلضاءة وابتعد عن شاشة التلفزيون
بمسافة آمنة.
قسطا
ً
ˎتجنب استخدام جهاز PS4™لفترات زمنية طويلة .البد أن تنال
من الراحة لمدة  15دقيقة بعد كل ساعة من اللعب.
ˎتجنب اللعب عندما تكون متعبً ا أو بحاجة إلى النوم.
ˎتوقف عن استخدام الجهاز على الفور إذا بدأت في اإلحساس بالتعب أو
إذا أحسست بعدم الراحة أو ألم في اليدين أو الذراعين أثناء استخدام
الوحدة الالسلكية .إذا استمرت الحالة ،استشر الطبيب.
ˎإذا كنت تعاني من أي مشكلة من المشاكل الصحية التالية ،فعليك
التوقف فورً ا عن استخدام هذا الجهاز .إذا استمرت األعراض في
الظهور ،فاستشر الطبيب.
– الدوار أو الغثيان أو اإلعياء أو أي أعراض مشابهة للدوار.
– الشعور بتعب أو ألم في أي عضو من أعضاء الجسم مثل العينين أو
األذنين أو اليدين أو الذراعين.
أبق الجهاز والملحقات وأي مكونات صغيرة أخرى بمنأى عن األطفال
ˎ ِ
الكهربائية.
أبق هذا المنتج بمنأى عن األطفال الصغار .قد يبتلع األطفال الصغار
ˎ ِ
صغيرة أو ّ
ً
يلفوا الكبالت حولهم ،ما قد يتسبب في وقوع إصابات
أجزاء
ً
أو حادث أو خلل.
ˎاحرص على فصل سلك التيار الكهربائي من وحدة تزويد الطاقة
الكهربائية قبل توصيل كبل .HDMI
ˎال تلمس الجهاز أو الملحقات أو األسالك الموصلة أثناء العواصف
الكهربائية.
ˎال تستخدم الجهاز أو ملحقاته بالقرب من الماء.
ˎال تسمح بدخول السوائل أو الجزيئات الصغيرة أو األجسام الغريبة في
الجهاز أو ملحقاته.
ˎال تعرّ ض الجهاز للمطر أو للرطوبة.
ˎال تضع أي حاويات مملوءة بالسوائل على الجهاز.
ˎال تلمس موصالت الجهاز أو ملحقاته.
ˎال تعرض الجهاز أو ملحقاته للغبار أو الدخان أو البخار .كذلك ،ال تضع
الجهاز في منطقة بها غبار شديدة أو دخان سجائر .فالغبار ومخلفات
التدخين المتراكمة على المكونات الداخلية (مثل العدسة) يمكن أن
تؤدي إلى تعطل الجهاز.
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ˎ

ˎ

ˎ

ˎ

ˎ

ˎ

ˎ

ˎ

ˎ

ˎ

ˎال تضع الجهاز في وضع غير الوضع الرأسي أو األفقي .عند وضع الجهاز
في الوضع الرأسي ،استخدم الحامل الرأسي (يباع بشكل منفصل) لهذا
الموديل من الجهاز.
جيدا؛ فقد يسقط مما
ˎتوخ الحذر عند حمل الجهاز .إذا لم تمسك بالجهاز ً
يؤدي إلى احتمال تلفه أو اصابتك.
داخال .فقد يؤدي االهتزاز
ً
ˎال تحرك الجهاز أو تغير وضعه إذا كان القرص
إلى خدش القرص أو الجهاز.
ˎال توقف تشغيل الجهاز أثناء حفظ البيانات عليه أو تحميلها من مساحة
تخزين الجهاز.
ˎال تفصل سلك التيار الكهربائي من وحدة تزويد الطاقة الكهربائية إال
عندما يتم إيقاف تشغيل مؤشر الطاقة .إذا فصلت سلك التيار
ً
وامضا ،فقد يتسبب
مضاء أو
الكهربائي فيما ال يزال مؤشر الطاقة
ً
ذلك في فقدان البيانات أو إتالفها أو تضرر الجهاز.
مضاء أو
ˎال تحرك الجهاز أو تغير وضعيته عندما يكون مؤشر الطاقة
ً
ً
وامضا .فقد يتسبب ذلك في فقدان البيانات أو إتالفها أو تضرر الجهاز.
ً
شيئا ،وال تجمع الجهاز مع أجهزة
ˎال تقف على الجهاز وال تضع عليه
أخرى.
ˎال تضع الجهاز والملحقات الموصلة به على األرض أو في مكان يجعلها
تتسبب في وقوع أحد األشخاص أو تعثره.
ˎال تسمح ألي شخص بلمس الجهاز أو الهواء المنبعث من فتحات
التهوية بالجهاز لمدة طويلة أثناء تشغيله .فقد يؤدي التالمس لفترة
طويلة تحت هذه الظروف إلى اإلصابة بحروق من الدرجة المنخفضة.
ˎعند توصيل الجهاز بتلفزيون بالزما أو بشاشة عرض* ال تترك صورة ثابتة
على شاشة التلفزيون لفترة طويلة الحتمال أن يتسبب ذلك في ترك
صورة باهتة على الشاشة بشكل دائم.
*باستثناء أنواع شاشة LCD

ˎ

ˎ
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ˎيفضل أن يراقب الوالدان األطفال أثناء اللعب عبر اإلنترنت ضمانً ا
لالستخدام اآلمن والجيد لإلنترنت .لمزيد من التفاصيل ،راجع
.eu.playstation.com/parents
ˎيؤدي استخدام سماعة الرأس أو سماعات الرأس بمستوى صوت
مرتفع إلى فقدان السمع بشكل دائم .حدد مستوى صوت إلى
مستوى آمن .مع الوقت ،قد يبدو الصوت المرتفع بشكل متزايد عاديً ا
ولكنه في الواقع قد يضر سمعك.
مكتوما،
إذا سمعت رنينً ا أو شعرت بانزعاج في أذنيك أو سمعت صوتً ا
ً

ˎ

ˎ

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 مرتفع.
–تجنب رفع مستوى الصوت لحجب الضجيج المحيط.
أخفض مستوى الصوت إذا عجزت عن سماع األشخاص الذي يتحدثون
– ِ
على مقربة منك.
ˎال تستخدم سماعة الرأس أو سماعات الرأس إذا كانت تؤذي بشرتك.
توقف فورً ا عن استخدام سماعة الرأس أو سماعات الرأس إذا كانت
تؤذي بشرتك .إذا لم تخف األعراض حتى بعد التوقف عن االستخدام،
استشر طبيبً ا.
ˎقد تتعرض أحيانً ا لوخز كهربائي (ساكن) سريع وخفيف في أذنيك عند
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.

حاالت التخزين
ˎ

ˎ

ˎ

ˎال تعرّ ض الجهاز أو البطارية أو الملحقات لدرجات حرارة عالية أو لرطوبة
عالية أو ألشعة الشمس المباشرة.
ˎال ترفع حرارة الجهاز بواسطة معدات المطبخ أو التدفئة ،كالمجفف
مثال .فقد يؤدي هذا األمر إلى نشوب حريق أو وقوع إصابات أو عطل
ً
في الجهاز.
ˎال تضع الجهاز أو ملحقاته على سطح مائل أو غير ثابت أو عرضة
لالهتزاز.

نبذة حول جهاز USB
في حال ظهور الرسالة "تم توصيل جهاز  USBغير معروف" على الشاشة ،فقد
يرجع ذلك إلى سبب من األسباب التالية:
ˎ ˎال يتوافق جهاز  USBمع الجهاز.
ˎ ˎال يتوافق جهاز  USBسوى مع بعض البرامج المعينة.
ˎ ˎتوصيل أكثر من جهاز  USBواحد إلى موزع .USB

استخدام وحدة التحكم الالسلكية DUALSHOCK®4

قد تنطبق المالحظات التالية ً
أيضا على وحدات تحكم أخرى.
ˎ ˎتنبيه  -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
تخلص
ً
المتطلبات المحلية
مسربة .إذا تسرب السائل
ˎ ˎال تمسك بطاريات ليثيوم أيون تالفة أو
ِّ
الداخلي للبطارية ،توقف عن استخدام المنتج فورً ا واتصل بالدعم
التقني للحصول على مساعدة .إذا تسرب السائل إلى ثيابك أو بشرتك
أو عينيك ،اعمد فورً ا إلى غسل المنطقة المعنية بالماء النظيف
واستشر طبيبك .قد يتسبب سائل البطارية بالعمى.
ً
إصابة في عظام أو
داء أو
ˎ ˎال تستخدم وظيفة االهتزاز إذا كنت تعاني ً
مفاصل أو عضالت في يديك أو ذراعيك.
ً
إصابة ،ال تستخدم وحدة التحكم الالسلكية
داء أو
إذا كنت تعاني ً
لتشغيل برامج ألعاب تضم وظيفة االهتزاز إال إذا قمت ً
أول بتعطيل
هذه الوظيفة.
ˎ

ˎ

(اإلعدادات)

ˎيمكنك تشغيل وظيفة االهتزاز أو إيقاف تشغيلها من
على شاشة الوظائف.
ˎعند استخدام وظيفة مستشعر الحركة بواسطة وحدة التحكم
الالسلكية ،انتبه للنقاط التالية .في حالة ارتطام وحدة التحكم
الالسلكية بشخص أو جسم ما ،قد يتسبب ذلك في التعرض إلى
إصابة أو تلف غير مقصود.
–قبل استخدام وظيفة مستشعر الحركة ،تأكد من توفر مساحة كافية
لحرية الحركة.
جيدا لمنع انزالقها من قبضتك فتتلف
–أمسك بوحدة التحكم الالسلكية ً
أو تسبب لك اإلصابة.

ˎ

ˎ

ˎ

ˎ

–عند استخدام وحدة التحكم الالسلكية مع كبل  USBتأكد من عدم
احتمال ارتطام الكبل بشخص أوشيء ،وال تسحب الكبل من جهاز ™PS4
أثناء اللعب.
–إن بعض األجهزة الطرفية في أجهزة® PlayStationو PlayStation®2و
 PlayStation®3مثل وحدة التحكم التناظرية (® )DUALSHOCKووحدة
التحكم التناظرية ( DUALSHOCK®2) ووحدة التحكم الالسلكية
 DUALSHOCK®3ال تتوافق مع جهاز ™.PS4
تحدق في شريط الضوء على وحدة التحكم عندما يومض .إذا شعرت
ˎال ّ
بانزعاج أو ألم في جسدك من جرّ اء التحفيز الضوئي ،توقف فورً ا عن
استخدام الجهاز.
ˎقم بالشحن في بيئة تتراوح حرارتها بين  10درجات مئوية  30 -درجة
ً
فعال بالقدر ذاته عندما يتم في بيئات
مئوية .قد ال يكون الشحن
مختلفة.
محدودا .ستنخفض مدة البطارية تدريجيً ا مع
ˎتملك البطارية عمرً ا
ً
ً
وفقا لطريقة التخزين
االستخدام المتكرر والعمر .يتغير عمر البطارية
وحالة االستخدام والبيئة وعوامل أخرى.
ˎعندما ال يتم استخدام وحدة التحكم الالسلكية لفترة مطولة من
الزمن ،يوصى بشحنها بالكامل أقله ً
مرة في السنة للمحافظة على
وظائف البطارية.

AR

فتحات التهوية
ً
وحفاظا على التهوية الجيدة ،اتبع اإلرشادات التالية:
ال تسد أي فتحة تهوية.
ˎ ˎضع الجهاز على بعد  10سم من الجدار على األقل.
ˎ ˎال تضع الجهاز على سجادة أو بطانية ذات أنسجة طويلة.
ˎ ˎال تضع الجهاز في مكان ضيق أو مقيد.
ˎ ˎال تغطه بالقماش.
ˎ ˎال تسمح بتراكم الغبار على الفتحات.

استخدام سلك التيار الكهربائي
ˎ

ˎتفحص بانتظام سلك التيار الكهربائي لتشغيل آمن .في حال تضرره,
توقف فورً ا عن استخدامه واتصل بخط المساعدة الخاص بخدمة عميل
® PlayStationوالذي يمكن إيجاده في كتيّ ب الضمان.
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ˎ

ˎ
ˎ

ˎ
ˎ

ˎ

ˎ

ˎ

ˎال تستخدم سلك كهربائي غير سلك التيار الكهربائي المرفق .ال تعبث
في السلك.
ˎال تلمس مأخذ سلك التيار الكهربائي بأيد مبتلة.
ˎعليك بحماية سلك التيار الكهربائي من التعرض للمشي فوقه أو ثقبه
خاصة عند القوابس ومستقبالت التوصيل ونقطة خروج السلك من
الجهاز.
ˎتجنب وضع أشياء ثقيلة على السلك.
ˎال تضع سلك التيار الكهربائي بالقرب من جهاز تسخين ،وال تعرضه
للحرارة.
ˎال تسمح بتراكم الغبار أو مواد أخرى حول مدخل توصيل التيار المتردد.
قبل توصيل سلك التيار الكهربائي ،تحقق من عدم وجود أي غبار أو
مواد أخرى في قابس الطاقة أو عليه أو على طرف توصيل السلك أو
وحدة تزويد الطاقة الكهربائية أو منفذ توصيل دخل التيار الكهربائي
الموصل متسخً ا،
في الجهة الخلفية من الجهاز .إذا أصبح القابس أو
ّ
امسحه بقطعة قماش جافة قبل التوصيل.
ˎافصل سلك التيار الكهربائي من وحدة تزويد الطاقة الكهربائية قبل
تنظيف الجهاز أو نقله ،أو إذا كنت ال تنوي استخدام الجهاز لفترة
مطولة من الزمن .عند الفصل ،أمسك بالسلك الكهربائي عبر القابس
أبدا السلك وال
واسحبه من وحدة تزويد الطاقة الكهربائية .ال تنتزع ً
تشده من إحدى زواياه.
ˎال تصل سلك التيار الكهربائي بمحول أو عاكس جهد كهربائي قد تتراكم
الحرارة داخل الجهاز نتيجة لتوصيل سلك التيار الكهربائي بمحول الجهد
عند التجول من مكان آلخر أو توصيله بعاكس لكي يستخدم في
السيارة ،مما قد يؤدي إلى احتراق الجهاز أو تعطله.

ً
مطلقا
عدم فك الجهاز أو الملحقات أو تعديلهما
ً
وفقا للتعليمات الموضحة في وثائق الملف.
استخدم جهاز PS4™وملحقاته
ال يوجد ترخيص لتحليل الجهاز أو تعديله أو تحليل مكونات الدوائر به أو
استخدامها .التعديل غير المصرح به في الجهاز يبطل الضمان .ال توجد مكونات
قابلة للصيانة داخل جهاز ™( PS4يمكن إزالة محرك القرص الثابت إال أنه ال
ً
عالوة على ذلك؛ ينطوي ذلك على خطورة التعرض
يمكن فكّ ه أو تعديله).
لشعاع الليزر باإلضافة إلى خطر التعرض لصدمات كهربائية.
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الشبكة
ˎ
ˎ

ˎ

ˎيجب توفر اتصال إنترنت سريع لالتصال بالشبكة.
ˎتقع على عاتقك مسؤولية دفع الرسوم الالزمة لخدمة اإلنترنت.
للحصول على تفاصيل ،يمكنك مراجعة المعلومات المتوفرة في عقد
الخدمة لديك أو االتصال بمزود خدمة اإلنترنت.
ً
متوافقا مع شبكات  10BASE-Tأو
ˎاستخدم كابل إيثرنت
 100BASE-TXأو  .1000BASE-Tال تستخدم أسالك خطوط هاتفية
منزلية قياسية ،أو كابالت من أنواع غير تلك المذكورة هنا .فاستخدام
سلك خطأ قد يسبب تدفق تيار كهربائي أكثر من الالزم خالل منفذ
 ،LANما قد يؤدي إلى تراكم الحرارة أو نشوب الحرائق أو تعطل
وظيفة الشبكة.

وظيفة الشبكة الالسلكية
ˎ

ˎ

ˎ

ˎإن الموجات الالسلكية المستخدمة في ميزة االتصال عبر الشبكة
الالسلكية لهذا المنتج هي نطاق  2,4جيجاهرتز )®(WLAN,Bluetooth
 5 /جيجاهرتز ( .)WLANونطاق  2,4جيجاهرتز تشترك فيه أجهزة
عديدة .وقد صمم هذا المنتج لتقليل تأثير األجهزة األخرى التي
تستخدم نفس النطاق إلى الحد األدنى .ومع ذلك ،في بعض الحاالت،
قد يؤدي التداخل مع األجهزة األخرى إلى تقليل سرعة االتصال أو
تقصير نطاق اإلشارة أو إنهاء االتصال على نحو غير متوقع.
ˎتقتصر عملية التشغيل في معادل  MHz 5150-5350على االستخدام
في األماكن المغلقة فقط.
ˎعند استخدام وظيفة المسح في جهاز PS4™الختيار نقطة وصول
السلكية؛ فقد يتم عرض نقاط الوصول غير المعدة لالستخدام العام.
ال تتصل إال بنقطة الوصول التي سمح لك باستخدامها ،أو تلك
المتوفرة عبر شبكة السلكية عامة أو خدمة نقطة الوصول
الالسلكية.

تكاثف الرطوبة
في حالة نقل الجهاز أو القرص مباشرة من مكان بارد إلى آخر دافئ؛ فقد
تتكثف الرطوبة على العدسة داخل الجهاز أو على القرص .إذا حدث ذلك؛ فقد
ال يعمل الجهاز بشكل صحيح .في هذه الحالة؛ أخرج القرص وأوقف تشغيل

الجهاز وافصل الجهاز .ال تعد القرص حتى تتبخر الرطوبة (قد يستغرق ذلك عدة
ساعات) .إذا لم يعمل الجهاز بالطريقة الصحيحة ،اتصل بـخط المساعدة الخاص
بخدمة عميل ® PlayStationوالذي يمكن إيجاده في كتيّ ب الضمان.

التنظيف

ألسباب تتعلق باألمان ،افصل سلك التيار الكهربائي من وحدة تزويد الطاقة
الكهربائية قبل تنظيف الجهاز أو الملحقات الموصولة.

األسطح الخارجية (الغطاءالبالستيكي للجهاز ووحدة
التحكم الالسلكية)

اتبع التعليمات أدناه للمساعدة في منع تلف أسطح األجهزة الخارجية أو تغير
ألوانها.
ˎ ˎامسح بقطعة قماش ناعمة جافة.
ˎ ˎال تستخدم مبيدات وال مواد طيارة.
ˎ ˎال تضع أي مواد من المطاط أو من الفينيل على الجزء الخارجي من
الجهاز لفترات طويلة.
ˎ ˎال تستخدم المذيبات أو المواد الكيماوية األخرى .ال تمسح بقطعة
قماش معالجة كيماويً ا.

فتحات التهوية

عند تراكم الغبار على فتحات تهوية الجهاز؛ تخلص من هذا الغبار باستخدام
مكنسة كهربائية منخفضة الطاقة.

الموصالت

ال تستخدم موصالت الجهاز أو سلك التيار الكهربائي في حالة عدم نظافتها.
فقد يعوق استخدامها وهي غير نظيفة سريان التيار الكهربائي .تخلص من
الغبار بقطعة قماش جافة.

األقراص
مالحظة بشأن التوافق

قد يكون للمنطقة قيود على بعض الوسائط وقد ال تتوافق مع الجهاز.
راجع عبوة الوسائط للتفاصيل.

التعامل

قد تؤدي بصمات األصابع أو الغبار أو األوساخ أو الخدوش التي قد يتعرض لها
القرص الثابت إلى تشويش الصورة أو تقليل جودة الصوت .لذا عليك أن تحرص
على ما يلي.
ˎ ˎال تلمس سطح القرص المضغوط أثناء التعامل معه.
ˎ ˎال تلصق ً
شريطا على األقراص ،وال تكتب عليها.
ً
ورقا أو

التخزين
ˎ

ˎ

ˎال تعرض األقراص إلى درجات الحرارة المرتفعة أو الرطوبة العالية أو
ضوء الشمس المباشر.
ˎفي حالة عدم استخدام األقراص لفترة طويلة ،احتفظ بها في علبها.
وقد يؤدي تجميع األقراص دون علب أو تخزينها مائلة إلى اعوجاجها.

AR

طريقة التنظيف
ˎ

ˎ

ˎ ّ
نظف األقراص باستخدام قطعة قماش ناعمة مع
المسح برفق من المركز إلى الخارج.
ˎال تستخدم المذيبات أو منظفات التسجيالت
أو الرش المضاد لإلستاتيكية أو الكيماويات
األخرى ألنها قد تتلف األقراص.

سماعات الرأس

إذا لم تسمع صوتً ا أو إذا كانت نوعية الصوت الصادرة من سماعات الرأس
موصل سماعات الرأس وقابس سماعة الرأس نظيفان.
أن
ّ
رديئة ،تحقق من ّ
وفي حالة كانت متسخة ،امسحها بقطعة قماش جافة وناعمة.
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الحامل الرأسي (يُ باع على حدة)
السالمة
ˎ

بعيدا عن
ˎخطر االختناق  -يحتوي الجهاز على أجزاء صغيرة الحجم .أبقه
ً
متناول األطفال الصغار.

استخدام الجهاز والتعامل معه
ˎ

ˎ
ˎ

ˎعند إعداد الجهاز بالوضع الرأسي ،استخدم الحامل الرأسي (يُ باع على
حدة) لطراز الجهاز هذا.
ˎلدى توصيل الحامل بالجهاز ،ضع الجهاز على قطعة قماش ناعمة.
ً
موصول.
ˎال ترفع الجهاز بواسطة الحامل فقط إذا كان الحامل

توصيل الحامل

 1حدد المرفق الصحيح.

تختلف عالمات المرفقين المضمنين مع المرفق .إن الملحق المعروض هنا
هو المناسب لالستخدام مع جهاز ™.PS4
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2أمسك المرفق بحيث تكون أعمدة التثبيت مواجهة
على
لألسفل .بعد ذلك ،قم بمحاذاة
المرفق مع جهاز ™.PS4
ثبّ ت المرفق بحيث يكون بوضعية مستوية على الجهاز.

3أمسك الحامل بحيث تكون األجزاء المطاطية
مواجهة لألعلى .بعد ذلك ،ضع الحامل فوق المرفق
بحيث تكون الفتحات محاذية لبعضها.

مسطح مشابه
ّ
4استخدم قطعة معدنية أو أي جسم
لشد برغي التثبيت بإحكام.
ّ

ثمة فتحتان في الحامل ولكل منهما عالمات مختلفة .استخدم الفتحة
التي تطابق العالمة الموضحة هنا.
ضع الحامل بحيث يكون بوضعية مستوية على الجهاز.
األجزاء المطاطية

AR
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المواصفات

إخراج AV

قد يخضع التصميم ومواصفات الجهاز للتغيير من دون إخطار مسبق.
قد يعمل الجهاز بشكل يختلف عن ما هو وارد في دليل االستخدام ،وذلك
ً
ستخدم.
الم
َ
وفقا إلصدار البرنامج ُ

جهاز PlayStation®4
المعالج الرئيسي

الذاكرة

محرك قرص ثابت

محرك أقراص ضوئي
(للقراءة فقط)

الليزر

إدخال/إخراج*

3

الشبكات
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معالج عادي مؤلف من رقاقة واحدة
CPU x86-64 AMD :"،"Jaguar
 8أسس
GPU ،4.20 TFLOPS :من AMD
محرك رسومات مرتكز على ™Radeon

GDDR5  8جيجابايت
داخلي 1 ،تيرابايت*

1

BD 6× CAV
DVD 8× CAV

النوع :شبه موصل ،مستمر
الطول الموجي لـ  415 - 395 : BDنانو متر
الطاقة 1 :مللي وات كحد أقصى
الطول الموجي لقرص  675 - 640 :DVDنانو متر
الطاقة 1 :مللي وات كحد أقصى
الطول الموجي لقرص * 805 - 765 :CD2نانو متر
الطاقة 1 :مللي وات كحد أقصى
منفذ  SuperSpeed USB( USB 3.1 Gen1) × 3
منفذ AUX

Ethernet (10BASE-T100BASE-TX ،،
)1000BASE-T
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth® 4.0 (LE)

وحدة التحكم

الطاقة

الحد األقصى للطاقة
النسبية

4
منفذ إخراج ™*HDMI
منفذ DIGITAL OUT ()OPTICAL
(اإلخراج الرقمي) (الضوئي)

وحدة التحكم الالسلكية DUALSHOCK®4
تيار متردد بقدرة 240 - 220فولت ، 50/60هرتز
 310وات

األبعاد الخارجية
(باستثناء األجزاء البارزة)

حوالى  327 × 55 × 295مم
(العرض × االرتفاع × العمق)

درجة حرارة التشغيل

 5درجات  35 -درجة مئوية

الكتلة

العناصر األساسية المزودة

حوالى  3.2كجم

كبل HDMI
كبل USB
سماعة رأس فردية (مع ميزة الكتم)
سلك التيار الكهربائي

إن جزء من سعة القرص الثابت مخصص لالستخدام المتعلق بإدارة الجهاز والصيانة
*ّ 1
وخيارات إضافية .بالتالي ،قد يتفاوت توافر سعة القرص الثابت.
ّ
يتعذر تشغيل األقراص المضغوطة.
*2
* 3إن قابلية استخدام كل األجهزة الموصولة غير مضمونة.
المزود.
*4استخدم كبل HDMI
ّ

وحدة التحكم الالسلكية DUALSHOCK®4
تصنيف طاقة اإلدخال
نوع البطارية

تيار مستمر بقدرة  5فولت 800 ،مللي أمبير

بطارية أيون الليثيوم المدمجة

الجهد الكهربائي

تيار مستمر بقدرة  3.65فولت

درجة حرارة التشغيل

 5درجات مئوية  35 -درجة مئوية

سعة البطارية
الكتلة

 1,000مللي أمبير لكل ساعة
حوالى  210جم

الحامل الرأسي (يُ باع على حدة)

القرص

األبعاد الخارجية
(باستثناء األجزاء البارزة)

حوالى  9.5 × 116 × 295مم
(العرض  xاالرتفاع  xالعمق)

(Blu-ray Disc )BD

درجة حرارة التشغيل

 5درجات  35 -درجة مئوية

DVD

حوالى  129جم

الكتلة

البلد المصنّ ع

الصين

تنسيق القرص  BDالخاص بجهاز PlayStation®4
BD-ROM

*2

BD-R
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ˎ
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ّ
تشغل فيها
*	1يجب تمكين ميزة تشغيل القرص عبر اإلنترنت في المرة األولى التي
قرصا.
ً
*	2ال يمكن تشغيل برمجيات تنسيقPlayStation® وبرمجيات تنسيق
 PlayStation®2وبرمجيات تنسيق  PlayStation®3من قرص.
مدعوما.
* 3تشغيل أقراص  BD-REاإلصدار  1.0ليس
ً

رموز المناطق

ALL
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تنسيق القرص  BDالخاص بجهاز
PlayStation®4

األقراص القابلة للتشغيل
™Blu-ray Disc
*1
(قرص )BD

رمز المنطقة

ً
وفقا للقرص ،قد يعطى رمز منطقة يرتكز على المنطقة الجغرافية التي يوزّ ع
فيها القرص .بإمكان جهاز ™ PS4تشغيل أقراص تحمل رموز المناطق التالية.

ˎ

ˎ

ˎ

ˎ

ˎ

ˎال يمكن تشغيل أقراص  DVDالتي لم يتم إنهاؤها.
ˎال تستخدم األقراص التالية .وإال قد يتضرر الجهاز.
– أقراص بطول  8سم
– أقراص غير دائرية ،كأقراص على شكل بطاقة أو نجمة أو قلب
– أقراص مشققة أو مشوهة أو أقراص خضعت للتصليح
ˎيشمل  DualDiscجانبً ا يتوافق مع معيار  DVDوآخر مع الصوت فقط.
يتعذر تشغيل جانب الصوت فقط على جهاز ™.PS4
ˎعند تشغيل األقراص ذات المحتوى المنسوخ بالغش ،قد تظهر
أصوات شاذة أو قد ال يعمل المحتوى بشكل صحيح.
ˎلتشغيل أقراص  BDالمحمية بحقوق النشر بشكل متواصل ،قد تحتاج
المتقدم إلى
إلى تجديد مفتاح تشفير ( AACSنظام الوصول
ّ
متصال
ً
المحتوى) .يتم تجديد مفتاح التشفير تلقائيً ا إذا كان جهاز ™PS4
باإلنترنت.
ˎقد يتعذر تشغيل بعض األقراص بسبب الخدوش أو الغبار أو نوعية
التسجيل أو خصائص جهاز التسجيل.
ˎفي حاالت نادرة ،قد ال يعمل  BDو DVDبشكل صحيح لدى تشغيلهما
على جهاز ™ .PS4يعود ذلك بشكل أساسي إلى التغيّ رات في عملية
التصنيع أو ترميز البرنامج.
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حقوق الطبع والنسخ والعالمات التجارية
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured
under license from DTS Licensing Limited.
DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS and the Symbol together are
registered trademarks, and DTS-HD Master Audio | 7.1 is a
trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

” وDUALSHOCK”” و
”” وPlayStation”تعد “ ” و
”
“ عالمات تجارية مسجلة أو عالمات تجارية لشركة
.Sony Interactive Entertainment Inc
“ ” وSONY“
” هما عالمتانSony Entertainment Network“ ” و
.Sony Corporation تجاريتان مسجلتان أو عالمات تجارية لصالح

The Bluetooth® word mark and logos are registered

trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of
such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under
license. Other trademarks and trade names are those of their
respective owners.

AMD and Radeon are trademarks of Advanced Micro Devices,
Inc.
Java is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark
of USB Implementers Forum, Inc.

“Blu-ray Disc™” and “Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray
Disc Association.
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
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby
and the double-D symbol are trademarks of Dolby
Laboratories.
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دليل المستخدم

(دليل
(دليل المستخدم/معلومات مفيدة) >
(اإلعدادات) >
حدد
المستخدم) من شاشة الوظائف .تتضمن هذه الوثيقة معلومات عن كيفية
استخدام كل وظيفة وكيفية إجراء اإلعدادات وغيرها من العمليات.
يمكنك ً
أيضا مراجعة دليل المستخدم من كمبيوتر أو جهاز آخر.
manuals.playstation.net/document/gb/ps4/

موقع التحديث

يقدم هذا الموقع أحدث المعلومات حول تحديثات برمجيات النظام بما في ذلك
كيفية تحديثها.
eu.playstation.com/ps4/

للدعم ُيرجى زيارة

يتضمن الموقع الرسمي لدعم المنتج PlayStation®أحدث األسئلة واألجوبة
حول منتجك.
eu.playstation.com/help/ps4/
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