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التحذيرات

لتفادي التعرض لصدمة كهربائية تجنب فتح علبة 
الجهاز. اترك أعمال الصيانة للفنيني املؤهلني فقط.

TRA
REGISTERED No:

ER34849/14
DEALER No:

DA0096946/12

 تم تصنيع هذا املنتج بواسطة أو بالنيابة عن رشكة 
 Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan

Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan

النوبات الناتجة عن االستثارة الضوئية )رصع الحساسية 
الضوئية(

ا بحالة من الرصع أو كنت  عليك استشارة الطبيب قبل اللعب، إذا كنت مصاًب
تعاني من نوبات من هذا املرض. قد يصاب بعض األشخاص بألم يف العني أو عدم 

وضوح الرؤية أو الصداع النصفي أو ارتجاف العضالت أو التشنج أو فقدان 
الذاكرة املؤقت أو فقدان الوعي أو فقدان اإلحساس باملكان أو الزمان عند تعرضهم 

لألضواء الوامضة أو الرباقة أو أي مثري ضوئي آخر ينبعث من شاشة التلفزيون 
أو أثناء ألعاب الفيديو. يف حالة إصابتك بأي من األعراض الوارد ذكرها أعاله أثناء 

اللعب، عليك التوقف فورًا عن استخدام الجهاز واستشارة الطبيب.

التالية توقف عن اللعب فوًرا إذا شعرت باألعراض 
إضافة إىل األعراض السابقة, إذا شعرت أثناء اللعب بالصداع، أو الدوار أو الغثيان، 

أو اإلرهاق، أو ما شابه من اإلعياء الحركي، أو إذا شعرت بألم أو إزعاج يف أي جزء 
من الجسم كالعينني أو األذنني أو اليدين أو الذراعني، أو القدمني فتوقف فورًا. 

وإذا استمرت الحالة، فاسترش الطبيب.

املوجات الالسلكية
قد تؤثر املوجات الالسلكية عىل األجهزة اإللكرتونية أو األجهزة الطبية )كجهاز 

ضبط نبضات القلب مثاًل( وقد تلحق بها الخلل أو تنجم عنها إصابات.
يف حالة استخدامك لجهاز ضبط نبضات القلب أو غريه من األجهزة األخرى، 	 

عليك باستشارة الطبيب أو الجهة املصنعة للجهاز الطبي قبل استخدام 
.)LAN والشبكة الالسلكية ®Bluetooth( وظيفة الشبكة الالسلكية

ال تستخدم وظيفة الشبكة الالسلكية يف املواقع التالية :	 
املناطق التي يحظر فيها استخدام الشبكة الالسلكية مثل املستشفيات.   –

يجب عليك االلتزام باللوائح الخاصة باملؤسسات الطبية عند استخدام 
الجهاز داخل مبانيها.

املناطق القريبة من آالت تنبيه الحرائق والبوابات اآللية وغريها من   –
األجهزة تلقائية التشغيل.

برامج الجهاز
 يعني استخدام جهاز PS TV هذا قبول اتفاقية ترخيص برامج جهاز 

Sony Computer Entertainment Inc. راجع الصفحة
http://www.scei.co.jp/psvita-eula/ للحصول عىل املزيد من 

التفاصيل.

يحّظر االستخدام التجاري لهذا املنتج أو تأجريه.
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االحتياطات
قبل استخدام هذا املنتج، اقرأ هذا الدليل بعناية واحتفظ به للرجوع إليه يف 

املستقبل. يتعني عىل آباء األطفال وأوصيائهم قراءة هذا الدليل والحرص عىل 
اتباع الطفل كل احتياطات األماًن.

األمان
هذا الجهاز مصمم لتحقيق أعىل درجات األمان. ومع ذلك، فشأنه شأن أي جهاز 

كهربائي آخر، إذا لم يستخدم بطريقة مالئمة، فقد يؤدي إىل نشوب حريق أو 
حدوث صدمة كهربائية أو إصابة شخصية. لضمان تشغيل الجهاز بدون وقوع 

حوادث، اتبع اإلرشادات التالية:
التزم بكل التحذيرات واالحتياطات والتعليمات.	 
 	.®HDMI وسلك التيار املرتدد وكبل AC افحص بانتظام محول
ال تستخدم جهاز PS TV يف حال تعرضه للتلف. افصل سلك التيار املرتدد من 	 

مأخذ التيار الكهربائي وافصل أي كبالت أخرى عىل الفور.
توقف عن استخدام الجهاز وافصل سلك التيار املرتدد من مأخذ التيار 	 

الكهربائي وأي كبالت أخرى عىل الفور إذا كان الجهاز يعمل بطريقة غري 
طبيعية أو يصدر عنه أصوات غري مألوفة أو تنبعث منه رائحة غري عادية أو 

اً للغاية بحيث يتعذر ملسه. أصبح هو أو محّول التيار املرتدد ساخن
اتصل بخط املساعدة املناسب لخدمة عمالء  ®PlayStation الذي يمكن 	 

العثور عليه يف قسم املعلومات املتعلقة بكفالة هذا املنتج.

استخدام الجهاز والتعامل معه
استخدمه يف منطقة جيدة اإلضاءة وابتعد عن شاشة التلفزيون بمسافة آمنة.	 
تجنب استخدام جهاز PS TV لفرتة طويلة. ينصح بأخذ قسط من الراحة 	 

ملدة نحو 15 دقيقة خالل كل ساعة من اللعب للمساعدة عىل الوقاية من إجهاد 
العني.

ا أو بحاجة إىل النوم. 	  تجنب اللعب عندما تكون متعبً
توقف عن استخدام الجهاز عىل الفور إذا بدأت يف اإلحساس بالتعب أو إذا 	 

أحسست بعدم الراحة أو ألم يف اليدين أو الذراعني أثناء استخدام وحدة التحكم 
الالسلكية. إذا استمرت الحالة، استرش الطبيب.

إذا كنت تعاني من أي مشكلة من املشاكل الصحية التالية، فعليك التوقف فورًا 	 
عن استخدام هذا الجهاز. إذا استمرت األعراض يف الظهور، فاسترش الطبيب.

الدوار أو الغثيان أو اإلعياء أو أي أعراض إعياء حركي.  –
الشعور بتعب أو ألم يف أي عضو من أعضاء الجسم مثل العينني أو   –

األذنني أو اليدين أو الذراعني.
احتفظ بالجهاز وامللحقات بعيًدا عن متناول األطفال الصغار. قد يبتلع 	 

األطفال الصغار بطاقات الوسائط أو يلفون الكبالت/األحزمة حولهم مما قد 
يسبب لهم إصابات أو حادثة أو عطل يف الجهاز. قد تمثل بطاقات الوسائط 

خطر االختناق.
احرص عىل فصل سلك التيار املرتدد من وحدة تزويد الطاقة الكهربائية قبل 	 

.HDMI توصيل كبل
ال تستخدم الجهاز أو ملحقاته بالقرب من املاء.	 
ال تستخدم سوى امللحقات/الكماليات التي تحددها الرشكة املصنعة.	 
ال تعرض الجهاز أو امللحقات للغبار أو الدخان أو البخار. ال تسمح بدخول 	 

سوائل أو جسيمات صغرية إىل الجهاز أو امللحقات.
ال ترم الجهاز أو امللحقات أو تسقطها أو تخطو عليها وال تعرض األجهزة إىل 	 

ارتطام فعيل قوي.
ا غريبة.	  ال تلمس منافذ توصيل الجهاز أو امللحقات أو تدخل فيها أجساًم
ال تضع الجهاز وامللحقات املوصلة به عىل األرض أو يف مكان يجعلها تتسبب يف 	 

وقوع أحد األشخاص أو تعثره.
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ا لظروف االستخدام، قد يصل الجهاز أو محّول التيار املرتدد إىل درجات 	  تبًع
حرارة تبلغ 40 درجة مئوية أو أكثر. ال تلمس الجهاز أو محّول التيار املرتدد 

لفرتة زمنية طويلة يف هذه الظروف. قد يؤدي التالمس املطول يف هذه الظروف 
إىل حدوث حروق ناجمة عن درجة حرارة منخفضة*.

إّن الحروق الناجمة عن درجة الحرارة املنخفضة عبارة عن حروق تحدث   *
عندما يالمس الجلد أجسام ذات درجة حرارة منخفضة نسبياً )40 درجة 

مئوية أو أكثر( لفرتة زمنية طويلة.
عند توصيل الجهاز بتلفزيون بالزما أو بشاشة عرض* ال ترتك صورة ثابتة 	 

عىل شاشة التلفزيون لفرتة طويلة الحتمال أن يتسبب ذلك يف ترك صورة باهتة 
عىل الشاشة بشكل دائم.

LCD باستثناء أنواع شاشة  *
ا لالستخدام 	  يفضل أن يراقب الوالدان األطفال أثناء اللعب عرب اإلنرتنت ضماًن

 اآلمن والجيد لإلنرتنت. ملزيد من التفاصيل، راجع
.http://www.ps-playsafeonline.com

حاالت التخزين
ال تعرض الجهاز وملحقاته إىل درجات الحرارة املرتفعة أو الرطوبة العالية أو 	 

ضوء الشمس املبارش.
ال ترفع حرارة الجهاز بواسطة معدات املطبخ أو التدفئة، كاملجفف مثاًل. فقد 	 

يؤدي هذا األمر إىل نشوب حريق أو وقوع إصابات أو عطل يف الجهاز.
ال تضع الجهاز أو ملحقاته عىل سطح مائل أو غري ثابت أو عرضة لالهتزاز.	 

مالحظات حول األمان عند استخدام وحدات التحكم
بة. إذا ترسب السائل الداخيل 	  ال تمسك بطاريات ليثيوم أيون تالفة أو مرسِّ

للبطارية، توقف عن استخدام املنتج فورًا واتصل بالدعم التقني للحصول عىل 
مساعدة. إذا ترسب السائل إىل ثيابك أو برشتك أو عينيك، اعمد فورًا إىل غسل 

املنطقة املعنية باملاء النظيف واسترش طبيبك. قد يتسبب سائل البطارية 
بالعمى.

ال تستخدم وظيفة االهتزاز إذا كنت تعاني داًء أو إصابًة يف عظام أو مفاصل أو 	 
عضالت يديك أو ذراعيك. إذا كنت تعاني داًء أو إصابًة، ال تستخدم وحدة 

التحكم الالسلكية لتشغيل برامج ألعاب تضم وظيفة االهتزاز إال إذا قمت أوًل 
بتعطيل هذه الوظيفة.

خذ بعني االعتبار أن بعض الربامج تمّكن وظيفة االهتزاز بشكل افرتايض. 	 
لتعطيل وظيفة االهتزاز، اضغط باستمرار عىل الزر  )PS ( عىل وحدة 

التحكم. قم بإزالة عالمة التحديد من ]Enable Vibration [  )تمكني 
االهتزاز( عىل الشاشة التي يتم عرضها.

 	 DUALSHOCK®4 ال تحّدق برشيط الضوء عىل وحدة التحكم الالسلكية
عندما يومض. إذا أحسست بانزعاج أو ألم يف أي مكان يف جسمك بسبب التنبيه 

الضوئي، توقف عن استخدام الجهاز فورًا.

طريقة استخدام محول AC وسلك التيار املرتدد وكبل 
HDMI

ال تلمس قابس سلك التيار املرتدد ويديك مبتلتني.	 
ال تلمس سلك التيار املرتدد أو محول AC أو كبل HDMI أو الجهاز، يف حال 	 

االتصال بوحدة تزويد الطاقة الكهربائية أثناء عاصفة رعدية.
ال تستخدم مصدر طاقة غري محول AC املرفق مع الجهاز )أو بديله املعتمد(	 
قبل توصيل كبل، تحقق من نظافة موّصالت الجهاز )مثل منفذ إخراج 	 

HDMI( ومحول AC أو موّصالت كبل HDMI. إذا لم تكن كذلك، امسح 
املوّصالت باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.

عندما تنوي عدم استخدام الجهاز لفرتة زمنية طويلة أو عند تنظيف الجهاز، 	 
قم بفصل سلك التيار والكبالت األخرى.

ال تعرض محول AC أو سلك التيار املرتدد للتلف:	 
ال تقم بتعديل محول AC أو سلك التيار املرتدد.  –

ال تلف سلك التيار املرتدد أو كبل HDMI حول جهاز PS TV أو محول   –
.AC

ال تضع محول AC أو سلك التيار املرتدد بالقرب من مصدر حراري أو ال   –
تسمح لها أن تسخن.

ال تعرض سلك التيار املرتدد للشد.  –
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عند فصل سلك التيار املرتدد، امسك به من املقبس وأسحبه من املأخذ   –
الكهربائي. ال تقدم أبًدا عىل الشد من السلك وال تشده من زاوية ما.

يجب العمل عىل حماية سلك التيار املرتدد من السري عليه أو التعرض   –
للضغط خاصة عند املقبس واملأخذ الكهربائي ومكان خروجه من 

الجهاز.
ال تستخدم جهاز PS TV أو محول AC أثناء تغطيتهما بالقماش أو   –
وجودهما يف العلبة. فقد تتولد حرارة وسخونة مما قد يؤدي إىل نشوب 

حريق أو تلف الجهاز.
ال تقم بتوصيل سلك التيار املرتدد بمحول أو عاكس جهد. يؤدي توصيل سلك 	 

 AC التيار املرتدد بعاكس لالستخدام يف السيارة إىل زيادة الحرارة يف محول
وقد يسبب حروق أو عطل.

استخدم مأخذ تيار كهربائي يسهل الوصول إليه حتى يتسنى فصل سلك 	 
التيار املرتدد برسعة إذا اقتضت الحاجة إىل ذلك.

يجب تركيب مأخذ كهربائي بالقرب من الجهاز ويجب أن يكون الوصول إليه 	 
أمرًا سهالً.

تفاَد فّك الجهاز أو امللحقات
استخدم جهاز PS TV وامللحقات حسب التعليمات الواردة يف هذا الدليل. من 
غري املرصح لك بتحليل أو تعديل الجهاز أو تحليل تكوينات الدائرة الكهربائية 

واستخدامها. يؤدي فّك الجهاز إىل إبطال ضمان الجهاز. عالوة عىل ذلك، ثمة 
مخاطر لنشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو عطل يف الجهاز.

الشبكة
يجب توفر اتصال إنرتنت رسيع لالتصال بالشبكة.	 
تقع عىل عاتقك مسؤولية دفع الرسوم الالزمة لخدمة اإلنرتنت. للحصول عىل 	 

تفاصيل، يمكنك مراجعة املعلومات املتوفرة يف عقد الخدمة لديك أو االتصال 
بمزود خدمة اإلنرتنت.

ا مع شبكات 10BASE-T أو 	   استخدم كابل إيثرنت متوافًق
100BASE-TX. ال تستخدم أسالك خطوط هاتفية منزلية قياسية، وال 
كابالت من أنواع غري املذكورة هنا. فاستخدام سلك أو كبل خطأ قد يسبب 

تدفق تيار كهربائي أكثر من الالزم خالل منفذ توصيل الشبكة LAN, والذي 
قد يؤدي إىل تراكم الحرارة أو نشوب الحرائق أو تعطل وظيفة الشبكة.

Wi-Fi استخدام نقاط وصول
إن النطاق الرتددي الخاص بموجات الراديو والبالغ 2.4 جيجا هرتز الذي 	 

تستخدمه ميزة الشبكات الالسلكية لهذا املنتج هو نطاق ترددي تتشاركه 
مختلف األجهزة. تم تصميم هذا املنتج للتقليل من تأثري األجهزة األخرى التي 

تستخدم النطاق عينه. لكن يف بعض الحاالت، قد يؤدي التداخل من أجهزة 
أخرى إىل تقليل رسعة االتصال أو تقليص نطاق اإلشارة أو توقف االتصال 

بشكل غري متوقع.
عند االتصال باإلنرتنت باستخدام ميزة Wi-Fi، يقوم الجهاز باكتشاف نقاط 	 

ا. قد يتم تضمني نقطة وصول غري مرصح لك  الوصول القريبة تلقائيً
باستخدامها يف األجهزة املكتشفة. اتصل فقط بنقطة الوصول الشخصية 
 Wi-Fi املرصح لك باستخدامها أو نقطة وصول متوفرة من خالل خدمة
التجارية. يتحمل املستخدم جميع الرسوم الخاصة بالوصول باستخدام 

.Wi-Fi

املراقبة األبوية
يوفر جهاز PS TV آلباء األطفال أو أوصيائهم أدوات مراقبة لتقييد املحتوى 
الذي يمكن لألطفال واملراهقني الوصول إليه وامليزات التي يمكن استخدامها. 

راجع دليل املستخدم ملعرفة التفاصيل حول املراقبة األبوية.
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البيانات املسجلة
يف الحاالت التالية، قد يتم فقدان أو تلف البيانات املحفوظة عىل بطاقة 

PlayStation®Vita أو بطاقة الذاكرة.
إزالة بطاقة PS Vita أو إيقاف تشغيل جهاز PS TV أثناء قيامه بحفظ 	 

البيانات أو تحميلها.
 	.PS TV إزالة بطاقة الذاكرة أثناء تشغيل جهاز
استخدامه يف مكان معرض للكهرباء االستاتية أو التداخل الكهربائي.	 

يف حال فقدان أو تلف البيانات أو الربنامج ألي سبب من األسباب، فستتعذر استعادة 
ا بانتظام. ال تتحمل  البيانات أو الربنامج. يوىص بنسخ الربامج والبيانات احتياطيً

Sony Computer Entertainment Inc ورشكاتها التابعة وفروعها مسؤولية 
أي أرضار أو إصابة يف حال فقدان الربنامج أو البيانات أو تلفها.

عند حدوث تكاثف الرطوبة
يف حال إحضار جهاز PS TV مبارشًة من مكان بارد إىل مكان دافئ، قد تتكاثف 

الرطوبة داخل الجهاز وتؤدي إىل تشغيله بصورة غري سليمة. يف حال حدوث ذلك، 
قم بإيقاف تشغيل الجهاز وفصله من الكهرباء. ال تستخدم جهاز PS TV حتى 

تتبخر الرطوبة )يستغرق هذا األمر عدة ساعات(. إذا لم يعمل الجهاز مع ذلك 
 PlayStation®  بصورة جيدة، اتصل بخط املساعدة املناسب لخدمة عمالء

الذي يمكن العثور عليه يف قسم املعلومات املتعلقة بكفالة هذا املنتج.

التنظيف
حرًصا عىل سالمتك، افصل سلك التيار املرتدد من مأخذ التيار الكهربائي وأي 

كبالت أخرى قبل التنظيف.

األسطح الخارجية )الغطاء البالستيكي للجهاز ووحدة التحكم 
الالسلكية(

اتبع التعليمات أدناه للمساعدة يف منع تلف أسطح األجهزة الخارجية أو تغري 
ألوانها.

امسح بقطعة قماش ناعمة جافة.	 
ال تستخدم مبيدات وال مواد طيارة.	 
ال تضع أي مواد من املطاط أو من الفينيل عىل الجزء الخارجي من الجهاز 	 

لفرتات طويلة.
ال تستخدم املذيبات أو املواد الكيماوية األخرى. ال تمسح بقطعة قماش 	 

ا. معالجة كيماوًي

املوصالت
ال تستخدم موصالت الجهاز أو سلك التيار املرتدد يف حالة عدم نظافتها. فقد 

يعوق استخدامها وهي غري نظيفة رسيان التيار الكهربائي. تخلص من الغبار 
بقطعة قماش جافة.

يف حال لم يعمل الجهاز بصورة جيدة
أوقف تشغيل الطاقة واضغط باستمرار عىل الزر   )Power( )الطاقة( 

املوجود يف الجهاز ملدة 7 ثواٍن عىل األقل لتشغيل الطاقة من جديد. ثم قم 
بتوصيل وحدة التحكم بواسطة كبل USB، واضغط عىل الزر   )PS ( عىل 

وحدة التحكم. يتم عرض شاشة الوضع اآلمن. إن الوضع اآلمن عبارة عن وضع 
تشغيل للجهاز لديك وتتوفر فيه فقط بضع وظائف الجهاز لحل املشاكل. إذا لم 

 )Power(   يتم إيقاف الطاقة بشكل طبيعي، اضغط باستمرار عىل الزر
)الطاقة( املوجود يف الجهاز ملدة 15 ثانية عىل األقل. يتم إعادة تشغيل الجهاز، 

وعرض شاشة الوضع اآلمن. عندما يدخل الجهاز يف الوضع اآلمن، حدد العنارص 
الرضورية، واتبع التعليمات التي تظهر عىل الشاشة لتنفيذ العمليات.
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املواصفات
إن املواصفات والتصميم عرضة للتغيري بدون أي إخطار. تبًعا إلصدار الربنامج 
قيد االستخدام، قد يعمل الجهاز بصورة مختلفة عما هو مرشوح يف هذا الدليل.

PlayStation®TV جهاز
AV 480 إخراجp ، 1080i ، 720p الدقة

LPCM 2chإخراج الصوت

 املداخل ومنافذ التوصيل
الرئيسية

PlayStation®Vita مدخل بطاقة
مدخل بطاقة الذاكرة

)A النوع USB 2.0(  USB منفذ
)HDMI-CEC(  HDMI منفذ إخراج

)100BASE-TX ، 10BASE-T(  منفذ الشبكة

1 جيجابايت*بطاقة ذاكرة داخلية

محّول AC تيار مبارش 5 فولتالطاقة

حواىل 2.8 واتالحد األقىص للطاقة النسبية

 حواىل 65.0 × 105.0 × 13.6 مم األبعاد الخارجية
)طول× عرض× سمك(

حواىل 110 جمالكتلة

5 درجات - 35 درجة مئويةدرجة حرارة التشغيل

  وحدة )وحدات( تحكم 
متوافقة

DUALSHOCK®3 وحدة التحكم الالسلكية 
DUALSHOCK®4 وحدة التحكم الالسلكية

د املصّنع ل ب الصنيال

*  يتوفر جزء من املساحة عىل بطاقة ذاكرة داخلية لتستخدمها، فيما يتم استخدام جزء آخر 
مللفات النظام. يكون حجم املساحة الفعلية املتوفرة الستخدامك أقل من إجمايل السعة 

الخاصة ببطاقة الذاكرة الداخلية املشار إليها يف هذا املستند.

وظائف الشبكة
100BASE-TX ، 10BASE-Tاإليثرنت

Wi-FiIEEE 802.11b/g/n )n = 1×1( 

Bluetooth® )HIDو  HSPو  AVRCPو  A2DP(   2.1 + EDR

AC محّول 

تيار مرتدد 240-100 فولت، 50/60 هرتزاإلدخال

تيار مبارش 5 فولت، 2000 مليل أمبري )2.0 أمبري(اإلخراج

 حواىل 76 × 46 × 22 مماألبعاد الخارجية
)طول× عرض× سمك(

حواىل 93 جمالكتلة

رمز املنطقة
يحتوي برنامج تنسيق PlayStation®Vita عىل رموز مناطق يتم تخصيصها 
لكل منطقة يباع فيها الجهاز. عىل هذا الجهاز يمكن استخدام الربنامج للمناطق 

التالية:
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حقوق النرش والعالمات التجارية
 " "و "PlayStation" و "DUALSHOCK" و " تعد "

 .Sony Computer Entertainment Inc عالمات تجارية مسجلة لرشكة
تعترب "LIVEAREA" عالمة تجارية للرشكة عينها.

.Sony Corporation عالمتني تجاريتني مسجلتني ل "  تعد "SONY"و "
تعد "Sony Entertainment Network" عالمة تجارية للرشكة عينها.

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the 
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony 

 .Computer Entertainment Inc. is under license 
 Other trademarks and trade names are those of their

respective owners.

 The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia
 Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered

 trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States
.and other countries

كافة العالمات التجارية األخرى ملكية خاصة ملالكيها.



© 2014 Sony Computer Entertainment Europe. All rights reserved.

دليل املستخدم
 لقراءة دليل املستخدم، حدد  )User’s Guide( )دليل املستخدم( عىل شاشة 

 )Settings ( )اإلعدادات(   ™LiveArea. يجب أن يتوفر اتصال إنرتنت لقراءة دليل 
 املستخدم.

يمكنك أيًضا قراءة دليل املستخدم من خالل زيارة املوقع اإللكرتوني التايل:
eu playstation com/pstv/support/manuals/ 

موقع التحديث
 يقدم هذا املوقع أحدث املعلومات حول تحديثات برمجيات الجهاز بما يف ذلك

كيفية تحديثها. من خالل تحديث برنامج النظام الخاص بجهاز PS TV، يمكنك التمتع 
 بامليزات اإلضافية واألمان املحسن.

ا إىل التحديث إىل اإلصدار األخري. اعمد دائًم
eu playstation com/pstv/  

للدعم ُيرجى زيارة
تفضل بزيارة املوقع اإللكرتوني الدعم للحصول عىل مزيد من املعلومات حول استخدام جهاز 

PS TV وملعرفة اإلجابات حول االستفسارات الفنية.
eu playstation com/pstv/support/ 


