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النوبات الناتجة عن االستثارة الضوئية
(رصع الحساسية الضوئية)

عليك استشارة الطبيب قبل اللعب ،إذا كنت مصاًبا بحالة من الرصع أو كنت 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 فو ًرا عن استخدام الجهاز واستشارة الطبيب.
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توقف عن اللعب فو ًرا إذا شعرت باألعراض التالية

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 فو ًرا .وإذا استمرت الحالة ،فاسترش الطبيب.

سماعات الرأس
يجب ضبط مستوى صوت سماعة الرأس بحيث يمكن سماع األصوات املحيطة .يف حال
التعرض لطنني أو أي مشكلة يف األذن ،توقف عن استخدام سماعات الرأس.

موجات الالسلكي
قد تؤثر موجات الالسلكي يف األجهزة اإللكرتونية أو األجهزة الطبية (أجهزة ضبط نبضات
القلب مثالً) مما قد يسبب حدوث أعطال وإصابات محتملة.
•يف حالة استخدامك لجهاز ضبط نبضات القلب أو غريه من األجهزة األخرى ،عليك باستشارة
الطبيب أو الجهة املصنعة للجهاز الطبي قبل استخدام وظيفة الشبكة الالسلكية
(® Bluetoothوالشبكة الالسلكية .)LAN
•يجب االحتفاظ بجهاز  PS Vitaعىل بعد  20سم عىل األقل من جهاز ضبط رضبات القلب
أو األجهزة الطبية األخرى عند استخدام ميزات الشبكة.
•تجنب حمل جهاز  PS Vitaيف الجيب املوجود عىل الصدر يف حال استخدام جهاز ضبط
نبضات القلب.
•قم بإيقاف تشغيل جهاز  PS Vitaعىل الفور يف حال وجود مسوغ لالشتباه يف حدوث
تداخل مع جهاز ضبط نبضات القلب.
•تفا َد استخدام ميزات الشبكة يف املواقع التالية:
–املناطق التي يحظر فيها استخدام ميزات الشبكة عىل غرار الطائرات واملستشفيات.
يجب االلتزام بقواعد املؤسسات الطبية عند استخدام الجهاز يف املناطق الخاصة بها.
–املناطق القريبة من أجهزة اإلنذار ضد الحريق واألبواب األتوماتيكية واألنواع األخرى
من األجهزة األتوماتيكية.
•توخ الحذر عند استخدام ميزات الشبكة يف أي مركبة ألن موجات الالسلكي قد تؤثر يف
األجهزة اإللكرتونية املوجودة يف بعض املركبات.

برامج الجهاز
يعني استخدام جهاز  PS Vitaهذا قبول اتفاقية ترخيص برامج جهاز Sony Computer
. Entertainment Inc
راجع الصفحة  /http://www.scei.co.jp/psvita-eulaللحصول عىل املزيد من
التفاصيل.
ّ
يحظر االستخدام التجاري لهذا املنتج أو تأجريه.
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إن املعلومات الواردة يف هذا الدليل عرضة للتغيري من دون إشعار.

االحتياطات
قبل استخدام هذا املنتج ،يرجى قراءة هذا الدليل بعناية واالحتفاظ به للرجوع إليه يف املستقبل.
ويجب عىل آباء األطفال الصغار أو أوصيائهم قراءة هذا الدليل والتأكد من اتباع الطفل جميع
احتياطات األمان.

األمان
لقد تم االهتمام بعنرص األمان بأقىص قدر عند تصميم هذا املنتج .ومع ذلك ،قد يتسبب أي جهاز
كهربائي ،يف حال استخدامه بصورة غري سليمة ،يف نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو وقوع
إصابة شخصية .للمساعدة يف ضمان تشغيل الجهاز من دون حصول حوادث ،اتبع هذه
اإلرشادات:
•مراعاة جميع التحذيرات واالحتياطات والتعليمات.
•فحص مح ّول التيار املرتدد وسلك التيار الكهربائي وكبل  USBبانتظام.
•ال تستخدم جهاز  PS Vitaيف حال تعرضه للتلف .افصل سلك التيار الكهربائي من مأخذ
التيار الكهربائي وافصل أي كبالت أخرى عىل الفور.
•توقف عن استخدام الجهاز وافصل سلك التيار الكهربائي 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 أصبح هو أو مح ّول التيار املرتدد ساخنًا للغاية
بحيث يتعذر ملسه.
•ال تستخدم بطاريات الليثيوم إيون التالفة أو التي يكون سائلها مترس ًبا .يف حال ترسب سائل
البطارية الداخلية ،توقف عن استخدام املنتج يف الحال واتصل بالدعم الفني للمساعدة .يف
حال دخول السائل يف العني ،اغسل املنطقة املصابة عىل الفور بمياه نظيفة واسترش الطبيب.
قد يسبب سائل البطارية فقدان البرص.
•اتصل بخط املساعدة املناسب لخدمة عمالء PlayStation®الذي يمكن العثور عليه يف
قسم املعلومات املتعلقة بكفالة هذا املنتج.

االستخدام والتعامل
•استخدم الجهاز يف مكان تكون فيه التهوية جيدة وحافظ عىل مسافة آمنة بني الشاشة
ووجهك.
•امسك الجهاز بيديك بطريقة آمنة لدى استخدامه.
•تجنب استخدام جهاز  PS Vitaلفرتة طويلة .ينصح بأخذ قسط من الراحة ملدة نحو 15
دقيقة خالل كل ساعة من اللعب للمساعدة عىل الوقاية من إجهاد العني.
•تجنب اللعب عندما تكون متعبًا أو بحاجة إىل النوم.
•توقف عن استخدام الجهاز فو ًرا إذا بدأت تشعر بالتعب أو أحسست بانزعاج أو ألم يف يديك
أو ذراعيك أثناء تشغيل الجهاز .استرش الطبيب يف حال استمرار الحالة.
•إذا كنت تعاني من أي مشكلة من املشاكل الصحية التالية ،فعليك التوقف فو ًرا عن استخدام
هذا الجهاز .إذا استمرت األعراض يف الظهور ،فاسترش الطبيب.
– الدوار أو الغثيان أو اإلعياء أو أي أعراض مشابهة لإلعياء الحركي
– الشعور بتعب أو ألم يف أي عضو من أعضاء الجسم مثل العينني أو األذنني أو اليدين أو
الذراعني.
•توخ الحذر عند ضبط مستوى الصوت .يف حال ضبط الصوت عىل مستوى مرتفع للغاية ،قد
ترض حاسة السمع لديك أو تتلف السماعات.
•احتفظ بالجهاز وامللحقات بعيدًا 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.
•ال تستخدم الجهاز أثناء القيادة أو ركوب الدراجة .قد يؤدي النظر إىل الشاشة أو تشغيل
الجهاز أثناء قيادة السيارة أو ركوب دراجة نارية إىل حادث مروري.
•يجب توخي الحذر الشديد عند استخدام الجهاز أثناء السري يف الطريق.
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•ال تستخدم الجهاز أو امللحقات بالقرب من املاء.
•ال تستخدم الجهاز يف األماكن التي يحظر فيها استخدام أجهزة االتصال الالسلكي عىل غرار
متن الطائرات أو يف املستشفيات .قد تؤثر موجات الالسلكي التي تخرج من الجهاز يف
األجهزة اإللكرتونية وتتسبب يف حدوث عطل لها مما يؤدي إىل وقوع حوادث .عند استخدام
الجهاز يف منشأة طبية ،تأكد من اتباع جميع قواعد املنشأة .عند استخدام الجهاز عىل متن
(( )Settingsاإلعدادات)
الطائرة ،انتقل إىل
[[ ]Startبدء] واضغط عىل مربع
االختيار الخاص بالخيار [[ ]Flight Modeوضع الطريان] لتحديده بعالمة تحديد قبل
استخدامه .يف حال استخدام الجهاز عىل متن الطائرات التي يحظر فيها استعمال مثل هذه
األجهزة ،ستعرض نفسك للعقوبة القانونية.
•ال تستخدم سوى امللحقات/الكماليات التي تحددها الرشكة املصنعة.
•ال ترم الجهاز أو امللحقات أو تسقطها أو تخطو عليها وال تعرض األجهزة إىل ارتطام فعيل
قوي .يؤدي الجلوس أثناء وجود جهاز  PS Vitaيف الجيب أو وضع الجهاز يف قاع حقيبة
الظهر مع أشياء ثقيلة إىل تلف الجهاز.
•ال تقدم عىل ثني جهاز  PS Vitaعنو ًة أو تعريضه إىل صدمة قوية أثناء ممارسة األلعاب.
•ال تلمس منافذ توصيل الجهاز أو امللحقات أو تدخل فيها أجسا ًما غريبة.
•يحتوي الجهاز عىل أجزاء داخلية تستخدم املغناطيس قد تؤثر يف أجهزة التسجيل
املغناطيسية.
ً
رشيطا مغناطيسيًا مثل بطاقات االئتمان.
•ال تضع الجهاز بالقرب من أشياء تتضمن
•تبعًا لظروف االستخدام ،قد يصل الجهاز أو مح ّول التيار املرتدد إىل درجات حرارة تبلغ
 40درجة مئوية أو أكثر .ال تلمس الجهاز أو مح ّول التيار املرتدد لفرتة زمنية طويلة يف هذه
الظروف .قد يؤدي التالمس املطول يف هذه الظروف إىل حدوث حروق ناجمة عن درجة
حرارة منخفضة*.
*إنّ الحروق الناجمة عن درجة الحرارة املنخفضة عبارة عن حروق تحدث عندما يالمس
الجلد أجسام ذات درجة حرارة منخفضة نسبيًا ( 40درجة مئوية أو أكثر) لفرتة زمنية
طويلة.
•ينبغي عىل اآلباء مراقبة األطفال أثناء تعاملهم مع اإلنرتنت لضمان استخدام اإلنرتنت
بطريقة آمنة ومسؤولة .للحصول عىل مزيد من التفاصيل راجع املوقع
.eu.playstation.com/parents
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حاالت التخزين
•ال تعرض الجهاز أو البطارية أو امللحقات إىل درجات الحرارة املرتفعة أو الرطوبة العالية أو
ضوء الشمس املبارش.
•ال ترتك الجهاز أو امللحقات يف سيارة نوافذها مغلقة (خاصة يف فصل الصيف).
•ال تعرض الجهاز أو امللحقات للغبار أو الدخان أو البخار .ال تسمح بدخول سوائل أو
جسيمات صغرية إىل الجهاز أو امللحقات.
•ال تضع الجهاز أو ملحقاته عىل سطح مائل أو غري ثابت أو عرضة لالهتزاز.
•ال تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

استخدام مح ّول التيار املرتدد وسلك التيار الكهربائي وكبل
USB
حرصا عىل سالمتك ،ال تستخدم سوى مح ّول تيار مرتدد أصيل أو مرخص من Sony
•
ً
لشحن جهاز  .PS Vitaقد تؤدي األنواع األخرى إىل نشوب حريق أو صدمات كهربائية أو
عطل يف الجهاز.
•ال تلمس قابس سلك التيار الكهربائي ويديك مبتلتني.
•ال تلمس سلك التيار الكهربائي أو مح ّول التيار املرتدد أو كبل  USBأو الجهاز أثناء
العواصف الربقية يف حال توصيله بمأخذ تيار كهربائي.
•ال تستخدم مصدر طاقة غري مح ّول التيار املرتدد املرفق مع الجهاز (أو بديله املعتمد)
•قبل توصيل أي كبل ،تأكد من نظافة منافذ توصيل الجهاز (مثل موصل  )USBومح ّول
التيار املرتدد أو منافذ توصيل كبل  .USBإن لم تكن نظيفة ،فامسح منافذ توصيل بقطعة
قماش ناعمة وجافة.

•عندما تنوي عدم استخدام الجهاز لفرتة زمنية طويلة أو عند تنظيف الجهاز ،قم بفصل سلك
التيار والكبالت األخرى.
•ال تعرض مح ّول التيار املرتدد أو سلك التيار الكهربائي للتلف:
–	ال تقم بتعديل مح ّول التيار املرتدد أو سلك التيار الكهربائي.
–	ال تقم بلف سلك التيار الكهربائي أو كبل  USBحول جهاز  PS Vitaأو حول
مح ّول التيار املرتدد.
–	ال تضع مح ّول التيار املرتدد أو سلك التيار الكهربائي بالقرب من مصدر حراري أو ال
تسمح لها أن تسخن.
–	ال تعرض سلك التيار الكهربائي للشد.
–	عند فصل سلك التيار الكهربائي ،امسك به من القابس وشد القابس من مقبس
الكهرباء .ال تقدم أبدًا عىل الشد من السلك وال تشده من زاوية ما.
–	يجب العمل عىل حماية سلك التيار الكهربائي من السري عليه أو التعرض للضغط
خاصة عند القوابس ومقبس الكهرباء ومكان خروجه من الجهاز.
–	ال تستخدم جهاز  PS Vitaأو مح ّول التيار املرتدد 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 الكهربائي بمحول أو عاكس جهد .يؤدي توصيل سلك التيار
الكهربائي بمحول جهد من أجل السفر للخارج أو بعاكس الستخدامه يف السيارة إىل تراكم
الحرارة يف مح ّول التيار املرتدد مما قد يسبب حروق أو عطل يف الجهاز.
•استخدم مأخذ تيار كهربائي يسهل الوصول إليه حتى يتسنى فصل سلك التيار الكهربائي
برسعة إذا اقتضت الحاجة إىل ذلك.
•يجب تركيب مأخذ تيار -مقبس بالقرب من الجهاز ويجب أن يكون الوصول إليه أم ًرا سهالً.

الشاشة
•إن الشاشة (شاشة تعمل باللمس) مصنوعة من الزجاج وقد تتحطم أو تنكرس يف حال
تعرضها لقوة زائدة .إذا تحطمت الشاشة أو انكرست ،ال تلمس الشاشة أو العنارص الداخلية
املكشوفة.
•عند استخدام الجهاز ،احرص عىل سطوع الضوء يف الغرفة وإبعاد الشاشة عنه بأكرب قدر
ممكن.
•ال تضغط بإصبعك عىل الشاشة بقوة مفرطة .عالوة عىل ذلك ،ال تخدش الشاشة بأي يشء
صلب مثل يشء معدني أو أي يشء له طرف حاد (مثل قلم الرصاص أو أظافرك) .قد تؤدي
تللك األمور إىل تلف الشاشة أو كرسها.
•يؤدي تعرض الشاشة للمياه أو الغبار لفرتة طويلة إىل تلفها وتقصري عمرها االفرتايض.
•قد تظهر وحدات بكسل سوداء (داكنة) ووحدات بكسل مضاءة باستمرار يف مواقع معينة
عىل الشاشة .إن ظهور هذه النقاط عىل الشاشات أمر طبيعي وال يعد عالمة عىل عطل
الجهاز .يتم استخدام تقنية عالية الدقة يف صنع الشاشات .لكن قد يتواجد عدد صغري للغاية
من وحدات البكسل الداكنة أو وحدات البكسل املضاءة باستمرار وقد تشاهد حاالت من عدم
االنتظام يف اللون أو السطوع عىل كل شاشة .عالوة عىل ذلك ،قد تبقى صورة مشوهة عىل
الشاشة لعدة ثوانٍ بعد إيقاف تشغيل الجهاز.
•يؤدي التعريض املبارش ألشعة الشمس إىل تلف شاشة الجهاز .توخ الحذر عند استخدام
الجهاز يف املناطق املفتوحة أو بالقرب من النافذة.
•عند استخدام الجهاز يف بيئة ذات طقس بارد ،قد تالحظ ظالل عىل الرسومات أو تظهر
الشاشة بلون أدكن من العادي .ال يعد هذا عطالً يف الجهاز وستعود الشاشة إىل حالتها
الطبيعية عندما ترتفع درجة الحرارة.
•ال ترتك الصور الثابتة معروضة عىل الشاشة لفرتة طويلة .فقد يؤدي ذلك إىل ترك صورة
باهتة عىل الشاشة بصورة دائمة.

AR
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الذراع األيرس  /الذراع األيمن
•ال يمكنك إزالة األذرع .إذا حاولت إزالتها ،فقد ترض نفسك أو تتلف الجهاز.
•ال يمكن تشغيل األذرع من خالل الضغط عليها .يمكن تعريضها للتلف إذا قمت بالضغط
عليها بشدة.

استخدام نقاط وصول Wi-Fi
عند االتصال باإلنرتنت باستخدام ميزة  ،Wi-Fiيقوم الجهاز باكتشاف نقاط الوصول القريبة
تلقائيًا .قد يتم تضمني نقطة وصول غري مرصح لك باستخدامها يف األجهزة املكتشفة .اتصل
فقط بنقطة الوصول الشخصية املرصح لك باستخدامها أو نقطة وصول متوفرة من خالل
خدمة  Wi-Fiالتجارية .يتحمل املستخدم جميع الرسوم الخاصة بالوصول باستخدام .Wi-Fi

املراقبة األبوية
يوفر جهاز  PS Vitaآلباء 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.

البيانات املسجلة
يف الحاالت التالية ،قد يتم فقدان أو تلف البيانات املحفوظة عىل بطاقة PlayStation®Vita
أو بطاقة الذاكرة.
•إزالة بطاقة  PS Vitaأو إيقاف تشغيل جهاز  PS Vitaأثناء قيامه بحفظ البيانات أو
تحميلها.
•إزالة بطاقة الذاكرة أثناء تشغيل جهاز .PS Vita
•استخدامه يف مكان معرض للكهرباء االستاتية أو التداخل الكهربائي.
يف حال فقدان أو تلف البيانات أو الربنامج ألي سبب من األسباب ،فستتعذر استعادة البيانات
أو الربنامج .يوىص بنسخ الربامج والبيانات احتياطيًا بانتظام .ال تتحمل Sony
 Computer Entertainment Inc.ورشكاتها التابعة وفروعها مسؤولية أي أرضار أو
إصابة يف حال فقدان الربنامج أو البيانات أو تلفها.
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العلب واألغطية
عند تخزين الجهاز يف العلبة الخاصة به أو تغطيته ،يجب إيقاف تشغيل الجهاز أو وضعه يف
وضع االنتظار .يف حال استخدامه أثناء وجوده يف العلبة الخاصة به أو عندما يكون مغطى ،قد
تتولد حرارة وسخونة وتسبب تل ًفا يف الجهاز.

تفا َد ّ
فك الجهاز أو امللحقات
استخدم جهاز  PS Vitaوامللحقات حسب التعليمات الواردة يف هذا الدليل .من غري املرصح لك
بتحليل أو تعديل الجهاز أو تحليل تكوينات الدائرة الكهربائية واستخدامها .يؤدي ّ
فك الجهاز
إىل إبطال ضمان الجهاز .عالوة عىل ذلك ،ثمة مخاطر لنشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية
أو عطل يف الجهاز.

االستخدام يف بلدان أخرى
تبعًا للدولة أو املنطقة ،توجد قيود عىل استخدام أنواع معينة من املوجات الالسلكية .يف بعض
الحاالت ،قد يؤدي استخدام ميزات الشبكة يف الجهاز إىل التعرض لغرامة أو عقوبة أخرى.

عند حدوث تكاثف الرطوبة
يف حال إحضار جهاز  PS Vitaمبارش ًة 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 Vitaحتى تتبخر الرطوبة (يستغرق هذا األمر عدة ساعات) .إذا لم يعمل الجهاز مع ذلك
بصورة جيدة ،اتصل بخط املساعدة املناسب لخدمة عمالء PlayStation®الذي يمكن
العثور عليه يف قسم املعلومات املتعلقة بكفالة هذا املنتج.

العناية باألسطح الخارجية وتنظيفها

عمر البطارية

حرصا عىل سالمتك ،افصل سلك التيار الكھربائي من مأخذ التيار الكهربائي وأي كبالت أخرى
ً
قبل التنظيف.

البطارية املدمجة لها عمر افرتايض محدد .وتقل مدة البطارية مع االستخدام املتكرر وتقادم
السنني.

تنظيف السطح الخارجي والشاشة ومنطقة الكامريا

تمليح
يتفاوت العمر االفرتايض للبطارية تبعًا ألسلوب تخزين البطارية وظروف االستخدام بما يف ذلك
العوامل البيئية الطويلة املدى مثل درجة الحرارة.

•امسح هذه األجزاء برفق بقطعة قماش ناعمة.
•ال تستخدم مذيبات أو مواد كيميائية أخرى يف تنظيف السطح الخارجي والشاشة ومنطقة
الكامريا.
•ال تستخدم قماش تنظيف معالج بطريقة كيميائية ملسح الجهاز.

تنظيف منافذ التوصيل

ال تسمح برتاكم الغبار واألوساخ حول منافذ توصيل جهاز  PS Vitaأو مح ّول التيار املرتدد
أو منافذ توصيل كبل  USBأو منافذ توصيل امللحقات .قد تمنع منافذ التوصيل املتسخة
إرسال اإلشارات أو استقبالها بصورة سليمة وقد تسبب حري ًقا أو صدمة كهربائية .إذا كان
ّ
ً
يتقطع الصوت .قم بتنظيف جميع منافذ التوصيل من خالل
متسخا ،فقد
موصل سماعة الرأس
مسحها بقطعة قماش ناعمة وجافة.

يف حال عدم عمل جهاز  PS Vitaبصورة صحيحة
(( )powerالطاقة) لحني ظهور قائمة الوضع اآلمن.
اضغط باستمرار عىل زر
اتبع التعليمات التي تظهر عىل الشاشة إلعادة تشغيل جهاز  .PS Vitaعندما ال يتم تشغيل
جهاز  PS Vitaيف الوضع اآلمن حتى بعد الضغط باستمرار عىل زر
(( )powerالطاقة)
ألكثر من  30ثانية ،قد يكون شحن البطارية ضعي ًفا بدرجة يتعذر معها تشغيل الجهاز .يف هذه
الحالة ،قم بشحن جهاز  PS Vitaباستخدام مح ّول التيار املرتدد املرفق مع الجهاز.
الوضع اآلمن عبارة عن وضع تشغيل لجهاز  PS Vitaويتوفر فيه بضع ميزات فقط لحل
املشاكل .يف الوضع اآلمن ،استخدم أزرار جهاز  PS Vitaلتشغيل القائمة.

AR

التالمس مع األجسام األخرى

التزم باالحتياطات التالية حتى ال يتغري لون سطح جهاز  PS Vitaأو يتلف:
مالمسا ملنتجات من املطاط أو الفينيل لفرتة زمنية طويلة.
ال تسمح للجهاز بأن يظل
ً
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املواصفات

بطاقة ذاكرة داخلية

إن املواصفات والتصميم عرضة للتغيري بدون أي إخطار.
تبعًا إلصدار الربنامج قيد االستخدام ،قد يعمل الجهاز بصورة مختلفة عما هو مرشوح يف هذا
الدليل.

جهاز PlayStation®Vita
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حواىل  1جيجابايت*

مصدر الطاقة

بطارية ليثيوم إيون مدمجة قابلة إلعادة الشحن:
تيار مبارش  3.7فولت 2210 ،مليل أمبري/الساعة
مح ّول التيار املرتدد:
تيار مبارش  5.0فولت

أقىص استهالك للطاقة

حواىل  6وات (عند الشحن)

األبعاد الخارجية

حواىل  85.1 × 15.0 × 183.6مم
(العرض × االرتفاع × العمق)
(غري شامل الربوز الكبري)
حواىل  219جم

الشاشة

شاشة ملس سعوية متعددة اللمس و LCDبحجم 5
بوصات  12.7 /سم (،544 × 960 ،)16:9
تعرض نحو  16,770,000لون

الوزن

لوحة ملس خلفية

لوحة سعوية متعددة اللمس

درجة حرارة بيئة التشغيل

 5درجات  35 -درجة مئوية

الكامريات

كامريا أمامية ،كامريا خلفية
أقىص دقة:
)VGA( 480 × 640

البلد املص ّنع

الصني

الصوت

سماعات اسرتيو مدمجة
ميكروفون مدمج

أدوات االستشعار

نظام استشعار الحركة سدايس املحاور (جريوسكوب
ثالثي املحاور مقياس الرسعة ثالثي املحاور)،
بوصلة إلكرتونية ثالثية املحاور

املوقع

يدعم خدمة تحديد مواقع Wi-Fi

الفتحات ومنافذ التوصيل
الرئيسية

مدخل بطاقة PS Vita
فتحة بطاقة الذاكرة
منفذ USB
مقبس سماعة الرأس

*تتوفر يف بطاقة الذاكرة الداخلية مساحة للمستخدمني فضالً عن مساحة محفوظة للجهاز ،وبالتايل
إنّ املساحة الفعلية املتاحة للمستخدمني أصغر من املساحة اإلجمالية املنصوص عليها يف هذا املستند.

ميزات الشبكة
Wi-Fi

دعم *IEEE 802.11b/g/n

Bluetooth®

متوافق مع Bluetooth® 2.1+EDR

*  802.11nمدعوم فقط لتكوين .1 × 1

الوقت املقدر لشحن البطارية*

مح ّول التيار املرتدد
اإلدخال

تيار مرتدد  100-240فولت 50/60 ،هرتز

اإلخراج

تيار مبارش  5فولت 1500 ،مليل أمبري ( 1.5أمبري)

األبعاد الخارجية

حواىل  68 × 22 × 45مم
(العرض × االرتفاع × العمق)
(غري شامل اإلسقاط الكبري)

الوزن

حواىل  51جم

الشحن باستخدام محوّل
التيار املرتدد

حواىل ساعتني و 40دقيقة

* عند شحن البطارية مع عدم وجود شحن متبقٍ .

املدة التقديرية الستخدام البطارية
حواىل  4 - 6ساعات

لعبة

*2*1

رمز املنطقة

تشغيل فيديو

يحتوي برنامج تنسيق  PlayStation®Vitaعىل رموز مناطق يتم تخصيصها لكل منطقة
يباع فيها الجهاز .عىل هذا الجهاز يمكن استخدام الربنامج للمناطق التالية:

تشغيل موسيقى

AR

حواىل  7ساعات

*1

*3*1

حواىل  12ساعات

*1عند ضبط سطوع الشاشة عىل اإلعداد االفرتايض ،وعدم استخدام ميزة Bluetooth®واستخدام
السماعات.
* 2عند عدم استخدام ميزة الشبكة.
* 3عند وضع الجهاز يف وضع االستعداد بينما يتم تشغيل املوسيقى.

تمليح

تتفاوت مدة استخدام البطارية تبعًا إلعداد سطوع الشاشة وكيفية استخدام ميزات الشبكة
( ،)Wi-Fi/Bluetooth®ونوع املحتوى قيد التشغيل.
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حقوق النرش والعالمات التجارية
" و"
تعد " " و" "PlayStationو"
" "LIVEAREAعالمات تجارية مسجلة أو عالمات تجارية لرشكة
.Sony Computer Entertainment Inc.

"و

تعد " "SONYو" " عالمتني تجاريتني مسجلتني لـ .Sony Corporation
تعد " "Sony Entertainment Networkعالمة تجارية للرشكة عينها.
تعد عالمة كلمة وشعارات Bluetooth®مل ًكا لرشكة Bluetooth SIG, Inc.ويتم
استخدام هذه العالمات بواسطة Sony Computer Entertainment Inc.بموجب
ترخيص من الرشكة املالكة .أي عالمات تجارية وأسماء تجارية أخرى هي عالمات وأسماء
ألصحابها املعنيني.
كافة العالمات التجارية األخرى ملكية خاصة ملالكيها.
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دليل املستخدم

(( )Users Guideدليل املستخدم) عىل شاشة
لقراءة دليل املستخدم ،اضغط عىل
(( )Settingsاإلعدادات).LiveArea™
يجب توفر اتصال إنرتنت لقراءة دليل املستخدم.
يمكن ً
أيضا قراءة "دليل املستخدم" عن طريق زيارة املوقع اإللكرتوني اآلتي عىل ويب:
eu.playstation.com/psvita/support/manuals

موقع التحديث

يوفر هذا املوقع آخر املعلومات حول تحديثات برنامج النظام ،بما يف ذلك كيفية تحديثه .عرب تحديث
محسنة وأمن معزّز.
برمجيات نظام جهاز  ،PS Vitaيمكنك التمتع بمزايا إضافية وقابلية استخدام
ّ
اعمد دائ ًما إىل التحديث إىل اإلصدار األخري.
eu.playstation.com/psvita/support/system-software/

للدعم يُرجى زيارة

تفضل بزيارة املوقع اإللكرتوني الدعم للحصول عىل مزيد من املعلومات حول استخدام جهاز
 PS Vitaوملعرفة اإلجابات حول االستفسارات الفنية.
eu.playstation.com/psvita/support/
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