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معرفی گاندو سرویس
مشــتری گرامــی از اینکــه گانــدو ســرویس را بــرای گارانتــی و پشــتیبانی
کنســول بــازی خــود برگزیدیــد از شــما سپاســگذاریم .مجموعــه گانــدو
ســرویس مفتخــر اســت بــا شــبکه گســترده نماینــدگان خــود در
سراســر کشــور ،بــا تیــم فنــی و بــروز ،و بــا کنتــرل همــه روزه بخــش
رضایتســنجی مشــتریان خــود ،بهتریــن و ســریعترین خدمــات پــس از
فــروش را در زمینــه کنســولهای بــازی ارائــهنمایــد.
گانــدو ســرویس واحــد خدمــات پــس از فــروش شــرکت گانــدو تجــارت،
در ســال  1392بــا هــدف تولیــد ،واردات ،صــادرات و ارائــه خدمــات پــس
از فــروش بــه انــواع محصــوالت الکترونیکــی ،صوتــی و تصویــری آغــاز
بــه کار نمــوده اســت .ایــن شــرکت در ســال  1394در ســومین مراســم
اعطــای نشــان برتــر رعایــت حقــوق مصرفکننــدگان ،کــه همــه ســاله بــه
همــت ســازمان صنعــت و معــدن اســتان تهــران برگــزار میگــردد ،موفــق
شــد اولیــن لــوح تندیــس طالیــی رعایــت حقــوق مصرفکننــدگان را
دریافــت نمایــد .از آن پــس در پایــان ســالهای  1396 ،1395و ،1397
ضمــن تامیــن اســتانداردها و ملزومــات مــورد نظــر ســازمان صنعــت
و معــدن و ســازمان حمایــت از مصرفکننــدگان ،هــر ســال بــه ایــن
موفقیــت دســت یافتــه اســت .بدیــن ترتیــب در حــوزه خدمــات پــس از
فــروش محصــوالت صوتــی و تصویــری ،گانــدو ســرویس تنهــا واحــدی
اســت کــه چهــار ســال متوالــی لــوح تندیــس طالیــی رعایــت حقــوق
مصرفکننــدگان را دریافــت نمــوده اســت.
این شــرکت در ســال  ،1397در ششــمین ســال فعالیت ،در مســیر رشــد و ارتقای
هــر ســاله خــود توانســت بــا تامیــن اســتانداردها و شـرایط مــورد نظــر ســازمان
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صنعــت و معــدن ،مجــوز رســمی ارائــه خدمــات پــس از فــروش
کنســولهای بــازی ،بــا برنــد ســونی  ،sonyرا از ســازمان حمایــت از
مصرفکننــدگان و تولیدکننــدگان دریافــت نمایــد .بــر اســاس ایــن مجــوز
کــه بــا شــماره  370/97/31327در ســازمان حمایــت از مصرفکننــدگان
ثبــت گردیــده؛ گانــدو ســرویس اولیــن واحــد مــورد تاییــد وزارت صنعــت
و معــدن بــرای گارانتــی کنســولهای بــازی ســونی در ایــران میباشــد.
دریافــت مجــوز و تندیسهــای پیاپــی رعایــت حقــوق مصرفکننــدگان
و ســابقه روشــن گانــدو ســرویس در تامیــن رضایــت مشــتریان و ارائــه
خدمــات پــس از فــروش مطلــوب بــرای محصــوالت صوتــی و تصویــری،
گانــدو ســرویس بــه تکیــهگاه مطمئنــی بــرای واردکننــدگان ،در ارائــه
گارانتــی برتــر بــه کنســولهای بــازی ســونی تبدیــل شــده اســت .آنچنــان
کــه همــگان دریافتهانــد ،الحــاق گارانتــی معتبــر گانــدو ســرویس بــه یــک
محصــول یعنــی آســودگی خاطــر مصــرف کننــده و تضمیــن فــروش.
از آنجایــی کــه گارانتــی گانــدو ســرویس فقــط بــه محصوالتــی تعلــق
میگیــرد کــه اوال نــو ،آکبنــد و دســت اول باشــند ،و ثانیــا از مبــادی
رســمی و قانونــی وارد کشــور شــده باشــند؛ خریــداران محصــوالت تحــت
پوشــش گارانتــی گانــدو ســرویس ،میتواننــد از نــو و آکبنــد بــودن
دســتگاه خــود کامــا اطمینــان داشــته باشــند.
امیــد داریــم در طــول دوره گارانتــی و پــس از آن همــواره گانــدو ســرویس
را حامــی و مرجــع رســیدگی بــه مشــکالت دســتگاه خــود بدانیــد و از
خدمــات پشــتیبانی ایــن گارانتــی بهرهمنــد گردیــد.
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مدت ،شرایط و موارد نقض گارانتی
ضمانت18ماهه گاندو سرویس برای کنسولهای بازی
 -1دســتگاههای تحــت گارانتــی گانــدو ســرویس دارای  60مــاه خدمــات
پــس از فــروش میباشــند.
 -2خدمــات گارانتــی گانــدو ســرویس فقــط بــا ارائــه ضمانتنامــه قابــل
انجــام اســت و لــذا در حفــظ و نگهــداری آن دقــت فرماییــد.
 -3ضمانتنامه فاقد سریال و یا هولوگرام فاقد اعتبار است.
 -4مخــدوش یــا ناقــص بــودن ضمانتنامــه ،ســریال و یــا هولوگــرام ،ایــن
ضمانتنامــه را باطــل میکنــد.
 -5تنهــا دســتگاهی مشــمول خدمــات گارانتــی اســت کــه اوال ســریال آن
از قبــل در سیســتم گانــدو ســرویس درج شــده باشــد و ثانیــا مشــتری
جهــت ثبــت گارانتــی اقــدام نمــوده باشــد( .دســتورالعمل ثبــت گارانتــی
در ســایت گانــدو ســرویس را در صفحــات بعــد مالحظــه فرماییــد)
 -6خدمــات گارانتــی صرفــا بــا حضــور در محــل نمایندگیهــای گانــدو
ســرویس انجــام میپذیــرد.
 -7هــر نــوع شکســتگی ،ضربدیدگــی ،نفــوذ آب یــا مایعــات دیگــر ،گرد و
غبــار شــدید ،اســتفاده نادرســت از دســتگاه ،صدمــات ناشــی از حملونقــل،
نوســانات بــرق ،آســیب ناشــی از رعــد و بــرق و حــوادث طبیعــی دیگــر یــا

هر ایراد دیگری که منشــاء بیرونی داشــته باشــد ،مشــمول ضمانت نیســت.
 -8دســتکاری یــا اقــدام بــه تعمیــر توســط تعمیــرکاران غیــر مجــاز،
گارانتــی گانــدو ســرویس را باطــل میکنــد .همچنیــن خــارج کــردن
دســتگاه از حالــت عــادی ،مثــل روتکــردن یــا خاموشکــردن دســتگاه
هنــگام آپدیــت و نصــب نرمافــزار ،دســتگاه را از گارانتــی خــارج میکنــد.
 -9مــدت زمــان توقــف بیــشازحــد دســتگاه در نمایندگیهــای گانــدو
ســرویس ،بــه مــدت گارانتــی اضافــه میشــود.
 -10گارانتــی گانــدو ســرویس فقــط بــه منظــور تعمیــر ســختافزار
دســتگاه معیــوب اســت ،چنانچــه ایــراد مشــمول گارانتــی بــه هــر دلیــل
قابــل رفــع نباشــد ،دســتگاه تعویــض میگــردد.
 -11گانــدو ســرویس هیــچ تعهــدی در قبــال حفــظ و نگهــداری اطالعــات
موجــود در دســتگاه پذیــرش شــده نــدارد.
 -12هزینــه حمــل ،نصــب ،آمــوزش و رفــع مشــکالت نرمافــزاری مشــمول
ضمانت نیســت.
 -13لــوازم جانبــی ،باطــری و خرابیهــای ناشــی از آن مشــمول ضمانــت
نیســت.
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استعالم اصالت گارانتی
بــر روی کارتــن کنســولهای بــازی ســونی دو شــماره بارکــد درج
گردیــده اســت -1 :شــماره تولیــد یــا  Production Noکــه باحــرف
 Pآغــاز میشــود و  -2شــماره ســریال یــا  Serial Noکــه بــا S01
آغــاز میشــود:

در ســامانه گانــدو ســرویس ،ترکیــب عــدد هشــت رقمــی تولیــد و عــدد
هفــت رقمــی ســریال بــدون حــروف ابتــدا و انتهــای آن و بــا خــط
فاصلــه بیــن اعــداد ،بــه صــورت زیــر درج گردیــده اســت:

پــس ترکیــب شــماره تولیــد و شــماره ســریال در ایــن نمونــه دســتگاه
عبــارت اســت از:

27452439-6060607

ترکیب این دو شــماره بر روی دســتگاه بدین صورت درج گردیده اســت:

برای استعالم اصالت گارانتی و یا ثبت گارانتی در سامانه گاندو سرویس،
این عدد ترکیبی مورد استفاده قرار میگیرد.
اصالــت گارانتــی گانــدو ســرویس را بــه دو روش میتــوان چــک کــرد.
اول :ترکیــب شــماره تولیــد و شــماره ســریال را پــس از درج حــرف  Gبــه
ســامانه  100061959پیامــک کنیــد .پیامــک مثــال فــوق چنیــن خواهــد
بــود:

G27452439-6060607
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پــس از ارســال پیامــک بــه ســامانه گانــدو ســرویس ،چنانچــه ســریال
ترکیبــی دســتگاه در ســامانه ثبــت شــده باشــد؛ پیامکــی بدیــن
مضمــون دریافــت خواهیــد نمــود:
در کادر مخصــوص ،عــدد ترکیبــی شــماره تولیــد و شــماره ســریال
دســتگاه را وارد کنیــد (نیــازی بــه درج حــرف  Gنیســت):

در ایــن پیامــک مــارک ،نــوع  ،مــدل دســتگاه و تاریــخ انقضــای گارانتی
درج گردیده اســت.
دوم :استفاده از وب سایت گاندو سرویس به آدرس:

بــا زدن کلیــد جســتجو ،در صورتــی کــه ســریال مــورد نظــر از قبــل در
ســامانه درج شــده باشــد ،پیــام زیــر نمایــان میشــود:

www.Gandoservice.com
بدیــن صــورت کــه ،در بخــش مشــتریان ،گزینــه تاییــد اصالــت گارانتی
را انتخــاب کنید.

پــس از اطمینــان از درج ســریال در ســامانه گانــدو ســرویس ،جهــت
ثبــت گارانتــی در وب ســایت گانــدو ســرویس اقــدام فرماییــد.
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ثبت گارانتی
در وب سایت گاندو سرویس به آدرس:

www.Gandoservice.com

و در بخش مشتریان ،گزینه ثبت گارانتی را انتخاب کنید.
ابتــدا شــماره ســریال ترکیبــی را در کادر مخصــوص درج نماییــد .در
صورتــی کــه ســریال مربوطــه از قبــل در ســامانه گانــدو ســرویس وارد
شــده باشــد اطالعــات دســتگاه نمایــان میشــود.
چنانچــه اطالعــات دســتگاه و تاریــخ انقضــای گارانتــی نمایــان
نشــد ،یعنــی دســتگاه شــما در حیطــه گارانتــی گانــدو ســرویس
نیســت .از ایــن بخــش خــارج شــوید و باقــی مســیر را ادامــه ندهیــد.
چنانچــه دســتگاه شــما تحــت پوشــش گارانتــی گانــدو ســرویس قــرار
داشــت؛ در کادرهــای مشــخص شــده ،اطالعــات الزم را وارد کنیــد.
6

درج اطالعــات در کادرهــای زرد رنــگ الزامی اســت .در صورت عدم درج
اطالعــات مخصــوص بــه هــر کادر ثبــت گارانتــی انجــام نخواهــد شــد.
پــس از ثبــت گارانتــی در ســایت ،اطالعــات شــما در صــف تاییــد
توســط کارشــناس قــرار میگیــرد و پــس از تاییــد در ســامانه گانــدو
ســرویس ثبــت میگــردد .از ایــن پــس تــا تاریــخ انقضــای گارانتــی،
شــما میتوانیــد از خدمــات گانــدو ســرویس بهرهمنــد گردیــد.
پــس از منقضــی شــدن تاریــخ گارانتــی نیــز تا  42مــاه (یعنــی جمعا 60
مــاه) تحت پوشــش خدمــات پس از فــروش گاندو ســرویس خواهید بود.
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شبکه نمایندگان
مجموعــه گانــدو ســرویس بــا بیــش از  100نماینــده فعــال در سراســر
کشــور آمــاده پاســخگویی به مشــکالت مشــتریان اســت .لیســت شــهرهای
دارای نمایندگــی را در انتهــای دفترچــه مالحظــه فرماییــد .بــرای اطــاع
از آخریــن آدرس و شــماره تمــاس نمایندگیهــای گانــدو ســرویس ،از
طریــق وب ســایت گانــدو ســرویس بــه آدرس:

بــا درج نــام اســتان و شهرســتان مــورد نظــر خــود اطالعــات
نمایندگــی آن شــهر نمایــان خواهــد شــد .چنانچــه فقــط
نــام اســتان را وارد کنیــد لیســت تمــام نمایندگیهــای
فعــال در آن اســتان در اختیــار شــما قــرار میگیــرد.
بــا کلیــک بــر روی «جزئیــات» تلفــن ،آدرس و ســایر اطالعــات نماینــده
نشــان داده خواهد شــد.

www.Gandoservice.com
و در بخش مشتریان ،گزینه لیست نمایندگان را انتخاب کنید.

Gando Service
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این برچسب که در قسمت زیرین محصول قرار دارد؛

هشدار:
این دستگاه به عنوان محصول لیزری کالس یک
1:2007,2014-IEC60825
طبقهبندی شده است.

بــرای جلوگیــری از شــوک الکتریکــی ،محفظــه دســتگاه را بــاز ننمایید.
لطفــا در صــورت بــروز مشــکل بــه گانــدو ســرویس مراجعــه فرماییــد.

بیانگــر آن اســت کــه ایــن محصــول توســط یــا از طــرف شــرکت
ســرگرمیهای تعاملــی Sony
Sony interactive Entertainment Inc., 1-7-1
Konan
 Minato-ku Tokyo, 108- 0075 Japanتولیــد گردیــده اســت.

اســتفاده از کنترلهــا ،تنظیمــات و یــا روشهایــی بــه غیــر از
مــواردی کــه در ایــن دفترچــه بیــان گردیــده اســت ،میتوانــد
منجــر بــه قرارگرفتــن در معــرض تابشهــای خطرنــاک گــردد،
کــه موجــب بــروز خطــرات و آســیبهای چشــمی خواهــد شــد.

حمله ناشی از تحریک نوری (صرع حاصل از حساسیت به نور):
اگــر شــما دچــار صــرع میباشــید و یــا دچــار حمالتــی از ایــن نــوع
بودهایــد ،قبــل از بــازی بــا پزشــک خــود مشــورت نماییــد .برخــی
افــراد ،زمانــی کــه در معــرض نورهــای فالشــری ،چشــمکزن و
دیگــر انــواع تحریــکات نــوری بــر روی صفحــه تلویزیــون و یــا
در هنــگام تماشــای بازیهــای ویدئویــی قرارمیگیرنــد؛ ممکــن

احتیاط:
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اســت دچــار چشــم درد ،دیــد تغییــر یافتــه ،میگــرن ،انقبــاض
عضالنــی ،تشــنج ،بیهوشــی موقــت ،از دســت دادن هوشــیاری و یــا
گیجــی گردنــد.
اگــر هــر یــک از عالیــم فــوق را در هنــگام بــازی تجربــه نمودیــد ،فــورا
از کار بــا دســتگاه دســت بکشــید و بــا پزشــک خــود مشــورت نماییــد.
و نیــز اگــر در هنــگام بــازی دچــار ســردرد ،ســرگیجه ،حالــت
تهــوع ،خســتگی و عالیــم مشــابه بــا بیماریهــای حرکتــی شــدید
و یــا احســاس ناراحتــی و درد در هــر بخــش از بــدن نظیــر چشــمان،
گوشهــا ،دســتها ،بــازوان و پاهــا کردیــد ،فــورا از بــازی دســت
بکشــید .اگــر ایــن شــرایط تــداوم یافــت ،بــه پزشــک مراجعــه نماییــد.

امواج رادیویی :

امــواج رادیویــی میتوانــد بــر تجهیــزات الکترونیکــی و یــا پزشــکی
اثــر بگــذارد (بــرای مثــال بــر روی وســایل تنظیــم ضربــان قلــب یــا
باتــری هــای قلــب) کــه ممکــن اســت ســبب نقــص عملکــرد ،اختــال
و آســیبهای احتمالــی گــردد.
اگــر از باتــری قلــب و یــا دیگــر وســایل پزشــکی اســتفاده مینماییــد،
قبــل از اســتفاده از قابلیتهــای شــبکه بــی ســیم (Bluetooth، LAN
و  )Wirelessبــا پزشــک خــود و یــا تولیدکننــده وســیله پزشــکی
خــود مشــورت نماییــد.
10

از قابلیــت شــبکه بی ســیم در موقعیتهــای مکانی زیر اســتفاده ننمایید:
نواحــی کــه اســتفاده از شــبکه بیســیم ممنــوع اســت
نظیــر بیمارســتانها .در زمــان اســتفاده از دســتگاه ،قوانیــن
پزشــکی را رعایــت نماییــد.
نواحــی پیرامــون هشــدارهای آتــش ،دربهــای خــودکار و
دیگــر انــواع تجهیــزات خــودکار

تصاویر سه بعدی (: )3D

برخــی افــراد ممکــن اســت در هنــگام بــازی و مشــاهده تصاویــر
ویدئویــی ســه بعــدی ،بازیهــای ســه بعــدی استریوســکوپیک و
یــا تلویزیونهــای ســه بعــدی دچــار خســتگی چشــم ،ناراحتــی
چشــم و یــا حالــت تهــوع شــوند .اگــر شــما چنیــن احســاس
ناخوشــایندی را تجربــه مینماییــد ،بایــد فــورا اســتفاده از تلویزیــون
را تــا زمانــی کــه ایــن ناراحتــی برطــرف گــردد ،متوقــف نماییــد.

معمــوال توصیــه میگــردد کــه از اســتفاده بلنــد مــدت دســتگاه PS4

اجتنــاب کنیــد و در طــی هــر ســاعت بــازی ،بــه مــدت  15دقیقــه
اســتراحت داشــته باشــید.
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بــا ایــن حــال در زمــان بازیهــای ســه بعــدی استریوســکوپیک و یــا
تماشــای ویدئوهــای ســه بعــدی ،مــدت زمــان و تنــاوب اســتراحتهای
مــورد نیــاز از فــردی بــه فــرد دیگــر متغیــر اســت .لطفــا بــه مدتــی
اســتراحت نماییــد کــه بــه حــد کافــی طوالنــی اســت و بــه شــما اجــازه
میدهــد تــا هرگونــه احســاس ناخوشــایند و خســتگی مرتفــع گــردد.
اگــر عالیــم همچنــان تــداوم یافــت ،بــا پزشــک مشــورت نماییــد.
همانطــور کــه میدانیــد ،دیــد کــودکان (مخصوصــا کــودکان
کمتــر از شــش ســال) همچنــان در حــال رشــد میباشــد .قبــل
از اینکــه بــه فرزنــدان خــود بــرای تماشــای ویدئوهــا و تصاویــر
ســه بعــدی و اجــرای بازیهــای ســه بعــدی استریوســکوپیک
اجــازه دهیــد ،بــا پزشــک کــودکان و یــا متخصــص بینایــی مشــورت
نماییــد .بزرگســاالن بایــد بــر کــودکان نظــارت نماینــد تــا مطمئــن
گردنــد کــه ایشــان از توصیههــای فوقالذکــر پیــروی مینماینــد.

نرمافزار دستگاه:

اســتفاده از دســتگاه  PS4بــه معنــای پذیــرش و توافــق بــا شــرایط و
مجوزهــای نرمافــزاری دســتگاه ،متعلــق بــه شــرکت ســرگرمیهای
 Sonyمــی باشــد.
استفاده تجاری و یا کرایه این محصول ممنوع میباشد.
اطالعات این دفترچه ممکن است بدون اطالع قبلی تغییر یابد.

موارد احتیاطی:

قبــل از اســتفاده از ایــن محصــول ،ایــن دفترچــه را بــه دقــت مطالعــه
فرماییــد و آن را بــرای مراجعــات بعــدی نــگاه داریــد .والدیــن و مراقبــان
بایــد ایــن دفترچــه را مطالعــه نماینــد و مطمئــن گردنــد کــه کــودکان
از کلیــه مــوارد احتیاطــی و ایمنــی پیــروی مینماینــد.

ایمنی دستگاه:

با بروزرسانی نرمافزار دستگاه ،شما میتوانید از قابلیتهای بهتر و بیشتر
و امنیت باالتری بهرهمند گردید.

ایــن محصــول بــا باالتریــن میــزان توجــه بــه ایمنــی ،طراحــی شــده
اســت .بــا ایــن حــال هــر وســیله الکتریکــی ،اگــر بــه طــور نامناســبی
اســتفاده گــردد میتوانــد باعــث بــروز آتشســوزی ،برقگرفتگــی و
یــا جراحــت و آســیب بــه کاربــر شــود.

Gando Service

11

بــرای کمــک بــه تضمیــن عملیــات بــدون حادثــه  ،از دســتورالعملهای
زیــر پیــروی نمایید:

استفاده و جابجایی دستگاه:

تمامــی هشــدارها ،مــوارد احتیاطــی و دســتورالعملها را بررســی و
مطالعــه فرماییــد.
بــه طــور منظــم ســیم بــرق  ACدســتگاه را بــه جهــت
آســیبدیدگی و انباشــت گــرد و غبــار ،در اطــراف محــل
اتصــال ســیم بــه دســتگاه و پریــز بــرق بازرســی نماییــد.
در صــورت هرگونــه عملکــرد نامناســب و غیرعــادی
دســتگاه ،ایجــاد صداهــا و یــا بوهــای غیرعــادی و یــا
خیلــی داغ شــدن آن ،فــورا اســتفاده از آن را متوقــف
نماییــد و ســیم بــرق را از پریــز بــرق جــدا نماییــد.
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هنــگام اســتفاده ،دســتگاه بایــد در حداقــل فاصلــه 20
ســانتیمتر بــه دور از بــدن شــما قــرار گرفتــه باشــد.
از ایــن دســتگاه درکابینــت محصــور و دیگــر موقعیــت هــای
مکانــی کــه ممکــن اســت حــرارت تجمــع یابــد ،اســتفاده
ننماییــد .انجام این کار ســبب بیش از حد گرم شــدن دســتگاه،
امــکان آتشســوزی ،بــروز آســیب و نقــص عملکــرد میگــردد.
اگــر دمــای داخلــی دســتگاه افزایــش یابــد ،پیغامــی بــه نمایش
گــذارده خواهــد شــد .در ایــن صــورت ،دســتگاه را خامــوش
نمــوده و بــرای مدتــی از آن اســتفاده ننماییــد .پــس از اینکــه
سیســتم خنــک گردیــد ،آن را بــه موقعیــت مکانــی ببریــد کــه
دارای تهویه مناســبی باشــد .ســپس به اســتفاده از آن بپردازید.

زمانــی کــه روکــش بــاالی دســتگاه از روی آن برداشــته شــده
اســت ،از آن اســتفاده ننماییــد .انجــام ایــن کار مــی توانــد
ســبب بــرق گرفتگــی شــما و یــا نقــص عملکرد دســتگاه شــود.

از ایــن دســتگاه در یــک محیــط بــا نــور مناســب و فاصلــه
ایمــن از صفحــه نمایــش تلویزیــون اســتفاده نماییــد.

دســتگاه را در شــرایط دسترســی آســان ،بــه پریــز بــرق متصــل
و اســتفاده نمایید.

از اســتفاده طوالنــی مــدت از ایــن محصــول بپرهیزیــد .یــک
وقفــه  15دقیق ـهای را در هــر ســاعت بــازی در نظــر بگیریــد.
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در زمانــی کــه خســته هســتید یــا نیــاز بــه خــواب داریــد ،از
بــازی کــردن دســت بکشــید.

قبــل از اینکــه کابــل  HDMIرا متصــل نماییــد ،مطمئــن
گردیــد کــه ســیم بــرق  ACاز پریــز بــرق جــدا باشــد.

در هنــگام اســتفاده از دســتگاه اگــر احســاس خســتگی،
ناراحتــی و یــا درد در دســتان و یــا بــازوان خــود
نمودیــد ،از کار بــا دســتگاه دســت بکشــید .اگــر ایــن
شــرایط تــداوم یافــت ،بــا پزشــک مشــورت نماییــد.

هنــگام بــروز نوســانات الکتریکــی ،دســتگاه یــا کابلهــای
متصــل بــه آن و یــا متعلقــات آن را لمــس ننماییــد.

اگــر هــر یــک از مشــکالت ســامتی زیــر را تجربــه نمودیــد،
اســتفاده از ایــن دســتگاه را فــورا متوقــف نماییــد .اگــر عالیم
همچنــان تــداوم داشــت ،بــا پزشــک مشــورت نمایید:
سرگیجه ،حالت تهوع ،خستگی مزمن و عالیمی
شبیه به بیماریهای حرکتی.
ناراحتــی ،آزردگــی و درد در بخشــی از بــدن
نظیــر چشــمها ،گوشهــا ،دســتها و یــا
بــازوان.
متعلقــات و اجــزاء کوچــک دســتگاه را بــه دور از دســترس
کــودکان خردســال قــرار دهیــد.
دســتگاه را بــه دور از دســترس کــودکان خردســال نــگاه
داریــد .کــودکان ممکــن اســت اجــزای کوچکــی از
دســتگاه یــا متعلقــات آن را ببلعنــد و یــا کابلهــای آن
را بــه دور خــود بپیچنــد کــه میتوانــد ســبب جراحــت،
آســیبدیدگی و یــا بــروز حادثــه و نقــص عملکــرد دســتگاه
گــردد.

.
.
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از دســتگاه و متعلقــات آن در نزدیکــی آب و ســایر مایعــات
اســتفاده ننمایید.
اجــازه ندهیدکــه مایعــات ،ذرات کوچــک و دیگــر اشــیای
خارجــی وارد دســتگاه یــا متعلقــات آن گــردد.
دستگاه را در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید.
هرگــز یــک ظــرف پرشــده از مایعــات را بــر روی دســتگاه
قــرار ندهیــد.
بــه اتصالدهندههــای الکتریکــی دســتگاه و متعلقــات
مربــوط بــه آن دســت نزنیــد.

13

دســتگاه و متعلقــات مربــوط بــه آن را در معرض گــرد و غبار  ،دود
و بخــار آب قــرار ندهیــد .همچنیــن دســتگاه را در جایــی کــه در
معــرض گــرد و غبــار اضافــی و یــا دود ســیگار اســت ،قــرار ندهید.
انباشــت گــرد و غبــار و بقایــای دود ســیگار بــر روی اجــزاء داخلــی
نظیــر لنزهــا میتوانــد ســبب نقــص عملکــرد دســتگاه گــردد.
دســتگاه را بــه غیــر از حالــت عمــودی و افقــی در حالــت دیگــری
قــرار ندهیــد .بــرای قــراردادن دســتگاه در موقعیــت عمــودی
از پایــه عمــودی کــه بــه طــور جداگانــه فروختــه میشــود،
اســتفاده نماییــد.
در هنــگام حمــل دســتگاه احتیــاط نماییــد .اگــر بــه خوبــی
آن را نگرفتــه باشــید ،ممکــن اســت بیافتــد و آســیب ببینــد.
دســتگاه را در حالــی کــه دیســک ( )DVD / CDدرون آن قــرار
دارد حرکــت ندهیــد و جابجــا نکنیــد .لــرزش میتوانــد منجــر بــه
خراش برداشــتن دیســک ( )CDو یا آســیبدیدگی دســتگاه شــود.
در زمانــی کــه دادههــا در حال ذخیره شــدن و یا در حــال بازخوانی
از ذخیــره حافظــه دســتگاه اســت  ،دســتگاه را خامــوش نکنیــد.
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تــا زمانــی کــه عالمــت خاموش/روشــن بــه طــور کامــل خامــوش
نگردیــده اســت ،ســیم بــرق  ACرا از منبــع الکتریســیته جــدا
نکنیــد .اگــر در حالــی کــه عالمــت خامــوش /روشــن ،هنــوز
روشــن و یــا در حــال چشــمک زدن اســت کابــل بــرق  ACرا جــدا
نماییــد ،دادههــا ممکــن اســت از دســت بــرود ،خــراب شــود و یــا
دســتگاه آســیب ببینــد.
در زمانــی کــه عالمــت خاموش/روشــن ،روشــن و یــا در حــال
چشــمک زدن اســت ،دســتگاه را جابجــا نکنیــد و یــا موقعیــت
آن را تغییــر ندهیــد .دادههــا ممکــن اســت از دســت بــرود ،خــراب
شــود و یــا دســتگاه آســیب ببینــد.
وســایل دیگــر را بــر روی دســتگاه قــرار ندهیــد و روی دســتگاه را
بــا وســایل دیگــر انباشــته ننماییــد.
دســتگاه و یا متعلقات متصل به آن را بر روی کف زمین و یا مکانی
کــه ممکــن اســت ســبب زمین خــوردن دیگران شــود قــرار ندهید .

در هنــگام اســتفاده از دســتگاه ،از تمــاس بــدن بــا آن و یــا هــوای
تهویــه آن بــرای مــدت زمــان طوالنــی بپرهیزیــد .تمــاس طوالنــی
مــدت تحــت ایــن شــرایط میتوانــد ســبب ســوختگی فــرد گــردد.

هــر چــه میــزان صــدا باالتــر باشــد ،شــنوایی شــما ســریعتر مــیتوانــد
تحــت تاثیــر قــرار گیــرد .بــرای محافظــت از شــنوایی خــود:

در زمــان اتصــال دســتگاه بــه یــک تلویزیــون پالســما و یــا ویدئــو
پروژکتــور از باقــی گــذاردن یــک تصویــر ســاکن بــر روی صفحــه
تلویزیــون بــرای مــدت زمــان طوالنــی بپرهیزیــد ،زیــرا میتوانــد
ســبب گــردد کــه یــک تصویــر محــو بــه طــور دائــم بــر روی
صفحــه باقــی بمانــد؛ ایــن مشــکل بــرای صفحــات نمایــش LCD
پیــش نمیآیــد.
بــه والدیــن توصیــه میگــردد کــه از کــودکان در فعالیتهــای
آنالیــن مراقبــت نماینــد تــا از اســتفاده ایمــن و متعهدانــه
اینترنــت مطمئــن گردنــد.
ن بــا صــدای بلنــد میتوانــد
اســتفاده از هدســت و یــا هدفــو 
موجــب از دســت رفتــن دایمــی شــنوایی گــردد .حجــم صــدا را
تــا انــدازه ایمــن تنظیــم نماییــد .در طــی زمــان ،صــدای بیــش از
حــد بلنــد ممکــن اســت بــه تدریــج معمولــی بــه نظــر برســد امــا
واقعــا بــرای شــنوایی آســیبزا باشــد .اگــر دچــار صــدای زنــگ
زدگــی در گــوش و یــا هرگونــه ناراحتــی دیگــر در شــنوایی خــود
و یــا مشــکل شــنیدن کالم شــدید ،گــوش کــردن بــه آن را
متوقــف ســازید و شــنوایی خــود را معاینــه نماییــد.

Gando Service

میــزان زمانــی کــه شــما از هدســت و یــا هدفــون بــا صــدای بلنــد
اســتفاده مینماییــد را محــدود ســازید.
از افزایــش صــدا بــرای جلوگیــری از شــنیدن ســر و صــدای
محیــط پیرامونــی بپرهیزیــد.
اگــر نمیتوانیــد صحبــت افــراد کنــار دســت خــود را بشــنوید،
میــزان صــدا را کــم نماییــد.
اگــر هدســت و یــا هدفــون ســبب آزردگــی پوســت شــما
میشــوند ،از آنهــا اســتفاده ننماییــد .اگــر هدســت و یــا هدفــون
ســبب ناراحتــی پوســت شــما شــوند ،فــورا اســتفاده از آنهــا را
کنــار بگذاریــد .اگــر عالیــم مربوطــه حتــی پــس از کنــار گــذاردن
اســتفاده از آنهــا همچنــان تــداوم داشــت ،بــه پزشــک مراجعــه
نماییــد.
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ن مخصوصــا در شــرایط
هنــگام اســتفاده از هدســت و یــا هدفــو 
هــوای خشــک ،ممکــن اســت گاهــی اوقــات یــک شــوک خفیف
و ســریع الکتریســیته ســاکن را در گوشهــای خــود تجربــه
نماییــد .ایــن اتفــاق در نتیجــه بــار الکتریســیته ســاکن انباشــته
شــده در بــدن شماســت و بــه معنــای نقــص عملکــرد هدســت
و یــا هدفــون شــما نمیباشــد.

:USB

اگــر پیــام «یــک وســیله  USBناشــناخته بــه دســتگاه متصــل شــده
اســت « بــر روی صفحــه نمایــش نشــان داده شــد ،دلیــل آن مــی توانــد
یکــی از مــوارد زیــر باشــد:
وسیله  USBمتصل شده با دستگاه سازگار نیست.
وســیله  USBمتصــل شــده تنهــا بــا برخــی بخشهــای
نرمافــزار ســازگار اســت.

شرایط نگهداری دستگاه:
دســتگاه  ،باتــری و متعلقــات آن را در معــرض دمــای بــاال ،
رطوبــت زیــاد و یــا نــور مســتقیم خورشــید قــرار ندهیــد.
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وسایل  USBمتعدد به  USB HUBمتصل گردیده است.

تهویه:

دســتگاه را بــا تجهیــزات آشــپزخانه و یــا گرمایشــی نظیــر
خشــک کــن گــرم ننماییــد .ایــن کار مــی توانــد منجــر بــه
آتشســوزی ،آســیب و یــا نقــص عملکــرد دســتگاه گــردد.

محــل هیــچ تهویـهای را مســدود ننماییــد .بــرای حفــظ تهویــه
مناســب ،از دســتورات زیــر پیــروی نماییــد:

دســتگاه و متعلقــات آن را در ســطوحی کــه ناپایــدار ،کــج و در
معــرض ارتعــاش هســتند ،قــرار ندهیــد.

دســتگاه را بــا حداقــل  10ســانتیمتر فاصلــه از ســطح دیــوار
قــرار دهیــد.
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دســتگاه را بــر روی فــرش و یــا قالیچــه دارای الیــاف طویــل
قــرار ندهیــد.

اجسام سنگین را بر روی سیم برق قرار ندهید.
ســیم بــرق  ACرا در مجــاورت تجهیــزات گرمایشــی قــرار
ندهیــد و از قــرار گرفتــن ســیم بــرق در معــرض حــرارت
جلوگیــری نماییــد.
اجــازه ندهیــد کــه گــرد و غبــار و اجســام خارجــی در پیرامــون
محــل اتصــال ورودی بــرق  ACانباشــته گــردد .قبــل از اتصــال
دادن و یــا قــرار دادن ســیم بــرق  ACبررســی نماییــد کــه
هیچگونــه گــرد و غبــار و اجســام خارجــی درون یــا بــر روی
اتصــال بــرق ،انتهــای ســیم بــرق ،در محــل پریــز بــرق و یــا
اتصــال دهنــده ورودی بــرق  ACدســتگاه در پشــت آن نباشــد.
اگــر اتصــال دهنــده کثیــف بــود ،آن را بــا یــک پارچــه خشــک
قبــل از اتصــال الکتریکــی تمیــز نماییــد.

از ســیم بــرق دیگــری بــه غیــر از ســیم بــرق  ACتامیــن
شــده بــرای دســتگاه اســتفاده ننماییــد و تغییــری در ســیم
بــه وجــود نیاوریــد.

قبــل از تمیــز کــردن و یــا حرکــت دادن دســتگاه و یــا در
زمانــی کــه قصــد اســتفاده از دســتگاه را بــرای طوالنــی مــدت
نداریــد ،ســیم بــرق  ACرا از پریــز بــرق جــدا نماییــد .در زمــان
عــدم اتصــال ،ســیم بــرق  ACرا از محــل زایــده اتصــال محکــم
بگیــرد و بــه طــور مســتقیم از پریــز بــرق جــدا نماییــد .هرگــز
ســیم بــرق را بــه صــورت مســتقیم و یــا تحــت زاویــه نکشــید.

دستگاه را در فضای باریک و محدود قرار ندهید.
دستگاه را با پارچه نپوشانید.
اجازه انباشت گرد و غبار بر روی منافذ تهویه را ندهید.

استفاده از سیم برق :AC
بــرای کمــک بــه تضمیــن عملکــرد ایمــن ،بــه طــور منظــم
ســیم بــرق  ACدســتگاه را بازدیــد نماییــد .در صــورت آســیب
فــورا اســتفاده از آن را متوقــف نماییــد.

هرگــز بــا دســتان خیــس بــه محــل اتصــال ســیم بــرق AC
دســت نزدیــد.
از راه رفتــن یــا گازگرفتگــی در لبههــا و فشــرده شــدن ســیم
بــرق  ACخــودداری نماییــد  ،مخصوصــا در محــل اتصــاالت،
محــل رابطهــا و محلــی کــه ســیم از دســتگاه خــارج
میگــردد.
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ســیم بــرق  ACرا بــه مبــدل ولتــاژ و یــا اینورتــر ولتــاژ متصــل
ننماییــد .اتصــال ســیم بــرق  ACبــه یــک مبــدل ولتــاژ در
مســافرتهای دور و یــا بــه یــک اینورتــر ولتــاژ در خــودرو
میتوانــد ســبب انباشــت حــرارت در دســتگاه و ســوختگی و
یــا نقــص عملکــرد آن گــردد.

شبکه:

هرگــز دســتگاه و یــا متعلقــات آن را بــاز نکنیــد و یــا آنهــا را
تغییــر ندهیــد.
از دســتگاه PS4و متعلقــات آن مطابــق بــا دســتورالعملهای
همــراه محصــول اســتفاده نماییــد .هیــچ اجــازهای بــرای
بررســی و تغییــر دســتگاه و یــا متعلقــات و یــا بررســی و
اســتفاده از پیکربنــدی مــدار آن داده نشــده اســت .تغییــر
غیرمجــاز دســتگاه و یــا متعقــات آن ســبب از دســت رفتــن
گارانتــی خواهــد شــد .هیــچ قطعــه قابــل ســرویس توســط
کاربــر ،درون دســتگاه  PS4وجــود نــدارد (درایــو هــارد
دیســک را میتــوان برداشــت امــا نمیتــوان آن را بــاز کــرد
و در آن تغییــرات داد).
همچنیــن خطــر قرارگرفتــن در معــرض تابــش لیــزر و بــرق
گرفتگــی وجــود دارد.
18
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یــک ارتبــاط اینترنتــی بانــد پهنــاور بــرای ارتبــاط یافتــن بــا
شــبکه مــورد نیــاز اســت.
شــما مســئول پرداخــت بهــای خدمــات اینترنتــی میباشــید.
بــرای جزییــات بیشــتر بــه اطالعــات ارائــه شــده در قــرارداد
خدمــات خــود مراجعــه نماییــد و یــا بــا تامیــن کننــده خدمات
اینترنتــی خــود تمــاس حاصــل فرماییــد.
تنهــا از یــک کابــل اینترنــت ســازگار بــا شــبکههای
 1000BASE-T,100BASE-TX, 10BASE- Tاســتفاده
نماییــد .از ســیم اســتاندارد خــط تلفــن خانگــی و یــا دیگــر
انــواع کابلهــا بــه غیــر از مــواردی کــه در اینجــا اشــاره
شــد ،اســتفاده ننماییــد .اســتفاده از نــوع اشــتباه ســیم و یــا
کابــل میتوانــد ســبب گــردد کــه جریــان الکتریکــی بیشــتر
از حــد مــورد نیــاز در پــورت  LANجریــان یابــد و ســبب
انباشــت گرمــا ،آتشســوزی و یــا نقــص عملکــرد گــردد.

قابلیت شبکه بیسیم:

عرق کردن ذرات بخار و رطوبت:

فرکانسهــای مــورد اســتفاده توســط شــبکه بیســیم ایــن محصــول
عبــارت اســت از گســترههای:
) 2.4GHz(WLAN,Bluetooth)/ 5GHz (WLANگستره
 2.4GHzامواج رادیویی با وسایل مختلفی در اشتراک است .این
محصول طوری طراحی گردیده است که اثر دیگر وسایلی که از گستره
یکسانی استفاده میکنند در حداقل باشد .با این حال در برخی موارد،
تداخل از سوی وسایل دیگر میتواند سرعت ارتباط را کاهش دهد،
گستره سیگنال را کوتاه نماید و یا سبب قطع ناگهانی ارتباط شود.

اگــر دســتگاه و یــا دیســک بــه طورمســتقیم از یــک موقعیــت مکانــی
ســرد بــه یــک مــکان گــرم آورده شــود ،رطوبــت ممکــن اســت بــر روی
لنزهــای درون دســتگاه و یــا بــر روی دیســک بــه صــورت مایــع در آیــد.
اگــر اینگونــه گــردد ،دســتگاه ممکــن اســت بــه طــرز صحیحــی کار
ننمایــد .در ایــن صــورت دیســک را بیــرون بیاوریــد و دســتگاه را
خامــوش و از پریــز بــرق جــدا نماییــد .تــا زمانــی کــه رطوبــت تبخیــر و
خشــک نگردیــده اســت ،دیســک را داخــل آن نگذاریــد کــه ایــن زمــان
میتوانــد چندیــن ســاعت بــه طــول بیانجامــد.

کار در بانــد  5350MHz-5150محــدود بــه فقــط کاربردهــای داخــل
ســاختمانی میباشــد.

اگــر دســتگاه همچنــان بــه طــرز صحیحــی کار نکنــد ،بــا خدمــات
گارانتــی گانــدو ســرویس تمــاس بگیریــد.

در زمــان اســتفاده از گزینــه اســکن دســتگاه  PS4بــرای انتخــاب
نقطــه دسترســی بیســیم ،ممکــن اســت نقــاط دسترســی کــه بــه
منظــور اســتفاده عمومــی نیســتند نمایــش داده شــوند .تنهــا بــه نقطــه
دسترســی متصــل گردیــد کــه اجــازه اســتفاده از آن را داریــد و یــا
نقطـهای کــه از طریــق یــک ارتبــاط بیســیم عمومــی و یــا یــک مرکــز
خدمــات هــات اســپات ( )HotSpotدر اختیــار اســت.

تمیزکردن:
بــه دالیــل ایمنــی ،قبــل از تمیزکــردن دســتگاه و متعلقــات متصــل بــه
آن ،ابتــدا ســیم بــرق  ACرا از پریــز بــرق جــدا نماییــد.
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اتصال دهندهها:

سطوح خارجی( :روکش پالستیکی دستگاه و دسته بازی بیسیم):

بــرای اینکــه ســطح بیرونــی محصــول دچــار تخریــب و رنــگ پریدگــی
نشــود ،از دســتورات زیــر پیــروی نماییــد:
از یــک پارچــه خشــک و نــرم بــرای تمیــز کــردن محصــول
اســتفاده نماییــد.
از حشرهکشها و دیگر مواد فرار استفاده ننمایید.
هیچگونــه الســتیک و یــا مــواد وینیلــی را بــر روی ســطح خارجــی
محصــول بــرای مــدت زمــان طوالنــی قــرار ندهیــد.
از حاللهــا و دیگــر مــواد شــیمیایی اســتفاده ننماییــد .آن را بــا
پارچــه تنظیــف آغشــته بــه مــواد شــیمیایی دســتمال نکشــید.

منافذ تهویه:
زمانــی کــه گــرد و غبــار در منافــذ تهویــه دســتگاه تجمــع مییابــد ،
گــرد و غبــار را بــا اســتفاده از یــک جاروبرقــی ضعیــف بروبیــد.
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در زمانــی کــه اتصــال دهندههــای الکتریکــی دســتگاه و یــا ســیم بــرق
 ACتمیــز نمیباشــد ،از آنهــا اســتفاده ننماییــد .اگــر در شــرایط آلــوده
بــکار رونــد ،ممکــن اســت جریــان الکتریکــی بــه خوبــی برقــرار نشــود.
آلودگیهــا را بــا یــک پارچــه خشــک تمیــز نماییــد.

هدست:

اگــر هیچگونــه صدایــی وجــود نــدارد و یــا کیفیــت صــدای هدســت
پاییــن اســت ،بررســی نماییــد کــه اتصــال دهنــده الکتریکــی هدســت و
محــل اتصــال آن تمیــز میباشــد یــا خیــر .اگــر تمیــز نیســت آن را بــا
یــک پارچــه خشــک و نــرم ،تمیــز نماییــد.

دیسکها:

بــه ســازگاری دیســک و دســتگاه توجــه نماییــد .برخــی فیلمهــا و
بازیهــا دارای محدودیتهــای منطقــهای و جغرافیایــی هســتند و
ممکــن اســت در دســتگاه شــما اجــرا نشــوند .بــرای جزییــات بیشــتر
بــه بســتهبندی ایــن فیلمهــا و بازیهــا مراجعــه نماییــد.
بخشــی از ظرفیــت هــارد دیســک متعلــق بــه اســتفاده بخــش مدیریتــی
دســتگاه ،تعمیــر و نگهــداری و گزینههــای دیگر اســت .در نتیجه ،میزان
در اختیــار بــودن ظرفیــت هــارد دیســک ممکــن اســت متغیــر باشــد.
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دیسکهای قابل اجرا در دستگاه:

.

ممکــن اســت بــرای هــر دیســک ،یــک کــد منطقـهای کــه بــر اســاس
منطقــه جغرافیایــی توزیــع دیســک میباشــد تعییــن گردیــده باشــد.
دســتگاه  PS4میتوانــد دیســکهای عالمــت خــورده بــا کدهــای
منطق ـهای زیــر را اجــرا نمایــد.
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بــرای اجــرای بــار نخســت یــک دیســک ،شــما بایــد قابلیــت
 Playbackدیســک را بــر روی اینترنــت فعــال ســازید.
()Enable
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نرمافزار فرمت  Playstationو نرمافزار فرمت  Playstation2و

نرمافزار فرمت  Playstation3را نمیتوان از روی دیسک اجرا نمود.

 Playbackمربوط به دیسکهای  1.0.BD-RE verپشتیبانی
نمیگردد.

نکات:
دیســکهای  DVDکــه نهایــی ( )Finalizeنگردیدهانــد ،قابلیــت
اجــرا ندارنــد.
از دیسکهای زیر استفاده ننمایید .اگر از آنها استفاده نمایید ،دستگاه
ممکن است آسیب ببیند.
دیسکهای هشت سانتیمتری
دیســکهای غیــر مــدور نظیــر دیســکهایی کــه بــه شــکل
کارت ،ســتاره و یــا قلــب هســتند.
دیس ـکهای کــه تــرک خــورده و یــا تغییــر شــکل یافتهانــد و
یــا دیس ـکهایی کــه ترمیــم شــدهاند.
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دیسـکهایی بــا قابلیــت دو طرفــه کــه یــک ســمت آن مطابــق
بــا اســتاندارد  DVDو ســمت دیگــر تنهــا بــا قابلیــت صوتــی
اســت  .ســمت فقــط صوتــی نمیتوانــد بــر روی دســتگاه PS4
اجــرا گــردد.
زمــان اجــرای دیســکهایی کــه مطالــب آن بــه طــور غیــر
قانونــی کپــی گردیــده اســت ،ممکــن اســت صداهــای غیــر
عــادی ایجــاد شــود و یــا مطالــب به طــرز صحیحــی اجــرا نگردد.
بــرای  Playbackپیوســته  BDهــای محافظــت شــده بــر
طبــق قانــون کپــی رایــت ،کلیــد رمــز بــرای ( AACSسیســتم
دسترســی پیشــرفته بــه مطالــب) ممکــن اســت نیــاز بــه
بروزرســانی داشــته باشــد .اگــر دســتگاه  PS4به اینترنــت متصل
باشــد ،کلیــد رمــز بــه طــور خــودکار بروزرســانی میشــود.
برخــی دیســکها ممکــن اســت بــه علــت خراشــیدگیها،
گــرد و غبــار ،کیفیــت ضبــط و یــا مشــخصات وســیله ضبــط
کننــده قابــل اجــرا نباشــند .
در مــوارد نــادری BD ،و  DVDدر زمانــی کــه بــر روی دســتگاه
 PS4اجــرا میگــردد ،ممکــن اســت بــه طــرز مناســبی کار
نکنــد .ایــن مشــکل اصــوال بــه علــت تغییراتــی در فرآینــد تولیــد
و یــا کدگــذاری نرمافــزار میباشــد.

جابجا کردن دیسکها:

روش تمیزکردن دیسکها:

آثــار انگشــت ،گــرد و غبــار ،کثیفــی و یــا خراشــیدگیها بــر روی
دیســک میتوانــد ســبب بــر هــم خوردگــی تصویــر و کاهــش کیفیــت
صــدا گــردد .لطفــا بــه مــوارد زیــر توجــه فرماییــد:

دیس ـکها را بــا یــک پارچــه نــرم تمیــز نمایــد و بــه آرامــی از
مرکــز بــه ســمت خــارج (مطابــق شــکل) دســتمال بکشــید.

سطح دیسک را در زمان جابجایی دیسک لمس ننمایید.
ک نچســبانید و بــر
کاغــذ و یــا نــوار چســب را بــر روی دیس ـ 
روی آن چیــزی ننویســید.

نگهداری دیسکها:
دیســکها را در معــرض دمــای بــاال ،رطوبــت زیــاد یــا نــور
مســتقیم خورشــید قــرار ندهیــد.
زمانــی کــه بــرای مــدت زمــان طوالنــی از دیســک اســتفاده
نمیکنیــد ،آن را درون بســته خــود نگهــداری نماییــد .انباشــتن
دیســکها بــدون روکــش روی یکدیگــر و یــا نگهــداری
آنهــا در حالــت زاویــه دار ســبب تابیدگــی آنهــا میگــردد.
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از حاللهــا و تمیزکنندههــای ضبــط ،اســپری ضــد الکتریســیته
ســاکن و یــا دیگــر مــواد شــیمیایی اســتفاده ننماییــد زیــرا آنهــا
میتواننــد بــه دیســکها آســیب برســانند.
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نصب پایه دستگاه:
در هنــگام قــرار دادن دســتگاه در وضعیت عمــودی از پایه عمودی
کــه بــه طــور جداگانــه فروختــه میشــود اســتفاده نماییــد.
در هنــگام نصــب پایــه بــه دســتگاه ،دســتگاه را بــر روی یــک
پارچــه نــرم قــرار دهیــد.
دســتگاه را بــا پایــه بلنــد ننماییــد ،مگــر اینکــه پایــه بــه دســتگاه
متصــل شــده باشــد.
اتصــال درســت را انتخــاب نماییــد .دو اتصــال موجــود در
محصــول دارای عالیــم متفاوتــی اســت .روش نصبــی کــه در
اینجــا نشــان داده شــده اســت ،بــرای اســتفاده دســتگاه PS4
صحیــح مــیباشــد.
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 -1اتصــال را در حالتــی نــگاه داریــد کــه عالیــم نصــب رو بــه
روی اتصــال را
پاییــن باشــد .ســپس عالیــم
بــا دســتگاه  PS4هــم راســتا نماییــد .اتصــال را در جــای خــود
قــرار دهیــد بــه نحــوی کــه بــر روی دســتگاه بــه صــورت تخــت
و افقــی قــرار گیــرد.

 -2پایــه را در حالتــی کــه بخشهــای پالســتیکی رو بــه بــاال باشــد،
نــگاه داریــد .ســپس پایــه را بــر روی اتصــال قــرار دهیــد بــه نحــوی کــه
ســوراخها هــم راســتا گردنــد.
پایــه دارای دو ســوراخ بــا عالیــم مختلــف میباشــد .از ســوراخی
اســتفاده نماییــد کــه بــا عالمــت نشــان داده شــده در تصویــر مطابقــت
دارد .پایــه را بــه نحــوی قــرار دهیــد کــه بــر روی دســتگاه بــه صــورت
تخــت و افقــی باشــد.
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مشخصات فنی مورد نیاز جهت تهیه پایه عمودی:

 -3از یــک ســکه و یــا جســم تخــت مشــابه بــرای محکــم کــردن پیــچ
نصــب اســتفاده نماییــد.
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دسته بازی

DualShock4
Gando Service
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دسته بازی DualShock4

مگــر اینکــه در ابتــدا ایــن قابلیــت را غیرفعــال ســاخته باشــید .شــما
میتوانیــد قابلیــت لــرزش را از بخــش تنظیمــات واقــع بــر روی صفحــه
عملیــات فعــال یــا غیرفعــال ســازید.
بــه نــوار نــوری واقــع بــر روی دســته بــازی در زمــان چشــمک زدن
خیــره نگردیــد .اگــر تجربــه ناراحتــی و یــا درد در هــر جایــی از بــدن
خــود حاصــل از تحریــک نــوری داشــتید ،فــورا اســتفاده از آن را
متوقــف نماییــد.

هنگام استفاده از دسته بازی ،از موارد زیر آگاه باشید:
قبــل از اســتفاده ،مطمئــن شــوید کــه فضــای زیــادی پیرامــون شــما
وجــود دارد.
دســته بــازی را محکــم در دســت نــگاه داریــد تــا از افتــادن و
آســیب دیــدن آن جلوگیــری گــردد.
اگــر هرگونــه بیمــاری و یــا ناراحتــی در اســتخوانها ،مفاصــل
و یــا ماهیچههــای دســتان و بــازوان خــود داریــد از قابلیــت
لــرزش اســتفاده ننماییــد .اگــر دارای ناراحتــی و یا آســیبدیدگی
میباشــید ،از دســته بــازی بیســیم بــرای بازیهــای دارای
عملکــرد لرزشــی اســتفاده ننماییــد؛

هنــگام اســتفاده از دســته بــازی بــا کابــل  ،USBمطمئــن شــوید کــه
کابــل بــه شــخص یــا چیــزی برخــورد نمیکنــد و در هنــگام بــازی،
کابــل را از دســتگاه  PS4جــدا نمینماییــد.
قبــل از اســتفاده از عملکــرد حســگر حرکــت مطمئــن شــوید کــه شــما
دارای فضــای کافــی بــرای حرکــت در پیرامــون خــود هســتید.
برخــی اجــزای پیرامونــی دســتگاههای ، Playstation1
 Playstation2و  Playstation3نظیــر دســته بــازی آنالــوگ
(  )Dualshock 1,2,3با دستگاه  PS4سازگار نیستند.
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اجــازه ندهیــد کــه مایعــات و ذرات کوچــک وارد ایــن محصــول
شــوند.

از یــک پارچــه خشــک و نــرم بــرای تمیــز کــردن ایــن محصــول
اســتفاده نماییــد .از حاللهــا و دیگــر مــواد شــیمیایی اســتفاده
ننماییــد .دســتگاه را بــا پارچــه تنظیــف آغشــته بــه مــواد
شــیمیایی دســتمال نکشــید.

هرگــز ایــن محصــول را پــرت ننماییــد و یــا نیاندازیــد و یــا آن را
در معــرض ضربــات فیزیکــی قــوی قــرار ندهید.

شرایط نگهداری دسته بازی:

هرگز با دستان خیس این محصول را لمس ننمایید.

اشیای سنگین را بر روی این محصول قرار ندهید.
درون رابــط اتصــال  USBرا لمــس ننماییــد و یــا اشــیای
خارجــی را در آن وارد نســازید.

دســته بــازی را در معــرض گــرد و غبــار  ،دود و یــا بخــار آب
قــرار ندهیــد.

هرگــز اجــزای ایــن محصــول را از یکدیگــر بــاز نکنیــد و یــا
تغییــری در آن ایجــاد ننماییــد.

جفــت کردن ( )Pairingدســته بــازی با دســتگاه PS4

حفاظت خارجی دسته بازی:

از دســتورات زیــر پیــروی نماییــد تــا ســطح بیرونــی ایــن محصــول از
تخریــب ،رنگپریدگــی و رنگرفتگــی در امــان بمانــد.
هیچگونــه پالســتیک و یــا مــواد وینیلــی را بــر روی ســطح
بیرونــی محصــول بــرای یــک دوره بلنــد مــدت قــرار ندهیــد.
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دســته بــازی را در معــرض دم ـای بــاال ،رطوبــت زیــاد و یــا نــور
مســتقیم خورشــید قــرار ندهیــد.
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زمانــی کــه از دســته بــازی بــرای نخســتین بــار اســتفاده
مینماییــد و یــا در زمانــی کــه از آن در دســتگاه  PS4دیگــری
اســتفاده مینماییــد نیازمنــد جفــت کــردن دســته بــازی خــود
بــا دســتگاه  PS4خواهیــد بــود .دســتگاه  PS4را خامــوش نماییــد
و دســته بــازی را بــا کابــل  USBبــه آن متصــل نماییــد تــا
عملیــات اتصــال تکمیــل گــردد.

شارژ نمودن دسته بازی خود:

در حالتــی کــه دســتگاه  PS4روشــن و یــا در حالــت اســتندبای
میباشــد ،دســته بــازی را بــا اســتفاده از کابــل  USBمتصــل نماییــد.
تذکــر :شــما میتوانیــد دســته بــازی خــود را بــا اتصــال کابــل USB
بــه یــک کامپیوتــر و یــا یــک وســیله  USBدار دیگــری شــارژ نماییــد .از
یــک کابــل  USBاســتفاده نماییــد کــه بــا اســتاندارد  USBســازگاری
دارد .شــما ممکــن اســت قــادر بــه شــارژ دســته بــازی بــر روی برخــی
وســایل دیگــر نباشــید.

باتری دسته بازی:
تذکر:

زمانــی کــه شــما دکمــه  PSرا فشــار میدهیــد ،دســته بــازی
روشــن میشــود و چــراغ نــواری بــا رنــگ تعییــن شــده بــرای آن
شــروع بــه درخشــیدن مینمایــد .رنگــی کــه بــرای آن تعییــن شــده
اســت بــه ترتیبــی بســتگی دارد کــه هــر کاربــر دکمــه  PSرا فشــار
میدهــد .نخســتین دســته بــازی اتصــال یافتــه ،آبــی رنــگ اســت و دســته
بــازی هــای بعــدی بــه رنگهــای قرمــز ،ســبز و صورتــی خواهنــد بــود.
بــرای جزییــات بیشــتر راجــع بــه دســته بــازی بــه راهنمــای کاربــر
دســتگاه  PS4در زیــر مراجعــه نماییــد.

()/http://manuals.playstation.net/document

ایــن محصــول دارای باتــری قابــل شــارژ از نــوع Lithium-ion
میباشــد.
قبــل از اســتفاده از ایــن محصــول ،تمامــی دســتورالعملها بــرای
جابجایــی و شــارژ کــردن باتــری را مطالعــه فرماییــد و بــه دقــت رعایــت
نماییــد.
در زمــان جابجایــی باتــری بیشــتر دقــت نماییــد .عــدم اســتفاده صحیح
میتوانــد ســبب آتشســوزی و یــا ســوختگی گــردد.
هرگــز تــاش ننماییــد کــه باتــری را بــاز و یــا شــکاف دهیــد و یــا آن
را حــرارت دهیــد و یــا در آتــش بیاندازیــد .
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در زمانــی کــه محصــول مــورد اســتفاده نمیباشــد ،باتــری را بــه مــدت
طوالنــی در حالــت شــارژ قــرار ندهیــد.
از به کار بردن باتریهای آسیبدیده و یا نشتیدار بپرهیزید.
اگــر مایــع داخــل باتــری نشــت نمایــد اســتفاده از آن را فــورا متوقــف
نماییــد .اگــر مایــع درون باتــری بــر روی لبــاس ،پوســت و یــا چشــمان
شــما ریخــت ،فــورا ناحیــه تحــت تاثیــر را بــا آب تمیــز بشــویید و بــا
پزشــک مشــاوره نماییــد .مایــع درون باتــری مــیتوانــد ســبب کــوری
چشــم گــردد.

عدم استفاده از دسته بازی:
در صورتــی کــه از دســته بــازی بــرای مــدت طوالنــی اســتفاده
نمیکنیــد ،توصیــه میگــردد کــه حداقــل یکبــار در ســال آن را بــه
طــور کامــل شــارژ نماییــد؛ تــا قابلیــت عملکــرد باتــری آن حفــظ گردد.

مشخصات فنی دسته بازی:

عمر باتری دسته بازی:

باتــری دارای طــول عمــر محــدودی اســت .بــا اســتفاده مکرر و گذشــت
عمــر آن ،بــازه زمانــی شــارژ باتــری بــه تدریــج کاهــش مییابــد .عمــر
باتــری نیــز بــا توجــه بــه روش نگهــداری ،وضعیــت اســتفاده ،محیــط و
دیگــر عوامــل متغییــر اســت.
شــارژ باتــری بایــد در محیطــی بــا دمــای بیــن  30-10درجــه
ســانتیگراد صــورت گیــرد .شــارژ کــردن در شــرایطی دیگــر ،از
عمــر باتــری میکاهــد.
بــازه زمانــی شــارژ باتــری بــه شــرایط اســتفاده و عوامــل محیطی،
بستگی دارد.
30
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راه اندازی:

 -1دستگاه را به تلویزیون خود متصل نمایید.
تمامــی اتصــاالت را قبــل از اینکــه ســیم بــرق دســتگاه را بــه پریــز بــرق
بزنید ،برقرار نمایید.

شــما میتوانیــد دادههــای ذخیــره شــده را از دســتگاه  PS4فعلــی
خــود بــه دســتگاه  PS4جدیــد منتقــل نماییــد .اگــر قصــد انجــام
ایــن کار را داریــد ،توصیــه میگــردد کــه انتقــال دادههــا را در
طــی مرحلــه تنظیمــات اولیــه بــرای دســتگاه جدیــد خــود تکمیــل
نماییــد .اگــر ایــن کار را بعــدا انجــام دهیــد ،هرگونــه داده ذخیــره
شــده بــر روی سیســتم جدیــد از دســت خواهــد رفــت .بــرای
راهنمایــی بیشــتر راجــع بــه انتقــال دادههــا و انــواع دادههــا بــه آدرس
html.04/Manuals.playstation.net/gb
مراجعه نمایید.
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 -2به اینترنت متصل گردید.

بــرای یــک اتصــال شــبکه پایدارتــر توصیــه میگــردد کــه از یــک کابــل
 LANاســتفاده شــود .اگــر ترجیــح میدهیــد کــه از یــک ارتبــاط
بیســیم ( )WiFiاســتفادهنماییــد ،نیــازی بــه اســتفاده ازکابــل LAN
نیســت.

شــما بــا اتصــال بــه اینترنــت ،بیشــترین بهــره را از ایــن دســتگاه PS4
خواهیــد بــرد و قــادر خواهیــد بــود تــا بازیهــا را بــه صــورت آنالیــن
بــازی نماییــد و بــا دوســتان خــود در ارتبــاط باشــید.
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 -3تلویزیون را روشن نمایید .ورودی را روی  HDMIتنظیم نمایید.

 -5دســته بــازی بیســیم  DualShock4خــود را بــا اســتفاده از کابــل
 USBبــه دســتگاه متصــل نماییــد و ســپس دکمــه  PSرا فشــار دهیــد.
دســته بــازی شــما بــا دســتگاه ،جفــت و آمــاده بــه کار میگــردد.

 -4دستگاه  PS4را با فشردن دکمه روشن/خاموش ،روشن نمایید.
عالمــت روشــن/خاموش ابتــدا بــه رنــگ آبــی چشــمک زن و ســپس
ســفید رنــگ مــی گــردد .اگــر زمانــی کــه عالمــت روشــن/خاموش بــه
رنــگ ســفید در میآیــد ،تلویزیــون شــما تصویــر را نمایــش نمیدهــد،
مجــددا دســتگاه را راه انــدازی نماییــد .دکمــه روشــن/خاموش را بــرای
حداقــل مــدت  7ثانیــه فشــار دهیــد تــا دســتگاه خامــوش شــود و
مجــددا آن را روشــن نماییــد.

وقتــی بــرای نخســتین بــار از دســتگاه اســتفاده مــیکنیــد و همچنیــن
زمانــی کــه شــما از دســته بــازی خــود بــر روی دســتگاه  PS4دیگــری
اســتفاده میکنیــد بــه یــک جفــت دســته بــازی نیــاز داریــد .اگــر
بخواهیــد کــه از دو و یــا چنــد دســته بــازی اســتفاده نماییــد ،بایــد
هــر دســته بــازی را جداگانــه بــا دســتگاه جفــت نماییــد (.)Pairing
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پــس از اینکــه شــما دســته بــازی را بــا دســتگاه جفــت کردیــد،
میتوانیــد کابــل  USBرا جــدا نمــوده و از دســته بــازی بــه صــورت
بیســیم اســتفاده نماییــد.

بــرای تغییــر بعــدی هرگونــه تنظیماتــی کــه از آنهــا صرفنظــر کــرده
بودیــد ،بخــش تنظیمــات ( )Settingرا از صفحــه نمایــش عملیاتهــا
انتخــاب نماییــد.

امــکان اســتفاده تــا چهــار دســته بــازی بــه طــور همزمــان وجــود دارد.
زمانــی کــه دکمــه  PSرا میفشــارید ،یــک نــوار روشــن بــا رنــگ
تعییــن شــده آشــکار میگــردد .نخســتین دســته بــازی در اتصــال
بــه رنــگ آبــی و دیگــر دســته بازیهــا بــه رنگهــای قرمــز ،ســبز و
صورتــی خواهنــد بــود.

کنترل والدین:

 -6در ایــن مرحلــه دســتگاه راه انــدازی شــده اســت و تقریبــا تمامــی
کارهــا انجــام پذیرفتــه اســت .از دســتورالعملهای نمایــش داده شــده
روی صفحــه پیــروی نماییــد تــا بــه اینترنــت متصــل شــوید .تاریــخ،
زمــان و تنظیمــات دیگــر را نیــز انجــام دهیــد .ســپس گزینــه «Start
 »Nowرا از صفحــه تنظیمــات انتخــاب نماییــد .پــس از تنظیمــات
ارتبــاط اینترنتــی ،ممکــن اســت فایــل بروزرســانی نرمافــزار دســتگاه
بــه طــور خــودکار دانلــود گــردد .بروزرســانیهای بعــدی ســبب بهبــود
عملکــرد دســتگاه خواهــد گردیــد و قابلیتهــای جدیــدی را بــه
دســتگاه خواهــد افــزود.
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هنــگام اســتفاده کــودکان از دســتگاه  ، PS4والدیــن و یــا مراقبیــن آنهــا
میتواننــد دسترســی بــه برخــی موضوعــات و قابلیتهــا را محــدود
نماینــد و بــرای اینکــه کــودکان چــه زمانــی و تــا چــه مدتــی بتواننــد
بــازی کننــد ،محدودیتهایــی را ایجــاد نماینــد.
بــرای توضیحــات بیشــتر راجــع بــه اینکــه چــه چیزهایــی را میتــوان
محــدود و چگونــه ایــن محدودیتهــا را وضــع نمــود ،میتوانیــد بــه
راهنمــای کاربــر در html.01/Manuals.playstation.net/gb
مراجعــه نماییــد.
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مروری مختصر:
صفحــه عملیــات ،جهــت دسترســی بــه قابلیتهــای دســتگاه PS4
شــامل نــکات ،دوســتان خــود و تنظیمــات:

صفحــه اطالعــات موضوعــات اصلــی جهــت نمایــش آخریــن اطالعــات
راجــع بــه موضوعــات انتخــاب شــده:

صفحــه اصلــی ،حــاوی موضوعــات اصلــی ،دسترســی بــه بازیهــا و
دیگــر موضوعــات:
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اجرای بازی:

دیســک را درون دســتگاه قــرار دهیــد .بــازی را از قســمت مربــوط بــه
موضوعــات انتخــاب نماییــد ،تــا اجــرای بــازی صــورت گیــرد.

اتمام بازی:

دکمــه  PSرا فشــار داده و نــگاه دارید و ســپس Close Application
را از منویــی کــه پدیــدار میگــردد ،انتخــاب نماییــد.

خارج نمودن دیسک:

دکمه خروج )  )Ejectرا فشار دهید.

اتصال هدست به دسته بازی:

بــرای شــنیدن صــدای بــازی ،فیــش ســوزنی هدســت را بــه ســوکت
ورودی هدســت دســته بــازی خــود متصــل نمایــد.

برگشتن به صفحه نمایش اصلی در حین بازی:
بــرای برگشــتن بــه صفحــه اصلــی بــدون بــه پایــان رســانیدن یــک
بــازی ،دکمــه  PSرا فشــار دهیــد .بــرای ادامــه بــازی آن را از بخــش
موضوعــات اصلــی انتخــاب نماییــد.
36
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شارژ دسته بازی:
در حالتــی کــه دســتگاه  PS4روشــن و یــا در حالــت اســتندبای اســت،
دســته بــازی را بــا اســتفاده از یــک کابــل  USBبــه دســتگاه متصــل
نماییــد .بــرای جزییــات بیشــتر راجــع بــه حالــت اســتندبای بخــش
خامــوش کــردن ( )Shuttingرا بخوانیــد.

اشتراک گذاری:

بازی خود را به صورت آنالین به اشتراک بگذارید.
بــرای ایــن کار دکمــه  Shareرا فشــار دهیــد و یکــی از ایــن گزینهها را
بــرای به اشــتراک گذاردن بــازی خود به صــورت آنالین انتخــاب نمایید.

بــرای شــارژ کــردن دســته بــازی در حالــی کــه دســتگاه در حالــت
اســتندبای اســت ،گزینــهای بــه غیــر از خامــوش ( )Offرا در بخــش
تنظیمــات ( ( Settingانتخــاب نماییــد.
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بارگذاری یک تصویر از صفحه بر روی اینترنت:
یــک تصویــر از بــازی خــود را عکســبرداری نماییــد و آن را در
(پیامهــا)
شــبکههای اجتماعــی خــود بارگــذاری نماییــد و یــا از
اســتفاده نماییــد تــا آن را بــرای دوســتان خــود ارســال نماییــد.

( )Live from Playstationاســتفاده نماییــد تــا کلیپهــای
از
ویدئویــی پخــش زنــده و یــا تصاویــر بــه اشــتراک گــذارده شــده توســط
دیگــر بازیکنــان را مشــاهده نمایید.

بارگذاری یک کلیپ ویدئویی بر روی اینترنت:
دســتگاه  PS4همــواره آخریــن  15دقیقــه بــازی را ضبــط
مینمایــد .شــما میتوانیــد یــک کلیــپ ویدئویــی از بــازی ضبــط
شــده را بــرای شــبکههای اجتماعــی خــود بارگــذاری نماییــد.

پخش و گزارش بازی خود به صورت آنالین:

بــازی خــود را بــا یــک ســرویس پخــش زنــده ارســال ،پخــش و گــزارش
نماییــد تــا دیگــران بتواننــد ماجراجوییهــای شــما را بــه تماشــا
بنشــینند.
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انجام بازی دسته جمعی :
بــرای بــه اشــتراک گــذاردن صفحــه نمایــش
از Share play
بــازی بــا بازیکــن یــا بازیکنــان دیگــر اســتفاده نماییــد و آن بــازی را بــا
یکدیگــر اجــرا نماییــد.
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قرار دادن دستگاه در وضعیت استندبای:
زمانــی کــه دســتگاه شــما در حالــت اســتندبای قــرار دارد ،همچنــان در
حــال کار کــردن اســت امــا بــا مصــرف انــرژی کمتــر .شــما میتوانیــد
دســتگاه خــود را طــوری تنظیــم نماییــد تــا زمانــی کــه در حالــت
اســتندبای قــرار دارد ،فایلهــا را دانلــود و یــا یــک دســته بــازی را
شــارژ نمایــد.

بــرای جزییــات بیشــتر راجــع بــه قابلیــت بــه اشــتراک گــذاری ،بــه
راهنمــای کاربــر مراجعــه نماییــدManuals.playstation.net/ .
html.02/gb

دکمــه خاموش/روشــن را از صفحــه عملیاتهــا انتخــاب نماییــد و
ســپس Power option /Enter Rest modeرا انتخــاب نماییــد.
عالمــت خاموش/روشــن چشــمک ســفید میزنــد و ســپس نارنجــی
رنــگ میشــود.
برای خارج شدن از حالت استندبای ،دکمه  PSرا فشار دهید.

خاموش کردن:
احتیــاط :ســیم بــرق  ACرا تنهــا زمانــی از پریــز بــرق جــدا نماییــد
کــه عالمــت روشــن/خاموش دســتگاه خامــوش گردیــده اســت .اگــر
ســیم بــرق را در حالــی کــه عالمــت روشــن/خاموش همچنــان روشــن و
یــا در حــال چشــمک زدن اســت جــدا نماییــد ،دادههــا ممکــن اســت از
دســت بــرود و یــا خــراب شــود و یــا ممکــن اســت بــه دســتگاه آســیب
برســد .حتمــا بخــش «خامــوش کــردن کامــل دســتگاه» را در ادامــه
مطالعــه نماییــد.

خاموش کردن کامل دستگاه:
از صفحــه عملیاتهــا Power ،و ســپس  Turn-off PS4را انتخــاب
نماییــد .عالمــت خاموش/روشــن چشــمک ســفید میزنــد و ســپس
خامــوش میشــود.
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عالمت خاموش /روشن:

به اشتراکگذاری بازی:
بــه اشــتراکگذاری بــازی بــرای قســمت هــای 60دقیق ـهای نامحــدود
اســت .بدیــن منظــور عضویــت  ،Playstation plusاینترنــت ســرعت
بــاال (ســرعت بارگــذاری  2Mbpsتوصیــه شــده اســت) و دســتگاه
 PS4و حســاب کاربــری  Sony Entertainment Networkمــورد
نیــاز اســت.

جهــت مشــاهده اطالعــات بیشــتر راجــع بــه هــر چیــزی کــه
دســتگاه  PS4شــما میتوانــد انجــام دهــد در بخــش تنظیمــات و
ســپس اطالعــات راهنمــای کاربــر Users Guide /helpful
 infoو راهنمــای کاربــر را از صفحــه عملیاتهــا انتخــاب نماییــد.

بازی چند نفره آنالین پلی استیشن:
بــازی چنــد نفــره نیازمنــد پرداخــت حــق عضویــت در Playstation
 plusمیباشــد .عضویــت  Playstation plusتنهــا بــرای
دارنــدگان حســاب کاربــری Sony Entertainment Network
بــا دسترســی بــه  Playstation storeو اینترنــت پرســرعت
فراهــم میباشــد .محتــوای  Playstation plusو خدمــات آن بــا
توجــه بــه ســن شــخصی کــه عضــو میباشــد ،متفــاوت اســت.
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نکته:
اطالعــات راجــع بــه عملکــرد دســتگاه و تصاویــر منتشــر شــده در
ایــن دفترچــه بــه نســخه نرمافــزاری دســتگاه مــورد اســتفاده بســتگی
دارد ،و ممکــن اســت متفــاوت از اطالعــات دســتگاه شــما باشــد.
همچنیــن تصاویــر و نمایشهــای مــورد اســتفاده در ایــن دفترچــه
راهنمــا ممکــن اســت بــا محصــول واقعــی تفــاوت داشــته باشــد.
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هشدار:

استفاده از دستگاه در کنار وسایل مادون قرمز:

تنظیمــات ،اســتفاده و مراقبــت نادرســت از کنســول  XBOX ONEو
 Kinectمیتوانــد خطــر آســیب جــدی ،مــرگ ،آســیب بــه امــوال و
یــا آســیب بــه محصــول و متعلقــات مربوطــه را افزایــش دهــد .ایــن
دفترچــه راهنمــا را بــه جهــت اطالعــات مهــم مربــوط بــه ایمنــی و
ســامت مطالعــه فرماییــد و یــا بــه آدرس xbox.com/xboxone/
 manualمراجعــه نماییــد.

حســگر  Kinectمیتوانــد در عملیــات وســایل مــادون قرمــز تداخــل
ایجــاد کنــد و یــا ســبب نقــض عملکــرد آنهــا گــردد کــه شــامل ریمــوت
ن و نظیــر آن) و عینکهــای
ل از راه دور تلویزیــو 
کنترلهــا (کنتــر 
ســه بعــدی میباشــد .اگــر شــما متوجــه تداخــل و یــا کاهــش گســتره
عملکــرد آنهــا شــدید ،لطفــا موقعیــت حســگر  Kinectو یــا وســیله
مــادون قرمــز را تغییــر دهیــد .بــرای اســتفاده از حســگر  ، Kinectبــه
یــک آداپتــور  XBOX ONEنیــاز خواهیــد داشــت.

شــما بایــد بــرای تنظیمــات اولیــه کنســول و بروزرســانیها بــه
اینترنــت متصــل شــوید قبــل از اینکــه بتوانیــد بــه صــورت آفالیــن بازی
نماییــد .بــرای اتصــال بــه اینترنــت بانــد پهنــاور توصیــه مــی شــود کــه دارای
مشــخصات  1.5MBPSبــرای دانلــود و  768KBPSبــرای بارگــذاری
( )UPLOADباشــد .جهــت تنظیمــات اولیــه و بروزرســانیها ،یــک
حســاب کاربــری مایکروســافت و یــک حســاب کاربــری در XBOX
 LIVEدر یــک منطقه/کشــور کــه XBOX ONEو XBOX LIVE
پشــتیبانی میشــود ،الزم اســت .بــرای برخــی قابلیتهــا بایــد هزینــه
 ISPپرداخــت گــردد .بــرای پاســخ بــه ســواالت در مــورد تنظیمــات
کنســول و مراحــل مشــکلیابی  XBOXاز آدرس xbox.com/
 supportبازدیــد فرماییــد.

ایمنی الکتریکی:

تنظیمات اولیه کنسول و بروزرسانیها:
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هماننــد بســیاری دیگــر از وســایل الکتریکــی ،عــدم رعایــت نــکات
احتیاطــی زیــر میتوانــد منجــر بــه جراحــات جــدی ،مــرگ ناشــی از
برقگرفتگــی ،آتشســوزی و آســیب بــه کنســول  XBOX ONEو یــا
حســگر  Kinectگــردد.
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وسایل دارای برق :AC
یــک منبــع بــرق مناســب را بــرای کنســول XBOX ONE
خــود انتخــاب نماییــد.
تنهــا از ســیم بــرق  ACاســتفاده نماییــد کــه همــراه بــا
کنســول شماســت .اگــر نیازمنــد تعویــض ســیم بــرق AC
میباشــید ،میتوانیــد بــا گانــدو ســرویس تمــاس بگیریــد.
مطمئــن گردیــد کــه خروجــی بــرق منــزل یــا محــل کار
شــما ،نــوع تــوان مشــخص شــده بــر روی کنســول را بــه
لحــاظ ولتــاژ ( )Vو فرکانــس ( )Hzتامیــن مینمایــد .اگــر
در مــورد نــوع تــوان الکتریکــی تامیــن شــده بــرای منــزل
خــود مطمئــن نیســتید ،از یــک متخصــص بــا تجربــه بــرق
مشــورت بگیریــد.
از منابــع بــرق غیــر اســتاندارد نظیــر مولدهــا و یــا
اینورترهــا اســتفاده ننماییــد ،اگرچــه ولتــاژ و فرکانــس بــه
ظاهــر قابــل قبولــی داشــته باشــند .تنهــا از منبــع بــرق
 ACتامیــن شــده توســط یــک پریــز دیــواری اســتاندارد
اســتفاده نماییــد.
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هیچــگاه بــار الکتریکــی اضافــی از پریــز بــرق منــزل و یــا
ســیمهای رابــط و دیگــر گیرندههــای الکتریکــی نکشــید.
مطمئــن گردیــد کــه آنهــا تحمــل جریــان کلــی برقــرار شــده
را دارنــد (بــه لحــاظ آمپــری کــه توســط کنســول XBOX
 ONEکشــیده میشــود و بــر روی کنســول مشــخص
گردیــده اســت و نیــز دیگــر وســایل الکتریکــی کــه در همــان
مــدار قــرار گرفتهانــد).

احتیاط برای کابلها و سیمها:
بــرای کاهــش احتمــال گیرکــردن دســت ،پــا و یــا
زمینخوردگــی ،تمامــی ســیمها و کابلهــا را منظــم نماییــد
تــا افــراد و یــا حیوانــات خانگــی شــما دچــار زمینخوردگــی
و یــا گیــر افتادگــی ناگهانــی در آنهــا و یــا ســبب کشــیده
شــدن ســیم هــا و کابــل هــا نشــوند .بــه کــودکان اجــازه
بــازی بــا ســیم هــا و کابلهــا را ندهیــد.
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اجتنــاب از آســیب دیدگــی ســیمها و کابلهــای بــرق:

اگــر یــک ســیم بــرق بــه هــر علتــی آســیب دیــد ،فــورا از
اســتفاده از آن دســت بکشــید.

ســیمهای بــرق را در برابــر لگــد شــدن و یــا خراشــیده شــدن
محافظــت نمایید.

کنســول  XBOX ONEخــود را در طــی نوســانات بــرق و
یــا در صــورت عــدم اســتفاده طوالنــی مــدت ،از پریــز بــرق
جــدا نماییــد.

از ســیمهای بــرق در برابــر خمیدگیهــای ناگهانــی ،گازگرفتگــی
در گوشــهها و لبههــا مخصوصــا در محــل تمــاس بــا
خروجــی بــرق و کنســول محافظــت نمایــد.
از کشــیدن ،گــرهزدن ،بافتــن ،خمکــردن شــدید و اســتفاده
ناصحیــح از ســیمهای بــرق بپرهیزیــد.
سیمهای برق را در معرض منابع حرارتی قرار ندهید.
کــودکان و حیوانــات خانگــی را از ســیمهای بــرق دور نــگاه
داریــد و بــه آنهــا اجــازه ندهیــد کــه ســیمها را گاز بگیرنــد
یــا بجونــد.
هنگام جداسازی سیمهای برق ،آنها را از برق بکشید.
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ایمنی باتری:
نــکات احتیاطــی زیــر بــرای تمامــی محصوالتــی بــه کار م ـیرود کــه
از باتریهــای دور انداختنــی و یــا قابــل شــارژ اســتفاده میکننــد
و ایــن شــامل باتریهــای لیتیــوم پلیمــری نیــز میگــردد.
اســتفاده نامناســب از باتــری میتوانــد منجــر بــه آســیب جــدی،
مــرگ ،آســیب امــوال و آســیب بــه محصــول و متعلقــات مربوطــه
در نتیجــه نشــتی مایــع درون باتــری ،آتشســوزی ،گــرم شــدن
بیــش از حــد و یــا انفجــار گــردد .مایــع تــراوش شــده از درون
باتــری ،خورنــده اســت و میتوانــد ســمی باشــد و ســبب ســوختگی
پوســت و چشــم گــردد و در صــورت بلعیــده شــدن نیــز مضــر اســت.
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کاهش خطر آسیب دیدگی:

دســتگاههایی را کــه بــا باتــری کار میکننــد ،در معــرض نــور
مســتقیم خورشــید قــرار ندهیــد (مثــا روی داشــبورد خــودرو
در فصــل گــرم).

باتریها را به دور از دسترس کودکان قرار دهید.

اگــر باتریکهنــه و فرســوده شــد ه یــا قبــل از انبــارش طوالنــی
مــدت دســتگاه ،باتــری را بیــرون بیاورید.
باتریهــای کهنــه ،ضعیــف و یــا فرســوده را فــورا از دســتگاه
خــارج نماییــد و آنهــا را مطابــق بــا قوانیــن دفــع پســماند
محلــی /منطق ـهای /ملــی بازیافــت نماییــد و یــا دور بریزیــد.
اگــر باتــری نشــتی نمــود ،تمامــی باتریهــا را بیــرون آوریــد
و مراقــب باشــید کــه از تمــاس مایــع نشــت شــده بــا پوســت
و البســه شــما جلوگیــری گــردد .اگــر مایــع باتــری بــا پوســت
و یــا لبــاس تمــاس یافــت ،پوســت یــا لبــاس خــود را فــورا بــا
آب بشــویید .قبــل از قــراردادن باتریهــای جدیــد ،محفظــه
باتــری را بــه طــور کامــل بــا یــک پارچــه خشــک تمیــز
نماییــد.
هرگــز اجــازه ندهیــد کــه اشــیای فلــزی ،دو ســر باتریهــای
درون دســتگاه را اتصــال دهــد .ایــن امــر ممکــن اســت ســبب
داغ شــدن شــدید و بــروز ســوختگی گــردد.
باتریها را در کنار گردنبند ،سنجاق سر و یا دیگر اشیا فلزی
قرار ندهید.
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باتریهــا را در آب غوطــه ور نســازید و اجــازه خیــس شــدن
بــه آنهــا ندهیــد.
باتریهــا را بــه طــور مســتقیم بــه خروجیهــای پریــز بــرق و
یــا ســوکت فنــدک خــودرو اتصــال ندهیــد.
تالش نکنید تا دو سر باتری را به یکدیگر متصل سازید.
بــه باتریهــا ضربــه نزنیــد و آنهــا را پرتــاب یــا لگــد ننماییــد
و در معــرض شــوکهای شــدید فیزیکــی قــرار ندهیــد.
پوسته باتریها را سورا خ ننمایید.
تــاش نکنیــد تــا باتــری را بــاز کنیــد یــا تغییــری در آنهــا
ایجــاد نماییــد.
باتریهــا را در مجــاورت آتــش و یــا در نزدیکــی محیطهــای
بســیار داغ شــارژ نکنیــد.

45

استفاده و مراقبت از کنسول :XBOX ONE
هرگز اجازه ندهید که کنسول ،باتری و یا حسگر خیس شوند.
بــرای کاهــش خطــر آتشســوزی و یــا برقگرفتگــی،
کنســول و یــا حســگر را در معــرض بــاران و یــا دیگــر انــواع
رطوبــت قــرار ندهیــد.
از دســتگاه در مجــاورت هرگونــه منبــع حرارتــی اســتفاده
ننماییــد.
کنســول را بــه طــور عمــودی قــرار ندهیــد مگــر اینکــه از پایــه
مخصــوص و مــورد پذیــرش مایکروســافت اســتفاده کنیــد.
فقــط از متعلقــات و لــوازم جانبــی مشــخص شــده توســط
مایکروســافت اســتفاده نماییــد.
در زمــان تمی ـزکاری ،کنســول را از پریــز بــرق جــدا نماییــد
تــا جلــوی روشــن و خامــوش شــدن کنســول و خــارج شــدن
دیســک گرفتــه شــود.
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فقــط بیــرون  XBOX ONEرا تمیــز نماییــد .مطمئــن گردیــد
کــه هیــچ جســمی درون دریچــه هــا و منافــذ هــوا وارد نشــده
است.
از یــک پارچــه خشــک اســتفاده نماییــد و از پارچههــای
ســاینده ،شــویندهها ،پودرهــای ســاینده و حاللهــا مثــل
الــکل ،بنزیــن ،تینــر ،بنــزن و دیگــر تمیزکنندههــای مایــع
اســتفاده ننماییــد.
از وسایل تمیزکننده اپتیک استفاده ننمایید.
نیازی نیست که اتصال دهندهها را تمیز نمایید.
پایــه کنســول و ســطحی را کــه کنســول  XBOX ONEبــر روی
آن قرارگرفتــه اســت را بــا یــک پارچــه خشــک تمیــز نماییــد.
از دود و گــرد و غبــار اجتنــاب نماییــد .از کنســول در
موقعیتهــای مکانــی پــر از دود و یــا گــرد و غبــار اســتفاده
ننماییــد .دود و گــرد و غبــار میتوانــد ســبب آســیب رســیدن
بــه کنســول و مخصوصــا اپتیــکگــردد.

استفاده از دیسک:
بــرای جلوگیــری از گیــر کــردن دیســک درایــو و آســیب دیــدن
دیس ـکها و یــا کنســول:
دیسکها را قبل از حرکت دادن کنسول بیرون آورید.

هرگــز از دیس ـکهای تــرک خــورده اســتفاده ننماییــد .آنهــا
ممکــن اســت درون کنســول بشــکنند و ســبب گیــر کــردن،
خرابــی و یــا شکســتن اجــزای داخلــی شــوند.

اشــیای فلــزی را در مجــاورت و یــا بــر روی  XBOX ONEقــرار
ندهیــد زیــرا آنهــا میتواننــد ســبب تداخــل در کار دســته بازی،
شــبکه ،خــروج دیســک و دکمــه های خاموش و روشــن شــوند.

همــواره دیســکها را پــس از اســتفاده ،بــه محفظههــای
نگهــداری آنهــا برگردانیــد .دیسـکها را در زیــر نــور مســتقیم
خورشــید و در مجــاورت منبــع حرارتــی و یــا بــر روی دســتگاه
 XBOX ONEقــرار ندهیــد .همــواره دیس ـکها را از لبههــای
آنهــا جابجــا نماییــد.

احتیــاط :تصاویــر ســاکن در بازیهــای ویدئویــی میتوانــد
ن گــردد
ســبب ســوختگی برخــی صفحــات نمایــش تلویزیــو 
و یــا ســبب ایجــاد یــک ســایه دایمــی شــود .قبــل از انجــام
بــازی بــه دفترچــه راهنمــای تلویزیــون خــود و یــا تولیدکننــده
آن مراجعــه نماییــد.

تمیز کردن دیسکهای بازی و سایر دیسکها:

فضای بازی:

دیس ـکها را از لبــه آنهــا در دســت بگیریــد و ســطح دیســک
را بــا انگشــتان خــود لمــس ننماییــد.
دیسـکها را بــا اســتفاده از یــک پارچــه نــرم تمیــز نماییــد و
از ســمت مرکــز رو بــه خــارج و بــه آرامــی دســتمال نماییــد.
از حاللهــا اســتفاده ننماییــد زیــرا بــه دیســک آســیب
میزننــد .از وســایل تمیــز کننــده دیســک اســتفاده نماییــد.
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هشــدار :اجــرای بــازی بــا حســگر  Kinectممکــن
اســت نیازمنــد فضــای زیــادی بــرای حرکــت باشــد .بــرای
کاهــش خطــر آســیبدیدگی افــراد یــا امــوال ،لطفــا قبــل
از اجــرای بــازی ،مــوارد احتیاطــی زیــر را رعایــت فرماییــد:
مطمئــن گردیــد کــه فضــای کافــی بــرای حرکــت آزادانــه در
اختیــار داریــد.

47

تمامــی جهــات راســت و چــپ ،جلــو و پشــت ،بــاال و
پاییــن را بررســی کنیــد و مطمئــن شــوید هیــچ چیــزی
وجــود نــدارد کــه بــا آن برخــورد نماییــد (شــامل اشــیای
دیگــر ،اســباب بازیهــا ،دیــوار ،پلــکان و نظیــر آن).
نســبت بــه کــودکان و حیوانــات خانگــی پیرامــون خــود
هوشــیار باشــید .درصــورت لــزوم اشــیا و یــا افــراد را بــه دور از
فضــای بــازی هدایــت کنیــد.

در هنگام بازی:
بــرای جلوگیــری از برخــورد ،بــه انــدازه کافــی از تلویزیــون
فاصلــه بگیریــد.
فاصلــه کافــی را بــا دیگــر بازیکنــان ،تماشــاچیان و حیوانــات
خانگــی حفــظ نماییــد .ایــن فاصلــه میتوانــد در بازیهــای
مختلــف متفــاوت باشــد .بنابرایــن در نظــر بگیریــد کــه
هنــگام بــازی چــه میــزان فاصلــه مــورد نیــاز اســت.
متوجــه و آگاه بــه اشــیا و یــا افــرادی کــه ممکــن اســت بــه
شــما یــا دســتگاه گیــر کننــد و یــا زمیــن بخورنــد باشــید.
افــراد و اشــیا ممکناســت در حیــن بــازی شــما حرکــت داشــته
باشــند و بنابرایــن همــواره نســبت بــه محیــط پیرامــون خــود
هوشــیار باشــید.
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مطمئــن گردیــد کــه همــواره در حیــن انجــام بــازی ،جــای
پــای خــوب و مــکان مناســبی داریــد.
فعالیتهــای بــازی را بــر روی یــک ســطح صــاف بــا فضــای
کافــی اجــرا نماییــد.
مطمئــن گردیــد کــه از یــک کفــش و یــا پاپــوش مناســب
بــرای بــازی اســتفاده مینماییــد و یــا درصــورت لــزوم پــا
برهنــهباشــید .از پوشــیدن کفشهــای پاشــنه بلنــد ،دمپایــی
و نظایــر آن خــودداری نماییــد.
حرکــت فیزیکــی بیــش از حــد ننماییــد و بــه بــدن خودتــان
فشــار نیاوریــد .بــازی بــا حســگر  Kinectممکــن اســت
نیازمنــد فعالیــت فیزیکــی زیــادی باشــد .اگــر دارای شــرایط
خــاص پزشــکی میباشــید و یــا مشــکل خاصــی داریــد کــه
بــر قابلیــت شــما بــرای انجــام ایمــن فعالیتهــای فیزیکــی
اثــر میگــذارد ،قبــل از اســتفاده از ایــن حســگر ،بــا یــک
پزشــک مشــاوره نماییــد و یــا اگــر باردارهســتید یــا دچــار
بیمــاری هــای قلبــی ،تنفســی ،کمــردرد ،مفاصــل ،مشــکالت
اســتخوانی ،اســکلتی ،فشــارخون بــاال میباشــید،

یــا مشــکالتی داریــد کــه در اجــرای تمرینــات فیزیکــی بایــد
فعالیــت خــود را محــدود ســازید؛ حتمــا قبــل از آغــاز حــرکات
فیزیکــی و اســتفاده از حســگر  ، Kinectبــا پزشــک مشــورت
نماییــد.
در زمانــی کــه تحــت تاثیــر دارو ،مــواد مخــدر و یــا الــکل
هســتید بــازی نکنیــد و مطمئــن شــوید تعــادل شــما و
قابلیتهــای فیزیکــی شــما بــرای انجــام هرگونــه حــرکات
حیــن بــازی کافــیباشــد.
به طور دورهای استراحت کوتاه نمایید.
اگــر ماهیچههــا ،مفاصــل وچشــمان شــما خســته و دردنــاک
شــده اســت ،توقــف نماییــد و بــه اســتراحت بپردازیــد .اگــر بــه
هــر گونــه خســتگی بیــش از حــد ،حالــت تهــوع ،تنگــی نفــس،
گرفتگی عضالت ســینه ،ســرگیجه ،آزردگی و درد دچار شــدید،
فــورا از بــازی دســت بکشــید و بــا پزشــک مشــورت نماییــد.

سالم بازی کنید:
هشــدارهای مهــم در مــورد اجــرای بازیهــای
و ید ئو یی

حمله صرع در اثر حساسیت به نور:

درصــد بســیار اندکــی از افــراد ممکــن اســت در زمــان قــرار گرفتــن
در معــرض تصاویــر مشــخصی شــامل نورهــای فالشــری ،چشــمکزن و
یــا الگوهــای خاصــی در بازیهــای ویدئویــی ،حملــه صــرع را تجربــه
نماینــد.

حتــی افــرادی کــه هیــچ تاریخچــه قبلــی از حملــه صــرع ندارنــد ممکن
اســت شــرایط غیرقابــل تشــخیصی داشــته باشــند کــه میتوانــد
ســبب اینگونــه حمــات صــرع حســاس بــه نــور در هنــگام تماشــای
بازیهــای ویدئویــی گــردد.
ایــن حمــات میتوانــد عالیــم مختلفــی داشــته باشــد؛ شــامل ســبکی
ســر و احســاس گیجــی ،دیــد تغییــر یافتــه ،حالــت چشــم تغییریافتــه،
تغییــر چهــره ،لــرزش دســت و پــا ،انقبــاض عضالنــی ،از دســت دادن
هوشــیاری و یــا گیجــی موقتــی .حمــات صــرع ممکــن اســت ســبب
از دســت دادن هوشــیاری ،تشــنج و انقباضــات عضالنــی گــردد کــه
میتوانــد ســبب بــروز آســیب دیدگــی ناشــی از افتــادن و برخــورد بــا
اشــیای مجــاور گــردد.
اگــر هــر یــک از عالیــم فــوق را در هنــگام بــازی تجربــه نمودیــد ،فــورا
از بــازی دســت بکشــید و بــا پزشــک خــود مشــورت نماییــد.
والدیــن بایــد از کــودکان خــود راجــع بــه عالیــم فــوق ســوال کننــد
و آنهــا را زیــر نظــر داشــته باشــند .کــودکان و نوجوانــان نســبت بــه
بزرگســاالن احتمــال بیشــتری را بــرای تجربــه اینگونــه حمــات صــرع دارنــد.
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خطــر حمــات صــرع حســاس بــه نــور را میتــوان بــا اتخــاذ اقدامــات
احتیاطــی زیــر کاســت:
دورتر از صفحه تلویزیون بنشینید و یا بایستید.
از یــک تلویزیــون بــا صفحــه نمایــش کوچکتــر اســتفاده
نماییــد.
در یک اتاق با روشنایی کافی بازی کنید.
در هنگام خستگی و یا خواب آلودگی بازی نکنید.
اگــر شــما و یــا هــر یــک از بســتگان شــما دارای تاریخچــه قبلــی
حملــه صــرع و یــا اینگونــه مــوارد هســتید ،قبــل از اجــرای بازی
بــا یــک پزشــک مشــورت نمایید.

بینظمیها و اختالالت عضالنی اسکلتی:

اســتفاده از دســته بازیهــا ،صفحــه کلیدهــا ،موسهــا و دیگــر
وســایل ورود اطالعــات الکترونیکــی ،میتوانــد بــا آســیبها ،صدمــات
و اختــاالت جــدی در ارتبــاط باشــد.
زمــان اجــرای بازیهــای ویدئویــی ممکــن اســت در دســتان ،بــازوان،
شــانهها ،گــردن و دیگــر بخشهــای بــدن خــود ،ناراحتــی را تجربــه
نماییــد .بــا ایــن حــال اگــر شــما عالیمــی نظیــر ناراحتــی مــداوم و
یــا تکــرار شــونده ،درد ،تپــش قلــب ،کمــردرد ،گزگــز گــردن ،ســوزش،
احســاس ســوختگی و داغشــدگی و یــا ســفتی بــدن پیــدا کردیــد نبایــد
ایــن عالیــم هشــدار دهنــده را نادیــده بگیریــد.
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ســریعا بــه یــک متخصــص ســامتی بــا تجربــه مراجعــه نماییــد؛
عالیمــی نظیــر اینهــا حتــی اگــر در زمانــی غیــر از زمــان بــازی رخ
دهــد؛ میتوانــد موجــب آســیب دیدگیهــای دردنــاک و گاهــی
دایمــی و ناتوانکننــده و اختــاالت اعصــاب ،ماهیچههــا ،تاندونهــا،
رگهــای خونــی (عــروق) و دیگــر بخشهــای بــدن گــردد .ایــن
اختــاالت عضــات اســکلتی ( )MSDشــامل ســندرم تونــل کارپــال،
ورم زانــو ،ســندرم هــای لرزشــی و دیگــر مشــکالت پزشــکی میباشــد.
در حالــی کــه محققــان هنــوز قــادر بــه پاســخ دادن بــه بســیاری از
ســواالت در مــورد  MSDنیســتند ،امــا در ایــن بــاره یــک توافــق
عمومــی وجــود دارد کــه وقــوع آن بــا عوامــل بســیاری میتوانــد در
ارتبــاط باشــد؛ مثــل شــرایط پزشــکی و فیزیکــی ،اســترس و فشــار
عصبــی و چگونگــی کنــار آمــدن بــا آن ،ســامتی عمومــی و اینکــه فــرد
بــدن خــود را در حیــن انجــام کار و دیگــر فعالیتهــا مثــل بازیهــای
ویدئویــی در چــه وضعیتــی قــرار میدهــد.
در برخــی مطالعــات بیــان شــده اســت کــه میــزان زمانــی کــه شــخص
بــرای انجــام یــک فعالیــت صــرف مــی نمایــد ،نیــز میتوانــد یــک
عامــل دیگــر باشــد.
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برخــی دســتورالعملها را کــه میتوانــد بــه شــما در انجــام راحتتــر
بــازی کمــک کنــد و احتمــاال خطــر تجربــه  MSDرا بکاهــد؛ در
راهنمــای اجــرای بــازی ســالم در آدرس xbox.com/xboxone/
 playhealthyمیتــوان یافــت .ایــن دســتورالعملها مشــخص
کننــده موضوعاتــی نظیــر مــوارد زیــر میباشــند:

مطمئــن گردیــد کــه کودکانتــان بــه طــور ایمــن و در محــدوده ســنی
مربــوط بــه خــود بــازی میکننــد و مطمئــن گردیــد کــه آنهــا اســتفاده
مناســب از ایــن دســتگاه را درک نمودهانــد .جهــت اصــاع بیشــتر
بــه راهنمــای کنســول  XBOXبــه آدرس xbox.com/xboxone/
 support/manualمراجعــه نماییــد.

از خیره شدن به تصاویر بپرهیزید:

قرار گرفتن در وضعیت راحت و مناسب
استراحت دادن دستان ،انگشتان و دیگر بخشهای بدن
ایجاد یک سبک زندگی سالم

بــرای بــه حداقــل رســانیدن خســتگی چشــم ناشــی از خیــره شــدن
بــه تصاویــر ،مــوارد زیــر را رعایــت نماییــد:

اگــر در مــورد اینکــه چگونــه ســبک زندگــی ،فعالیتهــا و شــرایط
پزشــکی و فیزیکــی شــما مــی توانــد بــا  MSDمرتبــط باشــد ســوالی
داریــد ،بــه یــک متخصــص ســامتی بــا تجربــه مراجعــه نماییــد.

خطر خفگی:
ایــن وســیله دارای اجــزای کوچکــی میباشــد کــه میتوانــد خطــر
خفگــی را بــرای کــودکان کمتــر از ســه ســال بــه همــراه داشــته باشــد.
اجزای کوچک آن را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
مطمئــن گردیــد کــه کــودکان بــه طــور ایمــن بــازی
میکننــد .
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در فاصلــه مناســب از تلویزیــون و یــا صفحــه نمایــش و
حســگر  Kinectقــرار بگیریــد.
تلویزیــون یــا صفحــه نمایــش و حســگر  Kinectخــود را
بــه دور از منابــع نــوری قــرار دهیــد کــه نــور خیــره کننــده
دارنــد و یــا از پــرده پنجــره بــرای کنتــرل کــردن میــزان
نــور اســتفاده نماییــد.
از نــور طبیعــی اســتفاده نماییــد کــه میــزان خیــره شــدن
و خســتگی چشــم را بــه حداقــل مــی رســاند و کنتراســت
(وضــوح) را افزایــش میدهــد.
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روشــنایی و کنتراســت تلویزیــون و یــا صفحــه نمایــش خــود را
تنظیــم نمایــد.
از افتــادن دســتگاه جلوگیــری نماییــد .اگــر  XBOX ONEبیافتــد و بــه
فــردی برخــورد نمایــد (مخصوصــا یــک کــودک خردســال (  ،مــیتوانــد
ســبب جراحــات جــدی گــردد .بــرای کاهــش خطــر چنیــن جراحــات
فــردی و خســارت بــه کنســول  ،XBOX ONEایــن وســیله را برطبــق
دســتورالعملهای زیــر نصــب نماییــد.

اگــر شــما نیــاز بــه تغییــر موقعیــت مکانــی کنســول خــود داریــد،
دیســکها را بیــرون بیاوریــد ،دســتگاه را خامــوش نماییــد و تمامــی
کابلهــا را قبــل از حرکــت دادن کنســول برداریــد.

جلوگیری از بیش از حد گرم شدن کنسول:
هیچگونــه دریچــه و منافــذ تهویــه واقــع بــر کنســول را مســدود
ننماییــد .کنســول را بــر روی تخــت خــواب ،مبــل راحتــی و
دیگــر ســطوح نــرم کــه میتواننــد مســیرهای تهویــه را مســدود
نماینــد ،قــرار ندهیــد .کنســول را در یــک فضــای محــدود نظیــر
قفســه کتــاب ،طبقــه و یــا کابینــت جــای ندهیــد مگــر اینکــه
ایــن فضــا کامــا دارای تهویــه باشــد.

کنسول را بر روی سطحی قراردهید که:
تخت و تراز باشد.
محکــم و پایــدار باشــد و امــکان برگشــتن آن وجــود نداشــته
باشــد.
تمام چهارپایه کنسول در تماس با سطح باشد.
امکان لغزش و افتادن کنسول وجود نداشته باشد.
سطح تمیز و عاری ازگرد و غبار و براده و آشغال باشد.
تعیین موقعیت : XBOX ONE
کنســول شــما بایــد تنهــا در موقعیــت افقــی اســتفاده شــود .اگــر
بخواهیــد در موقعیــت عمــودی قــرار گیــرد بایــد از پایــه مخصــوص
اســتفاده نماییــد.
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کنســول را در مجــاورت هیچگونــه منبــع حرارتــی نظیــر
رادیاتورهــا ،بخاریهــا ،دودکشهــا و آمپلــی فایرهــا قــرار ندهید.
اســتفاده از  XBOX ONEدر محیطــی کــه دمــای خارجــی تغییــرات
زیــاد و ســریعی دارد ،میتوانــد ســبب آســیب رســیدن بــه کنســول
گــردد .در زمــان جابجایــی بــه موقعیــت مکانــی کــه تفــاوت دمایــی20
درجــهای (و یــا بیشــتر) نســبت بــه موقعیــت مکانــی قبــل دارد ،بــه
کنســول اجــازه دهیــد تــا قبــل از روشــن شــدن ،هــم دمــای اتــاق
شــود .دمــای کاری کنســول  5+تــا  35+درجــه ســانتیگراد ( 41+تــا
 95+درجــه فارنهایــت) میباشــد.
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ایمنی شنوایی:
قــرار گرفتــن طوالنــی مــدت در معــرض صداهــای بلنــد در زمــان
اســتفاده از هدســت میتوانــد منجــر بــه از دســت رفتــن موقتــی یــا
دایمــی شــنوایی گــردد .بــرای کاهــش خطــر از دســت رفتــن شــنوایی،
حجــم صــدا را بــه حــدی تنظیــم نماییــد تــا در محیطهــای کامــا
ســاکت ،شــنوایی واضحــی داشــته باشــید و صــدا را بلندتــر از آن نکنید.
میــزان صــدا را پــس از اینکــه شــروع بــه شــنیدن نمودیــد افزایــش
ندهیــد .گوشهــای شــما میتوانــد در طــی زمــان عــادت نمایــد
بــه نحــوی کــه در طــی زمــان ،صــدای بیــش از حــد بلنــد ،ممکــن
اســت بــه تدریــج معمولــی بــه نظــر برســد .امــا صــدای بلنــد میتوانــد
همچنــان بــرای شــنوایی شــما آســیبزا باشــد.
از افزایــش صــدا بــرای جلوگیــری از ســر و صــدای محیــط
پیرامونــی بپرهیزیــد.
حجــم صــدا را افزایــش ندهیــد تــا صداهــای بیرونــی را
نشــنوید.
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ترکیــب ســرو صــدای بیرونــی و صــدای هدفــون شــما میتوانــد
بــه شــنوایی شــما آســیب بزنــد .هدفونهــای درزگیــری شــده
و یــا از بیــن برنــده ســر و صــدای مزاحــم میتوانــد صــدای
مزاحــم بیرونــی را کاهــش دهــد و بنابرایــن شــما نیــازی بــه
افزایــش حجــم صــدا نداریــد.
اگــر شــما کالم شــخصی را کــه در کنــار شــما بــه طــور معمولی
صحبــت میکنــد ،نمیشــنوید ،حجــم صــدای هدســت را
کاهــش دهیــد .صدایــی کــه ســبب شــنیده نشــدن یــک صحبت
معمولــی میگــردد ،میتوانــد بــه شــنوایی شــما آســیب بزنــد.
حتــی در حالــت هدفونهــای درزگیــری شــده و یا از بیــن برنده
ســر و صــدای پیرامونــی ،شــما بایــد قــادر بــه شــنیدن صحبــت
افــرادی کــه در پیرامــون شــما صحبــت مــی کننــد باشــید.
زمــان گــوش کــردن بــه صــدای بلنــد را کاهــش دهیــد.
هــر چــه زمــان بیشــتر بــرای قــرار گرفتــن شــما در معــرض
صداهــای بلنــد صــرف شــود ،احتمــال بیشــتری وجــود دارد کــه
شــنوایی شــما آســیب ببینــد .هــر چــه صــدا بلندتــر باشــد،
زمــان کمتــری الزم اســت تــا آســیب شــنوایی ایجــاد شــود.
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گــوش کــردن بــه موســیقی بــا هدفــون در
حداکثــر صــدا ،در مــدت  15دقیقــه میتوانــد بــه
طــور دایمــی بــه شــنوایی شــما آســیب برســاند.

اشخاص دارای باتری قلب:

حتــی اگــر شــما بــرای ســاعتهای متمــادی در معــرض
صداهــای کمتــر هــم قــرار داشــته باشــید ،میتوانــد منجــر
بــه آســیب شــنوایی گردد ..اگــر شــما در طــول روز در معرض
صــدای بلنــد دیگــری قــرار داریــد ،زمــان کمتــری میبــرد که
شــنوایی شــما در اثــر صــدای بلنــد هدفونهــا آســیب ببینــد.

وسایل بیسیم نباید در جیب روی سینه حمل گردند.

بــرای اســتفاده ایمــن از این وســیله بــدون محدودیــت زمانی،
همــواره حجــم صدا را در حد کافی پاییــن نگاه دارید به طوری
کــه شــما بتوانیــد گفتگــوی افــراد پیرامــون خــود را بشــنوید.

احتیاط در مورد وسایل پزشکی شخصی
تشعشــع امــواج رادیویــی کــه از ســوی تجهیــزات الکترونیکــی
ســاطع میشــود ،میتوانــد تاثیــر منفــی بــر روی عملکــرد دیگــر
تجهیــزات الکترونیکــی داشــته باشــد و ســبب گــردد کــه دچــار
نقــص عملکــرد شــوند .اگــر چــه ایــن وســیله بــه نحــوی طراحــی
شــده ،آزمــوده شــده و تولیــد شــده اســت کــه بــا قوانیــن حاکــم
بــر تشعشــعات امــواج رادیویــی در کشــورهایی نظیــر ایــاالت
متحــده ،کانــادا ،اتحادیــه اروپــا و ژاپــن در ســازگاری باشــد؛ امــا
فرســتندههای بیســیم و مــدارات الکتریکــی در ایــن وســیله
میتوانــد ســبب تداخــل در دیگــر تجهیــزات الکترونیکــی گــردد.
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همواره موارد احتیاطی زیر را در نظر داشته باشید:
انجمــن تولیدکننــدگان صنعــت ســامت توصیــه میکنــد کــه حداقــل
فاصلــه شــش اینچــی ( 15ســانتی متــر) بایــد میــان یــک وســیله
بیســیم و یــک دســتگاه ضربــان مصنوعــی قلــب حفــظ گــردد تــا
جلــوی تداخــل احتمالــی بــا ایــن دســتگاه گرفتــه شــود.

اگــر شــما بــه هــر دلیلــی مشــکوک هســتید کــه تداخــل در حــال
وقــوع اســت ،فــورا کنســول بــازی را خامــوش نماییــد.

دیگر وسایل پزشکی:

اگرشــما از هرگونــه وســایل پزشــکی شــخصی دیگــری اســتفاده
مینماییــد ،بــا پزشــک خــود تمــاس بگیریــد تــا تعییــن شــود کــه
آیــا اســتفاده از کنســول بــازی در نزدیکــی وســیله پزشــکی خــود بــرای
شــما مناســب اســت یــا خیــر.
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نصب

XBOX ONE
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نصب :XBOX ONE
برای راه اندازی کنسول  XBOXمراحل زیر را انجام دهید.
 -1ابتــدا برچســب ایمنــی کنســول را کــه در ســمت چــپ و جلــوی
کنســول قــرار گرفتــه اســت ،جــدا کنیــد.

 -2فیشهــای  HDMI inو  HDMI outرا در پشــت کنســول پیــدا
کنیــد.
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 -3بــرای اتصــال  XBOX ONEبــه تلویزیــون یــا نمایشــگر تنهــا از
کابــل  HDMIموجــود در جعبــه کنســول اســتفاده نماییــد؛ بدیــن
ترتیــب کــه یــک ســر کابــل  HDMIرا بــه پــورت HDMI out
کنســول و ســر دیگــر کابــل را بــه یکــی از درگاههــای  HDMI inدر
تلویزیــون یــا مانیتــور وصــل کنیــد.
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 -4بــرای اتصــال بــه اینترنــت ،چنانچــه کابــل شــبکه در اختیــار داریــد،
کنســول  XBOX ONEخــود را از طریــق کابــل شــبکه بــه مــودم وصــل
کنیــد؛ در ایــن حالــت ســرعت اینترنــت بهتــر از امــواج  WiFiخواهــد
بــود .بدیــن منظــور یــک ســر کابــل شــبکه را بــه مــودم و ســر دیگــر
آن را بــه پــورت مخصــوص در قســمت ســمت راســت پشــت کنســول
وصــل کنیــد ،تــا ارتبــاط برقــرار شــود .امــا چنانچــه میخواهیــد
کنســول را از طریــق  WiFiبــه مــودم وصــل کنیــد ،در مراحــل بعــد
نحــوه اتصــال را مالحظــه فرماییــد.

 -5بــرای اتصــال کینکــت بــه  XBOX ONEاز کابــل  3متــری
مخصــوص کینکــت کــه در بســته بنــدی کنســول میباشــد ،اســتفاده
نماییــد .دقــت فرماییــد فاصلــه کنســول و کینکــت بیــش از  3متــر
نباشــد.

Gando Service

57

 -6کابــل بــرق را بــه ســوکت ورودی بــرق کــه در پشــت دســتگاه
ســمت چــپ  XBOX ONEقــرار دارد ،متصــل کنیــد .ســپس انتهــای
دیگــر ســیم را بــه آداپتــور و آداپتــور را بــه بــرق متصــل کنیــد.

با فشردن کلید  Aبه فرآیند نصب  XBOX ONEادامه دهید.
 -8مطابق شکل زیر زبان کنسول  XBOX ONEرا انتخاب کنید.
مراحــل نصــب و راهانــدازی دســتگاه بــه پایــان رســید ،اکنــون
میتوانیــد  XBOX ONEخــود را روشــن کــرده و مراحــل نصــب
نرمافــزاری آن را انجــام دهیــد.
 -7بــا فشــردن هــر کــدام از کلیــد هــای ایکــس باکــس روی کنســول و
یــا دســته بــازی ،میتوانیــد دســتگاه را روشــن کنیــد.
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 -9در بخــش تنظیمــات صفحــه نمایــش ،کیفیــت خروجــی تصویــر را
بــا توجــه بــه مشــخصات تلویزیــون میتــوان تنظیــم کــرد.

 -10در صورتــی کــه در مرحلــه چهــارم ،توســط کابــل شــبکه بــه
مــودم و اینترنــت متصــل شــده باشــید کنســول شــما بــدون نیــاز بــه
ایــن قســمت بــه اینترنــت وصــل خواهــد شــد.
امــا در صورتــی کــه میخواهیــد از شــبکه وایرلــس اســتفاده کنیــد،
ابتــدا بایــد نــام شــبکه اینترنــت خــود را از میــان لیســت انتخــاب کــرده
و بــا درج رمــز عبــور بــه مــودم خــود متصــل گردیــد .هنــگام اتصــال
بــه شــبکه مــورد نظرتــان بــا پیغــام  You’re Connectedمواجــه
خواهیــد شــد.
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 -11مطابق شکل زیر کشور مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

 -12زمانــی کــه کنســول شــما بــرای اولیــن بــار روشــن و بــه اینترنــت
متصــل مــی شــود ،حتمــا بایــد کنســول خــود را بروزرســانی کنیــد.
البتــه در دفعــات بعــدی نیــازی بــه ایــن بروزرســانی نیســت.

بعــد از کامــل شــدن بروزرســانی و ری اســتارت میتوانیــد مراحــل
نصــب نرمافــزاری را ادامــه دهیــد.
 -13در قســمت انتخــاب منطقــه زمانــی میبایســت منطقــه زمانــی
خــود را انتخــاب نماییــد.

بعد از کامل شدن بروزرسانی کنسول ری استارت می شود.
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 -14جهــت نصــب و راه انــدازی کینکــت ،بــا جابجــا شــدن در مقابــل
آن در محــدوده دیــد آن قــرار بگیریــد .ســپس تســت صوتــی و ســایر
مراحــل را نیــز بــه ســادگی انجــام دهیــد.
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 -15در مرحلــه مدیریــت انــرژی شــما بــا دو گزینــه مختلــف روبــرو
هســتید کــه میتوانیــد بــا توجــه بــه نیازتــان یکــی از آنهــا را انتخــاب
نماییــد .مــا پیشــنهاد مــی کنیــم حالــت  Save Energyرا کــه در آن
بــرق کمتــری مصــرف مــی شــود انتخــاب نماییــد .البتــه بایــد در نظــر
داشــته باشــید کــه در ایــن حالــت کنســول دیرتــر روشــن مــی شــود
و امــکان روشــن کــردن کنســول بــا فرامیــن صوتــی امــکان پذیــر
نخواهــد بــود .همچنیــن در ایــن حالــت امــکان دانلــود آپدیــت هــا بــه
صــورت خــودکار وجــود نخواهــد داشــت.
گزینــه دیگــر در ایــن مرحلــه ،گزینــه  Instant Onمیباشــد کــه در
ازای مصــرف بــرق بیشــتر کنســول در مــدت زمــان  2ثانیــه بــاال آمــده
و آپدیتهــا بــه صــورت خــودکار نصــب خواهــد شــد.
 -16در آخریــن مرحلــه از نصــب ،یعنــی تنظیمــات مربــوط بــه همــگام
ســازی اطالعــات و الگیــن کــردن  ، XBOX ONEشــما بایــد انتخــاب
کنیــد کــه چــه اطالعاتــی از کنســول شــما بــا اتصــال بــه اینترنــت،
بــا اکانــت شــما همــگام ســازی شــود .در انتهــا بــا وارد کــردن نــام
کاربــری و رمــز عبــور میتوانیــد کار بــا کنســول  XBOX ONEخــود
را آغــاز کنیــد.

Gando Service

61

حسگر کینکت
XBOX ONE
Gando Service

62

روش نصب حسگر کینکت  KINECTبه کنسول XBOX
در ابتــدا توجــه فرماییــد کــه حســگر کینکــت بــه خــودی خــود بــا
کنســول  XBOXســازگار و مرتبــط نیســت .بــرای ایجــاد ارتبــاط بیــن
حســگر کینکــت و کنســول  XBOXبــه آداپتــور کینکــت احتیــاج
داریــد.

راه اندازی آداپتور
.1کابل  USBهمراه کینکت را به درگاه  USBکینکت وصل کنید.
.2کابــل اتصــال حســگر کینکــت را بــه درگاه کینکــت در کنســول
 XBOXمتصــل ســازید.
.3فیــش تغذیــه خروجــی آداپتــور را بــه درگاه ورودی تغذیــه حســگر
کینکــت متصــل کنیــد.
.4سیم برق آداپتور را به پریز برق وصل کنید.

اتصال به کنسول XBOX

.2بــرای دریافــت نتیجــه صحیــح ،مطمئــن شــوید کــه حســگر کینکــت
و آداپتــور آن ،مســتقیما بــر روی دســتگاه کنســول  XBOXقــرار
نداشــته باشــند.
.3در منــوی کنســول  ،XBOXراهنمــا ( )Guideرا بــاز کنیــد و مســیر
زیــر را دنبــال کنیــد:
System > Settings > Kinect & Divices

.1کابــل  USBکینکــت را در پشــت کنســول  XBOXبــه درگاه ســمت
چــپ  USBکــه برچســب  KINECTدارد ،متصــل کنیــد .بــا ایــن کار
حســگر کینکــت بــرای ارتبــاط بــا کنســول  XBOXآمــاده میشــود.

.4گزینــه کینکــت  KINECTرا انتخــاب و دســتورالعملهای نصــب را
دنبــال کنیــد تــا حســگر کینکــت بــا کنســول  XBOXمرتبــط شــود.
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عیبیابی

بــا نصــب آداپتــور کینکــت ،بــه چنــد دلیــل ممکــن اســت حســگر
کینکــت کار نکنــد یــا روشــن نشــود .راه حلهــای زیــر را بــه ترتیــب
امتحــان کنیــد تــا مشــکل برطــرف شــود.
 )1مطمئــن شــوید کــه اســتفاده از حســگر کینکــت در کنســول
 XBOXروشــن باشــد .بدیــن منظــور مســیر زیــر را در کنســول XBOX
دنبــال کنیــد:
System > Settings > Kinect & Divices > Kinect
 )2کنســول  XBOXرا یکبــار خامــوش و روشــن کنیــد .گاهــی اوقــات
بــرای ایجــاد ارتبــاط بیــن حســگر کینکــت و کنســول  ،XBOXبایــد
کنســول را ریاســتارت کــرد .بــرای ایــن کار ،کلیــد پــاور را  5ثانیــه
نگــه داریــد تــا کنســول خامــوش شــود .ســیم تغذیــه کنســول را جــدا
و یــک دقیقــه صبــر کنیــد .پــس از یــک دقیقــه ســیم تغذیــه را مجــددا
وصــل و کنســول  XBOXرا روشــن کنیــد.
 )3اتصــال بیــن حســگر کینکــت و آداپتــور را چــک کنیــد و مطمئــن
شــوید کــه اتصــال بدرســتی برقــرار باشــد.
 )4مطمئــن شــوید کــه حســگر کینکــت و آداپتــور آن ،مســتقیما بــر
روی کنســول  XBOXقــرار نداشــته باشــد.
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 )5بــرای انتقــال اطالعــات حســگر کینکــت بــه کنســول ،XBOX
آداپتــور کینکــت بایــد بــه بــرق متصــل باشــد .تغذیــه آداپتــور را چــک
کنیــد و مطمئــن شــوید  LEDآن روشــن اســت.
 )6پــس از چــک کــردن تغذیــه آداپتــور ،اگــر هنــوز مشــکل تغذیــه
برطــرف نشــده بــود ،تغذیــه آداپتــور را ریســت کنیــد .بدیــن منظــور،
آداپتــور را  10ثانیــه از بــرق بکشــید و ســپس مجــددا بــه بــرق وصــل
کنیــد.
 )7اگــر چــراغ آداپتــور روشــن نیســت ،یعنــی یــا آداپتــور بــه بــرق
وصــل نیســت و یــا کابــل  USBدر کنســول  XBOXبــه درگاه
مخصــوص کینکــت متصــل نیســت .در ایــن حالــت ابتــدا آداپتــور را بــه
پریــز دیگــری وصــل کنیــد ،ســپس اتصــال کابــل  USBبــه کنســول
 XBOXرا چــک کنیــد؛ کابــل  USBبایــد بــه درگاه ســمت چــپ ،کــه
برچســب  KINECTدارد ،متصــل باشــد .و اگــر بازهــم مشــکل حــل
نشــد ،آداپتــور را تعویــض کنیــد.
 )8اگــر چــراغ آداپتــور نارنجــی اســت یعنــی آداپتــور در حــال
اســتندبای و منتظــر دریافــت فرمــان از کنســول  XBOXاســت .در ایــن
حالــت کنســول را بــار دیگــر خامــوش و روشــن کنیــد.
 )9اگــر چــراغ تغذیــه ســفید اســت یعنــی آداپتــور درســت اســت و
سنســور فعــال اســت .ایــن بــار نیــز خامــوش و روشــن کــردن کنســول
میتوانــد مشــکل را برطــرف ســازد.
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وب سایت گاندو سرویس
برای دریافت اطالعات بیشتر،

مشاهده مقاالت ،آشنایی با ترفندها ،پاسخ به سواالت متداول
و دانلود آخرین بارگذاریها
به وب سایت «گاندو سرویس» مراجعه فرمایید
www.GandoService.com

.

اطالعات مورد نیاز خود را در بخش خدمات مشتریان مالحظه فرمایید.
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