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Návod k použití
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Bezpečnostní opatření
Před použitím tohoto produktu si důkladně přečtěte tuto příručku a všechny příručky ke kompatibilnímu hardwaru. 
Pokyny si uschovejte pro budoucí použití. Potřebujete-li získat radu ohledně tohoto produktu, navštivte web 
playstation.com/get-help/.

Bezpečnost
 Produkt udržujte mimo dosah malých dětí. Malé děti mohou spolknout malé části, což může vést k jejich zranění nebo 
poškození produktu.
• Nedotýkejte se produktu mokrýma rukama.
•  Při zapojování produktu k bezdrátovému ovladači zkontrolujte, zda není na konektorech prach nebo  

cizorodý předmět.

Používání a manipulace
• Tento produkt používejte pouze s bezdrátovým ovladačem DUALSHOCK®4.
• Zamezte, aby konektory přišly do styku s jakýmikoli jinými kovovými předměty.
• Nepokládejte na produkt žádné předměty. Nestoupejte na produkt.
• Neházejte s produktem, neupusťte jej ani jej jinak nevystavujte silnému fyzickému působení.
• Neumisťujte produkt na povrchy, které jsou nestabilní, naklánějí se nebo podléhají vibracím.
• Produkt je zakázáno rozebírat nebo modifikovat.
•  Dodržováním následujících pokynů pomůžete chránit vnější povrch produktu před opotřebením či ztrátou barvy.

– Otírejte jej měkkým suchým hadříkem.
–  Nenechávejte na produktu po delší dobu položené jakékoli předměty z gumy nebo vinylu.
–  Nepoužívejte rozpouštědla ani jiné chemikálie. Neotírejte chemicky ošetřeným čisticím hadříkem.

Podmínky uskladnění
• Nevystavujte produkt prachu, kouři nebo páře.
• Produkt nevystavujte vysokým teplotám, vysoké vlhkosti nebo přímému slunečnímu záření.
• Do produktu by se neměly dostat kapaliny nebo drobné částečky.

Názvy součástí

Konektor rozšíření

Konektor stereosluchátek

Zadní tlačítko
Obrazovka

Zadní tlačítko

Zástrčka stereosluchátek

Tlačítko obrazovky
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Začínáme
Nástavec zadního tlačítka DUALSHOCK®4 přidává na zadní stranu bezdrátového ovladače DUALSHOCK®4 dvě tlačítka 
navíc, což vám umožní využít prsty, které při hraní zrovna nic nedělají. 
Tato tlačítka navíc můžete naprogramovat a upravit si s nimi svou sestavu. Díky důležitým ovládacím prvkům na dosah 
prstů získáte výhodu. Každé uložené přiřazení se nazývá profil.

Před připojením:
Postupujte pečlivě podle těchto pokynů, vyhnete se tak poškození konektorů na nástavci zadního tlačítka DUALSHOCK®4 
a na bezdrátovém ovladači DUALSHOCK®4.
•  Vypněte svůj systém PlayStation®4 nebo jej přepněte do režimu odpočinku a až poté připojte nástavec  

k bezdrátovému ovladači DUALSHOCK®4. Pokud necháte systém zapnutý, váš ovladač se nemusí správně připojit  
k nástavci zadního tlačítka.

• Váš ovladač musí být již také spárován s vaším systémem PS4™.

1 Palcem podržte nástavec zadního tlačítka za konektorem stereosluchátek. 

2 Až zarovnáte konektor stereosluchátek se zástrčkou stereosluchátek na ovladači, pevně zatlačte 
nástavec směrem k ovladači a zastrčte jej do něj. 

CS
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Spuštění

1 Stisknutím tlačítka p (PS) zapněte svůj ovladač.

2 Stiskněte tlačítko obrazovky na nástavci. Na obrazovce se zobrazí výchozí profil (P1).

Tvorba profilů
Můžete mít uložené až 3 různé profily (přiřazená tlačítka). Výchozí profily jsou nastaveny následovně:

Výchozí profily

Úprava profilu

1 Stiskněte tlačítko obrazovky a podržte jej na jednu sekundu. Spustí se programovací režim.
Uprostřed obrazovky zabliká číslo profilu, což slouží jako indikátor, že se nacházíte v programovacím režimu.

x1
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2 Stiskněte zadní tlačítka a vyberte si z dostupných možností nastavení.  
Stiskněte a podržte zadní tlačítko a projděte si různé možnosti přiřazení pro zadní tlačítko.

3 Stiskněte jednou tlačítko obrazovky, abyste opustili programovací režim a uložili svůj profil. 

Chcete-li vytvořit další profil, znovu jednou stiskněte tlačítko obrazovky a aktivujte programovací režim.  
Poté ho stiskněte dvakrát a naprogramujte další profil. 

 Tipy 
•  V programovacím režimu se obrazovka sama vypne po 10 sekundách nečinnosti. Mimo programovací režim  

se obrazovka sama vypne po 3 sekundách nečinnosti. 
•  Jakákoli vlastní nastavení tlačítek provedená v systému PS4™ se aplikují i na nástavec. 
•   značí, že není přiřazeno žádné tlačítko Pokud k oběma zadním tlačítkům v rámci jednoho profilu přiřadíte , 

profil bude mimo programovací režim skrytý. 

1 s
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Zpět na začátek
Přejete-li si resetovat profily nástavce zpět do továrního nastavení, současně stiskněte a podržte levé zadní tlačítko, 
pravé zadní tlačítko a tlačítko obrazovky. Až se na obrazovce zobrazí ikona resetu , tlačítka držte stisknutá dalších  
5 sekund. Až se zobrazí KHJL, reset byl dokončen.

Specifikace
Vstupní jmenovitý výkon 3,2 V ⎓ 100 mA
Vnější rozměry Přibl. 101,2 x 4,5 x 39,4 mm 
(vyjma vystupujících částí) (šířka x výška x hloubka)
Hmotnost Přibl. 26,2 g
Obrazovka Displej OLED se 4 096 pixely
Provozní teplota 5 °C až 35 °C
Konstrukce a specifikace mohou být změněny bez upozornění.

ZÁRUKA
Na tento výrobek se vztahuje záruka výrobce na dobu 12 měsíců od data zakoupení výrobku. Úplné informace naleznete  
v záruce obsažené v balení systému PS4™.

Tento produkt byl vyroben pro společnost Sony Interactive Entertainment LLC, 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo,  
CA 94404, Spojené státy americké.

Import do Evropy a distribuci zajišťuje společnost Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough 
Street, Londýn, W1F 7LP, Spojené království.

Autorizovaný zástupce pro vydávání a dodržování Prohlášení o shodě je společnost Sony Interactive Entertainment 
Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Spojene kralovstvi.

Vyrobeno v Číně.
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Pokud je na kterémkoli z našich elektrických produktů či balení uveden tento symbol, znamená to, že odpovídající 
elektrický produkt by v EU, Turecku či jiných zemích, kde jsou k dispozici systémy sběru tříděného odpadu, neměl být 
likvidován spolu s běžným domácím odpadem. Aby bylo možné zajistit správné nakládání s odpadem, provádějte 
laskavě jejich likvidaci přes autorizované sběrné místo v souladu s veškerými platnými místními právními předpisy 
a požadavky. Elektrické výrobky a baterie můžete také nechat zlikvidovat zdarma prodejcem při zakoupení nového 
výrobku stejného typu. V zemích EU je možné, že větší prodejci budou přijímat malé elektronické výrobky k likvidaci 
zdarma. Obraťte se na místního prodejce, který vám poskytne informace o dostupnosti této služby pro různé výrobky. 
Budete-li tento postup respektovat, pomůžete tím chránit přírodní zdroje a zlepšovat standardy ochrany životního 
prostředí v souvislosti se zpracováním a likvidací elektrických odpadů.

CS
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