DUALSHOCK®4 bagsideknap-tilføjelse
Instruktionsvejledning

CUHYA-0100

Forholdsregler
Før du bruger dette produkt, bør du læse denne brugervejledning og eventuelle vejledninger til kompatibel hardware
omhyggeligt. Gem vejledningen til senere brug. For hjælp til dette produkt, besøg playstation.com/get-help/.

Sikkerhed
 old produktet uden for små børns rækkevidde. Små børn kan sluge små dele, hvilket kan forårsage skade på barnet
H
eller produktet.
• Du må ikke berøre produktet med våde hænder.
• Kontroller, at der ikke er støv eller fremmedlegemer i portene, når du tilslutter dette produkt til din
trådløse controller.

Brug og håndtering
•
•
•
•
•
•
•

Brug kun dette produkt med en trådløs DUALSHOCK®4-controller.
Lad ikke andre metalgenstande komme i kontakt med portene.
Placer ikke andre objekter oven på produktet. Stil dig ikke oven på produktet.
Undgå at kaste eller tabe produktet eller på anden måde udsætte det for kraftige fysiske stød.
Placer ikke produktet på overflader, som er ustabile, vipper eller vibrerer.
Undlad at skille produktet ad eller ændre det.
Følg instruktionerne herunder for at beskytte produktets yderside mod slidskader og misfarvning.
– Tør med en blød, tør klud.
– Placer ikke gummi- eller vinylmaterialer på produktets yderside i længere tid.
– Brug ikke opløsningsmidler eller andre kemikalier. Undlad at tørre med en kemisk behandlet rengøringsklud.

Opbevaringsforhold
•
•
•

Udsæt ikke produktet for støv, røg eller damp.
Produktet må ikke udsættes for høje temperaturer, høj luftfugtighed eller direkte sollys.
Du må ikke lade væsker eller små partikler komme ind i produktet.

Navne på dele
Bagsideknap
Skærm

Bagsideknap
Skærmknap
Stereo headset-udgang
Udvidelsesstik
Stik til stereo-headset
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Kom godt i gang
DUALSHOCK®4 bagsideknap-tilføjelsen tilføjer to ekstra knapper på bagsiden af din trådløse DUALSHOCK®4 controller,
hvilket lader ubrugte fingre komme med i spillet.
Du kan programmere disse ekstra knapper, hvilket gør det muligt for dig at personliggøre din opsætning og få fordelen
af vigtig kontrol lige ved fingerspidserne. Hver gemt tildeling kaldes en profil.

Før du tilslutter:
Følg disse vejledninger nøje for at undgå at skade portene på DUALSHOCK®4 bagsideknap-tilføjelsen og den trådløse
DUALSHOCK®4-controller.
• Sluk dit PlayStation®4-system, eller sæt det i pausetilstand, før du slutter tilføjelsen til din trådløse DUALSHOCK®4controller. Hvis du lader dit system være tændt, så forbinder din controller muligvis ikke ordentligt med tilføjelsen.
• Endvidere skal din controller allerede være parret med dit PS4™-system.
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Hold bagsideknap-tilføjelsen med din tommelfinger bag stikket til stereo-headsettet.

Hold tilføjelsens stik til stereo-headset og controllerens stereo-headset-udgang ud for hinanden,
og tryk tilføjelsen godt til mod controlleren, for at sætte den fast.
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Tænd

1
2

Tryk på p (PS)-knappen for at tænde din controller.
Klik på skærmknappen på tilføjelsen. Standardprofilen (P1) vises på skærmen.

x1
Oprettelse af profiler
Du kan gemme op til 3 forskellige profiler (knaptildelinger). Standardprofilerne er som følger:

Standardprofiler
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Tilpas en profil

1

Hold skærmknappen nede i 1 sekund for at tilgå programmeringstilstand.
Profilnummeret på midten af skærmen blinker for at lade dig vide, at du er i programmeringstilstand.
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Tryk på bagsideknapperne for at vælge mellem de tilgængelige knaptildelinger.
Tryk og hold en bagsideknap inde for at rulle ned gennem de mulige tildelinger for
den bagsideknap.
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Klik på skærmknappen én gang for at afslutte programmeringstilstand og gemme din profil.

x1
Hvis du ønsker at oprette en ny profil, skal du klikke på skærmen én gang for at starte programmeringstilstanden igen
og klikke to gange for at programmere den næste profil.

Tip!
•
•
•

I programmeringstilstand slukker skærmen automatisk efter 10 sekunders inaktivitet.
Når du ikke er i programmeringstilstand, slukker skærmen efter 3 sekunders inaktivitet.
Alle tilpassede tildelinger oprettet i PS4™-systemindstillinger gælder også for tilføjelsen.
 indikerer, at ingen knap er tildelt. Når du tildeler begge bagsideknapper i en profil til , vil den profil være
skjult, når du ikke er i programmeringstilstand.
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Begynd forfra
Hvis du ønsker at nulstille din tilføjelse til fabriksindstillingerne, skal du trykke og holde den venstre bagsideknap,
højre bagsideknap og skærmknappen nede på samme tid. Når nulstillingsikonet vises på skærmen, skal du fortsætte
med at holde knapperne nede i 5 sekunder. Når KHJL vises, er nulstillingen fuldført.
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Specifikationer

⎓

Indgangseffekt
3,2 V
100 mA
Ydre dimensioner
Ca. 101,2 x 4,5 x 39,4 mm
(ekskl. fremstående dele)
(bredde × højde × dybde)
Vægt
Ca. 26,2 g
Skærm
4.096 pixel OLED-SKÆRM
Driftstemperatur
5 °C til 35 °C
Design og specifikationer kan blive ændret uden varsel.

BEGRÆNSET GARANTI
Dette produkt er dækket i 12 måneder fra købsdatoen af producentens garanti. Find flere oplysninger på garantibeviset,
der fulgte med PS4™-pakken.
Dette produkt er fremstillet for Sony Interactive Entertainment LLC, 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404,
United States of America.
Importeret til Europa og distribueret af Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street,
London, W1F 7LP, Storbritannien.
Den autoriserede repræsentant for udstedelse og overholdelse af overensstemmelseserklæringer er Sony Interactive
Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien.
Fremstillet i Kina.
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Når du ser dette symbol på vores indpakning eller på et af vores elektriske produkter, indikerer det, at det
pågældende produkt ikke bør smides væk som almindeligt husholdningsaffald i EU, Tyrkiet eller andre lande med
affaldssortering. Du kan sikre korrekt behandling af dit affald ved at indlevere det til et autorisereret indsamlingsanlæg
i overensstemmelse med gældende lovgivning eller krav. Kasserede elektriske produkter og batterier kan også
indleveres gratis til forhandlere ved køb af et nyt produkt af samme type. Visse større forhandlere i EU tager desuden
imod kasserede elektriske produkter gratis. Spørg din lokale forhandler, om denne tjeneste er tilgængelig for de
produkter, som du ønsker at kassere. På denne måde hjælper du gennem korrekt behandling og kassering af elektrisk
affald med at bevare naturens ressourcer og forbedre standarder for miljøbeskyttelse.
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“ ”, “PlayStation”, “
”, “DUALSHOCK” and “PlayStation Shapes Logo” are registered trademarks or trademarks
of Sony Interactive Entertainment Inc.
“

” is a registered trademark of Sony Corporation.

© 2019 Sony Interactive Entertainment Europe Limited. All rights reserved.

