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Varotoimet
Lue ennen tuotteen käyttöä huolellisesti tämän tuotteen sekä sen kanssa käytettävien laitteiden käyttöohjeet. Säilytä 
ohjeet tulevaa tarvetta varten. Jos tarvitset apua tuotteen kanssa, mene osoitteeseen playstation.com/get-help/.

Turvallisuus
 Pidä tuote poissa pienten lasten ulottuvilta. Pienet lapset saattavat niellä pienikokoisia osia, mikä saattaa aiheuttaa 
vammoja tai tuotteen vaurioitumisen.
• Älä koske tuotteeseen märin käsin.
•  Kun liität tämän tuotteen langattomaan ohjaimeen, tarkista, että liittimissä ei ole pölyä tai vierasesineitä.

Käyttö ja käsittely
• Käytä tätä tuotetta vain langattoman DUALSHOCK®4-ohjaimen kanssa.
• Älä anna muiden metalliesineiden koskettaa liittimiä.
• Älä aseta mitään tuotteen päälle. Älä seiso tuotteen päällä.
• Älä heitä tai pudota tuotetta tai altista sitä koville iskuille.
• Älä aseta tuotetta epävakaille, kalteville tai täriseville pinnoille.
• Älä pura tai muokkaa tuotetta.
•  Noudattamalla alla olevia ohjeita ehkäiset tuotteen ulkopintojen kulumista ja väripintojen haalistumista.

– Pyyhi pehmeällä, kuivalla liinalla.
–  Älä pidä tuotteen ulkopintaa pitkään kosketuksissa kumi- tai vinyylimateriaalien kanssa.
–  Älä käytä liuottimia tai muita kemikaaleja. Älä pyyhi tuotteen pintoja kemiallisesti käsitellyllä puhdistusliinalla.

Säilytysolosuhteet
• Älä altista tuotetta pölylle, savulle tai höyrylle.
• Älä säilytä tuotetta kuumissa tai kosteissa tiloissa tai suorassa auringonvalossa.
• Tuotteen sisään ei saa päästä nestettä tai pieniä hiukkasia.

Osien nimet

Lisäosaliitin

Stereokuulokeliitin

Takanäppäin
Näyttö

Takanäppäin

Stereokuulokeliitäntä

Näytön näppäin
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Aloittaminen
DUALSHOCK®4-ohjaimen takanäppäinsovitin tuo kaksi lisänäppäintä langattoman DUALSHOCK®4-ohjaimen taakse, 
jolloin voit käyttää pelatessasi aiemmin vapaita sormia. 
Voit ohjelmoida lisänäppäimiin haluamiasi toimintoja, jotta tärkeät komennot ovat kätesi ulottuvilla. Tallennettuja 
näppäinkomentoja kutsutaan profiileiksi.

Ennen liittämistä:
Noudata tarkasti näitä ohjeita, jotta vältät DUALSHOCK®4-takanäppäinsovittimen ja langattoman DUALSHOCK®4-
ohjaimen liitinten vaurioitumisen.
•  Sulje PlayStation®4-järjestelmä tai aseta se lepotilaan ennen kuin liität sovittimen langattomaan 

DUALSHOCK®4-ohjaimeen. Jos järjestelmä on käynnissä, ohjain ei välttämättä muodosta kunnollista yhteyttä 
takanäppäinsovittimeen.

• Ohjaimen on jo oltava yhdistettynä PS4™-järjestelmään.

1 Ota takanäppäinsovitin käteesi niin, että peukalosi on stereokuulokeliittimen takana. 

2 Kohdista sovittimen stereokuulokeliitin ohjaimen stereokuulokeliitäntään ja paina sovitin  
kiinni ohjaimeen. 

FI
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Virrankäynnistys

1 Kytke ohjaimeen virta painamalla sen p (PS) -näppäintä.

2 Paina sovittimen näytön näppäintä. Oletusprofiili (P1) ilmestyy näytölle.

Profiilien luominen
Voit tallentaa jopa kolme erilaista profiilia (näppäinkomentoa). Oletusprofiilit ovat seuraavat:

Oletusprofiilit

Profiilin muokkaaminen

1 Siirry ohjelmointitilaan painamalla näytön näppäintä sekunnin ajan.
Näytön keskellä oleva vilkkuva profiilin numero kertoo, että olet ohjelmointitilassa.
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2 Valitse haluttu komento saatavilla olevista näppäinkomennoista painamalla takanäppäimiä.  
Selaa saatavilla olevia takanäppäinkomentoja painamalla pitkään kutakin takanäppäintä.

3 Poistu ohjelmointitilasta ja tallenna profiili painamalla kerran näytön näppäintä. 

Jos haluat luoda toisen profiilin, siirry ohjelmointitilaan uudelleen painamalla näytön näppäintä kerran. Paina sitten 
näppäintä kahdesti, niin siirryt seuraavan profiilin ohjelmointiin. 

 Vinkkejä
•  Näyttö kytkeytyy ohjelmointitilassa pois päältä, kun se on ollut 10 sekuntia poissa käytöstä. Kun ohjelmointitila  

ei ole käytössä, näyttö kytkeytyy pois päältä kolmen sekunnin kuluttua. 
•  Kaikki PS4™-järjestelmän asetuksissa mukautetut näppäinkomennot toimivat myös sovittimessa. 
•   tarkoittaa, että näppäinkomentoa ei ole valittu. Kun valitset molempiin näppäinkomentoihin , profiili 

piilotetaan, kun et ole ohjelmointitilassa. 
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Aloittaminen alusta
Jos haluat nollata sovittimen oletusprofiileihin, pidä vasenta ja oikeaa takanäppäintä ja näytön näppäintä samaan 
aikaan painettuna. Kun nollauskuvake  ilmestyy näytölle, pidä näppäimiä painettuna vielä viiden sekunnin ajan.  
Kun näytölle ilmestyy KHJL, nollaus on valmis.

Tekniset tiedot
Nimellistulovirta 3,2 V ⎓ 100 mA
Ulkoiset mitat Noin 101,2 x 4,5 x 39,4 mm 
(ei sisällä kauimmas ulottuvia yksittäisiä osia) (leveys × korkeus × syvyys)
Paino Noin 26,2 g
Näyttö 4096 pikselin OLED-näyttö
Käyttölämpötila lämpötilojen 5 °C ja 35 °C väliltä
Ominaisuuksiin voidaan tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta.

TAKUU
Tällä tuotteella on 12 kuukauden valmistajan takuu ostopäivästä. Täydet tiedot löytyvät PS4™-paketin mukana tulleista 
takuutiedoista.

Tämän tuotteen valmistuttaja on Sony Interactive Entertainment LLC, 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404, 
United States of America.

Tuotteen maahantuonnista Eurooppaan ja jakelusta vastaa Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great 
Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

Vaatimustenmukaisuusvakuutusten antamisesta ja säilyttämisestä vastaa Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

Valmistettu Kiinassa.
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Tämä symboli sähkölaitteessa tai sen pakkauksessa ilmaisee, että kyseistä sähkölaitetta ei saa hävittää normaalina 
talousjätteenä EU-alueella, Turkissa tai muissa maissa, joissa on jätteen lajittelujärjestelmiä käytössä. Jotta 
sähkölaitteen tai akun jätteenkäsittely tapahtuu oikein, toimita se asianmukaiseen keräyspisteeseen paikallisten 
lakien ja säädösten mukaisesti. Käytetty sähkölaite ja akku voidaan myös palauttaa maksutta jälleenmyyjälle 
samantyyppisen uuden sähkölaitteen ostamisen yhteydessä. EU-maissa suuret jälleenmyyjät voivat myös ottaa pieniä 
käytettyjä sähkölaitteita vastaan jätteenä maksutta. Tarkista näiden palvelujen saatavuus paikalliselta jälleenmyyjältä. 
Hävittämällä sähköjätteet näin autat säästämään luonnonvaroja ja tuet sähkölaitteiden käsittelyyn ja hävittämiseen 
liittyviä ympäristöstandardeja.

FI



“ ”, “PlayStation”, “ ”, “DUALSHOCK” and “PlayStation Shapes Logo” are registered trademarks or trademarks  
of Sony Interactive Entertainment Inc. 

“ ” is a registered trademark of Sony Corporation.
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