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Használati útmutató
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Elővigyázatossági intézkedések
A termék használata előtt figyelmesen olvasd el az útmutatót és a kompatibilis hardverek útmutatóit.  
Őrizd meg az útmutatókat, hogy később is belelapozhass. A termékkel kapcsolatos segítségért látogass  
el a playstation.com/get-help/ oldalra.

Biztonság
A terméket tartsuk távol kisgyermekektől. A kisgyermekek lenyelhetik a kisebb alkatrészeket, ami sérüléshez vagy  
a termék meghibásodásához vezethet.
• Ne érj hozzá a termékhez nedves kézzel.
•  Ellenőrizd, hogy nincs-e por vagy más idegen tárgy a csatlakozókon a kábelek vezeték nélküli vezérlőhöz  

való csatlakoztatásakor.

Használat és kezelés
• A terméket csak a DUALSHOCK®4 vezeték nélküli vezérlővel használd.
• Ügyelj arra, hogy semmilyen más fém tárgy ne érintkezzen a csatlakozókkal.
• Ne helyezz semmilyen tárgyat a termékre. Ne állj rá a termékre.
• Ne dobáld és ne ejtsd le a terméket, és ügyelj rá, hogy ne érje más erős fizikai behatás sem.
• Ne helyezd a terméket instabil, ferde, vagy rázkódásnak kitett felületre.
• A terméket ne szereljük szét, és ne módosítsuk.
•  Az alábbi utasítások követésével elkerülheted a termék külső burkolatának károsodását és elszíneződését.

– Puha, száraz kendővel töröld át.
–  Ne tárolj a termék külső felületén huzamosabb ideig gumi vagy PVC tárgyakat.
–  A tisztításhoz ne használj oldószert vagy más vegyszert. Ne töröld le a terméket vegyszerrel kezelt törlőkendővel.

Tárolási feltételek
• Ne tedd ki a terméket pornak, füstnek vagy gőznek.
• Ne tedd ki a terméket magas hőmérsékletnek, magas páratartalomnak vagy közvetlen napfénynek.
• Folyadék és apró szilárd tárgyak ne kerüljenek a termék belsejébe.

Alkatrészek megnevezései

Bővítőcsatlakozó

Sztereó headset dugasza

Hátsó gomb
Képernyő

Hátsó gomb

Sztereó headset csatlakozója

Képernyő gomb
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Az első lépések
A DUALSHOCK®4 hátsógomb-tartozékkal további két gombot adhatsz hozzá a DUALSHOCK®4 vezeték nélküli vezérlő 
hátsó részéhez, így az eddig pihenő ujjaid is részt vehetnek a játékban. 
A gombok beprogramozásával személyre szabhatod beállításaidat, és egyetlen mozdulattal vezérelheted  
a legfontosabb dolgokat. Az elmentett gombkiosztást profilnak hívjuk.

Csatlakozás előtt:
Figyelmesen kövesd az alábbi utasításokat, hogy a DUALSHOCK®4 hátsógomb-tartozék és a DUALSHOCK®4 vezeték 
nélküli vezérlő csatlakozásai se hibásodjanak meg.
•  Mielőtt a tartozékot csatlakoztatnád a DUALSHOCK®4 vezeték nélküli vezérlőhöz, kapcsold ki a PlayStation®4 

rendszert vagy állítsd pihenő üzemmódra. Ha bekapcsolva marad a rendszer, elképzelhető, hogy a vezérlő nem fog 
megfelelően csatlakozni a hátsógomb-tartozékhoz.

• Fontos, hogy a vezérlő már csatlakoztatva legyen a PS4™ rendszerhez.

1 Fogd meg a hátsógomb-tartozékot, úgy, hogy a hüvelykujjad a sztereó headset dugasza  
mögött legyen. 

2 Illeszd össze a tartozék sztereó headset és a vezérlő sztereó headset dugaszát, majd az egészet nyomd 
össze a vezérlő irányában a csatlakoztatáshoz. 

HU
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Bekapcsolás

1 A bekapcsolásához nyomd meg a p (PS) gombot a vezérlőn.

2 A tartozékon nyomd meg a képernyő gombot. A képernyőn megjelenik az alapértelmezett profil (P1).

Profil létrehozása
Akár 3 különböző profilt is szerezhetsz (gombkiosztás). Az alapértelmezett profilok a következők:

Alapértelmezett profilok

Profil személyre szabása

1 A programozás üzemmódhoz tartsd lenyomva 1 mp-ig a képernyő gombot.
A képernyő közepén megjelenik a profilszám, innen tudhatod, hogy a programozás üzemmódban vagy.

x1

1 mp

H JP1

1 mp

LK P2

1 mp

QE P3

1 mp
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2 A hátsó gombok megnyomásával válassz az elérhető gombkiosztások közül.  
Az adott hátsó gomb lehetséges kiosztásainak megtekintéséért tartsd lenyomva a hátsó gombot.

3 A profil elmentéséhez és a programozásból való kilépéshez nyomd meg a képernyő gombot. 

Egy másik profil létrehozásához nyomd meg a képernyő gombot egyszer, így visszalépsz a programozás üzemmódba, 
majd a következő profil beprogramozásához nyomd meg kétszer. 

 Tippek 
•  Programozó üzemmódban a képernyő 10 másodperc inaktivitás után kikapcsol. Ha nem programozó üzemmódban 

van, a képernyő 3 másodperc inaktivitás után kikapcsol. 
•  A PS4™ rendszerrel végzett személyre szabott gombkiosztások a tartozékra is vonatkoznak. 
•  A  jel azt jelenti, hogy a gombokat még nem osztották ki. Ha egy profilban mindkét hátsó gombhoz másodperc 

 jelet osztasz ki, a programozó üzemmódon kívül az a profil nem fog megjelenni. 

1 mp

JK P1

x1
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Újrakezdés
Ha szeretnéd visszaállítani az alapértelmezett profilokat, nyomd le és tartsd lenyomva egyszerre a bal hátsó gombot, 
jobb hátsó gombot és a képernyő gombot. Ha a képernyőn megjelenik a visszaállítás  ikonja, tartsd lenyomva  
a gombokat további 5 mp-ig. Ha megjelenik a KHJL ikon, a visszaállítás befejeződött.

Műszaki adatok
Névleges bemenő teljesítmény 3,2 V ⎓ 100 mA
Külső méret Kb. 101,2×4,5×39,4 mm 
(kiálló részek nélkül) (szélesség×magasság×mélység)
Súly Kb. 26,2 g
Képernyő 4,096 pixeles OLED képernyő
Üzemi hőmérséklet 5 °C és 35 °C között
A kialakítás és a műszaki adatok bejelentés nélkül változhatnak.

GARANCIANYILATKOZAT
A termékre a vásárlástól számított 12 hónapos gyártói garancia vonatkozik. További részletekért tekintse meg a PS4™ 
csomagjában található garanciát.

Ez a termék a Sony Interactive Entertainment LLC, 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404,  
Amerikai Egyesült Államok – számára készült.

Európába importálja és forgalmazza: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, 
London, W1F 7LP, Egyesült Királyság.

A Megfelelőségi nyilatkozat kiadásának és birtoklásának meghatalmazott képviselője a Sony Interactive Entertainment 
Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Egyesült Királyság.

Készült Kínában.

5 mp

H KP2
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Ha ezt a jelet látod bármely elektromos termékünkön vagy annak csomagolásán, az azt jelenti, hogy az adott 
elektromos eszközt nem szabad háztartási hulladékként kezelni az EU, Törökország, illetve más olyan országok 
területén, ahol rendelkezésre áll az elkülönített gyűjtés lehetősége. A megfelelő hulladékkezelés érdekében 
hivatalos gyűjtőhelyen, az alkalmazandó jogszabályok vagy követelmények betartása mellett add le őket. Azonos 
típusú termékek vásárlása esetén a feleslegessé váló elektromos eszközök és akkumulátorok ingyenesen leadhatók 
a viszonteladóknál. Az EU országaiban a nagyobb viszonteladók ráadásul a feleslegessé vált kisebb elektromos 
eszközöket is ingyenesen átvehetik. Érdeklődj a helyi viszonteladónál, hogy a szolgáltatás elérhető-e az általad leadni 
kívánt termék esetében. Ha így teszel, elősegíted a természeti kincsek megóvását és az elektronikus eszközökre 
vonatkozó környezetvédelmi tevékenységek színvonalának javulását.

HU
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