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DUALSHOCK®4 артқы түйме тіркемесі
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық
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Сақтық шаралары
Бұл өнімді қолданбас бұрын осы нұсқаулықты және үйлесімді аппараттық құралға арналған нұсқаулықтарды 
мұқият оқып шығыңыз. Нұсқауларды келешекте пайдалану үшін сақтап қойыңыз. Осы өнімге қатысты көмек алу 
үшін playstation.com/get-help/ сайтына кіріңіз.

Қауіпсіздік
Бұл өнімді балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Кішкентай балалар шағын бөліктерін жұтып қоюы, ал бұл 
жарақат алуға немесе өнімнің зақымдалуына себеп мүмкін.
• Өнімді ылғал қолыңызбен ұстамаңыз.
•  Бұл өнімді сымсыз басқару құралына жалғаған кезде, коннекторларында шаңның немесе бөгде заттардың 

жоқтығын тексеріңіз.
Пайдалану және ұстау
• Бұл өнімді тек DUALSHOCK®4 сымсыз басқару құралымен пайдаланыңыз.
• Коннекторлардың кез келген басқа металл заттармен түйісуіне жол бермеңіз.
• Өнімнің үстіне ешқандай зат қоймаңыз. Өнімнің үстіне мінбеңіз.
•  Өнімді лақтырмаңыз немесе түсіріп алмаңыз, не болмаса басқаша жолмен қатты физикалық  

әсерге ұшыратпаңыз.
• Өнімді тұрақсыз, еңкейген немесе дірілдейтін беткейлерге қоймаңыз.
• Өнімді ешқашан бөлшектемеңіз немесе өзгертпеңіз.
•  Өнімнің сыртқы жағын нашарлаудан немесе түссізденуден қорғауға көмектесу үшін төмендегі  

нұсқауларды орындаңыз.
– Жұмсақ, құрғақ матамен сүртіңіз.
–  Өнімнің сыртқы жағына ұзақ уақыт бойына резеңке немесе винил материалдарды қоймаңыз.
–  Еріткіштерді немесе басқа химиялық реагенттерді қолданбаңыз. Химикаттармен өңделген  

матамен сүртпеңіз.
Сақтау шарттары
• Өнімді шаңға, түтінге немесе буға шығармаңыз.
• Өнімді жоғары температураға, қатты ылғалдыққа немесе тікелей күн сәулесіне шығармаңыз.
• Өнімдерді бірегей қаптамасында, қышқылдар мен сілтілерден алыс қараңғы, құрғақ, таза, жақсы желдетілетін  
 жерде сақтау керек.
• Өнімнің ішіне сұйықтықтың немесе шағын бөлшектердің енуіне жол бермеңіз.

Бөлшек атаулары

Кеңейтім коннекторы

Стерео гарнитура ашасы

Артқы түйме
Экран

Артқы түйме

Стерео гарнитура ұяшығы

Экран түймесі
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Пайдалануға дайындау
DUALSHOCK®4 артқы түймесінің тіркемесі DUALSHOCK®4 сымсыз басқару құралына екі қосымша түйме қосып, 
пайдаланылмайтын саусақтарыңызды ойында пайдалануға мүмкіндік береді. 
Бұл қосымша түймелерді бағдарламалауға болады, сонда ол орнатылған баптауларды бейімдеуге және саусақтың 
ұштарымен маңызды басқару элементтеріне қол жеткізуге мүмкіндік береді. Әрбір сақталған тағайындау профиль 
деп аталады.

Жалғау алдында:
DUALSHOCK®4 артқы түйме тіркемесі мен DUALSHOCK®4 сымсыз басқару құралындағы коннекторларды 
зақымдап алмас үшін төмендегі нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
•  PlayStation®4 жүйесін өшіріңіз немесе тіркемені DUALSHOCK®4 сымсыз басқару құралына жалғамас бұрын 

оны тынығу режиміне қойыңыз. Жүйені қосулы қалдырсаңыз, басқару құралы артқы түйме тіркемесіне дұрыс 
жалғанбауы мүмкін.

• Сондай-ақ басқару құралы PS4™ жүйесімен жұпталып қойған болу керек.

1 Бас бармағыңызбен стерео гарнитура ашасының артқы жағындағы артқы түйме  
тіркемесін ұстаңыз. 

2 Тіркеменің стерео гарнитура ұяшығымен және тураланған контроллердің стерео гарнитура 
ұяшығымен тіркемені салу үшін контроллерге қарай жайлап итеріңіз. 

KZ
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Қуатты қосу

1 Басқару құралын қосу үшін p (PS) түймесін басыңыз.

2 Тіркемедегі экран түймесін басыңыз. Әдепкі профиль (P1) экранда көрсетіледі.

Профильдер жасау
3 түрлі профильге дейін (түймені тағайындау) сақтауға болады. Әдепкі профильдер мынадай:

Әдепкі профильдер

Профильді бейімдеу

1 Бағдарламалау режиміне кіру үшін экран түймесін 1 секунд басып тұрыңыз.
Экранның ортасындағы профиль саны жыпылықтап, сіздің бағдарламалау режимінде екеніңізді көрсетеді.

x1

1 сек

H JP1

1 сек

LK P2

1 сек

QE P3

1 сек

H J
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2 Қолжетімді түйме тағайындауларының бірін таңдау үшін артқы түймелерді басыңыз.  
Сол артқы түймеге арналған ықтимал тағайындаулар бойынша айналдырып жүру үшін артқы 
түймені басып тұрыңыз.

3 Бағдарламалау режимінен шығу және профильді сақтау үшін экран түймесін бір рет басыңыз. 

Басқа профильді жасағыңыз келсе, қайтадан бағдарламалау режиміне кіру үшін экран түймесін бір рет басыңыз, 
одан кейін келесі профильді бағдарламалау үшін екі рет басыңыз. 

 Кеңестер 
•  Бағдарламалау режимінде экран 10 секунд енжарлықтан кейін өзі өшеді. Бағдарламалау режимінде болмаған 

кезде, экран 3 секунд енжарлықтан кейін өзі өшеді. 
•  PS4™ жүйесінің параметрлерінде жасалған кез келген реттелетін түйме тағайындауларын да тіркемеге 

қолдануға болады. 
•   ешбір түйменің тағайындалмағанын білдіреді. Профильдегі екі артқы түйме де  түймесіне тағайындалған 

кезде, бұл профиль бағдарламалау режимінде болмаған кезде жасырын тұрады. 

1 сек

JK P1

x1
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Басынан бастау
Тіркемені зауыттық әдепкі профильдерге қайта орнатқыңыз келсе, сол жақ артқы түймені, оң жақ артқы түймені 
және экран түймесін бір уақытта басып тұрыңыз. Экранда  қайта орнату белгішесі пайда болған соң, оны 5 
секунд бойы ұстап тұра беріңіз. KHJL пайда болған кезде, қайта орнату орындалады.

Техникалық сипаттамалары
Кіріс қуат көрсеткіші 3,2 В ⎓ 100 мА
Сыртқы өлшемдері Шамамен 101,2 x 4,5 x 39,4 мм 
(шығыңқы бөлшектерін қоспағанда) (ені × биіктігі × тереңдігі)
Ені Шамамен 26,2 г
Экран 4096 пиксел ЖШД дисплейі
Жұмыс температурасы 5 °C ден 35 °C
Дизайны мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

КЕПІЛДІК
Бұл өнім сатып алудан кейін 12 айлық өндіруші кепілдігімен қамтылған. Толық мәліметтерді PS4™ орамасында 
берілген кепілдікті қараңыз.

Бұл өнім Сони Интерэктив Энтертейнмент ЛЛСИ, 2207 Бриджпоинте Парквей, Сан Матео, Калифорния, 94404, 
АҚШ, үшін өндірілген.

Өндіруші: Сони Интерэктив Энтертейнмент ЛЛСИ, 2207 Бриджпоинте Парквей, Сан Матео, Калифорния, 94404, 
АҚШ.

Кеден одағы жеріндегі шетелден әкелуші- «Сони Электроникс» ЖАҚ, Ресей, 123103, Мәскеу, Карамышевский 
өтпе көшесі, 6. Қазақстан Республикасы жерінде тұтынушылардан кінәрат-талаптар қабылдайтын ұйым АО «Сони 
Электроникс» Представительство в Казахстане, 050059,Алматы, улица Иванилова, д. 58, 050059 Алматы қаласы, 
Иванилов көшесі, 58 үй.

Дайындалған күні бұйымның орамында немесе өнім заттаңбасындағы P/D белгісінің жанында келесі форматта 
көрсетілген: P/D: MM.YYYY, мұндағы MM- дайындалған айы, YYYY- жылы.

Қытайда жасалған.

5 сек

H KP2
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Өнімді жергілікті электрлік және электрондық қайта өңдеу заңдарына сәйкес тастаңыз.

Сатуды қолданыстағы жергілікті заңнамаға сәйкес орындау керек.

KZ
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Знак имеет форму квадрата
Минимальная длина сторон 5 мм


