DUALSHOCK®4 tilbehør for bakre knapp
Brukerhåndbok

CUHYA-0100

Forholdsregler
Før du bruker dette produktet, må du lese denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til kompatibel
programvare nøye. Behold håndbøkene for senere referanse. Hvis du trenger hjelp med dette produktet,
kan du gå til playstation.com/get-help/.

Sikkerhet
 old dette produktet utilgjengelig for små barn. Små barn kan svelge små deler som kan forårsake personskade eller
H
skade produktet.
• Ikke ta på produktet med våte hender.
• Kontroller at det ikke er noe støv eller fremmede objekter i kontaktene når du kobler dette produktet til den
trådløse kontrolleren.

Bruk og håndtering
•
•
•
•
•
•
•

Bruk dette produktet kun med en trådløs DUALSHOCK®4-kontroller.
Ikke la andre metallgjenstander komme i kontakt med kontaktene.
Ikke plasser gjenstander oppå produktet. Ikke stå på produktet.
Ikke kast eller slipp produktet eller utsett det for fysiske støt.
Ikke plasser produktet på overflater som er ustabile, skjeve eller utsatt for vibrering.
Produktet må aldri demonteres eller endres.
Følg instruksjonene nedenfor for å hindre at ytterflatene på produktet forringes eller blir misfarget.
– Tørk med en myk, tørr klut.
– Ikke plasser gummi- eller vinylmaterialer på ytterflatene til produktet over lengre tid.
– Ikke bruk løsemidler eller andre kjemikalier. Ikke tørk med en kjemisk behandlet klut.

Lagringsveiledning
•
•
•

Ikke utsett produktet for støv, røyk eller damp.
Ikke utsett produktet for høye temperaturer, høy fuktighet eller direkte sollys.
Ikke få væske eller små deler inn i produktet.

Delenavn
Knapp bak
Skjerm

Knapp bak
Skjermknapp
Kontakt for stereohodesett
Utvidelseskontakt
Plugg for stereohodesett
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Komme i gang
DUALSHOCK®4-tilbehør for bakre knapp gir deg to ekstra knapper på baksiden av den trådløse DUALSHOCK®4kontrolleren, slik at ubrukte fingre kan få en rolle i spillingen.
Du kan programmere disse ekstra knappene, slik at du kan tilpasse oppsettet og få en fordel ved hjelp av viktige
kontroller. Hver lagrede tilordning kalles en profil.

Før tilkobling:
Følg disse instruksjonene nøye for å unngå å skade kontaktene på DUALSHOCK®4-tilbehøret til bakre knapp og den
trådløse DUALSHOCK®4-kontrolleren.
• Slå av PlayStation®4-systemet eller sett det i hvilemodus før du kobler tilbehøret til den trådløse DUALSHOCK®4kontrolleren. Hvis du lar systemet være på, kan det hende at kontrolleren ikke kobles ordentlig til tilbehøret for
bakre knapp.
• Kontrolleren må også allerede være sammenkoblet med PS4™-systemet.
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NO

Hold tilbehøret for bakre knapp med tommelen bak pluggen for stereohodesettet.

Med tilbehørets plugg for stereohodesett og kontrollerens kontakt for stereohodesett plassert mot
hverandre trykker du tilbehøret mot kontrolleren for å feste det.
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Slå på

1
2

Trykk på p (PS)-knappen for å slå på kontrolleren.
Klikk på skjermknappen på tilbehøret. Standardprofilen (P1) vises på skjermen.

x1
Opprette profiler
Du kan lagre opptil tre forskjellige profiler (knappetildelinger). Standardprofilene er som følger:

Standardprofiler
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Tilpasse en profil

1

Hold nede skjermknappen nede i ett sekund for å gå inn i programmeringsmodus.
Profilnummeret midt på skjermen blinker for å gi deg beskjed om at du er i programmeringsmodus.
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Trykk på de bakre knappene for å velge blant de tilgjengelige knappetildelingene.
Trykk på og hold nede en bakre knapp for å bla gjennom de mulige tilordningene for den aktuelle
bakre knappen.
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Klikk på skjermknappen én gang for å avslutte programmeringsmodus og lagre profilen.

x1
Hvis du vil opprette en annen profil, klikker du på skjermknappen én gang for å gå inn i programmeringsmodusen igjen,
og deretter klikker du to ganger for å programmere den neste profilen.

Tips
•
•
•

I programmeringsmodus slås skjermen av etter 10 sekunder uten aktivitet. Når skjermen ikke er
i programmeringsmodus, slås den av etter tre sekunder uten aktivitet.
Alle tilpassede knappetildelinger som er gjort i PS4™-systeminnstillingene, gjelder også for tillegget.
 angir at ingen knapp er tilordnet. Når du tilordner begge de bakre knappene i en profil til , skjules profilen
når den ikke er i programmeringsmodus.
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Starte på nytt
Hvis du vil tilbakestille tilbehøret til standardprofilene, trykker du på og holder nede venstre bakre knapp, høyre bakre
knapp og skjermknappen samtidig. Når ikonet for tilbakestilling vises på skjermen, fortsetter du å holde nede i fem
sekunder. Når KHJL vises, er tilbakestillingen ferdig.
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Spesifikasjoner

⎓

Nominell inngangseffekt
3,2 V
100 mA
Mål
Ca. 101,2 x 4,5 x 39,4 mm
(unntatt utstikkende deler)
(bredde × høyde × dybde)
Vekt
Ca. 26,2 g
Skjerm
OLED-skjerm på 4096 piksler
Driftstemperatur
5 til 35 °C
Design og spesifikasjoner kan endres uten nærmere forvarsel.

GARANTI
Dette produktet dekkes av produsentens garanti i 12 måneder fra kjøpsdatoen. Sjekk garantien som følger med PS4™ for
å få vite mer.
Dette produktet er produsert for Sony Interactive Entertainment LLC, 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404,
United States of America.
Importert i Europa og distribuert av Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London,
W1F 7LP, United Kingdom.
Den autoriserte representanten for å utstede og administrere samsvarserklæringen er Sony Interactive Entertainment
Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.
Produsert i Kina.
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Der du ser dette symbolet på noen av de elektriske produktene våre eller på emballasjen, er det en indikasjon på at
produktet ikke skal kastes som restavfall i EU, Tyrkia eller andre land med tilgjengelige kildesorteringssystemer. For å
sikre korrekt avfallshåndtering må du kaste produktet på et autorisert avfallsanlegg i henhold til gjeldende lover eller
krav. Kasserte elektriske produkter eller batterier kan også kastes gratis hos forhandlere når du kjøper et nytt produkt
av samme type. I EU-land kan større forhandlere godta å motta mindre elektriske apparater til kassering uten vederlag.
Spør den lokale forhandleren din om denne tjenesten er tilgjengelig for produktene du vil kvitte deg med. Når du gjør
dette, hjelper du til med å bevare naturressurser og å forbedre standarder for miljøvern i forbindelse med behandling
av elektrisk avfall.
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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.

