Acessório com botões de controlo traseiros para DUALSHOCK®4
Manual de Instruções

CUHYA-0100

Precauções
Antes de utilizar este produto, leia atentamente este manual e os manuais do hardware compatível. Guarde as
instruções para futura referência. Para obter assistência para este produto, aceda a playstation.com/get-help/.

Segurança
 antenha este produto fora do alcance das crianças. As crianças pequenas podem engolir as peças pequenas, o que
M
poderá causar ferimentos ou danificar o produto.
• Não toque no produto com as mãos molhadas.
• Verifique se não existe pó ou objetos estranhos nos conectores ao ligar este produto ao comando sem fios.

Utilização e manuseamento
•
•
•
•
•
•
•

Utilize este produto apenas com um comando sem fios DUALSHOCK®4.
Não permita que quaisquer outros objetos metálicos entrem em contacto com os conectores.
Não coloque quaisquer objetos em cima do produto. Não se coloque em cima do produto.
Não atire nem deixe cair o produto e não o exponha a qualquer outro tipo de impactos físicos fortes.
Não coloque o produto em superfícies instáveis, inclinadas ou sujeitas a vibração.
Nunca desmonte nem modifique o produto.
Siga as instruções abaixo para ajudar a prevenir que o exterior do produto fique descolorado ou deteriorado.
– Limpe com um pano macio e seco.
– Não coloque nenhuma borracha ou vinil no exterior do produto por um período prolongado de tempo.
– Não utilize solventes ou outros químicos. Não limpe com um pano de limpeza com tratamento químico.

Condições de armazenamento
•
•
•

Não exponha o produto ao pó, fumo ou vapor.
Não exponha o produto a temperaturas altas, níveis de humidade elevados ou à luz direta do sol.
Não permita que líquidos ou pequenas partículas entrem no produto.

Nomes das peças
Botão traseiro
Ecrã

Botão traseiro
Botão do ecrã
Entrada de
auriculares estéreo
Conector de extensão
Ficha de
auriculares estéreo
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Início
O acessório com botões de controlo traseiros para DUALSHOCK®4 adiciona dois botões extra à parte de trás do comando
sem fios DUALSHOCK®4, o que permite jogar com mais dedos.
Pode programar estes botões adicionais, permitindo-lhe personalizar a sua configuração e ganhar vantagem com
controlos importantes na ponta dos dedos. Cada atribuição guardada é designada de perfil.

Antes de efetuar a ligação:
Siga cuidadosamente estas instruções para evitar danificar os conectores do acessório com botões de controlo traseiros
para DUALSHOCK®4, bem como o próprio comando sem fios DUALSHOCK®4.
• Desligue o sistema PlayStation®4 ou coloque-o no modo de repouso antes de ligar o acessório ao comando sem
fios DUALSHOCK®4. Se deixar o sistema ligado, o comando poderá não efetuar corretamente a ligação ao acessório
com botões de controlo traseiros.
• Além disso, o comando tem de estar emparelhado com o sistema PS4™.
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Segure no acessório com botões de controlo traseiros com o polegar por trás da ficha
de auriculares estéreo.

Com a ficha de auriculares estéreo do acessório e a entrada de auriculares estéreo do comando
alinhadas, empurre firmemente o acessório na direção do comando para inserir.
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Ligar

1
2

Prima o botão p (PS) para ligar o comando.
Clique no botão do ecrã do acessório. O perfil predefinido (P1) é apresentado no ecrã.

x1
Criar perfis
Pode guardar até 3 perfis (atribuições de botões) diferentes. Os perfis predefinidos são os seguintes:

Perfis predefinidos

H

P1

J

K

P2

E P3 Q

L

1 seg.

1 seg.

1 seg.

Personalizar um perfil

1

Mantenha premido o botão do ecrã durante 1 segundo para entrar no modo de programação.
O número do perfil no centro do ecrã fica intermitente para indicar que está no modo de programação.

H

J

1 seg.
4

2

Prima os botões traseiros para selecionar entre as atribuições de botões disponíveis.
Mantenha premido um botão traseiro para percorrer as atribuições possíveis para o respetivo
botão traseiro.

PT
K

P1

J

1 seg.

3

Clique no botão do ecrã uma vez para sair do modo de programação e guardar o seu perfil.

x1
Se pretender criar outro perfil, clique no botão do ecrã uma vez para entrar novamente no modo de programação e,
em seguida, clique duas vezes para programar o perfil seguinte.

Notas
•
•
•

 o modo de programação, o ecrã desliga-se após 10 segundos de inatividade. Quando não está no modo
N
de programação, o ecrã desliga-se após 3 segundos de inatividade.
As atribuições de botões personalizadas nas definições do sistema PS4™ também se aplicam ao acessório.
 indica que não está atribuído qualquer botão. Quando atribui ambos os botões traseiros num perfil a ,
esse perfil é ocultado quando não está no modo de programação.

5

Recomeçar
Se pretender repor os perfis predefinidos do acessório, mantenha premidos o botão traseiro esquerdo, o botão traseiro
direito e o botão do ecrã ao mesmo tempo. Assim que o ícone de reposição aparecer no ecrã, continue a premir
durante 5 segundos. Quando KHJL aparecer, a reposição está concluída.

H

P2

K

5 seg.
Especificações

⎓

Potência nominal de entrada
3,2 V
100 mA
Dimensões externas
Aprox. 101,2 x 4,5 x 39,4 mm
(excluindo partes salientes)
(largura × altura × espessura)
Peso
Aprox. 26,2 g
Ecrã
Ecrã OLED de 4096 píxeis
Temperatura de funcionamento
5 °C a 35 °C
O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso.

GARANTIA
Este produto está coberto pela garantia do fabricante durante 12 meses, a contar da data de compra. Consulte a garantia
fornecida com a embalagem da PS4™ para informações detalhadas.
Este produto foi fabricado para a Sony Interactive Entertainment LLC, 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404,
Estados Unidos da América.
Importado e distribuído na Europa pela Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street,
London, W1F 7LP, United Kingdom.
O representante autorizado para emitir e deter declarações de conformidade é a Sony Interactive Entertainment Europe
Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.
Fabricado na China.
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Quando encontra este símbolo em qualquer um dos nossos produtos elétricos ou na respetiva embalagem, isso indica
que o produto elétrico não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico normal na UE, na Turquia ou outros
países com sistemas de recolha de resíduos separados. Para assegurar o tratamento correto dos resíduos, elimine-os
através de um serviço de recolha autorizado, em conformidade com as leis ou requisitos locais. Os produtos elétricos
usados também podem ser eliminados sem quaisquer custos quando compra produtos novos do mesmo tipo. Além
disso, nos países da UE, os revendedores de maiores dimensões poderão aceitar pequenos produtos eletrónicos usados
sem quaisquer custos. Pergunte no seu revendedor local se este serviço está disponível para os produtos que pretende
eliminar. Assim, ajudará a conservar os recursos naturais e a melhorar os níveis de proteção ambiental relativos ao
tratamento e à eliminação de resíduos elétricos.
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“ ”, “PlayStation”, “
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