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Precauţii
Înainte de a utiliza acest produs, citiţi cu atenţie prezentul manual şi orice manuale pentru produse hardware 
compatibile. Păstraţi instrucţiunile pentru consultare ulterioară. Pentru asistenţă legat de acest produs, accesaţi 
playstation.com/get-help/.

Siguranţă
Nu lăsaţi produsul la îndemâna copiilor. Copiii pot înghiţi piesele de dimensiune mică, ceea ce poate provoca vătămarea 
corporală sau deteriorarea produsului.
• Nu atingeţi produsul cu mâinile ude.
•  La conectarea acestui produs la controlerul fără fir, asiguraţi-vă că nu există praf sau obiecte străine pe conectori.

Utilizarea şi manipularea
• Utilizaţi acest produs doar cu un controler fără fir DUALSHOCK®4.
• Nu lăsaţi alte elemente metalice să intre în contact cu conectorii.
• Nu amplasaţi obiecte pe produs. Nu staţi pe produs.
• Nu aruncaţi şi nu scăpaţi pe jos produsul şi nu îl expuneţi în alt mod la şocuri fizice puternice.
• Nu amplasaţi produsul pe suprafeţe instabile, înclinate sau supuse vibraţiilor.
• Nu dezasamblaţi sau modificaţi produsul.
•  Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a preveni deteriorarea sau decolorarea suprafeţei exterioare a produsului.

– Ştergeţi cu o cârpă moale şi uscată.
–  Nu ţineţi mult timp obiecte din cauciuc sau vinilin pe exteriorul produsului.
–  Nu utilizaţi solvenţi sau alte substanţe chimice. Nu ştergeţi cu o lavetă tratată chimic.

Condiţii de păstrare
• Nu expuneţi produsul la praf, fum sau abur.
• Nu expuneţi produsul la temperaturi ridicate, la umiditate mare sau la lumina directă a soarelui.
• Nu permiteţi pătrunderea lichidelor sau a particulelor mici în produs.

Numele pieselor

Conector extindere

Mufă pentru căşti stereo

Buton spate
Ecran

Buton spate

Mufă jack pentru căşti stereo

Buton ecran
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Introducere
Accesoriul spate DUALSHOCK®4 cu butoane adaugă două butoane suplimentare la partea posterioară a controlerului 
fără fir DUALSHOCK®4, permiţându-vă să folosiţi degete neutilizate pentru performanţă în joc. 
Puteţi programa aceste butoane suplimentare, ceea ce vă permite să vă personalizaţi configuraţia şi să beneficiaţi  
de avantajul de a avea comenzi importante la dispoziţia dvs. Fiecare alocare salvată constituie un profil.

Înainte de conectare:
Urmaţi cu atenţie aceste instrucţiuni pentru a evita deteriorarea conectorilor accesoriului spate DUALSHOCK®4 cu 
butoane şi a controlerului fără fir DUALSHOCK®4.
•  Opriţi sistemul PlayStation®4 sau setaţi-l în modul de repaus înainte de conectarea accesoriului la controlerul fără fir 

DUALSHOCK®4. Dacă lăsaţi sistemul pornit, este posibil ca controlerul să nu se conecteze corespunzător la accesoriul 
spate cu butoane.

• De asemenea, controlerul trebuie să fie deja asociat cu sistemul PS4™.

1 Ţineţi accesoriul spate cu butoane cu degetul mare în spatele mufei pentru căşti stereo. 

2 Având mufa pentru căşti stereo a accesoriului şi mufa jack pentru căşti stereo a controlerului aliniate, 
împingeţi ferm accesoriul înspre controler pentru a-l introduce.

RO
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Pornire

1 Apăsaţi butonul p (PS) pentru a porni controlerul.

2 Faceţi clic pe butonul ecran al accesoriului. Profilul implicit (P1) se afişează pe ecran.

Crearea profilurilor
Puteţi salva maximum 3 profiluri diferite (alocări ale butoanelor). Profilurile implicite sunt următoarele:

Profiluri implicite

Personalizarea unui profil

1 Ţineţi apăsat butonul ecran timp de 1 secundă pentru a intra în modul de programare.
Numărul profilului din centrul ecranului luminează intermitent pentru a vă indica faptul că sunteţi în modul  
de programare.
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2 Apăsaţi butoanele spate pentru a selecta una dintre alocările disponibile pentru butoane.  
Apăsaţi lung un buton spate pentru a derula posibilele alocări pentru butonul respectiv.

3 Faceţi clic o dată pe butonul ecran pentru a ieşi din modul de programare şi a salva profilul. 

Dacă doriţi să creaţi un alt profil, faceţi clic o dată pe butonul ecran pentru a intra din nou în modul de programare,  
apoi faceţi clic de două ori pentru programarea următorului profil. 

 Sfaturi 
•   În modul de programare, ecranul se opreşte singur după 10 secunde de inactivitate. Dacă nu sunteţi în modul  

de programare, ecranul se opreşte singur după 3 secunde de inactivitate. 
•  Orice alocări personalizate pentru butoane făcute cu ajutorul setărilor de sistem PS4™ se aplică,  

de asemenea, accesoriului. 
•   indică faptul că niciun buton nu este alocat. Atunci când alocaţi ambele butoane spate dintr-un profil la , 

profilul respectiv este ascuns dacă nu sunteţi în modul de programare. 
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Resetarea
Dacă doriţi să resetaţi profilurile implicite ale accesoriului, apăsaţi lung butonul spate din stânga şi butonul  
ecran simultan. După afişarea pictogramei de resetare  pe ecran, continuaţi să ţineţi apăsat timp de 5 secunde.  
Dacă se afişează KHJL, resetarea este realizată.

Specificaţii
Putere nominală la intrare 3,2 V ⎓ 100 mA
Dimensiuni externe Aprox. 101,2 x 4,5 x 39,4 mm 
(fără părţile cele mai proeminente) (lăţime × înălţime × adâncime)
Greutate Aprox. 26,2 g
Ecran Afişaj OLED de 4.096 pixeli
Temperatură de funcţionare Între 5 °C şi 35 °C
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără înştiinţare.

GARANŢIE
Acest produs este acoperit timp de 12 luni de la data achiziţiei de garanţia de producător. Pentru detalii complete,  
citiţi garanţia furnizată în ambalajul PS4™.

Acest produs este fabricat pentru Sony Interactive Entertainment LLC, 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo,  
CA 94404, SUA.

Importat în Europa şi distribuit de Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, 
W1F 7LP, Marea Britanie.

Reprezentantul autorizat pentru emiterea şi susţinerea Declaraţiilor de conformitate este Sony Interactive Entertainment 
Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Marea Britanie.

Fabricat în China.
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Când vedeţi acest simbol pe oricare dintre produsele noastre electrice sau pe ambalaj, se indică faptul că produsul 
electric la care se face referire nu trebuie casat ca deşeu menajer obişnuit în Uniunea Europeană, Turcia și în celelalte ţări 
în care sunt disponibile sisteme de colectare separată. Pentru a asigura tratarea corectă ca deşeu a acestora, vă rugăm 
să le eliminaţi apelând la un centru de colectare autorizat, în conformitate cu toate legile sau reglementările în vigoare. 
Deşeurile de produse electrice şi baterii pot fi eliminate şi gratuit la comercianţi la cumpărarea unui produs nou de 
acelaşi tip. Mai mult, în ţările din Uniunea Europeană, comercianţii mai mari pot să accepte gratuit produse electronice 
mici pe care doriţi să le scoateţi din uz. Întrebaţi comerciantul local dacă acest serviciu este disponibil pentru produsele 
pe care doriţi să le scoateţi din uz. În acest mod, veţi contribui la conservarea resurselor naturale şi la îmbunătăţirea 
standardelor de protecţie a mediului pentru tratarea şi eliminarea deşeurilor electrice.
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