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Zadné tlačidlo príslušenstva DUALSHOCK®4

Návod na používanie
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Bezpečnostné opatrenia
Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte tento návod a akékoľvek návody pre kompatibilný hardvér.  
Návod si odložte na budúce použitie. V prípade potreby pomoci v súvislosti s týmto produktom navštívte stránku 
playstation.com/get-help/.

Bezpečnosť
Výrobok držte mimo dosahu malých detí. Malé deti by mohli prehltnúť malé súčasti, čo môže spôsobiť ublíženie  
na zdraví alebo poškodenie produktu.
• Výrobku sa nedotýkajte mokrými rukami.
•  Pri pripájaní tohto produktu k bezdrôtovému ovládaču skontrolujte, či sa na konektoroch nenachádza prach alebo 

cudzie predmety.

Obsluha a manipulácia
• Tento produkt používajte výlučne s bezdrôtovým ovládačom DUALSHOCK®4.
• Nedovoľte, aby sa akékoľvek iné kovové predmety dostali do kontaktu s konektormi.
• Na hornú časť produktu neukladajte žiadne predmety. Nestúpajte na produkt.
• Produkt nehádžte, nedovoľte, aby spadol na zem, ani ho nevystavujte iným silným nárazom.
• Produkt neukladajte na povrchy, ktoré sú nestabilné, naklonené alebo vystavené vibráciám.
• Produkt nikdy nerozoberajte ani neupravujte.
•  Postupujte podľa nasledujúcich pokynov, aby sa predišlo zhoršeniu stavu alebo strate farby vonkajších  

častí produktu.
– Utierajte mäkkou, suchou tkaninou.
–  Na vonkajšom povrchu produktu nenechávajte dlhšiu dobu žiadne materiály z gumy alebo vinylu.
–  Nepoužívajte rozpúšťadlá ani iné chemické látky. Neutierajte čistiacou utierkou navlhčenou akýmkoľvek 

chemickým prípravkom.

Podmienky uskladnenia
• Výrobok nevystavujte pôsobeniu prachu, dymu a pár.
• Produkt nevystavujte vysokým teplotám, vysokej vlhkosti ani priamemu slnečnému žiareniu.
• Nedovoľte, aby sa do vnútra výrobku dostali kvapaliny alebo drobné častice.

Názvy súčastí

Rozširovací konektor

Zástrčka stereo slúchadiel 
s mikrofónom

Tlačidlo na zadnej strane
Obrazovka

Tlačidlo na zadnej strane

Port stereo slúchadiel  
s mikrofónom

Tlačidlo na obrazovke
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Začíname
Zadné tlačidlo príslušenstva DUALSHOCK®4 pridáva na zadnú stranu bezdrôtového ovládača DUALSHOCK®4 dve 
dodatočné tlačidlá, vďaka čomu umožní zapojiť do hry aj nevyužité prsty. 
Tieto dodatočné tlačidlá si môžete naprogramovať, čo vám umožňuje prispôsobiť si svoj spôsob usporiadania  
a získať výhodu nad súpermi vďaka dôležitým ovládacím prvkom na dosah končekov prstov. Každé uložené priradenie 
sa nazýva profil.

Pred pripojením:
Ak chcete zabrániť poškodeniu konektorov na zadnom tlačidle príslušenstva DUALSHOCK®4 a bezdrôtovom ovládači 
DUALSHOCK®4, dôsledne dodržiavajte nasledujúce pokyny.
•  Pred pripojením príslušenstva k vášmu bezdrôtovému ovládaču DUALSHOCK®4 vypnite svoj systém PlayStation®4 

alebo ho uveďte do režimu odpočinku. Ak ponecháte systém v zapnutom stave, váš ovládač sa nemusí správne 
pripojiť k zadnému tlačidlu príslušenstva.

• Okrem toho, váš ovládač už musí byť spárovaný s vaším systémom PS4™.

1 Pomocou palca pridržte zadné tlačidlo príslušenstva za zástrčkou stereo slúchadiel s mikrofónom. 

2 Umiestnite zástrčku stereo slúchadiel s mikrofónom príslušenstvo zarovno s portom stereo slúchadiel 
s mikrofónom ovládača a zasuňte príslušenstvo tak, že ju pevne zatlačíte smerom k ovládaču.

SK
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Spustenie

1 Na zapnutie ovládača stlačte tlačidlo p (PS) na ovládači.

2 Kliknite na tlačidlo na obrazovky na príslušenstve. Na obrazovke sa zobrazí predvolený profil –  
profil (P1).

Vytváranie profilov
Môžete si uložiť až 3 rôzne profily (priradenia tlačidiel). Predvolené profily sú nasledovné:

Predvolené profily

Prispôsobenie profilu

1 Stlačením a podržaním tlačidlo na obrazovke 1 sekundu prejdite do režimu programovania.
Číslo profilu v strede obrazovky vám blikaním oznámi, že sa nachádzate v režime programovania.

x1

1s

H JP1

1s

LK P2

1s

QE P3

1s

H J



5

2 Stláčaním tlačidiel na zadnej strane vykonajte výber z dostupných priradení tlačidiel.  
Stlačením a podržaním tlačidla na zadnej strane prechádzajte zoznamom možných priradení  
pre dané tlačidlo na zadnej strane.

3 Jediným kliknutím na tlačidlo na obrazovke ukončíte režim programovania a uložíte svoj profil. 

Ak chcete vytvoriť ďalší profil, jediným kliknutím na tlačidlo na obrazovke znova prejdite do režimu programovania  
a potom dvojitým kliknutím na to isté tlačidlo spustite programovanie ďalšieho profilu. 

 Rady 
•  V režime programovania sa obrazovka sama od seba vypne po 10 sekundách nečinnosti. Keď sa obrazovka 

nenachádza v režime programovania, vypne sa sama od seba po 3 sekundách nečinnosti. 
•  Všetky prispôsobené priradenia tlačidiel vytvorené v nastaveniach systému PS4™ sa vzťahujú aj na príslušenstvo. 
•  Symbol  indikuje, že žiadne z tlačidiel nie je priradené. Keď k obidvom tlačidlám na zadnej strane priradíte  

v profile symbol , daný profil je skrytý, keď sa nenachádza v režime programovania. 
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Začatie znova od začiatku
Ak chcete svoju príslušenstvo resetovať na predvolené profily nastavené výrobcom, súčasne stlačte a podržte ľavé 
tlačidlo na zadnej strane, pravé tlačidlo na zadnej strane a tlačidlo na obrazovke. Po zobrazení ikony resetovania  na 
obrazovke pokračujte v držaní tlačidiel ďalších 5 sekúnd. Keď sa zobrazí symbol KHJL, resetovanie je dokončené.

Technické parametre
Vstupné napájanie 3,2 V ⎓ 100 mA
Vonkajšie rozmery Približne 101,2 x 4,5 x 39,4 mm 
(okrem vyčnievajúcich prvkov) (šírka × výška × hĺbka)
Hmotnosť Približne 26,2 g.
Obrazovka Obrazovka OLED so 4 096 pixelmi
Prevádzková teplota 5 °C až 35 °C
Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

ZÁRUKA
Na tento produkt sa poskytuje 12-mesačná záruka od dátumu kúpy v súlade so zárukou výrobcu. Všetky podrobné 
informácie nájdete v texte záruky v obale k produktu PS4™.

Tento produkt bol vyrobený pre spoločnosť Sony Interactive Entertainment LLC, 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, 
CA 94404, Spojené štáty americké.

Import do Európy a distribúciu zabezpečuje spoločnosť Sony Interactive Entertainment Europe Limited,  
10 Great Marlborough Street, Londýn, W1F 7LP, Spojené Kráľovstvo.

Autorizovaným zastupiteľstvom pre vydávanie a držbu vyhlásení o zhode je spoločnosť Sony Interactive Entertainment 
Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Spojene Kraľovstvo.

Vyrobené v Číne.
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Keď vidíte tento symbol na našich elektrických produktoch alebo obaloch, znamená to, že tento elektrický produkt  
by sa v EÚ, Turecku či iných krajinách, kde sú k dispozícii systémy zberu triedeného odpadu, nemal likvidovať s 
netriedeným domácim odpadom. V záujme náležitej likvidácie odpadu zariadenia likvidujte prostredníctvom 
registrovaných zberných surovín v súlade s platnou legislatívou. Vyradené elektrické produkty a batérie je možné 
bezplatne likvidovať aj prostredníctvom predajcov pri zakúpení nových produktov rovnakého typu. Navyše, v krajinách 
EÚ môžu veľkí maloobchodní predajcovia realizovať bezplatný zber drobných vyradených elektronických produktov.  
U svojho miestneho maloobchodného predajcu sa informujte, či je táto služba k dispozícii pre vami likvidované 
produkty. Týmto konaním pomôžete chrániť prírodné zdroje a zlepšovať štandardy ochrany životného prostredia pri 
manipulácii s elektrickým odpadom a jeho likvidácii.
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“ ”, “PlayStation”, “ ”, “DUALSHOCK” and “PlayStation Shapes Logo” are registered trademarks or trademarks  
of Sony Interactive Entertainment Inc. 
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