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Накладка із задніми кнопками DUALSHOCK®4

Інструкція з використання
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Запобіжні заходи
Перш ніж використовувати цей виріб, уважно ознайомтеся з цим посібником, а також усіма посібниками для 
сумісного обладнання. Зберігайте інструкції на випадок, якщо у майбутньому вам доведеться звернутися до них. 
Щоб отримати допомогу щодо цього виробу, відвідайте веб-сторінку playstation.com/get-help/.

Заходи безпеки
 Зберігайте продукт у недосяжному для маленьких дітей місці. Малі діти можуть проковтнути дрібні деталі та 
зазнати травми або пошкодити виріб.
• Не торкайтесь виробу вологими руками.
•  Перед підключенням виробу до безпроводового контролера переконайтеся, що на роз’ємах немає пилу або 

сторонніх предметів.

Використання і догляд
• Використовуйте цей виріб лише з безпроводовим контролером DUALSHOCK®4.
• Уникайте контакту будь-яких металевих предметів із роз’ємами.
• Нічого не кладіть на виріб зверху. Не ставайте на виріб.
• Не кидайте виріб і не піддавайте його сильним механічним ударам.
• Не розміщуйте виріб на нерівній поверхні, під нахилом або у місці, де на виріб може вплинути вібрація.
• Не розбирайте продукт та не вносьте змін до його конструкції.
•  Виконуйте наведені нижче інструкції для запобігання пошкодженню або знебарвленню зовнішньої  

поверхні виробу.
– Витирайте м’якою сухою тканиною.
–  Не залишайте гумові та вінілові матеріали на зовнішній поверхні виробу впродовж тривалого часу.
–  Не використовуйте розчинники або інші хімічні засоби. Не використовуйте тканину, оброблену хімічними 

засобами, для чищення поверхні.

Умови зберігання
• Захищайте виріб від пилу, диму та пари.
• Не піддавайте продукт впливу високих температур, високої вологості чи прямого сонячного світла.
•  Продукцію слід зберігати в оригінальній упаковці в темному, сухому, чистому, добре провітрюваному місці, 

далеко від кислот і лугів.
• Запобігайте потраплянню рідини або дрібних деталей всередину виробу.

Назви деталей

Роз’єм подовжувача

Штекер стереогарнітури

Задня кнопка
Екран

Задня кнопка

Роз’єм для стереогарнітури

Екранна кнопка
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Початок роботи
Накладка із задніми кнопками для DUALSHOCK®4 додає дві додаткові кнопки на тильну частину безпроводового 
контролера DUALSHOCK®4, щоб залучити більше пальців до керування під час гри. 
Ці додаткові кнопки можна запрограмувати згідно з власними уподобаннями, щоб добитися більшої зручності 
керування та досягти кращих результатів у грі. Кожна дія, призначена кнопці, називається “профілем”.

Перед підключенням:
Невідхильно дотримуйтеся цих інструкцій, щоб запобігти пошкодженню роз’ємів накладки із задніми кнопками 
для DUALSHOCK®4 і безпроводового контролера DUALSHOCK®4.
•  Вимкніть свою систему PlayStation®4 або переведіть її в режим спокою, перш ніж під’єднувати накладку 

до безпроводового контролера DUALSHOCK®4. Якщо залишити систему ввімкненою, контролер може 
неправильно з’єднатися з накладкою із задніми кнопками.

• Крім того, контролер потрібно заздалегідь сполучити із системою PS4™.

1 Великим пальцем утримуйте накладку із задніми кнопками ззаду штекера стереогарнітури. 

2 Розмістивши штекер стереогарнітури навпроти роз’єму для стереогарнітури на контролері, 
щільно вставте накладку в контролер. 

UA
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Увімкнення

1 Натисніть кнопку p (PS), щоб увімкнути контролер.

2 Клацніть екранну кнопку на накладці. На екрані відобразиться профіль за замовчуванням (P1).

Створення профілів
Можна створити до 3 різних профілів (тобто призначити дії кнопкам). За замовчуванням вибрано такі профілі:

Профілі за замовчуванням

Налаштування профілю

1 Натисніть і утримуйте екранну кнопку впродовж 1 секунди, щоб увійти в режим програмування.
Посередині екрана заблимає номер профілю. Це означатиме, що відкрито режим програмування.
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2 Натискайте задні кнопки, щоб вибрати бажану дію для кнопки з-поміж доступних варіантів.  
Натисніть і утримуйте задню кнопку, щоб прокручувати доступні варіанти дій для цієї  
задньої кнопки.

3 Коротко натисніть екранну кнопку, щоб вийти з режиму програмування та зберегти  
свій профіль. 

Щоб створити інший профіль, коротко натисніть екранну кнопку, щоб знову ввійти в режим програмування,  
а потім двічі натисніть її, щоб запрограмувати наступний профіль. 

 Поради 
•  Якщо в режимі програмування протягом 10 секунд не виконується жодних дій, екран автоматично 

вимикається. В інших режимах екран автоматично вимикається, якщо дії не виконуються протягом 3 секунд. 
•  Якщо в налаштуваннях системи PS4™ користувач призначив певній кнопці якусь дію, то ці налаштування 

стосуватимуться і накладки. 
•   означає, що не призначено жодної кнопки. Якщо в профілі для обох задніх кнопок призначено дію ,  

то цей профіль відображається лише в режимі програмування. 
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Скидання налаштувань
Щоб скинути налаштування накладки до заводських значень, одночасно натисніть і утримуйте ліву задню кнопку, 
праву задню кнопку та екранну кнопку. Утримуйте їх ще протягом 5 секунд після того, як на екрані відобразиться 
значок . Коли відобразиться KHJL, це означатиме, що скидання успішно виконано.

Технічні характеристики
Номінальна вхідна потужність 3,2 В ⎓ 100 мА
Зовнішні розміри Прибл. 101,2 × 4,5 × 39,4 мм 
(без частин, що виступають) (ширина × висота × глибина)
Вага Прибл. 26,2 г
Екран OLED (4096 пікселів)
Робоча температура Від 5 °C до 35 °C
Дизайн і технічні характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.

ГАРАНТІЯ
На цей виріб розповсюджується гарантія виробника терміном 12 місяців із дати покупки. Докладну інформацію 
див. у гарантії, яка міститься в комплекті постачання PS4™.

Цей продукт виготовлено для компанії «Соні Інтеректів Ентертейнмент ЛЛСІ» зареєстрованої за адресою:  
2207 Бріджпоінте Парквей, Сан Матео, Каліфорнія, 94404, США.

Виробник: Соні Інтеректів Ентертейнмент ЛЛСІ, 2207 Бріджпоінте Парквей, Сан Матео, Каліфорнія, 94404, США.

Уповноважений представник в Україні з питань відповідності вимогам технічних регламентів:ТОВ «Соні Україна», 
вул. Іллінська, 8, м. Київ, 04070, Україна.

Дата виготовлення зазначена на упаковці або етикетці виробу після позначки “P/D” у наступному форматі:  
P/D: MM.YYYY, де MM – місяць, YYYY – рік виготовлення.

Вироблено у Китаї.
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Утилізуйте продукт відповідно до місцевого законодавства про переробку електричного  
та електронного обладнання.

Продажі повинні проводитися відповідно до вимог чинного законодавства.

UA
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