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Ennen käyttöä
 ˎ Lue tämä käyttöohje ja yhteensopivien laitteiden käyttöohjeet huolellisesti. Säilytä ohjeet tulevaa 
tarvetta varten.

 ˎ Päivitä käyttöjärjestelmä aina uusimpaan versioon.

Varotoimet

Turvallisuus
 ˎ Älä käytä tuotetta pitkäkestoisesti. Pidä 15 minuutin tauko jokaisen pelatun tunnin aikana.
 ˎ Lopeta tämän tuotteen käyttäminen välittömästi, jos tunnet olosi väsyneeksi tai tunnet käsissäsi tai 
käsivarsissasi kipua tai muunlaisia epämiellyttäviä tuntemuksia. Mikäli oireet eivät häviä, ota 
yhteyttä lääkäriin.

 ˎ Jos kärsit käytön aikana yhdestäkään seuraavista oireista, lopeta järjestelmän käyttö välittömästi. Jos 
oireet jatkuvat, ota yhteyttä lääkäriin.

 ˋ Huimausta, pahoinvointia tai uupumusta tai matkapahoinvointia muistuttavia oireita
 ˋ Kipua jossakin ruumiinosassa, kuten silmissä, korvissa, käsissä tai käsivarsissa.

 ˎ Tuote on suunniteltu käytettäväksi vain käsillä. Älä kosketa sillä päätäsi, kasvojasi tai muiden 
kehonosien luukohtia.

 ˎ Tuotteen värinätoiminto voi vaikuttaa vammojen syntymiseen. Älä käytä värinätoimintoa, jos kärsit 
mistään käden tai käsivarren luu-, nivel- tai lihassairaudesta tai -vammasta. Voit ottaa 
värinätoiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä toimintonäytön kohdassa  (Asetukset).

 ˎ Jos kuulokkeiden äänenvoimakkuus on säädetty liian suureksi, seurauksena voi olla pysyviä 
kuulovaurioita. Valitse turvallinen äänenvoimakkuuden taso. Ajan myötä liian suurikin 
äänenvoimakkuus voi tuntua normaalilta, vaikka äänet vahingoittaisivat kuuloa. Jos korvasi alkavat 
soida, tunnet kipua korvissasi tai et kuule muiden puhetta kunnolla, hakeudu kuulontutkimukseen. 
Mitä suuremmaksi säädät äänenvoimakkuuden, sitä suurempi on kuulovaurioiden riski. Näin 
suojelet kuuloasi:

 ˋ Rajoita aikaa, jolloin käytät kuulokkeita suurella äänenvoimakkuudella.
 ˋ Vältä äänenvoimakkuuden säätämistä suureksi, vaikka ympäristö olisi meluisa.
 ˋ Säädä äänenvoimakkuus pienemmäksi, jos et kuule ympärilläsi olevien ihmisten puhetta.

 ˎ Vältä ohjaimen valopalkin katsomista, kun se vilkkuu. Lopeta käyttö välittömästi, jos tunnet kipua tai 
muunlaisia epämiellyttäviä tuntemuksia kehossasi.

 ˎ Pidä tuote poissa pienten lasten ulottuvilta. Pienet lapset saattavat vahingoittaa tuotetta ja 
aiheuttaa toimintahäiriön, niellä pienikokoisia osia, sotkeutua järjestelmän kaapeleihin tai 
vahingoittaa itseään tai toisia ihmisiä.

Käyttö ja käsittely
 ˎ Kun käytät ohjainta, huomioi seuraavat asiat.

 ˋ Varmista ennen käyttöä, että ympärilläsi on riittävästi tilaa.
 ˋ Ota tiukka ote ohjaimestasi, jotta se ei irtoa käsistäsi ja aiheuta vammaa tai vauriota.
 ˋ Kun käytät ohjainta USB-kaapelin kanssa, varmista, ettei kaapeli voi osua kehenkään henkilöön tai 
mihinkään esineeseen. Älä myöskään vedä kaapelia irti PlayStation®4-järjestelmästä pelaamisen 
aikana.

 ˎ Varmista, että tuotteen sisään ei pääse nestettä tai pieniä hiukkasia.
 ˎ Älä koske tuotteeseen märin käsin.
 ˎ Älä heitä tai pudota tuotetta tai kohdista siihen voimakkaita fyysisiä iskuja.
 ˎ Älä aseta raskaita esineitä tuotteen päälle.
 ˎ Älä kosketa liittimen sisäpintoja tai työnnä sen sisään tuntemattomia esineitä.
 ˎ Älä pura tai muuntele tuotetta.

Ulkopintojen suojelu
Noudattamalla alla olevia ohjeita ehkäiset tuotteen ulkopintojen kulumista ja väripintojen 
haalistumista.

 ˎ Älä aseta kumi- tai vinyylipintaisia esineitä tuotteen päälle pitkiksi ajoiksi.
 ˎ Pyyhi tuotteen pinnat pehmeällä, kuivalla kankaalla. Älä käytä puhdistuksessa liuottimia tai muita 
kemikaaleja. Älä pyyhi tuotteen pintoja kemiallisesti käsitellyllä puhdistusliinalla.



3

Säilytysolosuhteet
 ˎ Älä säilytä tuotetta kuumissa tai kosteissa tiloissa tai suorassa auringonvalossa.
 ˎ Älä altista tuotetta pölylle, savulle tai höyrylle.

Ohjaimen yhdistäminen pariliitoksella
Ohjain on yhdistettävä järjestelmään pariliitoksella ensimmäisellä käyttökerralla ja aina, kun ohjainta 
käytetään toisessa PS4™-järjestelmässä. Muodosta pariliitos kytkemällä PS4™-järjestelmään virta ja 
liittämällä ohjain USB-kaapelilla.

Valopalkki

PS4™-järjestelmään

USB-portti
USB-kaapeli

Vinkki

 ˎ Kun painat  (PS) -näppäintä, ohjaimeen kytketään virta ja valopalkkiin syttyy ohjaimeen määritetty 
väri. Ohjaimen väri riippuu siitä, missä järjestyksessä käyttäjät painavat PS-näppäintä. Ensimmäisen 
yhdistetyn ohjaimen väri on sininen ja seuraavien ohjainten värit ovat punainen, vihreä ja 
vaaleanpunainen.

 ˎ Lisätietoja ohjaimen käytöstä on PS4™-järjestelmän käyttöoppaassa  
(http://manuals.playstation.net/document/).

Ohjaimen lataaminen
Kun PS4™-järjestelmän virta on kytketty tai järjestelmä on lepotilassa, liitä ohjain USB-kaapelilla.

Vinkki

Voit myös ladata ohjaimen liittämällä USB-kaapelin tietokoneeseen tai johonkin muuhun USB-
laitteeseen. Käytä USB-standardin mukaista USB-kaapelia. Ohjainta ei välttämättä voi ladata kaikkien 
laitteiden kautta.

Akku

Varoitus – sisäänrakennetun akun käyttäminen: 
 ˋ Tämä tuote sisältää ladattavan litiumioniakun.
 ˋ Lue akun käyttö- ja latausohjeet ennen tuotteen käyttämistä ja noudata niitä tarkkaan. 
 ˋ Käsittele akkua erityisen varovasti. Väärinkäyttö voi aiheuttaa tulipalon tai palovammoja. 
 ˋ Älä koskaan yritä avata, murskata tai lämmittää akkua tai sytyttää sitä tuleen. 
 ˋ Älä jätä akkua lataukseen pitkäksi ajaksi, kun tuote ei ole käytössä. 
 ˋ Hävitä käytetyt akut aina paikallisten lakien tai vaatimusten edellyttämällä tavalla.
 ˋ Älä käsittele vaurioitunutta tai vuotavaa akkua.
 ˋ Jos akusta vuotaa nestettä, lopeta tuotteen käyttäminen välittömästi ja ota yhteyttä tekniseen 
tukeen. Mikäli nestettä joutuu vaatteillesi, ihollesi tai silmiisi, huuhtele kyseinen kohta heti 
puhtaalla vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin. Akkuneste voi aiheuttaa sokeutumisen.
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Akun kesto ja käyttöikä
 ˎ Akun käyttöikä on rajallinen. Akun latauksen kesto yleensä lyhenee toistuvan käytön ja akun 
ikääntymisen seurauksena. Akun kesto vaihtelee myös sen säilytyksestä, käytöstä, 
käyttöympäristöstä ja muista tekijöistä riippuen.

 ˎ Lataa akku tilassa, jonka lämpötila on 10 °C – 30 °C. Muissa olosuhteissa akku ei ehkä lataudu yhtä 
tehokkaasti.

 ˎ Akun kesto voi vaihdella käyttöolosuhteiden ja ympäristötekijöiden mukaan.

Pitkä käyttämättömyysaika
Jos ohjainta ei käytetä pitkään aikaan, on suositeltavaa ladata sen akku täyteen vähintään kerran 
vuodessa, jotta akku säilyy toimintakykyisenä.

Tekniset tiedot
Nimellistulovirta DC 5 V, 800 mA
Akun tyyppi Sisäänrakennettu ladattava litiumioniakku
Jännite DC 3,65 V
Akun kapasiteetti 1 000 mAh
Käyttölämpötila 5–35 °C
Paino Noin 210 g
Valmistusmaa Kiina

Malli ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Toimitetut esineet
Langaton DUALSHOCK®4-ohjain (1), käyttöohje (tämä asiakirja) (1). Pakkauksessa ei ole USB-kaapelia. 
Käytä ohjaimen liittämiseen tai lataamiseen PS4™-järjestelmän mukana toimitettua USB-kaapelia.

TAKUU
Tällä tuotteella on 12 kuukauden valmistajan takuu ostopäivästä. Lisätietoja valmistajan takuusta on 
PS4™-pakkauksessa.

Tämän tuotteen valmistaja tai valmistuttaja on Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan 
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Tuotteen maahantuonnista Eurooppaan ja jakelusta vastaa Sony Interactive Entertainment Europe 
Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.
Vaatimustenmukaisuusvakuutusten antamisesta ja säilyttämisestä vastaa Sony Belgium, bijkantoor 
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.
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Eurooppalaisille ja turkkilaisille asiakkaille.
Ilmoitus yhdenmukaisuudesta radio- ja telepäätelaitteita koskevan R&TTE-direktiivin kanssa
Sony Interactive Entertainment Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY 
oleellisten vaatimusten ja direktiivin sitä koskevien muiden ehtojen mukainen. 
Lisätietoja saa osoitteesta: http://www.compliance.sony.de/

Jos tämä merkki ilmenee sähkötuotteissamme, akuissamme tai pakkauksissamme, se tarkoittaa sitä, 
että kyseistä sähkölaitetta tai akkua ei saa hävittää tavallisen talousjätteen mukana missään Euroopan 
maassa tai Turkissa. Varmista oikea käytöstäpoistotapa viemällä tuotteet hävitettäväksi viralliseen 
jätteenkeräyslaitokseen paikallisten lakien tai vaatimusten mukaisesti. Jätteeksi tarkoitetut 
sähkötuotteet ja akut voi myös hävittää maksutta jälleenmyyjien kautta, kun hankit uuden vastaavan 
tuotteen. Lisäksi suuret jälleenmyyjät voivat EU-maissa ottaa maksutta vastaan pieniä määriä 
hävitettäviä sähkötuotteita. Kysy paikalliselta jälleenmyyjältäsi, tarjoavatko he tällaista palvelua 
hävitettävälle tuotteellesi. Näin autat säästämään luonnon resursseja ja parantamaan sähkölaitteiden 
jätekäsittelyyn ja hävitykseen liittyvää luonnonsuojelun tasoa. 
Tätä merkkiä saatetaan käyttää paristoissa ja akuissa yhdessä muiden kemiallisten merkkien kanssa. 
Elohopean (Hg) ja lyijyn (Pb) kemiallisia merkkejä käytetään, jos paristo tai akku sisältää yli 0,0005 
prosenttia elohopeaa tai yli 0,004 prosenttia lyijyä.
Tässä tuotteessa on kiinteä akku turvallisuuden, toimintatehon tai tietojen eheyden varmistamisen 
takia. Akun ei pitäisi edellyttää vaihtoa tuotteen käyttöiän aikana, ja se tulee poistattaa vain pätevällä 
huoltohenkilöllä. Jotta akku käsitellään oikeanlaisena jätteenä, hävitä tämä tuote sähköromuna.
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