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 DUALSHOCK®4 בקר אלחוטי
מדריך הפעלה
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לפני השימוש
יש לקרוא בעיון מדריך זה את המדריכים של החומרה התואמת. יש לשמור את ההוראות לצורך עיון בעתיד. ˎ
יש לבצע תמיד עדכון של המערכת שלך לגרסה העדכנית ביותר של תוכנת המערכת. ˎ

אמצעי זהירות

בטיחות
יש להימנע משימוש ממושך במוצר. מומלץ לקחת הפסקה בת 15 דקות לכל שעת משחק. ˎ
יש להפסיק מיד להשתמש במוצר אם תתחיל לחוש עייפות או אם תחוש אי-נוחות או כאבים בידיים או בזרועות במהלך  ˎ

השימוש. אם המצב נמשך, יש להיוועץ ברופא.
אם אתה סובל מאחת הבעיות הרפואיות הבאות, יש להפסיק מייד את השימוש במערכת. אם התסמינים נמשכים, יש  ˎ

להיוועץ ברופא.
סחרחורת, בחילה, עייפות או תסמינים הדומים למחלת ים. ˋ
אי-נוחות או כאב בחלק גוף כגון עיניים, אוזניים, ידיים או זרועות. ˋ
המוצר מיועד לשימוש באמצעות הידיים בלבד. אין ליצור מגע קרוב בית המוצר והראש, הפנים או עצמות של כל חלק  ˎ

אחר בגופך.
פונקציית הרטט של מוצר זה עלולה לגרום לפציעות. אין להשתמש בפונקציית הרטט אם אתה סובל ממחלה או  ˎ

פציעה כלשהי בעצמות, המפרקים או בשרירי הידיים או הזרועות. ניתן להפעיל או להשבית את פונקציית הרטט דרך 
 )Settings( )הגדרות( במסך הפונקציות.

שימוש באוזנייה או באוזניות בעוצמת קול גבוהה עלול לגרום לאובדן שמיעה קבוע. יש לכוון את עוצמת הקול לרמה  ˎ
בטיחותית. לאורך זמן, שמע הולך וגובר עשוי להתחיל להישמע רגיל, אך למעשה עשוי לפגוע בשמיעתך. אם אתה חווה 

צלצולים באוזניים, אי-נוחות או דיבור עמום, יש להפסיק את ההאזנה ולבדוק את השמיעה. ככל שעוצמת הקול חזקה יותר, 
כך תושפע שמיעתך מוקדם יותר. כדי להגן על שמיעתך:

יש להגביל את זמן השימוש באוזנייה או באוזניות בעוצמת קול גבוהה. ˋ
יש להימנע מהגברת עוצמת הקול כדי לחסום רעשים סביבתיים. ˋ
יש להחליש את עוצמת הקול אם אינך יכול לשמוע אנשים מדברים בקרבתך. ˋ
יש להימנע מלהביט אל שורת אורות של הבקר כאשר הוא מהבהב. הפסק להשתמש מיד בבקר אם אתה חש אי נוחות או  ˎ

כאב בכל אזור שהוא בגופך.
יש לשמור על המוצר מחוץ להישג ידם של ילדים קטנים. ילדים צעירים עלולים לפגוע במוצר ולגרום לתקלה, לבלוע חלקים  ˎ

קטנים או לכרוך את הכבלים סביב עצמם, או לגרום בטעות לפציעה לעצמם או לאחרים.

שימוש וטיפול
בעת השימוש בבקר, יש לשים לב לנקודות הבאות.  ˎ

לפני השימוש, יש לוודא שסביבך חלל נרחב פנוי. ˋ
יש לאחוז בחוזקה את הבקר כדי למנוע את החלקתו מאחיזתך וגרימת נזק או פציעה. ˋ
בעת השימוש בבקר עם כבל USB, יש לוודא שהכבל אינו יכול לפגוע באדם או באובייקט כלשהו, ואין למשוך את הכבל  ˋ

מתוך מערכת ה-PlayStation®4 תוך כדי משחק.
אין לאפשר חדירה של מים או חלקיקים קטנים למוצר.  ˎ
איו לגעת במוצר בידיים רטובות. ˎ
אין להשליך או להפיל את המוצר ואף אין לחשוף אותו ללחץ פיזי חזק. ˎ
אין להניח חפצים כבדים על המוצר. ˎ
אין לגעת בחלק הפנימי של השקע או להכניס אליו עצמים זרים. ˎ
לעולם אין לפרק או לשנות את המוצר. ˎ

הגנה חיצונית
עקוב אחר ההוראות שלהלן כדי למנוע פגימה או דהיית צבע של החלקים החיצוניים של המוצר.

אין להניח חומרי גומי או ויניל על צדו החיצוני של המוצר למשך פרק זמן ארוך. ˎ
יש להשתמש במטלית בד רכה ויבשה לניקוי המוצר. אין להשתמש בחומרים ממיסים או בכימיקלים אחרים. אין לנגב  ˎ

באמצעות מטלית ניקוי הספוגה בחומרים כימיים.
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תנאי אחסון
אין לחשוף את המוצר לטמפרטורות גבוהות, ללחות גבוהה או לאור שמש ישיר. ˎ
אין לחשוף את המכשיר לאבק, עשן או אדים. ˎ

יש לבצע צימוד של הבקר
 PS4™ אחרת. הפעל את מערכת PS4™ יהיה עליך לבצע צימוד של הבקר בעת השימוש בו בפעם הראשונה עם מערכת

וחבר את הבקר באמצעות כבל USB כדי להשלים את צימוד המכשיר.

שורת אורות

PS4™ למערכת

USB יציאת
USB כבל

עצות
כשאתה לוחץ על הלחצן  )PS(, הבקר נדלק ושורת האורות דולקת בצבע שהוקצה עבורך. הצבע שהוקצה תלוי בסדר  ˎ

שבו כל משתמש לוחץ על הלחצן PS. הבקר הראשון שמתחבר הוא כחול, כשהבקרים הבאים אחריו דולקים באדום, 
ירוק וורוד.

ˎ PS4™ לפרטים לגבי השימוש בבקר, עיין במדריך המשתמש של מערכת 
.)/http://manuals.playstation.net/document(

טעינת הבקר
.USB-פועלת או במצב מנוחה, חבר את הבקר באמצעות כבל ה PS4™ באמצעות מערכת

עצות
 USB אחר. יש להשתמש בכבל USB למחשב או למכשיר USB-באפשרותך גם לטעון את הבקר באמצעות חיבור כבל ה

שתואם לתקן ה-USB. יתכן שלא תוכל לטעון את הבקר באמצעות התקנים מסוימים.

סוללה

זהירות – שימוש בסוללה המובנית:
מוצר זה מכיל סוללת ליתיום-יון נטענת. ˋ
לפני השימוש במוצר זה, יש לקרוא את כל ההוראות לטיפול בסוללה וטעינתה, ולעקוב אחריהן בקפידה. ˋ
יש להקפיד על זהירות בעת הטיפול בסוללה. שימוש לא נכון עלול לגרום לשריפה ולכוויות. ˋ
לעולם אין לנסות לפתוח, למעוך, לחמם או לשרוף את הסוללה. ˋ
אין להשאיר את הסוללה בטעינה למשך זמן ממושך כאשר המוצר לא בשימוש. ˋ
יש להשליך תמיד סוללות משומשות בהתאם לחוקים המקומיים או לדרישות המקומיות. ˋ
אין לטפל בסוללה פגומה או דולפת. ˋ
אם נוזל הסוללה הפנימית דולף, יש להפסיק את השימוש במוצר באופן מיידי ולפנות לתמיכה הטכנית לקבלת סיוע.  ˋ

אם הנוזל נוגע בבגדיך, בעורך או בעיניך, יש לשטוף את האזור הנגוע באופן מיידי במים נקיים ולהיוועץ עם רופא. נוזל 
הסוללה עלול לגרום לעיוורון.
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משך חיי הסוללה
משך חיי הסוללה מוגבל. משך טעינת הסוללה פוחת באופן הדרגתי בעקבות שימוש חוזר וכן בהתאם לגילה. משך חיי  ˎ

הסוללה תלוי גם בשיטת האחסון, מצב השימוש, השפעות סביבתיות וגורמים אחרים.
יש לבצע טעינה בסביבה בה הטמפרטורה היא בין 10 מעלות ל-30 מעלות צלסיוס. בעת ביצוע טעינה בסביבות אחרות  ˎ

עלולה הטעינה להיות פחות אפקטיבית.
משך חיי הסוללה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי השימוש ולגורמים סביבתיים. ˎ

כשאינו בשימוש
כאשר הבקר אינו בשימוש למשך תקופה ארוכה, מומלץ לבצע טעינה מלאה לפחות פעם בשנה כדי לסייע בשמירה על 

הפונקציונליות שלו.

מפרט
DC 5 V, 800 mAדירוג קלט חשמלי

סוללת ליתיום-יון מובנית, הניתנת לטעינה מחדשסוג סוללה
DC 3.65 Vמתח חשמלי

mAh 1,000קיבולת סוללה
C – 35 °C° 5טמפרטורת הפעלה

בערך 210 ג”רמשקל
סיןארץ הייצור

המבנה והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

פריטים מצורפים
בקר אלחוטי DUALSHOCK®4 )1(, מדריך הפעלה )מסמך זה( )1(, כבל USB אינו כלול. כדי לחבר או לטעון את הבקר, 

.PS4™ המצורף למערכת USB-השתמש בכבל ה

אחריות
מוצר זה מכוסה על-ידי אחריות היצרן למשך 12 חודשים מתאריך הרכישה. לקבלת פרטים מלאים, עיין באחריות המצורפת 

.PS4™ לערכת

 מוצר זה יוצר על-ידי או מטעם
.Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
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