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DUALSHOCK®4 сымсыз басқару құралы  
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық
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KZ

Пайдаланбастан бұрын
 ˎ Осы нұсқаулықты және үйлесімді жабдық нұсқаулықтарын мұқият оқыңыз. Нұсқауларды алда пайдалану 
үшін сақтап қойыңыз.

 ˎ Жүйені әрқашан жүйелік бағдарламаның соңғы нұсқасына жаңартыңыз.

Сақтық шаралары

Қауіпсіздік
 ˎ Бұл өнімді ұзақ пайдаланбаңыз. Әрбір бір сағат ойын барысында 15 минут үзіліс жасаңыз.
 ˎ Шаршай бастасаңыз, қолыңыз ауырып жайсыздықты сезсеңіз, дереу жүйені пайдалануды тоқтатыңыз. 
Денсаулығыңыз қалпына келмесе, дәрігерге қаралыңыз.

 ˎ Егер сізде төменде көрсетілген денсаулық мәселелерінің бірі болса, дереу жүйені пайдалануды 
тоқтатыңыз. Егер де белгілер сақталса, дәрігерге қаралыңыз.

 ˋ Бас айналу, жүрек айну, қалжырағандық немесе тербелуге ұқсас белгілер.
 ˋ Дене мүшелерінің мысалы, көз, құлақ, алақан немесе қол ауруы.

 ˎ Өнім тек қолмен пайдалануға арналған. Оны басқа, бетке немесе дененің кез келген бөлігіндегі сүйекке 
жақындатпаңыз.

 ˎ Осы өнімнің діріл функциясы жарақаттарға себеп болуы мүмкін. Егер қандай да бір сырқатыңыз болса 
немесе сүйектердің, буындардың немесе қолдың бұлшық еті зақымдалған болса, діріл функциясын 
пайдаланбаңыз. Діріл функциясын функциялар экранындағы  (Settings) (Параметрлер) мәзірінде 
қосуға немесе өшіруге болады.

 ˎ Гарнитураны немесе құлақаспапты жоғары дыбыс деңгейімен пайдаланса, есту қабілеті мүлдем жоғалуы 
мүмкін. ыбыс деңгейін қауіпсіз деңгейге орнатыңыз. Уақыт өте келе қаттылығы артатын дыбыс қалыпты 
естілуі мүмкін, бірақ іс жүзінде есту қабілетіңізді зақымдап жатқан болуыңыз мүмкін. Егер құлағыңыз 
шылдырды немесе жайсыздықты немесе бәсеңдетілген дауысты сезсе, тыңдауды тоқтатыңыз және есту 
қабілетіңізді тексертіңіз. Дыбыс деңгейі неғұрлым жоғары болса, есті қабілетіңізге соғұрлым тезірек әсер 
етілуі мүмкін. Есту қабілетіңізді қорғау үшін:

 ˋ Гарнитура немесе құлақаспаптар жоғары дыбыс деңгейінде пайдаланылатын уақыт мөлшерін 
шектеңіз.

 ˋ Шулы ортаның дыбысын естімеу үшін дыбыс деңгейін арттырмаңыз.
 ˋ Жаныңызда сөйлеп жатқан адамдарды ести алмасаңыз, дыбыс деңгейін төмендетіңіз.

 ˎ Басқару құралындағы жарық жолағы жыпылықтаған кезде оған қарамаңыз. Егер жайсыздықты сезсеңіз 
немесе денеңіз ауырса, дереу басқару құралын пайдалануды тоқтатыңыз.

 ˎ Өнімді кішкене балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз. Жас балалар құрылғыны бұзуы, кішкентай 
бөлшектерді жұтып қоюлары немесе кабельдерге оралып қалулары, не болмаса абайсызда өздерін 
немесе басқаларды жарақаттаулары мүмкін.

Қолдану және қызмет көрсету
 ˎ Басқару құралын пайдаланғанда төмендегі жағдайларды ескеріңіз.

 ˋ Пайдаланудың алдында айналаңызда жеткілікті орын бар екенін тексеріңіз.
 ˋ Басқару құралының қолдан сырғып кетуін және зақымдауын немесе жарақаттауын болдырмау үшін, 
оны қатты ұстаңыз.

 ˋ Басқару құралын USB кабелімен пайдаланғанда, кабель пайдаланушыға немесе қандай да бір затқа 
тимейтінін тексеріп, ойнау барысында кабельді PlayStation®4 жүйесінен тартпаңыз.

 ˎ Сұйықтықтың немесе кішкентай бөлшектердің өнімге кіруіне жол бермеңіз. 
 ˎ Өнімді ылғал қолмен ұстамаңыз.
 ˎ Өнімді лақтырмаңыз немесе тастамаңыз, не болмаса оған қатты соққы тигізбеңіз.
 ˎ Өнімге ауыр заттарды қоймаңыз.
 ˎ Қосқыштың ішіне тимеңіз немесе бөтен заттар салмаңыз.
 ˎ Өнімді ешқашан бөлшектемеңіз немесе өзгертпеңіз.
 ˎ Тасымалдау өндірушінің түпнұсқалық қаптамасында орындалады.
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Сыртқы зақымдардан қорғау
Өнімнің сыртқы бетін зақымдалудан немесе түсін жоғалтудан сақтау үшін төменде көрсетілген 
нұсқаулықтарды орындаңыз.

 ˎ Өнімнің сыртқы бетіне ұзақ уақытқа резеңке немесе винилден жасалған материалдарды қоймаңыз.
 ˎ Өнімді тазалау үшін жұмсақ, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз. Еріткіштер және басқа химикаттарды 
пайдаланбаңыз. Химиялық өңделген тазалаушы құралмен сүртпеңіз.

Сақтау жағдайлары
 ˎ Өнімдерді өте жоғары немесе төмен температура, жоғары ылғалдылық немесе тікелей күн сәулесінің 
әсеріне ұшыратпаңыз.

 ˎ Өнімді шаңда, түтінде немесе найзағайда қалдырмаңыз.
 ˎ Өнімдерді бірегей қаптамасында, қышқылдар мен сілтілерден алыс қараңғы, құрғақ, таза, жақсы 
желдетілетін жерде сақтау керек.

Басқару құралын жұптау
Бірінші рет пайдалану кезінде және басқару құралын басқа PS4™ жүйесімен пайдаланған кезде оны жұптау 
қажет болады. PS4™ жүйесін қосып, құрылғының жұптасуын аяқтау үшін басқару құралын USB кабелімен 
қосыңыз.

Жарық жолағы

PS4™ жүйесіне

USB порты
USB кабелі

Кеңес

 ˎ  (PS) түймесін басқанда басқару құралы қосылып, жарық жолағы тағайындалған түспен жанады. 
Тағайындалған түс әрбір пайдаланушы PS түймесін басу ретіне байланысты болады. Қосылатын бірінші 
басқару құралдары көк түсті, жүйелі басқару құралдары қызыл, жасыл және қызғылт түсті болады.

 ˎ Басқару құралын пайдалану туралы мәліметтерді PS4™ жүйесінің пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз 
(http://manuals.playstation.net/document/).

Басқару құралын зарядтау
Қосылған немесе тыныштық режиміндегі PS4™ жүйесімен басқару құралын USB кабелі арқылы қосыңыз.

Кеңес

Сондай-ақ, басқару құралын USB кабелін компьютерге немесе басқа USB құрылғысына қосу арқылы 
зарядтауға болады. USB стандарттарына сәйкес келетін USB кабелін пайдаланыңыз. Басқару құралын 
кейбір құрылғыларда зарядтау мүмкін емес.

Батарея

Абайлаңыз! Орнатылған литий-ионды батареяны пайдалану: 
 ˋ Бұл өнімде литий-ионды қайта зарядталатын батарея бар.
 ˋ Бұл өнімді пайдаланбастан бұрын батареяны қолдану мен зарядтау бойынша нұсқауларды оқып, 
оларды мұқият орындаңыз. 

 ˋ Батареяны қолданғанда өте мұқият болыңыз. Дұрыс қолданбаудан өрт шығу немесе күіп қалу 
қаупі бар. 

 ˋ Батареяны ашуға, сындыруға, қыздыруға немесе отқа тастауға болмайды. 
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 ˋ Өнімді пайдаланбаған кезде батареяны ұзақ уақытқа зарядтамаңыз. 
 ˋ Әрдайым қолданылған батареяларды жергілікті заңдарға немесе талаптарға сай тастаңыз.
 ˋ Зақымдалған немесе ағып кеткен батареяны пайдаланбаңыз.
 ˋ Егер ішкі батарея сұйықтығы ағып кетсе, өнімді пайдалануды дереу тоқтатып, көмек алу үшін 
техникалық қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Егер сұйықтық киіміңізге, теріңізге немесе 
көздеріңізге тиген болса, сол тиген аймақты дереу таза сумен шайып, дәрігерге көрініңіз. Батарея 
сұйықтығы соқыр болу қаупін тудырады.

Батарея мерзімі және ұзақтығы
 ˎ Батареяның қызмет көрсету мерзімі шектеулі. Батареяның зарядтау ұзақтығы қайта пайдаланғанда және 
қайтарылғанда біртіндеп азаяды. Батареяның қызмет көрсету мерзімі сақтау әдісіне, пайдалану күйіне, 
ортаға және басқа факторларға байланысты әртүрлі болады.

 ˎ Температура ауқымы 10 °C – 30 °C арасындағы ортада зарядтаңыз. Басқа орталарда орындалса, зарядтау 
тиімді болмауы мүмкін.

 ˎ Батарея ұзақтығы пайдалану жағдайларына және орта факторларына байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

Пайдаланылмағанда
Басқару құралы ұзақ мерзім пайдаланылмайтын болса, батареяның қызметін сақтау үшін кемінде жылына 
бір рет толық зарядтау ұсынылады.

Сипаттамалары
Ену тогының көрсеткіші DC 5 В, 800 мA

Батарея типі
Орнатылған литий-иондық Қайта зарядталатын 
батарея

Қуат кернеуі DC 3,65 В
Батарея сыйымдылығы 1 000 мАс
Жұмыс температурасы 5 °C – 35 °C
Салмағы Шамамен 210 г
Өндіруші ел Қытай

Құрылым және техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Тіркелген элементтер
DUALSHOCK®4 сымсыз басқару құалы (1), Пайдалану жөніндегі нұсқаулық (осы құжат) (1), USB кабелі 
тіркелмейді. Басқару құралын қосу немесе зарядтау үшін PS4™ жүйесіне тіркелетін USB кабелін 
қолданыңыз.

КЕПІЛДІК
Осы өнімге сатып алу күнінен бастап 12 ай бойы өндіруші кепілдігінің шарттары қолданылады. Толық 
ақпарат алу үшін PS4™ жинағымен бірге берілетін кепілдікті қараңыз.

Өнімді шығарған немесе оның атынан дайындаған: Сони Интерэктив Энтертейнмент Инк. Мекен-жайы: 
1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио 108-0075, Жапония.
Кеден одағы жеріндегі шетелден әкелуші- «Сони Электроникс» АҚ, Ресей, 123103, Мәскеу, 
Карамышевский өтпе көшесі, 6.
Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей на территории Казахстана.
Қазақстан Республикасы жерінде тұтынушылардан кінәрат-талаптар қабылдайтын ұйым АО «Сони 
Электроникс» Представительство в Казахстане: 050010, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, дом 
117/7; 050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, даңғыл Достык, 117/7 үй.
Дайындалған күні бұйымның орамында немесе өнім заттаңбасындағы P/D белгісінің жанында келесі 
форматта көрсетілген: P/D: MM.YYYY, мұндағы MM- дайындалған айы, YYYY- жылы.

Өнімді жергілікті электрлік және электрондық қайта өңдеу заңдарына сәйкес тастаңыз.
Сатуды қолданыстағы жергілікті заңнамаға сәйкес орындау керек.
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Знак имеет форму квадрата
Минимальная длина сторон 5 мм


