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Brezžični igralni plošček DUALSHOCK®4 Priročnik za uporabo
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Pred uporabo
 ˎ Natančno preberite ta priročnik in priročnike za združljivo strojno opremo. Navodila shranite za 
prihodnjo uporabo.

 ˎ Sistem vedno posodobite z najnovejšo različico sistemske programske opreme.

Varnostni ukrepi

Varnost
 ˎ Izogibajte se daljši uporabi izdelka. Po vsaki uri igranja vzemite 15-minutni odmor.
 ˎ Takoj prenehajte uporabljati izdelek, če ste utrujeni ali če med uporabo čutite nelagodje ali bolečine 
v dlaneh ali rokah. Če se težave nadaljujejo, se posvetujte z zdravnikom.

 ˎ Takoj nehajte uporabljati sistem, če občutite katero od spodaj navedenih zdravstvenih težav. Če 
simptomi ne minejo, se posvetujte z zdravnikom.

 ˋ Vrtoglavica, slabost, utrujenost ali simptomi, podobni morski bolezni.
 ˋ Neudobje ali bolečina v delu telesa, npr. v očeh, ušesih, rokah ali dlaneh.

 ˎ Izdelek lahko uporabljate samo z rokami. Izogibajte se stiku z glavo, obrazom ali kostmi drugih delov 
telesa.

 ˎ Funkcija vibriranja tega izdelka lahko povzroča poškodbe. Ne uporabljajte funkcije vibriranja, če 
imate bolne ali poškodovane kosti, sklepe ali mišice dlani ali rok. Funkcijo vibriranja lahko vklopite ali 
izklopite z gumbom  (Settings) (Nastavitve) na zaslonu s funkcijami.

 ˎ Če slušalke z mikrofonom ali slušalke uporabljate pri visoki glasnosti, lahko pride do trajne izgube 
sluha. Glasnost nastavite na varno raven. Postopno zviševanje zvoka se lahko zdi normalno, vendar 
vam dejansko lahko poškoduje sluh. Če v ušesih občutite nelagodje, slišite zvonjenje ali pridušen 
govor, prenehajte s poslušanjem in pojdite na pregled sluha. Višja je glasnost, prej lahko pride do 
poškodb sluha. Zaščita sluha:

 ˋ Omejite čas uporabe slušalk pri visoki glasnosti.
 ˋ Ne povišujte glasnosti, da bi preglasili hrupno okolje.
 ˋ Če oseb v bližini ne slišite govoriti, znižajte glasnost.

 ˎ Ne glejte neposredno v svetlobni indikator igralnega ploščka, ko utripa. Če občutite nelagodje ali 
bolečine na kateremkoli delu telesa, takoj prenehajte z uporabo.

 ˎ Izdelek ne sme biti v dosegu majhnih otrok. Majhni otroci lahko izdelek poškodujejo in povzročijo 
napačno delovanje, pogoltnejo manjše dele, se zapletejo v kable oziroma nenamerno poškodujejo 
sebe ali druge.

Uporaba in ravnanje
 ˎ Ko uporabljate igralni plošček, upoštevajte naslednje.

 ˋ Pred uporabo zagotovite, da je okoli vas dovolj prostora.
 ˋ Trdno primite igralni plošček, da vam ne spolzi iz rok in povzroči telesne poškodbe ali 
poškodovanja opreme.

 ˋ Če igralni plošček uporabljate s kablom USB, zagotovite, da kabel ne more zadeti nobene osebe 
ali predmeta, in kabla med igranjem ne izvlecite iz sistema PlayStation®4.

 ˎ Pazite, da v izdelek ne pridejo tekočine ali drobci. 
 ˎ Izdelka se ne dotikajte z mokrimi rokami.
 ˎ Izdelka ne mečite ali spuščajte iz rok ali drugače izpostavljajte močnim udarcem.
 ˎ Na izdelek ne postavljajte težkih predmetov.
 ˎ Ne dotikajte se notranjosti priključka in vanj ne vstavljajte tujkov.
 ˎ Izdelka ne smete razstavljati ali spreminjati.

Zaščita zunanjosti
Upoštevajte spodnja navodila in tako preprečite, da se zunanjost izdelka spremeni ali razbarva.

 ˎ Na zunanjost izdelka za dlje časa ne postavljajte gumijastih ali vinilnih materialov.
 ˎ Za čiščenje izdelka uporabljajte mehko čisto krpo. Ne uporabljajte topil ali drugih kemičnih sredstev. 
Ne čistite s krpo, ki je obdelana s kemikalijami.
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Pogoji za shranjevanje
 ˎ Izdelka ne izpostavljajte visokim temperaturam, visoki vlagi ali neposredni sončni svetlobi.
 ˎ Izdelka ne izpostavljajte prahu, dimu ali sopari.

Združevanje igralnega ploščka
Igralni plošček morate združiti, ko ga uporabljate prvič ali z drugim sistemom PS4™. Vklopite sistem 
PS4™ in igralni plošček priključite s kablom USB, da dokončate združevanje naprave.

Svetlobni indikator

Na sistem PS4™

Vrata USB
Kabel USB

Nasvet

 ˎ Ko pritisnete gumb  (PS), se igralni plošček vklopi in svetlobni indikator zasveti v izbrani barvi. 
Izbrana barva je odvisna od zaporedja, v katerem uporabnik pritisne gumb PS. Prvi igralni plošček za 
povezavo je moder, naslednji igralni ploščki pa svetijo rdeče, zeleno in rožnato.

 ˎ Podrobnosti o uporabi igralnega ploščka si oglejte v uporabniškem priročniku za sistem PS4™ 
(http://manuals.playstation.net/document/).

Polnjenje igralnega ploščka
Ko je sistem PS4™ vklopljen ali v stanju mirovanja, igralni plošček povežite s kablom USB.

Nasvet

Igralni plošček lahko polnite tudi tako, da kabel USB priključite na računalnik ali drugo napravo USB. 
Uporabite kabel USB, ki je skladen s standardom USB. Igralnega ploščka mogoče ne boste mogli 
polniti z nekaterimi napravami.

Baterija

Pozor – uporaba vgrajene baterije: 
 ˋ Ta izdelek vsebuje litij-ionsko akumulatorsko baterijo.
 ˋ Pred uporabo izdelka preberite vsa navodila za uporabo in polnjenje baterije ter jih popolnoma 
upoštevajte. 

 ˋ Pri rokovanju z baterijo bodite zelo pozorni. Napačna uporaba lahko povzroči požar in opekline. 
 ˋ Baterije ne poskušajte odpirati, stiskati, segrevati ali zažigati. 
 ˋ Ne puščajte baterije na polnjenju za daljši čas, če izdelka ne uporabljate.
 ˋ Izrabljene baterije vedno zavrzite v skladu z lokalnimi zakoni ali zahtevami.
 ˋ Ne primite poškodovane ali puščajoče baterije.
 ˋ Če iz notranje baterije izteka tekočina, takoj prekinite z uporabo izdelka in se za pomoč obrnite na 
tehnično podporo. Če tekočina pride v stik z oblačili, kožo ali očmi, nemudoma sperite prizadeti 
predel s čisto vodo in obiščite zdravnika. Tekočina iz baterije lahko povzroči slepoto.
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Življenjska doba in trajanje baterije
 ˎ Baterija ima omejeno življenjsko dobo. Napolnjenost baterije se ob nenehni uporabi in z leti 
postopoma manjša. Življenjska doba baterije se razlikuje tudi glede na način shranjevanja, stanje 
uporabe, okolje in druge dejavnike.

 ˎ Polnite jo v okolju s temperaturo med 10 °C in 30 °C. Polnjenje v drugačnih okoljih mogoče ne bo 
enako učinkovito.

 ˎ Trajanje baterije se lahko razlikuje glede na pogoje uporabe in okoljske dejavnike.

Ko ni v uporabi
Če igralnega ploščka dlje časa ne boste uporabljali, je priporočljivo, da ga vsaj enkrat letno povsem 
napolnite, da ohranite njegovo funkcionalnost.

Tehnični podatki
Vhodna moč 5 V DC, 800 mA
Vrsta baterije Vgrajena litij-ionska baterija za ponovno polnjenje
Napetost 3,65 V DC
Zmogljivost baterije 1,000 mAh
Temperatura delovanja 5 °C–35 °C
Teža Pribl. 210 g
Država izdelave Kitajska

Oblika in tehnične lastnosti se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila.

Priloženi predmeti
Brezžični igralni plošček DUALSHOCK®4 (1), priročnik za uporabo (ta dokument) (1), kabel USB ni priložen. 
Za priključitev in polnjenje igralnega ploščka uporabljajte kabel USB, ki je priložen sistemu PS4™.

JAMSTVO
Za izdelek velja 12-mesečno jamstvo izdelovalca, ki začne veljati z dnem nakupa. Več podrobnosti 
preberite v garancijskem listu v prodajnem paketu sistema PS4™.

Ta izdelek je bil izdelan v obratih ali v imenu družbe Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan 
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska.
Uvoznik in distributer za Evropo je družba Sony Interactive Entertainment Europe Ltd, 10 Great 
Marlborough Street, London, W1F 7LP, Združeno kraljestvo.
Pooblaščen zastopnik za izdajo in hrambo izjav o skladnost je družba Sony Deutschland GmbH, 
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija.
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Za stranke v Evropi in Turčiji.
Smernica R&TTE - Izjava “Informal DoC”
Družba Sony Interactive Entertainment Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in 
drugimi ustreznimi določili direktive 1999/5/ES. 
Podrobnosti najdete na naslednjem spletnem mestu: http://www.compliance.sony.de/

Če je na katerem od naših električnih izdelkov, baterijah ali ovojnini eden izmed zgornjih dveh 
simbolov, v Evropi in Turčiji tega izdelka ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Da zagotovite 
pravilno odlaganje odpadkov, ju zavrzite na pooblaščenem mestu za zbiranje v skladu z lokalno 
zakonodajo ali predpisi. Odpadne elektronske izdelke in baterije lahko brezplačno odlagate tudi pri 
prodajalcih ob nakupu novih izdelkov iste vrste. Večji prodajalci v EU lahko tudi brezplačno sprejemajo 
manjše odpadne elektronske izdelke. Vprašajte prodajalca, ali nudi to storitev za izdelek, ki ga želite 
zavreči. Takšno ravnanje bo pripomoglo k ohranjanju naravnega bogastva in izboljšalo standarde 
varstva okolja pri ravnanju z električnimi odpadki in njihovi odstranitvi.
Ta simbol je lahko na baterijah uporabljen skupaj z dodatnimi kemičnimi simboli. Če baterija vsebuje 
več kot 0.0005 % živega srebra ali več kot 0.004 % svinca, sta prikazana tudi simbola za živo srebro 
(Hg) ali svinec (Pb).
Ta izdelek vsebuje baterijo, ki je trajno vgrajena zaradi potrebe po varnosti, zmogljivosti in 
zagotavljanja celovitosti podatkov. Menjava baterije v času življenjske dobe izdelka ni predvidena, iz 
izdelka pa jo lahko odstrani le kvalificirano servisno osebje. Da boste zagotovili pravilno ravnanje z 
odpadno baterijo, izdelek obravnavajte in zavrzite kot električni odpadek.



“ ”, “PlayStation”, “ ”, “DUALSHOCK” in “ ” so registrirane blagovne znamke ali blagovne 
znamke družbe Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” in “ ” sta registrirani blagovni znamki družbe Sony Corporation.
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