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Безпроводовий контролер DUALSHOCK®4  
Інструкція з використання
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Перед початком використання
 ˎ Уважно прочитайте цю інструкцію та інструкції до сумісних пристроїв. Зберігайте інструкції на 
випадок, якщо в майбутньому вам доведеться звернутися до них.

 ˎ Обов’язково оновлюйте програмне забезпечення системи до найновіших доступних версій.

Заходи безпеки

Безпека
 ˎ Не використовуйте пристрій протягом тривалого часу поспіль. Після кожної години гри робіть 
перерви тривалістю 15 хвилин.

 ˎ Негайно припиніть користування приладом, якщо ви відчуваєте втому або якщо протягом 
користування у вас з’явилося відчуття дискомфорту чи болю у руках. Якщо цей стан не минає, 
зверніться до лікаря.

 ˎ У разі появи будь-якої з нижченаведених проблем зі здоров’ям негайно припиніть 
використання системи. Якщо симптоми не зникають, зверніться до лікаря.

 ˋ Запаморочення, нудота або відчуття, подібні до закачування.
 ˋ Дискомфорт або біль у таких частинах тіла, як очі, вуха, руки.

 ˎ Керування пристроєм слід здійснювати лише пальцями рук. Уникайте тісного контакту голови, 
обличчя та інших частин тіла з виробом.

 ˎ Функція вібрації пристрою може призвести до травмування. Не використовуйте функцію 
вібрації, якщо ви маєте травми чи страждаєте на захворювання кісток, суглобів чи м’язів рук. 
Функція вібрації вмикається та вимикається в меню  (Settings) (Параметри) на екрані 
функцій.

 ˎ Якщо ви використовуєте гарнітуру або навушники на високому рівні гучності, то це може 
призвести до постійної втрати слуху. Встановіть гучність на безпечний рівень. Згодом надмірно 
гучний звук буде здаватися вам нормальним, але насправді він буде шкодити вашому слуху. 
Якщо ви відчуваєте дзвін або інший дискомфорт у вухах, або чуєте звуки приглушено, то 
припиніть прослуховування та перевірте ваш слух. Чим гучніше звук, тим швидше ви відчуєте 
впливання на ваш слух. Для захисту вашого слуху необхідно виконувати наступні 
рекомендації:

 ˋ Обмежте час використання гарнітури або навушників за високого рівня гучності.
 ˋ Не робіть звук гучнішим задля того, щоб не чути навколишні звуки.
 ˋ Зменшіть гучність, якщо ви не чуєте людей, які говорять поруч із вами.

 ˎ Не дивіться на світлову смугу на контролері, коли вона блимає. Якщо ви відчуваєте 
дискомфорт або біль зовні або всередині тіла через світлову стимуляцію, то негайно припиніть 
її використання.

 ˎ Зберігайте продукт у недосяжному для маленьких дітей місці. Маленькі діти можуть 
пошкодити продукт і спричинити його несправність або можуть проковтнути дрібні деталі, 
обмотатися кабелями чи випадково травмувати себе або інших.

Використання та догляд
 ˎ Під час використання контролера дотримуйтеся таких правил.

 ˋ Перед використанням переконайтеся, що навколо вас достатньо вільного місця.
 ˋ Міцно тримайте контролер, щоб він не випав із рук і не спричинив травмування або 
пошкодження майна.

 ˋ У разі використання контролера з кабелем USB переконайтеся, що кабель не зачепить 
людей або предмети, які перебувають поруч. Не витягуйте кабель із системи PlayStation®4 
під час гри.

 ˎ Запобігайте потраплянню рідини або дрібних деталей всередину виробу. 
 ˎ Не торкайтесь виробу вологими руками.
 ˎ Не кидайте пристрій і не піддавайте його сильним механічним ударам.
 ˎ Не ставте не пристрій важкі предмети.
 ˎ Не торкайтеся внутрішніх компонентів роз’ємів і не вставляйте в них сторонні предмети.
 ˎ Забороняється розбирати або вносити зміни до пристрою.
 ˎ Транспортування повинно виконуватися в оригінальній упаковці виробника.
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Зовнішній захист
Виконуйте наведені нижче інструкції для запобігання пошкодженню або знебарвленню 
зовнішньої поверхні виробу.

 ˎ Не залишайте гумові та вінілові матеріали на зовнішній поверхні виробу впродовж тривалого 
часу.

 ˎ Використовуйте м’яку та суху тканину для очищення продукту. Не використовуйте розчинники 
або інші хімічні засоби. Не використовуйте тканину, оброблену хімічними засобами, для 
чищення поверхні.

Умови зберігання
 ˎ Не піддавайте виріб впливу дуже високих або низьких температур, високої вологості або 
прямого сонячного світла.

 ˎ Захищайте виріб від пилу, диму та пари.
 ˎ Продукцію слід зберігати в оригінальній упаковці в темному, сухому, чистому, добре 
провітрюваному місці, далеко від кислот і лугів.

Сполучення контролера
Сполучення контролера необхідно виконувати перед першим використанням і в разі його 
використання з іншою системою PS4™. Увімкніть систему PS4™ і підключіть контролер за 
допомогою кабелю USB, щоб завершити сполучення пристроїв.

Світлова смуга

Підключення до системи PS4™

USB порт
Кабель USB

Порада

 ˎ Після натиснення кнопки  (PS) контролер увімкнеться, а світлова смуга засвітиться 
призначеним вами кольором. Призначений колір залежить від порядку натиснення кнопки PS 
користувачами. Для першого підключеного контролера призначається синій колір, для 
наступних контролерів – червоний, зелений і рожевий.

 ˎ Докладніші відомості щодо використання контролера наведено в посібнику користувача 
системи PS4™ (http://manuals.playstation.net/document/).

Заряджання контролера
Під час заряджання система PS4™ повинна бути ввімкнена або перебувати в режимі спокою. 
Підключіть контролер за допомогою кабелю USB.

Порада

Зарядити контролер також можна, підключивши його до комп’ютера або іншого пристрою 
USB за допомогою кабелю USB. Слід використовувати кабель USB відповідного стандарту. 
За підключення контролера до деяких пристроїв заряджання може не відбуватися.
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Батарея

Увага! Використання вбудованої батареї. 
 ˋ До складу цього пристрою входить літій-іонна батарея.
 ˋ Перед використанням пристрою прочитайте всі інструкції з користування та заряджання 
батареї та точно виконуйте їх. 

 ˋ Користуйтеся батареєю обережно. Неналежне використання може призвести до пожежі чи 
опіків. 

 ˋ У жодному разі не намагайтеся розбирати, роздавлювати, нагрівати чи підпалювати 
батарею. 

 ˋ Не залишайте батарею підключеною до зарядного пристрою на тривалий час, коли пристрій 
не використовується. 

 ˋ Утилізуйте використані батареї згідно з місцевим законодавством та чинними нормами
 ˋ Не використовуйте батареї з ознаками пошкоджень або витоку.
 ˋ Якщо з акумулятора витече внутрішня рідина, негайно припиніть користуватись виробом і 
зверніться по допомогу у службу технічної підтримки. Якщо ця рідина потрапила на ваш 
одяг, шкіру або в очі, негайно промийте їх чистою водою та зверніться до лікаря. При 
потраплянні в очі рідина акумулятора може спричинити сліпоту.

Термін служби та тривалість роботи батареї
 ˎ Батарея має обмежений термін служби. За постійного використання батареї тривалість її 
заряджання поступово зменшується. Термін служби батареї також залежить від способу 
зберігання, умов використання, навколишнього середовища та інших чинників.

 ˎ Заряджати батарею рекомендовано за температури 10–30 °C. За інших умов ефективність 
заряджання може бути меншою.

 ˎ Тривалість роботи батареї може коливатися в залежності від умов використання та 
навколишніх чинників.

Рекомендація щодо зберігання
Якщо контролер не використовується протягом тривалого часу, рекомендовано повністю 
заряджати його щонайменше раз на рік, щоб зберегти його функціональні можливості.

Технічні характеристики
Номінальна вхідна напруга 5 В постійного струму, 800 мА

Тип батареї
Вбудована літій-іонна батарея, що 
перезаряджається

Напруга 3,65 В постійного струму
Ємність батареї 1,000 мАг
Робоча температура 5 °C – 35 °C
Вага Прибл. 210 г
Країна виробництва Китай

Дизайн і технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

До комплекту поставки входять:
Безпроводовий контролер DUALSHOCK®4 (1), Iнструкція з використання (цей документ) (1), 
кабель USB не входить до комплекту поставки. Для того, щоб підключити або зарядити 
контролер, використовуйте USB-кабель, що поставляється разом із системою PS4™.
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ГАРАНТІЯ
На цей виріб розповсюджується гарантія виробника терміном 12 місяців від дати покупки. 
Докладну інформацію див. у гарантії, яка міститься в комплекті постачання PS4™.

Цей продукт виготовлено компанією Соні Інтеректів Ентертейнмент Інк., 1-7-1 Конан, Мінато-ку, 
Токіо 108-0075 Японія.
Уповноважений представник з питань відповідності вимогам технічних регламентів в Україні: 
ТОВ «Соні Україна», вул. Іллінська, 8, м.Київ, 04070, Україна.
Справжнім Соні Інтеректів Ентертейнмент Інк. заявляє, що пристрій безпроводовий контролер 
CUH-ZCT2E відповідає Технічному регламенту радіообладнання і телекомунікаційного 
кінцевого (термінального) обладнання. Повний текст декларації про відповідність доступний в 
Інтернеті за такою адресою: info@sony.ua.
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.

Утилізуйте продукт відповідно до місцевого законодавства про переробку електричного та 
електронного обладнання.
Продажі повинні проводитися відповідно до вимог чинного законодавства.
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Знак имеет форму квадрата
Минимальная длина сторон 5 мм


