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Преди употреба

 ˎ Прочетете внимателно това ръководство и всички ръководства за съвместим хардуер. 
Запазете инструкциите за бъдещи справки.

 ˎ Винаги актуализирайте вашата система до най-новата версия на софтуера на 
системата.

Предпазни мерки

Безопасност

 ˎ Избягвайте продължителното използване на този продукт. Правете 15-минутна 
почивка на всеки час игра.

 ˎ Спрете да използвате продукта незабавно, ако започнете да се чувствате уморени или 
ако усетите дискомфорт или болка в ръцете по време на употреба. Ако състоянието 
продължи, се консултирайте с лекар.

 ˎ Ако усетите, който и да било от следните здравни проблеми, преустановете 
използването на системата незабавно. Ако симптомите продължат, потърсете 
медицинска помощ.

 ˋ Световъртеж, гадене, умора или симптоми, подобни на морска болест.

 ˋ Дискомфорт или болки в която и да било част от тялото като очите, ушите, дланите 
или ръцете.

 ˎ Продуктът е предназначен да се използва само с ръце. Дръжте контролера с две ръце.

 ˎ Функцията вибрация на този продукт може да доведе до влошаване на наранявания. 
Не използвайте функцията вибрация, ако имате заболяване или травма на костите, 
ставите или мускулатурата на ръцете или китките си. Можете да включите или 
изключите функцията вибрация от  (Settings) (Настройки) на функционалния екран.

 ˎ Дръжте този продукт далеч от малки деца. Възможно е малките деца да повредят 
уреда, да погълнат дребните части, да увият кабели около себе си или неволно да 
наранят себе си или други хора.

Употреба и съхранение

 ˎ Когато използвате контролера, внимавайте за следното.

 ˋ Преди употреба се уверете, че има достатъчно място около вас.

 ˋ Хванете здраво контролера, за да предотвратите изплъзването му от захвата ви, 
което може да доведе до повреда или нараняване.

 ˋ Когато използвате контролера с USB кабел, се уверете, че кабелът не може да удари 
човек или предмет и не издърпвайте кабела от PS4™ системата по време на игра.

 ˎ Не стискайте сферата, не я дръжте здраво и не поставяйте предмети върху нея, тъй 
като това може да я деформира.

 ˎ Не позволявайте течности или малки частици да попадат в продукта. 

 ˎ Не докосвайте продукта с мокри ръце.

 ˎ Не хвърляйте и не изпускайте продукта, и не го излагайте на силен физически удар.

 ˎ Не поставяйте тежки предмети върху продукта.

 ˎ Не докосвайте вътрешността на конектора и не поставяйте чужди предмети.

 ˎ Никога не разглобявайте и не модифицирайте продукта.
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Външна защита

Следвайте инструкциите по-долу, за да съдействате за предпазването на външната част 
на продукта от влошаване или обезцветяване.

 ˎ Не оставяйте продължително време никакви гумени или винилови материали от 
външната страна на продукта.

 ˎ Използвайте мека, суха кърпа за почистване на продукта. Не използвайте 
разтворители или други химически препарати. Не забърсвайте с почистваща кърпа, 
обработвана с химически препарат.

Условия на съхранение

 ˎ Не излагайте контролера на високи температури, висока влажност или пряка 
слънчева светлина.

 ˎ Не излагайте продукта на прах, дим или пара.
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Имена на части

Изглед отстрани 

Бутони за действие 

Бутон PS

Бутон R1**
Десен стик/
бутон R3

Ляв стик/бутон L3

Бутон L2

Бутон L1

Сфера

USB порт Бутони за 
придвижване (нагоре, 

надолу, надясно, 
наляво)

Спусък-бутон R2

Бутон за пад*

* Само кликване; другите функции на тъчпада не са налични.

** Контролерът за насочване PS VR има два бутона R1, по един от всяка страна над 
спусък-бутона R2. Това ви позволява да използвате контролера за насочване PS VR в 
зависимост от вашите предпочитания с лява или с дясна ръка.
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Изглед отзад

Бутон SHARE 
(споделяне)

Десен стик/бутон R3

Бутони за придвижване 
(нагоре, надолу, надясно, 

наляво)

Бутон 
OPTIONS 
(опции)

Ляв стик/бутон L3

Бутон  

Бутон  

Бутон  

Бутон  
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Сдвояване на контролера

Ще трябва да сдвоите контролера, когато го използвате за първи път и когато го 
използвате с друга PS4™ система.

Докато PS4™ системата е включена или е в режим на покой, свържете контролера с 
помощта на USB кабел, след което натиснете бутона 2 (PS). Контролерът се сдвоява със 
системата и се включва. След като сте сдвоили контролера, можете да извадите USB 
кабела и да използвате контролера безжично.

Зареждане на контролера

Уверете се, че контролерът е зареден и готов за употреба, преди да започнете да 
играете.

Когато PS4™ системата е включена или е в режим на покой, свържете контролера със 
системата с помощта на USB кабел.

За да заредите вашия контролер, докато вашата система е в режим на покой, изберете 
опция, различна от [Off] (Изкл.), в  (Settings) (Настройки) > [Power Saving Settings] 
(Енергоспестяващи настройки) > [Set Features Available in Rest Mode] (Настройване на 
функциите, налични в режим на покой) > [Supply Power to USB Ports] (Захранване към 
USB портове).

Към PS4™ системата

Сферата мига бавно при зареждане и спира да мига, когато зареждането е завършено.

Съвет
Използвайте USB кабел, който отговаря на USB стандарта. Може да не успеете да 
заредите контролера при някои устройства.

Батерия

Внимание – използване на вградената батерия: 

 ˋ Този продукт съдържа литиево-йонна презареждаща се батерия.

 ˋ Преди да използвате този продукт, прочетете всички инструкции за работа и 
зареждане на батерията и ги следвайте внимателно. 

 ˋ Бъдете изключително внимателни при работа с батерията. Неправилното 
използване може да доведе до пожар или изгаряния. 

 ˋ Никога не се опитвайте да отваряте, смачквате, загрявате или изгаряте батерията. 
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 ˋ Не оставяйте батерията да се зарежда за продължително време, когато не 
използвате продукта. 

 ˋ Винаги изхвърляйте използваните батерии в съответствие с местните закони или 
изисквания

 ˋ Не работете с батерия, която е повредена или тече.

 ˋ Ако вътрешната течност на батерията изтича, незабавно спрете да използвате 
продукта и се свържете със служба за техническа поддръжка за помощ. Ако 
течността попадне върху вашите дрехи, кожа или в очите, незабавно измийте 
засегнатата област с чиста вода и се консултирайте с лекаря си. Течността от 
батерията може да предизвика слепота.

Живот и издръжливост на батерията

 ˎ Батерията има ограничен живот. Издръжливостта на заредената батерия постепенно 
намалява с многократната употреба и възрастта. Животът на батерията също се 
различава в зависимост от начина на съхранение, състоянието на употреба, условията 
и други фактори.

 ˎ Зареждайте в среда, в която диапазонът на температура е между 10°C – 30°C. 
Зареждането може да не е достатъчно ефективно, когато се извършва в други 
условия.

 ˎ Издръжливостта на батерията може да варира в зависимост от условията на 
използване и факторите на околната среда.

 ˎ На екрана се появява известие, когато нивото на заряд на батерията на контролера е 
ниско.

Принцип на работа

Захранване

Натиснете бутона 2 (PS) за включване на контролера. Контролерът се изключва 
автоматично, когато не се използва.

Органи за управление

Контролерът за насочване PS VR има почти всички органи за управление и функции на 
DUALSHOCK®4 безжичен контролер, тъй като е пригоден за употреба при игри с PS VR.

Вижте ръководството за потребителя на PlayStation®4 за повече информация относно 
основните действия с бутоните.
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Препоръчителен захват

Забележка
Дръжте контролера с две ръце. Тук е показан типичен захват с дясна ръка. Ако сте 
левичар, просто хванете контролера по обратния начин.

Зона за игра

Ограничете използването на контролера и PS VR в рамките на зоната за игра. 
Височината на зоната за игра зависи от диапазона, който се заснема от 
PlayStation®Camera. Вижте документацията за PS VR за повече информация относно 
зоната за игра.

Проследяване

PlayStation®Camera проследява сферата на контролера за игра с PS VR. Уверете се, че 
сферата е в обхвата на видимост на камерата, когато играете.

Спецификации

Номинална входяща мощност DC 5 V, 800 mA

Тип батерия
Вградена акумулаторна литиево- йонна 
батерия

Напрежение DC 3,65 V

Капацитет на батерията 1000 mAh

Работна температура 5°C – 35°C

Маса Прибл. 490 г

Държава на производство Китай

Дизайнът и спецификациите могат да се променят без предизвестие.
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ГАРАНЦИЯ

Този продукт има гаранция от производителя за срок от 12 месеца от датата на 
закупването му. За подробна информация, моля, разгледайте предоставената гаранция 
за PS4™ системата.

Този продукт се произвежда за Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great 
Marlborough Street, Лондон, W1F 7LP, Великобритания.

Внася се и се разпространява в Европа от Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 
10 Great Marlborough Street, Лондон, W1F 7LP, Великобритания.

Упълномощеният представител за издаване и запазване на Декларации за 
съответствие е Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough 
Street, Лондон, W1F 7LP, Великобритания.

За клиенти в Европа и Турция.

Декларация за съответсвие с изискванията на Директива RE (неофициален документ)
С настоящото Sony Interactive Entertainment Inc. декларира, че този продукт е в 
съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на 
Директива 2014/53/EC. За повече подробности, моля, посетете следната Интернет 
страницата: eu.playstation.com/support

Честотите, използвани за функцията за безжична мрежа, на този продукт са обхватите 
2,4 GHz (Bluetooth®).
Диапазон на честота при безжична мрежа и максимална изходна мощност:
– Bluetooth® 2,4 GHz: по-малко от 2,5 mW

Когато видите тези символи на някой от нашите електрически продукти, батерии или 
опаковка, това означава, че съответният електрически продукт или батерия не трябва 
да бъдат изхвърляни като обикновен битов отпадък в Европа и Турция. За да осигурите 
правилна обработка на продукта и батерията като отпадък, моля, изхвърляйте ги 
посредством упълномощено съоръжение за събиране в съответствие с приложимите 
местни закони или изисквания. Отпадъчните електрически уреди и батерии могат също 
да се изхвърлят безплатно чрез търговците на дребно при покупка на нови продукти от 
същия тип. Освен това в страните от ЕС по-големите търговци е възможно да приемат 
малки отпадъчни електронни устройства безплатно. Моля, попитайте местния си 
търговец дали тази услуга е налице за продуктите, които желаете да изхвърлите. 
Правейки това, вие ще спомогнете за опазването на природните ресурси и спазването 
на стандартите на защитата на околната среда при третиране и депониране на 
отпадъци от електрически устройства.
Този символ може да се поставя върху батериите в комбинация с допълнителни 
химически символи. Химическите символи на живака (Hg) или оловото (Pb) се посочват, 
ако батерията съдържа повече от 0,0005% живак или повече от 0,004% олово.
Този продукт съдържа батерия, която е вградена от съображения за безопасност, 
ефективност и защита на данните. Не е необходимо батерията да се заменя през 
полезния живот на продукта, а ако се наложи, тя трябва да се свали от квалифициран 
сервизен персонал. За да осигурите правилна обработка на батерията, моля, 
изхвърлете я като отпадък от електрическо оборудване.

http://eu.playstation.com/support


“ “, “PlayStation”, “DUALSHOCK” и “ “ са регистрирани търговски марки или 
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