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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 в 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. Тримайте контролер 
обома руками.

 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 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 PS4™ під час гри.

 ˎ Не стискайте сферу, не тримайте її міцно та не кладіть на неї нічого, оскільки це може 
привести до деформації сфери.

 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 на пристрій важкі предмети.
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 ˎ Не торкайтеся внутрішніх компонентів роз’ємів і не вставляйте в них сторонні 
предмети.

 ˎ Забороняється розбирати або вносити зміни до пристрою.

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 контролер впливу високих температур, високої вологості чи прямого 
сонячного світла.

 ˎ Захищайте виріб від пилу, диму та пари.
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Назви деталей

Вигляд збоку 

Кнопки дій 

Кнопка PS

Кнопка R1**
Правий джойстик 
/ Кнопка R3

Лівий джойстик / Кнопка L3

Кнопка L2

Кнопка L1

Сфера

Порт USB Кнопки напрямку 
(вверх, вниз, вправо, 

вліво)

Спусковий гачок 
кнопки R2

Кнопка панелі*

* Лише натискання; інші функції сенсорної панелі недоступні.

** Контролер прицілювання PlayStation®VR має дві кнопки R1, по одній із кожного боку 
над спусковим гачком кнопки R2. Завдяки цьому ви можете тримати контролер 
прицілювання PlayStation®VR як лівою, так і правою рукою, у залежності від того, як 
зручніше саме вам.
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Вигляд ззаду

Кнопка SHARE 
(РОЗПОВІСТИ)

Правий джойстик / Кнопка R3

Кнопки напрямку (вверх, 
вниз, вправо, вліво)

Кнопка 
OPTIONS 
(ОПЦІЇ)

Лівий джойстик / Кнопка L3

Кнопка  

Кнопка  

Кнопка  

Кнопка  
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Сполучення контролера

Сполучення контролера необхідно виконувати перед першим використанням і в разі 
його використання з іншою системою PS4™.

Під’єднайте контролер за допомогою кабелю USB і натисніть кнопку 2 (PS), коли 
система PS4™ увімкнена або знаходиться в режимі спокою. Контролер буде сполучено 
із системою та ввімкнено. Після сполучення контролера кабель USB можна від’єднати й 
використовувати контролер без дротів.

Заряджання контролера

Впевніться, що контролер заряджений і готовий до роботи, перш ніж розпочати гру.

Під’єднайте контролер до системи за допомогою кабелю USB, коли система PS4™ 
увімкнена або знаходиться в режимі спокою.

Щоб зарядити контролер, коли система перебуває в режимі спокою, змініть параметр 
[Off] (Вимк.) на будь-який інший у меню  (Settings) (Параметри) > [Power Saving 
Settings] (Параметри енергозбереження) > [Set Features Available in Rest Mode] (Функції, 
доступні в режимі спокою) > [Supply Power to USB Ports] (Живлення до портів USB).

Підключення до системи PS4™

Сфера повільно блимає під час заряджання й припиняє блимати, коли батарею 
заряджено.

Порада
Слід використовувати кабель USB відповідного стандарту. За підключення контролера 
до деяких пристроїв заряджання може не відбуватися.

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. 
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 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.

 ˎ Коли рівень заряду батареї в контролері низький, на екрані з’являється відповідне 
сповіщення.

Базова робота

Живлення

Натисніть кнопку 2 (PS), щоб увімкнути контролер. Контролер автоматично 
вимикається, коли ви ним не користуєтесь.

Засоби керування

У контролері прицілювання PlayStation®VR продубльовано майже всі засоби керування 
та функції, наявні в бездротовому контролері DUALSHOCK®4, проте їх адаптовано для 
ігор PS VR.

Детальніше про основні функції кнопок можна дізнатися в посібнику користувача 
PlayStation®4.



8

Рекомендований спосіб тримати контролер

Примітка
Тримайте контролер обома руками. Тут наведено типовий спосіб тримати контролер 
для правші. Якщо ви шульга, просто візьміть контролер навпаки.

Ігровий простір

Обмежте зону використання контролера та PS VR ігровим простором. Висота ігрового 
простору залежить від зони охоплення камери PlayStation®. Детальніше про ігровий 
простір можна дізнатися в інструкції до PS VR.

Відстежування

Камера PlayStation® відстежує сферу на вашому контролері для ігор із PS VR. Під час гри 
тримайте сферу в полі зору камери.

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 1000 мАч

Робоча температура 5 °C – 35 °C

Вага Прибл. 490 г

Країна виробництва Китай

Дизайн і технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
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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 Inc. 1-7-1 Конан, 
Мінато-ку, Токіо 108-0075 Японія.

Уповноважений представник в Україні з питань відповідності вимогам технічних 
регламентів: ТОВ «Соні Україна», вул. Іллінська, 8, м.Київ, 04070, Україна.

Обладнання відповідає вимогам:

– Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в 
електричному та електронному обладнанні (постанова КМУ від 03.12.2008 № 1057).

Справжнім Соні Інтеректів Ентертеймент Інк. заявляє, що радіообладнання, rонтролер 
прицілювання PlayStation®VR CECHYA-ZRA2, 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.



“ ”, “PlayStation”, “DUALSHOCK” і “ ” є зареєстрованими товарними знаками чи 
товарними знаками Соні Інтеректів Ентертейнмент Інк.

“ “ є зареєстрованою торговою маркою або торговою маркою Соні Корпорейшн.
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