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Használat előtt
 ˎ Figyelmesen olvasd el az útmutatót és a kompatibilis hardverek 
útmutatóit. Őrizd meg az útmutatókat, hogy később is 
belelapozhass.

 ˎ Rendszeredet mindig a rendszerszoftver legújabb verziójával 
frissítsd.

Elővigyázatossági intézkedések

Biztonság
 ˎ Ne használd a terméket túl hosszú ideig. Egy órányi játék után 
mindig tarts 15 perc szünetet.

 ˎ Azonnal hagyd abba a termék használatát, ha kezded fáradtnak 
érezni magad, vagy kellemetlen érzést vagy fájdalmat észlelsz a 
karodban vagy kézfejedben használat közben. Ha továbbra is 
fennáll ez az állapot, fordulj orvoshoz.

 ˎ Ha bármelyik, a következőkben említett egészségügyi 
problémával találkozol, azonnal hagyd abba a rendszer 
használatát. Ha a tünetek tartósnak bizonyulnak, keresd fel 
orvosodat.

 ˋ Szédülés, hányinger, levertség vagy mozgó jármű által keltett 
rosszulléthez hasonló tünetek.

 ˋ Kényelmetlenség vagy fájdalom tested különböző részeiben, 
mint például a szemedben, a kézfejedben vagy a karodban.

 ˎ A terméket csak a kezeddel használd. 
 ˎ A termék rezgés funkciója súlyosbíthatja a sérüléseket. Ne 
használd a rezgés funkciót, ha karod vagy kézfejed 
csontozatában, ízületeiben vagy izomzatában bármilyen jellegű 
betegséged vagy sérülésed van. A rezgés funkciót a 
funkcióképernyőn a  (Beállítások) menüben kapcsolhatod be 
vagy ki.

 ˎ Ne tartsd a terméket 20 centiméternél közelebb az arcodhoz 
vagy a szemedhez.

 ˎ A terméket tartsd távol kisgyermekektől. A kisgyermekek kárt 
tehetnek a termékben, ami annak meghibásodásához vezethet, 
lenyelhetik az apró alkatrészeket, magukra tekerhetik a 
kábeleket vagy véletlenül önmaguk vagy mások sérülését 
okozhatják.

Használat és kezelés 
 ˎ  A vezérlő használata során vedd figyelembe a következő 
pontokat. 

 ˋ Használat előtt biztosíts 
nagy helyet magad körül.

 ˋ Ne használd, ha az 
USB-kábel csatlakoztatva 
van.

 ˋ Csatlakoztasd a mellékelt 
szíjat a vezérlőhöz, és viseld 
a szíjat a csuklódon, így a 
vezérlő nem csúszik ki a 
kezedből.

 ˋ Markold meg erősen a vezérlőt, hogy ne tudjon kicsúszni a 
kezedből, és ne tudjon kárt vagy sérülést okozni. Ne rángasd 
túl nagy erővel a vezérlőt.

 ˎ Ne szorítsd meg a gömböt, ne tartsd túl erősen, és ne tegyél rá 
semmit, mert ez az eldeformálódását okozhatja.

 ˎ Folyadék és apró szilárd tárgyak ne kerüljenek a termék 
belsejébe.

 ˎ Ne érj hozzá a termékhez nedves kézzel.
 ˎ Ne dobáld a terméket, és vigyázz, hogy ne essen le, illetve, hogy 
ne érje erős külső behatás.

 ˎ Ne helyezz nehéz tárgyat a termékre.
 ˎ Ne érintsd meg az USB-csatlakozó belsejét, és ne helyezz bele 
idegen tárgyakat.

 ˎ A terméket ne szereld szét, és ne módosítsd.
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Külső védelem
Az alábbi utasítások követésével elkerülheted a termék 
külső burkolatának károsodását és elszíneződését.

 ˎ Ne tárolj a termék külső felületén huzamosabb ideig gumi vagy 
PVC tárgyakat.

 ˎ Puha, száraz kendővel tisztítsd a terméket. A tisztításhoz ne 
használj oldószert vagy más vegyszert. Ne töröld le a terméket 
vegyszerrel kezelt törlőkendővel.

Tárolási feltételek
 ˎ Ne tedd ki a terméket magas hőmérsékletnek, magas 
páratartalomnak vagy közvetlen napfénynek.

 ˎ Ne tedd ki a terméket pornak, füstnek vagy gőznek.

Alkatrészek megnevezései

Elölnézet
Gömb

gomb

gomb gomb

gomb

START (indítás) gomb*1

Move gomb

Állapotjelző

(PS) gomb

Hátulnézet

T gomb

SELECT (kiválasztás) gomb*2

Szíjtartó

*1 Az OPTIONS gomb helyett használd ezt a gombot.
*2 A SHARE gomb helyett használd ezt a gombot.
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Az első lépések

A mellékelt szíj csatlakoztatása

A vezérlő párosítása
Mielőtt elkezdenéd használni a mozgásvezérlőt, 
párosítsd a PlayStation®4 rendszerrel. Ezt csak a 
mozgásvezérlő első használatakor kell elvégezned.

1 Kapcsold be a PS4™ rendszert.

2 Csatlakoztasd a vezérlőt a PS4™ rendszerhez egy 
USB-kábellel.
Használd a PS4™ rendszeredhez mellékelt 
USB-kábelt.

3 Nyomd meg a  (PS) gombot a vezérlőn. 
A vezérlő és a PS4™ rendszer párosítása megtörtént.

Tippek
 ˎ A PS4™ rendszerszoftver 4.70 vagy újabb verzióját használd.
 ˎ Egyszerre akár négy mozgásvezérlő is használható. Kettő vagy 
több mozgásvezérlő használata esetén külön párosíts minden 
vezérlőt.

 ˎ Ha egy már párosított vezérlőt másik rendszerrel használsz, az 
eredeti rendszerrel való párosítás törlődik. Párosítsd újra a 
vezérlőt a rendszerrel, ha előtte egy másik rendszerrel 
használtad.

Kamera csatlakoztatása/beállítása
Csatlakoztasd és állítsd be a PlayStation®Camera 
készüléket (külön kapható). A részleteket lásd a kamera 
használati útmutatójában.

Alulnézet

USB-aljzat
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A vezérlő használata 

Megjegyzés
Használat előtt mindig húzd ki az USB-kábelt.

1 Kapcsold be a PS4™ rendszert.

2 Nyomd meg a  (PS) gombot a mozgásvezérlőn.
A vezérlő automatikusan egy felhasználóhoz lesz 
rendelve.

3 Viseld a szíjat a csuklódon.

A vezérlő beállításainak módosítása
Válaszd a  (Beállítások) > [Eszközök] > [Vezérlők] 
lehetőséget a funkcióterületen.

Rezgés 
engedélyezése

Itt kapcsolhatod be vagy ki a rezgés 
funkciót. A jelölőnégyzet törlésével 
kikapcsolhatod a funkciót, és a vezérlő 
akkor sem fog rezegni, ha a 
játékbeállításokban engedélyezed a 
rezgést.

Tipp
A beállítások egy részét játék közben is módosíthatod. Tartsd 
nyomva a  (PS) gombot, majd kövesd a képernyőn megjelenő 
utasításokat.

Használd a szíjcsatot 
a szíj megszorítására.

Tippek
 ˎ A menükben a T gomb lenyomva tartásával navigálhatsz a 
mozgásvezérlővel. Egy elem kiválasztásához nyomd meg a 
Move gombot vagy a  gombot.

 ˎ Egy játékból való kilépéshez tartsd nyomva a  (PS) gombot, 
majd kövesd a képernyőn megjelenő utasításokat.
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A vezérlő töltése
A mozgásvezérlőt úgy töltheted fel, hogy bekapcsolt 
PS4™ rendszerhez csatlakoztatod a PS4™ rendszerhez 
mellékelt USB-kábellel. A mozgásvezérlő töltése közben 
az állapotjelző lassan villog. A töltés befejezését 
követően az állapotjelző kikapcsol.

Tippek
 ˎ A vezérlőt akkor is feltöltheted, amikor a PS4™ rendszer pihenő 
üzemmódban van. A PS4™ rendszer funkcióképernyőjén menj a 

 (Beállítások) > [Energiatakarékossági beállítások] > [Pihenő 
üzemmódban elérhető funkciók beállítása] > [USB-aljzatok 
tápellátása] menübe, és válassz ki egy [Ki] értéktől eltérő 
beállítást.

 ˎ A  (PS) gomb lenyomva tartásával ellenőrizd az akkumulátor 
töltöttségi szintjét a képernyőn.

Akkumulátor
Figyelmeztetés – a beépített akkumulátor használata:

 ˋ A termék újratölthető lítium-ion akkumulátort tartalmaz.
 ˋ A termék használata előtt olvasd el az akkumulátor 

kezelésére és töltésére vonatkozó összes utasítást, és 
körültekintően tartsd be őket.

 ˋ Különösen ügyelj az akkumulátor kezelésére. A helytelen 
használat tüzet és égési sérüléseket okozhat.

 ˋ Az akkumulátort soha ne próbáld meg kinyitni, bezúzni vagy 
elégetni.

 ˋ Ne hagyd az akkumulátort hosszú ideig tölteni, amikor a 
termék nincs használatban.

 ˋ Az elhasznált akkumulátoroktól mindig a helyi törvényeknek 
és jogszabályoknak megfelelően szabadulj meg.

 ˋ Ne fogd meg a sérült vagy szivárgó akkumulátort.
 ˋ A belső akkumulátorfolyadék szivárgásakor ne használd 

tovább a készüléket, és fordulj a műszaki támogatási csoport 
munkatársaihoz. Ha a folyadék az öltözetedre, bőrödre vagy 
szemedbe kerülne, késlekedés nélkül öblítsd ki/át az érintett 
területet, és fordulj orvoshoz. Az akkumulátorfolyadék 
vakságot okozhat.

Az akkumulátor élettartama és üzemideje
 ˎ Az akkumulátorok élettartama véges. Az akkumulátor üzemideje 
idővel és az ismételt használat során fokozatosan csökken. Az 
akkumulátorok élettartama a tárolási módszertől, a használat 
módjától, a környezeti és más tényezőktől függően is változik.

 ˎ Ha huzamosabb ideig nem tervezed használni a mozgásvezérlőt, 
ajánlatos évente legalább egyszer teljesen feltölteni, hogy 
fenntartsd az akkumulátor működőképességét.

 ˎ Az akkumulátor töltését 10°C és 30°C közötti hőmérsékletű 
környezetben végezd. Egyéb feltételek mellett előfordulhat, 
hogy a töltés nem elég hatékony.

 ˎ Az akkumulátor üzemideje a használati feltételek és a környezeti 
tényezők függvényében eltérő lehet.
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A vezérlő visszaállítása
Ha a mozgásvezérlő rendellenesen reagál vagy nem 
rendeltetésszerűen működik, próbáld meg visszaállítani 
úgy, hogy megnyomod a vezérlő hátulján található reset 
gombot egy vékony hegyű tárggyal, például egy tollal.

Termékjellemzők

Névleges bemenő 
teljesítmény 

5 V  900 mA

Akkumulátor típusa Beépített, újratölthető 
lítium-ionos akkumulátor

Akkumulátorfeszültség 3,6 V 

Akkumulátor kapacitása 1 900 mAh

Üzemi hőmérséklet 5 °C és 35 °C között

Külső méret (kivéve a 
működés közben 
kiemelkedő részeket)

Körülbelül 200 mm × 46 mm 
(magasság × átmérő)

Tömeg Kb. 145 g

Gyártó ország Kína

A kialakítás és a specifikációk értesítés nélkül megváltozhatnak.

Reset gomb
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GARANCIANYILATKOZAT
A termékre a vásárlástól számított 12 hónapos gyártói garancia 
vonatkozik. További információkért tekintsd át a PS4™ 
rendszerhez kapott garancianyilatkozatot.

A termék gyártója a Sony Interactive Entertainment Inc., 
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japán vagy annak 
megbízottja.
Európába importálja és forgalmazza: Sony Interactive 
Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, 
London, W1F 7LP, Egyesült Királyság.
A Megfelelőségi nyilatkozat kiadásának és birtoklásának 
meghatalmazott képviselője a Sony Belgium, bijkantoor van 
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, 
Belgium.

Az európai és török vásárlók részére.
RE irányelv „nem hivatalos DoC”-nyilatkozat
A Sony Interactive Entertainment Inc. kijelenti, hogy ez a termék 
megfelel az 2014/53/EU irányelv követelményeinek és vonatkozó 
rendelkezéseinek.
További információkat a következő weboldalon találhatsz:  
http://www.compliance.sony.de/
A termék vezeték nélküli hálózati funkciója 2,4 GHz-es 
(Bluetooth®) tartományt használ.
Vezeték nélküli frekvenciasáv és maximális kimenő teljesítmény:
– 2,4 GHz-es Bluetooth®: legfeljebb 10 mW

Ha ezen jelek valamelyikét látod bármely elektromos 
termékünkön, akkumulátorunkon vagy azok csomagolásán, az azt  
jelenti, hogy az adott elektromos eszközt vagy akkumulátort 
nem szabad háztartási hulladékként kezelni az EU, Törökország, 
illetve más olyan országok területén, ahol rendelkezésre áll az 
elkülönített gyűjtés lehetősége. A megfelelő hulladékkezelés 
érdekében hivatalos gyűjtőhelyen keresztül, az alkalmazandó 
jogszabályoknak vagy követelményeknek megfelelően 
szabadulj meg tőlük. Azonos típusú termékek vásárlása esetén 
a hulladék elektromos eszközöktől és akkumulátoroktól is 
ingyenesen szabadulhatsz meg a viszonteladókon keresztül. 
Az EU országaiban a nagyobb viszonteladók ráadásul a kisebb 
hulladék elektromos eszközöket is ingyenesen beveszik. Azzal 
kapcsolatban, hogy a szolgáltatás elérhető-e az általad eldobni 
kívánt termék esetében, érdeklődj a helyi viszonteladónál. 
Ha így teszel, elősegíted a természeti kincsek megóvását 
és az elektronikus eszközökre vonatkozó környezetvédelmi 
tevékenységek színvonalának javulását.
Ez a szimbólum az elemeken vagy akkumulátorokon szerepelhet 
további kémiai jelölésekkel együtt. Az ólom vegyjele (Pb) akkor 
van feltüntetve, ha az elem vagy akkumulátor több mint 0,004% 
ólmot tartalmaz.
Ez a termék tartalmaz egy akkumulátort, amely biztonsági, 
teljesítményi vagy adatintegritási okokból fixen rögzített. 
Az akkumulátort nem szükséges kicserélni a termék élettartama 
alatt, és csak képzett szervizszakember szerelheti ki. Az 
akkumulátor megfelelő ártalmatlanítása érdekében a terméket 
elektronikus hulladékként kell kezelni.
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