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KZ

Пайдаланбастан бұрын
 ˎ Осы нұсқаулықты және үйлесімді жабдық нұсқаулықтарын 
мұқият оқыңыз. Нұсқауларды алда пайдалану үшін сақтап 
қойыңыз.

 ˎ Жүйені әрқашан жүйелік бағдарламаның соңғы нұсқасына 
жаңартыңыз.

Сақтық шаралары

Қауіпсіздік
 ˎ Бұл өнімді ұзақ пайдаланбаңыз. Әрбір бір сағат ойын 
барысында 15 минут үзіліс жасаңыз.

 ˎ Шаршай бастасаңыз, қолыңыз ауырып жайсыздықты сезсеңіз, 
дереу жүйені пайдалануды тоқтатыңыз. Денсаулығыңыз 
қалпына келмесе, дәрігерге қаралыңыз.

 ˎ Егер сізде төменде көрсетілген денсаулық мәселелерінің бірі 
болса, дереу жүйені пайдалануды тоқтатыңыз. Егер де 
белгілер сақталса, дәрігерге қаралыңыз.

 ˋ Бас айналу, жүрек айну, қалжырағандық немесе тербелуге 
ұқсас белгілер

 ˋ Дене мүшелерінің мысалы, көз, құлақ, алақан немесе қол 
ауруы

 ˎ Өнім тек қолмен пайдалануға арналған. 
 ˎ Осы өнімнің діріл функциясы жарақаттарға себеп болуы 
мүмкін. Егер қандай да бір сырқатыңыз болса немесе 
сүйектердің, буындардың немесе қолдың бұлшық еті 
зақымдалған болса, діріл функциясын пайдаланбаңыз. Діріл 
функциясын функциялар экранындағы  (Settings) 
(Параметрлер) мәзірінде қосуға немесе өшіруге болады.

 ˎ Өнімді бетіңізден немесе көзіңізден 20 см-ден астам 
қашықтықта ұстаңыз.

 ˎ Өнімді кішкене балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз. 
Жас балалар құрылғыны бұзуы, кішкентай бөлшектерді жұтып 
қоюлары немесе кабельдерге оралып қалулары, не болмаса 
абайсызда өздерін немесе басқаларды жарақаттаулары 
мүмкін.

Қолдану және қызмет көрсету
 ˎ  Басқару құралын пайдаланғанда төмендегі жағдайларды 
ескеріңіз.

 ˋ Пайдаланудың алдында 
айналаңызда жеткілікті орын 
бар екенін тексеріңіз.

 ˋ USB кабелі қосулы болғанда 
пайдаланбаңыз.

 ˋ Жеткізілген таспаны 
басқару құралына жалғап, 
басқару құралы әрқашан 
қол астында болуы үшін 
бауды білегіңізге тағыңыз.

 ˋ Басқару құралының қолдан сырғып кетіп, затты немесе 
адамды зақымдауын немесе жарақаттауын болдырмау 
үшін, оны қатты ұстаңыз. Сондай-ақ басқару құралын тым 
қатты бұлғамаңыз.

 ˎ Шарды қыспаңыз, қатты ұстамаңыз немесе үстіне заттар 
қоймаңыз, олай істеген жағдайда шардың пішіні өзгереді.

 ˎ Сұйықтықтың немесе кішкентай бөлшектердің өнімге кіруіне 
жол бермеңіз.

 ˎ Өнімді ылғал қолмен ұстамаңыз.
 ˎ Өнімді лақтырмаңыз немесе тастамаңыз, не болмаса оған 
қатты соққы тигізбеңіз.

 ˎ Өнімнің үстіне ауыр заттар қоймаңыз.
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 ˎ USB қосқышының ішкі бөлігіне қол тигізбеңіз немесе бөгде 
заттар салмаңыз.

 ˎ Өнімді ешқашан бөлшектемеңіз немесе өзгертпеңіз.
 ˎ Тасымалдау өндірушінің түпнұсқалық қаптамасында 
орындалады.

Сыртқы зақымдардан қорғау
Өнімнің сыртқы бетін зақымдалудан немесе түсін 
жоғалтудан сақтау үшін төменде көрсетілген 
нұсқаулықтарды орындаңыз.

 ˎ Өнімнің сыртқы бетіне ұзақ уақытқа резеңке немесе винилден 
жасалған материалдарды қоймаңыз.

 ˎ Өнімді тазалау үшін жұмсақ, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз. 
Еріткіштер және басқа химикаттарды пайдаланбаңыз. 
Химиялық өңделген тазалаушы құралмен сүртпеңіз.

Сақтау жағдайлары
 ˎ Өнімдерді өте жоғары немесе төмен температура, жоғары 
ылғалдылық немесе тікелей күн сәулесінің әсеріне 
ұшыратпаңыз.

 ˎ Өнімді шаңда, түтінде немесе найзағайда қалдырмаңыз.
 ˎ Өнімдерді бірегей қаптамасында, қышқылдар мен сілтілерден 
алыс қараңғы, құрғақ, таза, жақсы желдетілетін жерде сақтау 
керек.

Бөлшек аттары

Алдыңғы көрініс
Шар

түймесі

түймесі түймесі

START түймесі*1

Move түймесі

T түймесі

SELECT түймесі*2

Бау ұстағыш

*1 Осы түйменің орнына OPTIONS түймесін пайдаланыңыз.
*2 Осы түйменің орнына SHARE түймесін пайдаланыңыз.

Move түймесі

(PS) түймесин

түймесі

Вигляд ззаду
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Бастау

Жеткізілген бауды жалғау

Басқару құралын жұптау
Қимыл басқару кұралы пайдаланбастан бұрын, міндетті 
турде PlayStation®4 жүйесіне қосу қажет. Сізге тек 
бірінші пайдаланған кезде қимыл басқару кұралы қосу 
кажет.

1 PS4™ жүйесін қосыңыз.

2 Басқару құралын USB кабелі арқылы PS4™ 
жүйесіне жалғаңыз.
Cіздің PS4™ жуйеге жеткізілетін USB кабелін 
пайдалыңы.

3 Басқару құралындағы  (PS) түймесін басыңыз.
Басқару құралы PS4™ жүйесімен жұпталады.

Кеңестер
 ˎ Пайдалану жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету үшін 
PS4™ нұсқасы 4.70 немесе ескілеу.

 ˎ Сіз төрт қимыл басқару кұралы бір уақытта пайдалана аласыз. 
Пайдалану екі немесе одан да көп қимыл басқару кұралы, бу 
әрбір басқару кұралы бөлек.

 ˎ Жұпталған басқару құралы басқа жүйемен пайдаланылса, 
бастапқы жүйемен жұпталуы өшіріледі. Басқа жүйемен 
пайдаланылған болса, басқару құралын жүйемен қайтадан 
жұптаңыз.

Камераны жалғау/орнату
PlayStation®Camera камерасын (бөлек сатылады) 
жалғап, орнатыңыз. Егжей-тегжейлі мәліметтерді 
камераның пайдалану жөніндегі нұсқаулығынан 
қараңыз.

Астыңғы көрініс

USB порты
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Басқару құралын пайдалану

Ескертпе
Пайдалану алдында USB кабелін әрқашан 
ажыратыңыз.

1 PS4™ жүйесін қосыңыз.

2 Басқару құралындағы  (PS) түймесін басыңыз. 
Басқару құралы автоматты түрде пайдаланушыға 
тағайындалады.

3 Бауды білегіңізге тағыңыз.

 

Бауды тарту үшін бау 
құлыптауы 
пайдаланыңыз.

Кеңестер
 ˎ Қимыл басқару кұралы бойынша навигация мәзірін пайдалану 
үшін, Т түймесін басып және кішкене ұстап тұрыңыз. Жылжыту 
үшін Move туймесин басыңыз немесе  туймесін элемент 
таңдау үшін. 

 ˎ PS3™ жүйесінде  (PS) түймесін басып тұру арқылы экранда 
тағайындалған басқару құралдарының санын тексеруге 
болады.

Басқару құралының параметрлерін реттеу

Функция аймағынан  (Settings) (Параметрлер) > 
[Devices] (Құрылғылар) > [Controllers] (Басқару 
құралдары) тармағын таңдаңыз.

Діріл функциясын 
қосу

Діріл функциясын қосулы немесе өшірулі 
күйге орнатыңыз. Ұяшықтан қанат белгісін 
алғанда функция өшіріледі және басқару 
құралы ойын параметрлерінде діріл 
функциясы қосулы болса да дірілдемейді.

Кеңестер
 ˎ Кейбір параметрлерді ойын барысында реттеуге болады.  

 (PS) түймесін басып тұрыңыз, содан кейін экрандағы 
нұсқауларды орындаңыз.
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Басқару құралын зарядтау
Зарядтың қимыл басқару кұралы , оны PS4™ жүйесіне 
қосып, USB кабелін пайдалана отырып қосылады және 
PS4™ жүйесімен жеткізіледі. Қимыл басқару кұралы 
зарядталып жатырғанда, статус идикаторы 
жыпылықтайды. Зарядталып болғаннан кейін, статус 
индикатор шамы өшеді.

Кеңестер
 ˎ Сіз сондай-ақ басқару кұралы PS4™ жүйесін тыныштық 
режиміне қоя аласыз. PS4™ жүйесінің функциялары экранда, 
Басыңыз  (Settings) (Параметрлер) > [Power Saving Settings] 
(Қуатты үнемдеу параметрлері) > [Set Features Available in Rest 
Mode] (Тыныштық режимінде қолжетімді мүмкіндіктерді 
орнату) > [Supply Power to USB Ports] (USB порттарынан қуатты 
қамтамасыз ету) сосын кез келген басқа да нұсқаны таңдаңыз, 
[Off] (Өшіру) нұсқасынан басқа.

 ˎ Заряд деңгейін тексеру үшін  (PS) түймесін басып ұстап 
тұрыңыз.

Батарея
Абайлаңыз! Орнатылған литий-ионды батареяны пайдалану:

 ˋ Бұл өнімде литий-ионды қайта зарядталатын батарея бар.
 ˋ Бұл өнімді пайдаланбастан бұрын батареяны қолдану мен 

зарядтау бойынша нұсқауларды оқып, оларды мұқият 
орындаңыз.

 ˋ Батареяны қолданғанда өте мұқият болыңыз. Дұрыс 
қолданбаудан өрт шығу немесе күіп қалу қаупі бар.

 ˋ Батареяны ашуға, сындыруға, қыздыруға немесе отқа 
тастауға болмайды.

 ˋ Өнімді пайдаланбаған кезде батареяны ұзақ уақытқа 
зарядтамаңыз.

 ˋ Әрдайым қолданылған батареяларды жергілікті заңдарға 
немесе талаптарға сай тастаңыз.

 ˋ Зақымдалған немесе ағып кеткен батареяны 
пайдаланбаңыз.

 ˋ Батареяның ішкі сұйықтығы ақса, өнімді пайдалануды дереу 
тоқтатып, техникалық қолдау көрсету қызметіне 
хабарласыңыз. Егер сұйықтық киіміңізге, теріңізге немесе 
көзіңізге тисе, ол жерді дереу таза сумен шайып, 
дәрігермен кеңесіңіз. Батарея сұйықтығы көру қабілетінан 
айырылуға әкелуі мүмкін.

Батареяның қызмет мерзімі және ұзақтығы
 ˎ Батареяның қызмет мерзімі шектеулі. Батареяның зарядтау 
ұзақтығы қайта пайдаланғанда және уақыт өте біртіндеп 
азаяды. Батареяның қызмет мерзімі сақтау әдісіне, пайдалану 
күйіне, ортаға және басқа факторларға байланысты әртүрлі 
болады.

 ˎ Қимыл басқару құралын ұзақ уақыт пайдалануды 
жоспарламасаңыз, батареяның қызмет ету мүмкіндігін сақтау 
үшін, оны кемінде жылына бір рет толық зарядтау ұсынылады.

 ˎ Температура аумағы 10 °C және 30 °C аралығында болатын 
ортада зарядтаңыз. Зарядтау басқа диапазонда болса осындай 
тиімді болмайды.
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Басқару құралын қайта іске қосу
Егер қимыл басқару құралы қалыпты жауап 
қайтармаса немесе дұрыс жұмыс істемесе, қалам 
секілді ұшы бар затты пайдаланып, басқару құралының 
артындағы қалпына келтіру түймесін басу арқылы оны 
қайта іске қосып көріңіз.

 

Қалпына келтіру түймесі

Сипаттамалары

Ену тогының көрсеткіші 5 В  900 мА

Батарея типі Орнатылған литий-иондық 
Қайта зарядталатын 
батарея

Батарея кернеуі 3,6 В 

Батарея сыйымдылығы 1 900 мАс

Жұмыс температурасы 5 °C ден 35 °C

Сыртқы габариттер 
(максималды шығып 
тұратын бөліктерді 
қоспағанда)

Шамамен 200 мм × 46 мм 
(ұзындығы × диаметрі)

Салмағы Шамамен 145 г

Өндіруші ел Қытай

Құрылым және техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі 
мүмкін.
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КЕПІЛДІК
Осы өнімге сатып алу күнінен бастап 12 ай бойы өндіруші 
кепілдігінің шарттары қолданылады. Толық ақпарат алу үшін 
PS4™ жинағымен бірге берілетін кепілдікті қараңыз.

Өнімді шығарған немесе оның атынан дайындаған: Сони 
Интерэктив Энтертейнмент Инк. Мекенжайы: 1-7-1 Конан, 
Минато-ку, Токио 108-0075, Жапония.
Кеден одағы жеріндегі шетелден әкелуші- «Сони Электроникс» 
АҚ, Ресей, 123103, Мәскеу, Карамышевский өтпе көшесі, 6.
Организация, уполномоченная принимать претензии от 
потребителей на территории Казахстана. 
Қазақстан Республикасы жерінде тұтынушылардан кінәрат- 
талаптар қабылдайтын ұйым АО «Сони Электроникс» 
Представительство в Казахстане: 050010, Республика 
Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, дом 117/7; 050010, Қазақстан 
Республикасы, Алматы қаласы, даңғыл Достык,117/7 үй.
Дайындалған күні бұйымның орамында немесе өнім 
заттаңбасындағы P/D белгісінің жанында келесі форматта 
көрсетілген: P/D: MM.YYYY, мұндағы MM- дайындалған айы, 
YYYY- жылы.

Өнімді жергілікті электрлік және электрондық қайта өңдеу 
заңдарына сәйкес тастаңыз.
Сатуды қолданыстағы жергілікті заңнамаға сәйкес орындау 
керек.
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