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RO

Înaintea utilizării
 ˎ Citiţi cu atenţie prezentul manual şi orice manuale pentru 
produse hardware compatibile. Păstraţi instrucțiunile pentru 
consultare ulterioară.

 ˎ Actualizați-vă întotdeauna sistemul la cea mai recentă versiune 
a programului sistemului.

Precauţii

Siguranţă
 ˎ Evitaţi utilizarea prelungită a acestui produs. Faceţi o pauză de 15 
minute în timpul fiecărei ore de joacă.

 ˎ Încetaţi imediat utilizarea acestui produs dacă începeţi să vă 
simţiţi obosit sau dacă acesta cauzează disconfort sau durere în 
mâini sau în braţe în timpul utilizării. Dacă starea persistă, 
consultaţi un medic.

 ˎ Dacă aveţi una dintre următoarele probleme de sănătate, 
întrerupeţi imediat utilizarea sistemului. Dacă starea persistă, 
consultaţi un medic.

 ˋ Ameţeală, vomă, oboseală mare sau simptome 
asemănătoare cu cele provocate de răul de maşină sau de 
avion,

 ˋ Disconfort sau dureri în orice parte a corpului, de exemplu, 
ochi, urechi, mâini sau braţe.

 ˎ Produsul este conceput spre a fi utilizat numai cu mâinile. 
 ˎ Funcţia de vibraţii a acestui produs poate agrava leziunile. Nu 
utilizaţi funcţia de vibraţii dacă suferiţi de orice fel de durere sau 
leziuni la nivelul oaselor, articulațiilor sau mușchilor mâinilor ori 
brațelor. Puteţi să activaţi sau să dezactivaţi funcţia de vibraţii 
din  (Setări) pe ecranul de funcţii.

 ˎ Evitați să țineți produsul la o distanță mai mică de 20 cm de fața 
sau ochii dvs.

 ˎ Nu lăsaţi produsul la îndemâna copiilor. Copiii pot deteriora 
produsul, provocând defectarea acestuia, pot înghiţi piesele de 
dimensiuni mici, se pot înfăşura în cabluri sau se pot răni 
accidental ori pot răni alte persoane.

Utilizarea şi manipularea
 ˎ  Când utilizaţi controlerul, informaţi-vă cu privire la următoarele 
puncte.

 ˋ Înainte de utilizare, 
asigurați-vă că în jurul dvs. 
există spaţiu suficient.

 ˋ Nu utilizaţi produsul cu 
cablul USB conectat.

 ˋ Ataşaţi cureaua furnizată la 
controler şi purtaţi cureaua 
pe încheietura mâinii pentru 
a preveni scăparea din mână 
a controlerului.

 ˋ Prindeţi ferm controlerul pentru a împiedica alunecarea 
acestuia din mână şi, implicit, provocarea unor daune sau 
vătămări corporale. Mai mult decât atât, evitaţi balansarea 
controlerului cu forţă excesivă.

 ˎ Nu aplicaţi presiune pe sferă, nu o strângeţi prea tare în mână 
sau nu aplicaţi obiecte deasupra acesteia, deoarece, dacă 
procedaţi astfel, aceasta ar putea fi deformată.

 ˎ Nu permiteţi pătrunderea lichidelor sau a particulelor mici în 
produs. 

 ˎ Nu atingeţi produsul cu mâinile ude.
 ˎ Nu aruncați și nu scăpați produsul, şi nu îl supuneți unor șocuri 
fizice puternice.

 ˎ Nu aşezaţi obiecte grele pe produs.
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 ˎ Nu atingeţi partea interioară a conectorului USB şi nu introduceţi 
niciun obiect străin.

 ˎ u dezasamblaţi şi nu modificaţi produsul.

Protecţia exterioară
Respectaţi instrucţiunile de mai jos pentru a preveni 
deteriorarea sau decolorarea suprafeţei exterioare a 
produsului.

 ˎ Nu ţineţi mult timp obiecte din cauciuc sau vinilin pe suprafaţa 
produsului.

 ˎ Utilizaţi o lavetă moale şi uscată pentru a curăţa produsul. Nu 
utilizaţi solvenţi sau alte substanţe chimice. Nu ştergeţi cu o 
lavetă tratată chimic.

Condiţii de păstrare
 ˎ Nu expuneţi produsul la temperaturi ridicate, la umiditate mare 
sau la lumina directă a soarelui.

 ˎ Nu expuneţi produsul la praf, fum sau abur.

Numele pieselor

Vedere din faţă

Sferă

Butonul

Butonul Butonul

Butonul

Butonul START*1

Butonul Move

Indicator de stare

Butonul (PS)

Vedere din spate

Butonul T

Butonul SELECT*2

Suport curea

*1 Utilizaţi acest buton în locul butonului OPTIONS.
*2 Utilizaţi acest buton în locul butonului SHARE.
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Iniţiere

Ataşarea curelei furnizate

Asocierea controlerului
Înainte de a utiliza controlerul de mişcare, trebuie, mai 
întâi, să îl asociaţi cu sistemul PlayStation®4. Trebuie să 
faceţi acest lucru doar atunci când utilizaţi controlerul de 
mişcare pentru prima dată.

1 Porniţi sistemul PS4™.

2 Conectaţi controlerul la sistemul PS4™ printr-un 
cablu USB.
Utilizaţi cablul USB care a fost furnizat odată cu 
sistemul PS4™.

3 Apăsaţi butonul  (PS) de pe controler.
Controlerul este asociat cu sistemul PS4™.

Sfaturi
 ˎ Utilizaţi versiunea 4.70 de software a sistemului PS4™ sau o 
versiune superioară.

 ˎ Puteţi utiliza până la patru controlere de mişcare în acelaşi timp. 
Pentru a utiliza două sau mai multe controlere de mişcare, 
asociaţi fiecare controler separat.

 ˎ Atunci când un controler asociat este utilizat cu un alt sistem, 
asocierea cu sistemul original va fi eliminată. Asociaţi din nou 
controlerul cu sistemul dacă acesta a fost utilizat cu un alt 
sistem.

Conectarea/configurarea unei camere
Conectaţi şi configuraţi PlayStation®Camera 
(comercializată separat). Pentru detalii, consultaţi 
manualul de instrucţiuni al camerei.

Vedere de jos

Conector USB
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Utilizarea controlerului

Notă
Deconectaţi întotdeauna cablul USB înainte de 
utilizare.

1 Porniţi sistemul PS4™.

2 Apăsaţi butonul  (PS) de pe controlerul de 
mişcare.
Controlerul este atribuit în mod automat unui 
utilizator.

3 Purtaţi cureaua la încheietura mâinii.

 

Utilizaţi opritorul 
curelei pentru a 
strânge cureaua.

Sfaturi
 ˎ Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul T pentru a utiliza controlerul 
de mişcare pentru a naviga prin meniuri. Apăsaţi butonul Move 
sau butonul  pentru a selecta un articol.

 ˎ Pentru a părăsi un joc, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul 
 (PS), iar apoi respectaţi instrucţiunile de pe ecran.

Ajustarea parametrilor controlerului
Selectaţi  (Setări) > [Dispozitive] > [Controlere] din 
zona de funcţii.

Activarea 
vibraţiilor

Activaţi sau dezactivaţi funcţia de vibraţii. 
Debifarea casetei de validare dezactivează 
funcţia, iar controlerul nu va vibra nici dacă 
activaţi funcţia de vibraţii în parametrii 
jocului.

Sfat
De asemenea, puteţi ajusta anumiţi parametri în timp ce jucaţi un 
joc. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul  (PS), iar apoi respectaţi 
instrucţiunile de pe ecran.
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Încărcarea controlerului
Încărcaţi controlerul de mişcare conectându-l la un 
sistem PS4™ care este pornit, utilizând cablul USB care a 
fost furnizat odată cu sistemul PS4™. În timp ce 
controlerul de mişcare se încarcă, indicatorul de stare 
luminează intermitent lent. Atunci când încărcarea este 
completă, indicatorul de stare se stinge.

Sfaturi
 ˎ De asemenea, puteţi să încărcaţi controlerul în timp ce sistemul 
PS4™ este în modul de repaus. Din ecranul de funcţii al 
sistemului PS4™, accesaţi  (Setări) > [Setări de economisire a 
energiei] > [Setare caracteristici disponibile în modul de repaus] 
> [Alimentare cu energie pentru porturile USB], iar apoi selectaţi 
o altă opţiune în afară de [Dezactivat]).

 ˎ Verificaţi nivelul de încărcare a bateriei pe ecran, apăsând şi 
menţinând apăsat butonul  (PS).

Baterie
Atenţie – utilizarea bateriei încorporate:

 ˋ Acest produs conţine o baterie litiu-ion reîncărcabilă.
 ˋ Înainte de a utiliza acest produs, citiţi toate instrucţiunile 

pentru manipularea şi încărcarea bateriei şi urmaţi-le cu 
atenţie.

 ˋ Acordaţi atenţie maximă în timpul manipulării bateriei. 
Utilizarea necorespunzătoare poate cauza incendii şi arsuri.

 ˋ Nu încercaţi niciodată să deschideţi, crăpaţi, încălziţi sau să 
daţi foc bateriei.

 ˋ Nu lăsaţi bateria la încărcat pentru o perioadă lungă de timp 
atunci când produsul nu este utilizat.

 ˋ Întotdeauna eliminaţi bateriile uzate în conformitate cu legile 
sau cerinţele locale.

 ˋ În cazul în care este deteriorată sau prezintă scurgeri, nu 
manipulaţi bateria.

 ˋ În cazul în care există pierderi de lichid din bateria internă, 
opriți imediat utilizarea produsului și contactați serviciul 
tehnic pentru asistență. În cazul în care lichidul ajunge pe 
hainele, pielea sau în ochii dvs., clătiți imediat zona afectată 
cu apă curată și consultați medicul. Lichidul bateriei poate 
provoca orbirea.

Durata de utilizare şi de funcţionare a bateriei
 ˎ Bateria are o durată de funcţionare limitată. Durata de încărcare 
a bateriei scade în mod treptat odată cu utilizarea repetată şi cu 
vechimea. De asemenea, durata de funcţionare a bateriei variază 
în funcţie de metoda de stocare, starea de utilizare, mediul şi alţi 
factori.

 ˎ Dacă nu aveţi de gând să utilizaţi controlerul de mişcare pentru 
o perioadă mai lungă de timp, se recomandă să-l încărcați 
complet cel puțin o dată pe an, pentru a ajuta la menținerea 
funcționalității bateriei.

 ˎ Încărcaţi bateria într-un mediu în care intervalul de temperatură 
este cuprins între 10°C și 30°C. Atunci când încărcarea este 
efectuată în alte medii, este posibil să nu fie la fel de eficientă.

 ˎ Durata de funcţionare a bateriei poate varia în funcţie de 
condiţiile de utilizare şi de factorii de mediu.
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Resetarea controlerului
În cazul în care controlerul de mişcare reacționează 
anormal sau nu funcționează conform destinației 
prevăzute, încercați să îl resetați prin apăsarea butonului 
de resetare din partea posterioară a controlerului cu un 
obiect cu vârf ascuţit, cum ar fi un pix.

 

Butonul de resetare

Specificaţii

Putere nominală la intrare 5 V  900 mA

Tipul bateriei Baterie litiu-ion 
reîncărcabilă, încorporată

Tensiunea bateriei 3,6 V 

Capacitatea bateriei 1,900 mAh

Temperatură de 
funcţionare

Între 5 °C și 35 °C

Dimensiuni externe 
(fără partea cea mai 
proeminentă)

Aprox. 200 mm × 46 mm 
(înălţime × diametru)

Greutate Aprox. 145 g

Ţară de producţie China

Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără notificare.
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GARANŢIE
Acest produs este acoperit de garanţia de producător timp de 12 
luni de la data achiziţiei. Pentru detalii complete, consultaţi 
garanţia furnizată în pachetul PS4™.

Acest produs este fabricat de sau pentru Sony Interactive 
Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 
Japonia.
Importat în Europa şi distribuit de Sony Interactive 
Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, 
London, W1F 7LP, Marea Britanie.
Reprezentantul autorizat pentru emiterea şi susţinerea 
Declaraţiilor de conformitate este Sony Belgium, bijkantoor van 
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.

Pentru clienții din Europa și Turcia.
Declaraţie privind conformitatea cu Directiva RE
Sony Interactive Entertainment Inc. declară prin prezenta că acest 
produs este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu alte 
prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. 
Pentru detalii, vă rugăm să accesaţi următoarea adresă URL: 
http://www.compliance.sony.de/
Frecvenţele utilizate de caracteristica rețea wireless a acestui 
produs sunt situate în intervalul 2,4 GHz (Bluetooth®).
Banda de frecvenţă wireless și puterea maximă de ieșire:
– Bluetooth® 2,4 GHz: mai puţin de 10 mW

Când vedeţi oricare dintre aceste simboluri pe oricare dintre 
produsele noastre electrice, pe baterii sau pe ambalaje, se indică 
faptul că produsul electric sau bateria la care se face referire nu 
trebuie eliminat(ă) ca deşeu menajer obişnuit în Uniunea 
Europeană, Turcia și în celelalte ţări în care sunt disponibile 
sisteme de colectare separată. Pentru a asigura tratarea corectă ca 
deşeu a acestora, vă rugăm să le eliminaţi apelând la un centru de 
colectare autorizat, în conformitate cu toate legile sau 
reglementările în vigoare. Deşeurile de produse electrice şi baterii 
pot fi eliminate şi gratuit la comercianţi la cumpărarea unui 
produs nou de acelaşi tip. Mai mult, în ţările din Uniunea 
Europeană, comercianţii mai mari pot să accepte gratuit produse 
electronice mici pe care doriţi să le scoateţi din uz. Întrebaţi 
comerciantul local dacă acest serviciu este disponibil pentru 
produsele pe care doriţi să le scoateţi din uz. În acest mod, veţi 
contribui la conservarea resurselor naturale şi la îmbunătăţirea 
standardelor de protecţie a mediului pentru tratarea şi eliminarea 
deşeurilor electrice. 
Acest simbol poate apărea pe baterii în combinație cu alte 
simboluri chimice. Simbolul Pb apare dacă bateria conține peste 
0,004 % plumb.
Acest produs conţine o baterie încorporată permanent pentru 
motive de siguranţă, de performanţă şi de integritate a datelor. 
Bateria nu necesită înlocuire pe durata de viaţă a produsului şi 
trebuie îndepărtată numai de către personal de service calificat. 
Pentru a asigura tratarea corectă ca deşeu a bateriei, vă rugăm să 
eliminaţi din uz acest produs ca deşeu electronic.
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