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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 у 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. 
 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 Не підносьте виріб до обличчя або очей ближче, ніж на 20 см.

 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 Не використовуйте виріб із 
під’єднаним кабелем USB.

 ˋ Під’єднайте ремінець, що 
надається в комплекті, до 
контролера руху й 
надягніть ремінець на 
зап’ясток, щоб не випустити контролер із рук.

 ˋ Міцно тримайте контролер, щоб він не випав із рук і не 
спричинив травмування або пошкодження майна. Окрім 
цього, не розмахуйте контролером занадто сильно.

 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 виріб важкі предмети.
 ˎ Не торкайтеся внутрішніх частин роз’єму USB та не 
вставляйте туди сторонні предмети.

 ˎ Забороняється розбирати або вносити зміни до пристрою.
 ˎ Транспортування повинно виконуватися в оригінальній 
упаковці виробника.
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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 виріб впливу дуже високих або низьких 
температур, високої вологості або прямого сонячного світла.

 ˎ Захищайте виріб від пилу, диму та пари.
 ˎ Продукцію слід зберігати в оригінальній упаковці в темному, 
сухому, чистому, добре провітрюваному місці, далеко від 
кислот і лугів.

Назви деталей

Кнопка (PS)

Вигляд спереду
Сфера

Кнопка

Кнопка Кнопка

Кнопка

Кнопка START*1

Кнопка Move

Індикатор стану

Вигляд ззаду

Кнопка T

Кнопка SELECT*2

Тримач ремінця

*1 Використовуйте цю кнопку замість кнопки OPTIONS.
*2 Використовуйте цю кнопку замість кнопки SHARE.
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Початок роботи

Під’єднання ремінця, що йде в комплекті

Сполучення вашого контролера
Перш ніж користуватися контролером руху, потрібно 
сполучити його з вашою системою PlayStation®4. Це 
необхідно зробити лише одного разу, коли ви 
впершу скористаєтесь контролером руху.

1 Увімкніть систему PS4™.

2 Під’єднайте контролер до системи PS4™ за 
допомогою кабелю USB.
Скористайтеся кабелем USB, що йде в комплекті 
з системою PS4™.

3 Натисніть кнопку  (PS) на контролері.
Контролер сполучено із системою PS4™.

Поради
 ˎ Використовуйте версію програмного забезпечення системи 
PS4™ 4.70 або пізнішу. 

 ˎ Ви можете користуватися максимум чотирма контролерами 
руху водночас. Для використання двох або більше 
контролерів руху сполучіть кожний контролер окремо.

 ˎ Якщо сполучений контролер почнуть використовувати з 
іншою системою, сполучення з початковою системою буде 
скасовано. Сполучіть контролер із системою заново, якщо 
його використовували з іншою системою. 

Підключення/налаштування камери
Підключіть і налаштуйте камеру PlayStation®Camera 
(продається окремо). Детальніші вказівки дивіться в 
інструкції з використання камери.

Вигляд знизу

Pоз’єм USB
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Використання контролера 

Зауваження
Завжди від’єднуйте кабель USB перед 
використанням.

1 Увімкніть систему PS4™.

2 Натисніть кнопку  (PS) на контролері.
Контролер автоматично призначається 
користувачеві.

3 Надягніть ремінець на зап’ясток.

 

Затягніть ремінець 
за допомогою 
застібки ремінця.

Поради
 ˎ Ви можете натиснути й утримувати кнопку Т, щоб 
переглядати меню за допомогою контролера. Натисніть 
кнопку Move або кнопку , щоб вибрати певний елемент.

 ˎ Щоб вийти з гри, натисніть і утримуйте кнопку  (PS), а потім 
виконуйте інструкції на екрані.

Зміна налаштувань контролера
Виберіть  (Settings) (Параметри) > [Devices] 
(Пристрої) > [Controllers] (Контролери) у 
функціональній області.

Увімкнення 
вібрації

Увімкнення або вимкнення функції 
вібрації. Якщо ви приберете прапорець, 
функцію буде вимкнено, і контролер 
руху не вібруватиме, навіть якщо ви 
ввімкнете вібрацію в налаштуваннях 
гри.

Поради
Ви також можете змінювати деякі налаштування під час гри. 
Натисніть і утримуйте кнопку  (PS), а потім виконуйте 
інструкції на екрані.
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Заряджання контролера
Заряджайте контролер руху, під’єднавши його до 
ввімкненої системи PS4™ за допомогою кабелю USB, 
що надається в комплекті з системою PS4™. 
Індикатор стану контролера руху повільно заблимає, 
і почнеться заряджання. Індикатор стану припинить 
блимати, коли контролер руху буде заряджено.

Поради
 ˎ Ви також можете заряджати контролер руху, коли система 
PS4™ знаходиться в режимі спокою. Для цього необхідно 
вібрати інший параметр замість [Off] (Вимк.), натиснувши на 
екранi функцiй системи PS4™  (Settings) (Параметри) > 
[Power Saving Settings] (Параметри енергозбереження) > [Set 
Features Available in Rest Mode] (Налаштування функцій, 
доступних у режимі спокою) > [Supply Power to USB Ports] 
(Живлення до портів USB).

 ˎ Ви можете перевірити рівень заряду батареї на екрані, 
натиснувши і утримуючи кнопку  (PS).

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.

 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 стався витік рідини з батареї, негайно припиніть 
роботу з виробом і зверніться до технічної підтримки за 
допомогою. Якщо рідина потрапить на одяг, шкіру або в 
очі, негайно промийте вражену ділянку чистою водою та 
зверніться до лікаря. Дія рідини з батареї може 
спричинити втрату зору.

Термін експлуатації та тривалість роботи батареї
 ˎ Батарея має обмежений термін експлуатації. За постійного 
використання та з плином часу батареї тривалість дії її 
заряду поступово зменшується. Термін служби батареї також 
залежить від способу зберігання, умов використання, 
навколишнього середовища та інших чинників.

 ˎ Якщо ви не плануєте користуватися контролером руху 
впродовж тривалого часу, рекомендується повністю 
заряджати його принаймні раз на рік, щоб зберегти 
функціональні можливості батареї.

 ˎ Заряджайте пристрій при температурі довкілля від 10°C до 
30°C. За інших умов ефективність заряджання може бути 
меншою.

 ˎ Тривалість роботи батареї може різнитися в залежності від 
умов використання та навколишніх чинників.
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Перезавантаження контролера
Якщо контролер руху демонструє незвичну поведінку 
або не працює як слід, спробуйте перезавантажити 
його, натиснувши кнопку скидання на задній панелі 
контролера руху тонким гострим предметом на 
кшталт ручки.

 

Кнопка скидання

Технічні характеристики

Номінальна вхідна 
напруга

5 В  900 мА

Тип батареї Вбудована літій-іонна 
батарея, що 
перезаряджається

Напруга батареї 3,6 В 

Ємність батареї 1900 мА·г

Робоча температура Від 5°C до 35°C

Зовнішні габарити (без 
частин, що максимально 
виступають)

Прибл. 200 мм × 46 мм 
(висота × діаметр)

Вага Прибл. 145 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 Інк., 1-7-1 Конан, Мінато-ку, Токіо 108-0075 
Японія.
Уповноважений представник з питань відповідності 
вимогам технічних регламентів в Україні: ТОВ «Соні Україна», 
вул. Іллінська, 8, м.Київ, 04070, Україна.
Дата виготовлення зазначена на упаковці виробу біля 
позначки P/D у наступному форматі: P/D: MM.YYYY, де MM 
– місяць, YYYY – рік виготовлення.
Справжнім Соні Інтеректів Ентертейнмент Інк. заявляє, що 
тип радіообладнання, контролер руху PlayStation®Move 
моделі CECH-ZCM2E, відповідає Технічному регламенту 
радіообладнання; повний текст декларації про відповідність 
доступний на веб-сайті за такою адресою:  
http://www.compliance.sony.ua/

Стандарт зв’язку 
(мережі, 
інтерфейсу 
передавання 
даних)

Смуга 
радіочастот, в 
якій працює 
(передавання/
приймання)

Максимальна 
потужність 
випромінювання 
у зазначених 
смугах 
радіочастот

Bluetooth®  
IEEE 802.15.1

2400-2483,5 МГц 10 мВт

Утилізуйте продукт відповідно до місцевого законодавства 
про переробку електричного та електронного обладнання.
Продажі повинні проводитися відповідно до вимог чинного 
законодавства.
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