
DUALSHOCK®4  אלחוטי של USB מתאם
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לפני השימוש
יש לקרוא בעיון מדריך זה ואת המדריכים של החומרה התואמת. יש לשמור את ההוראות לצורך 

עיון בעתיד.

אמצעי זהירות

בטיחות
יש להרחיק את המוצר מהישג ידם של ילדים קטנים. ילדים קטנים עלולים להסב נזק למוצר, לגרום  ˎ

לתקלה במוצר, לבלוע חלקים קטנים או לגרום לעצמם או לאחרים להיפצע בטעות.

שימוש וטיפול
יש למנוע מגע של חפצים מתכתיים אחרים עם שקע ה-USB של המוצר. ˎ
אין להשליך או להפיל את המוצר ואף אין לחשוף אותו ללחץ פיזי חזק. ˎ
אין להניח חפצים כלשהם על המוצר. אין לעמוד על המוצר. ˎ
אין להניח את המוצר על משטחים שאינם יציבים, שאינם ישרים או שחשופים לתנודות. ˎ
אין לאפשר חדירה של מים או חלקיקים קטנים למוצר.  ˎ
אין לגעת במוצר בידיים רטובות. ˎ
אין לגעת בחלק הפנימי של שקע ה-USB או להחדיר חפצים לתוכו. ˎ
לעולם אין לפרק או לשנות את המוצר. ˎ

הגנה חיצונית
עקוב אחר ההוראות שלהלן כדי למנוע פגימה או דהיית צבע של החלקים החיצוניים של המוצר.

אין להניח חומרי גומי או ויניל על צדו החיצוני של המוצר למשך פרק זמן ארוך. ˎ
יש להשתמש במטלית בד רכה ויבשה לניקוי המוצר. אין להשתמש בחומרים ממיסים או  ˎ

בכימיקלים אחרים. אין לנגב באמצעות מטלית ניקוי הספוגה בחומרים כימיים.

תנאי אחסון
אין לחשוף את המוצר לטמפרטורות גבוהות, ללחות גבוהה או לאור שמש ישיר. ˎ
אין להשאיר את המוצר ברכב שחלונותיו סגורים, במיוחד במזג אוויר חם. ˎ
אין לחשוף את המוצר לאבק, לעשן או לאדים. ˎ
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שימוש ראשון במתאם האלחוטי
כאשר מחברים את המתאם האלחוטי למחשב  ®Windows או למחשב Mac , ניתן להשתמש בבקר 

האלחוטי  DUALSHOCK®4 כדי לשלוט ביישומים תואמים.
.playstation.com/ds4-adaptor לפרטים על יישומים תואמים, עבור לכתובת

עליך להתאים את הבקר למתאם האלחוטי כאשר אתה משתמש בו בפעם הראשונה.

ודא כי הבקר האלחוטי כבוי.  1
 USB-עד שהיא תכבה. נתק את כבל ה ) PS (  אם שורת האורות דולקת, לחץ על הכפתור

אם הוא מחובר לבקר.

.Mac או Windows®  בהתקן USB-הכנס את המתאם האלחוטי ליציאת ה  2
מחוון הסטטוס של המתאם האלחוטי מהבהב באיטיות.

לחץ על המתאם האלחוטי בכיוון החץ למשך שלוש שניות לפחות.  3
מחוון הסטטוס מהבהב במהירות בזמן שהמתאם נמצא במצב התאמה.

לחץ ממושכות על כפתור SHARE ועל כפתור  ) PS ( בבקר למשך שלוש   4
שניות לפחות.

שורת האורות של הבקר מהבהבת בזמן שהבקר נמצא במצב התאמה. לאחר השלמת 
ההתאמה, מחוון הסטטוס של המתאם האלחוטי ושורת האורות של הבקר דולקים ללא הפסקה.

עצה
ניתן להתאים את הבקר בלבד למתאם האלחוטי. ˎ
לא ניתן להשתמש במתאם האלחוטי כדי לחבר בקר אלחוטי מדגם  DUALSHOCK®4  למערכת  ˎ

. PlayStation®TV או למערכת PlayStation®Vita למערכת , PlayStation®4 
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שימוש בבקר מותאם
פעל לפי השלבים להלן כדי להשתמש בבקר מותאם ביחד עם ההתקן.

הכנס את המתאם האלחוטי ליציאת ה-USB של ההתקן.  1
מחוון הסטטוס של המתאם האלחוטי מהבהב באיטיות.

לחץ על כפתור  ) PS ( בבקר.  2
כאשר ההתקנים מחוברים, מחוון הסטטוס של המתאם האלחוטי ושורת האורות של הבקר 

דולקים ללא הפסקה.

עצה
אם לא ניתן לחבר את הבקר למתאם האלחוטי, נסה את האפשרויות הבאות:

כבה את הבקר ונסה להתאים אותו שנית למתאם האלחוטי )ייתכן כי המתאם כבר מותאם לבקר אחר(. ˎ
קרב את הבקר אל המתאם. ודא שאין מכשולים פיזיים העשויים לחסום את התקשורת ביניהם. ˎ
הרחק התקני Wi-Fi הנמצאים בקרבת מקום, כגון טלפונים חכמים או מחשבי לוח, מהמתאם ומהבקר, או  ˎ

כבה אותם.

מחוון סטטוס

סטטוס מתאםסטטוס אורות

בשימושרציף

מצב התאמההבהוב מהיר

בהמתנה לחיבורהבהוב איטי

כאשר המתאם אינו בשימוש
הוצא את המתאם האלחוטי מההתקן.
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מפרט

DC 5 V, 100 mAדירוג קלט חשמלי
בערך 18 × 9 × 75 )רוחב x גובה x עומק(מידות חיצוניות

בערך 10 ג”ר משקל
C – 35 °C° 5 טמפרטורת הפעלה

סיןארץ הייצור

המבנה והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. 

אחריות
מוצר זה מכוסה על-ידי אחריות היצרן למשך 12 חודשים מתאריך הרכישה. לקבלת פרטים מלאים, 

.PS4™ עיין באחריות המצורפת לערכת

 Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan מוצר זה יוצר על-ידי או מטעם
.Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
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