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DUALSHOCK®4-רכיב חיבור כפתורים אחוריים ל
הוראות הפעלה
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אמצעי זהירות
לפני השימוש במוצר זה, קרא בעיון מדריך זה ואת המדריכים של החומרה התואמת. שמור את ההוראות לצורך עיון 

playstation.com/get-help/ בעתיד. לקבלת סיוע עם מוצר זה, בקר בכתובת

בטיחות
יש להרחיק את המוצר מהישג ידם של ילדים קטנים. ילדים קטנים עלולים לבלוע חלקים קטנים, דבר שעלול להוביל 

לפציעה או לנזק למוצר.
אין לגעת במוצר בידיים רטובות.	 
בדוק שאין אבק או חפצים זרים על גבי המחברים בעת חיבור מוצר זה לבקר האלחוטי.	 

שימוש וטיפול
 	.DUALSHOCK®4 השתמש במוצר זה רק עם בקר אלחוטי
אין לאפשר לפריטים מתכתיים אחרים לבוא במגע עם המחברים.	 
אין להניח חפצים על גבי המוצר. אין לעמוד על המוצר.	 
אין לזרוק או להפיל את המוצר, או לחשוף אותו ללחץ פיזי חזק בצורה אחרת.	 
אין להניח את המוצר על משטחים לא יציבים, נטויים או שנוטים לרעוד.	 
לעולם אין לפרק או לשנות את המוצר.	 
עקוב אחר ההוראות שלהלן כדי למנוע בלאי או דהיית צבע של החלקים החיצוניים של המוצר.	 

– נגב בעזרת מטלית רכה ויבש
– אין להניח חומרי גומי או ויניל על צדו החיצוני של המוצר למשך פרק זמן ארוך.

– אין להשתמש בחומרים ממסים או בכימיקלים אחרים. אין לנגב באמצעות מטלית ניקוי הספוגה בחומרים כימיים.

תנאי אחסון
אין לחשוף את המוצר לאבק, לעשן או לאדים.	 
אין לחשוף את המוצר לטמפרטורות גבוהות, ללחות גבוהה או לאור שמש ישיר.	 
אין לאפשר חדירת נוזלים או חלקיקים קטנים לתוך המוצר.	 

שמות החלקים

כפתור אחורי
מסך

כפתור אחורי

כפתור מסך

שקע אוזניות סטריאו
מחבר הרחבה

תקע אוזניות סטריאו
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מתחילים
רכיב חיבור הכפתורים האחוריים ל-DUALSHOCK®4 מוסיף שני כפתורים נוספים לחלק האחורי של הבקר האלחוטי 

DUALSHOCK®4, וכך מאפשר לאצבעות הלא מנוצלות להצטרף למשחק. 
 ניתן לתכנת כפתורים נוספים אלה ולהתאים אישית את ההגדרות, וכך ליהנות ממיקום נוח של פקדים חשובים. 

כל הקצאה שנשמרת נקראת פרופיל.

לפני החיבור:
פעל לפי הוראות אלה בקפידה כדי שלא לגרום נזק למחברים ברכיב חיבור הכפתורים האחוריים 

.DUALSHOCK®4 ובבקר האלחוטי DUALSHOCK®4-ל
 כבה את מערכת PlayStation®4 או העבר אותה למצב מנוחה לפני החיבור של רכיב החיבור לבקר האלחוטי 	 

DUALSHOCK®4. אם תשאיר את המערכת פועלת, ייתכן שהבקר לא יתחבר כראוי לרכיב חיבור הכפתורים    
האחוריים.  

 	.PS4™  בנוסף, חייבת כבר להתבצע התאמה בין הבקר לבין מערכת

החזק את רכיב חיבור הכפתורים האחוריים כשהאגודל מאחורי תקע אוזניות הסטריאו.  1

כאשר תקע אוזניות הסטריאו של רכיב החיבור ושקע אוזניות הסטריאו של הבקר מיושרים  2
זה מול זה, דחוף היטב את רכיב החיבור לעבר הבקר כדי להחדיר אותו. 
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הפעלה

לחץ על לחצן PS(  p(  כדי להפעיל את הבקר. 1

לחץ על כפתור המסך של רכיב החיבור. פרופיל ברירת המחדל )P1( מופיע על המסך. 2

יצירת פרופילים
יכולים להיות לך עד 3 פרופילים שונים )הקצאות כפתורים(. פרופילי ברירת המחדל הם:

פרופילי ברירת מחדל

התאמה אישית של פרופיל

החזק את כפתור המסך לחוץ למשך שנייה אחת כדי לעבור למצב תכנות. 1
מספר הפרופיל במרכז המסך מהבהב כדי ליידע אותך שאתה נמצא במצב תכנות.

x1

H J

שנייה אחת

H JP1

שנייה אחת

LK P2

שנייה אחת

QE P3

שנייה אחת
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 לחץ על הכפתורים האחוריים כדי לבחור מבין הקצאות הכפתורים הזמינות.  2
לחץ ממושכות על כפתור אחורי כדי לגלול בין ההקצאות האפשריות לאותו כפתור אחורי.

לחץ על כפתור המסך פעם אחת כדי לצאת ממצב תכנות ולשמור את הפרופיל שלך.  3

אם ברצונך ליצור פרופיל נוסף, לחץ על כפתור המסך פעם אחת כדי לעבור שוב למצב תכנות, ולאחר מכן לחץ פעמיים 
כדי לתכנת את הפרופיל הבא. 

עצה 
 במצב תכנות, המסך מכבה את עצמו אחרי 10 שניות של חוסר פעילות. מחוץ למצב תכנות, המסך מכבה את עצמו 	 

אחרי 3 שניות של חוסר פעילות.   
 כל הקצאות הכפתורים המותאמות אישית שנעשו במסגרת הגדרות המערכת של  ™PS4 חלות גם הן על רכיב 	 

החיבור.   
, פרופיל זה 	   מציין ששום כפתור לא הוקצה. כשאתה מקצה את שני הכפתורים האחוריים בפרופיל למצב 

מוסתר כשאינך במצב תכנות.   

JK P1

שנייה אחת

x1
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התחלה מחדש
אם ברצונך לאפס את רכיב החיבור לפרופילי ברירת המחדל של היצרן, לחץ ממושכות על הכפתור האחורי השמאלי, 

הכפתור האחורי הימני וכפתור המסך באותו הזמן. אחרי שסמל  לאיפוס מופיע על המסך, המשך ללחוץ על 
הכפתורים למשך 5 שניות. כאשר מופיעים הסמלים KHJL, האיפוס נעשה.

מפרטים
 3.2 V ⎓ 100 mA דירוג קלט חשמל 

בערך x 4.5  x 101.2  39.4 מ"מ  מידות חיצוניות 
)רוחב × גובה × עומק( )ללא חלקים בולטים( 

בערך 26.2 ג' משקל 
צג OLED של 4,096 פיקסלים מסך 

 35 °C 5  עד °C טמפרטורת הפעלה 
העיצוב והמפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה.

אחריות
אחריות היצרן עבור מוצר זה היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה. לפרטים מלאים פנו לכתב האחריות המסופק עם 

.PS4™ מערכת

 Sony Interactive Entertainment LLC, 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404, מוצר זה מיוצר עבור
.United States of America

מיוצר בסין.

5 שניות
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