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HE

לפני השימוש
יש לקרוא בעיון מדריך זה ואת המדריכים של החומרה התואמת. יש לשמור את  ˎ

ההוראות לצורך עיון בעתיד.
יש לבצע תמיד עדכון של המערכת שלך לגרסה העדכנית ביותר של תוכנת  ˎ

המערכת.

אמצעי זהירות
בטיחות

יש להימנע משימוש ממושך במוצר. מומלץ לקחת הפסקה בת 15 דקות לכל  ˎ
שעת משחק.

יש להפסיק מיד להשתמש במוצר אם תתחיל לחוש עייפות או אם תחוש  ˎ
אי-נוחות או כאבים בידיים או בזרועות במהלך השימוש. אם המצב נמשך, יש 

להיוועץ ברופא. 
אם אתה סובל מאחת הבעיות הרפואיות הבאות, יש להפסיק מייד את השימוש  ˎ

במערכת. אם התסמינים נמשכים, יש להיוועץ ברופא.
סחרחורת, בחילה, עייפות או תסמינים הדומים למחלת ים ˋ
אי-נוחות או כאב בחלק גוף כגון עיניים, אוזניים, ידיים או זרועות ˋ
המוצר מיועד לשימוש באמצעות הידיים בלבד.  ˎ
פונקציית הרטט של מוצר זה עלולה לגרום לפציעות. אין להשתמש בפונקציית  ˎ

הרטט אם אתה סובל ממחלה או מפציעה כלשהי בעצמות, במפרקים או 
בשרירי הידיים או הזרועות. ניתן להפעיל או להשבית את פונקציית הרטט דרך 

 )Settings( )הגדרות( במסך הפונקציות.
השתדל לשמור על מרחק של 20 ס”מ לפחות בין המוצר לבין הפנים והעיניים. ˎ
יש להרחיק את המוצר מהישג ידם של ילדים קטנים. ילדים קטנים עלולים להסב  ˎ

נזק למוצר ולגרום לתקלה, לבלוע חלקים קטנים, לכרוך את הכבלים סביב 
עצמם או לגרום לעצמם או לאחרים להיפצע בטעות.

שימוש וטיפול 
בעת השימוש בבקר, יש לשים לב לנקודות הבאות.  ˎ

לפני השימוש, יש לוודא שסביבך  ˋ
חלל נרחב פנוי.

ˋ  USB-אל תשתמש בזמן שכבל ה
מחובר.

חבר את הרצועה המצורפת לבקר  ˋ
ולבש את הרצועה על שורש כף היד 

כדי שהבקר לא יישמט מידיך.
 אחוז בחוזקה את הבקר כדי שלא  ˋ

יישמט מידיך ויגרום לנזק או 
לפציעה. כמו כן, אל תניף את הבקר 

בעוצמה מוגזמת.
אל תלחץ על הכדור, אל תאחוז בו בעוצמה מוגזמת ואל תניח עליו חפצים,  ˎ

משום שכך הוא עלול להתעוות.
אין לאפשר חדירה של מים או חלקיקים קטנים למוצר. ˎ
איו לגעת במוצר בידיים רטובות. ˎ
אין להשליך או להפיל את המוצר ואף אין לחשוף אותו ללחץ פיזי חזק. ˎ
אין להניח חפצים כבדים על המוצר. ˎ
אין לגעת בחלק הפנימי של יציאת ה-USB או להחדיר חפצים לתוכו. ˎ
לעולם אין לפרק או לשנות את המוצר. ˎ
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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  ˎ

ממיסים או 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 לחשוף את המוצר לאבק, לעשן או לאדים. ˎ

שמות חלקים

מבט קדמי
כדור

כפתור
כפתור

כפתור
כפתור

START 1כפתור* 
Move כפתור
)PS(   כפתור
מחוון סטטוס

מבט אחורי

T כפתור

SELECT 2כפתור*

מחזיק רצועה

.OPTIONS 1 השתמש בכפתור הזה במקום בכפתור*
.SHARE 2 השתמש בכפתור הזה במקום בכפתור*
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מתחילים
חיבור הרצועה המצורפת

התאמת הבקר
לפני השימוש בבקר התנועה, תחילה יש להתאים אותו למערכת 

PlayStation®4. צריך לעשות זאת רק בפעם הראשונה שבה 
משתמשים בבקר התנועה.

. PS4™  הפעל את מערכת  1
. USB באמצעות כבל  PS4™  חבר את הבקר למערכת  2

.PS4™  שצורף אל מערכת USB-השתמש בכבל ה

לחץ על כפתור  ) PS ( בבקר.  3
. PS4™  הבקר מותאם למערכת

עצה
יש להשתמש ב תוכנת מערכת  ™PS4 מגרסה 4.70 ואילך. ˎ
אפשר להשתמש בעד ארבעה בקרי תנועה בו זמנית. כדי להשתמש בשני בקרי  ˎ

תנועה או יותר, יש להתאים כל בקר בנפרד.
אם תשתמש בבקר מותאם עם מערכת אחרת, תתבטל ההתאמה למערכת  ˎ

המקורית. התאם את הבקר למערכת מחדש אם השתמשת בו עם 
מערכת אחרת.

חיבור/הגדרה של מצלמה
חבר והגדר את מצלמת PlayStation®Camera )נמכרת בנפרד(. 

לפרטים, עיין במדריך ההפעלה של מצלמה.

מבט תחתון

USB יציאת
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שימוש בבקר 

הערה
הקפד לנתק את כבל ה-USB לפני שימוש.

. PS4™  הפעל את מערכת  1
לחץ על כפתור  ) PS ( בבקר התנועה.  2

הבקר מוקצה למשתמש באופן אוטומטי.
לבש את הרצועה על שורש כף היד.  3

 

השתמש במנעול הרצועה 
להידוק הרצועה.

עצה
לחץ לחיצה ממושכת על הכפתור T כדי לנווט בתפריטים באמצעות בקר  ˎ

התנועה. לחץ על הכפתור Move או על הכפתור  כדי לבחור פריט.
כדי לצאת ממשחק, לחץ ממושכות על כפתור   ) PS ( ופעל לפי ההוראות  ˎ

המוצגות במסך.

כוונון הגדרות הבקר
בחר   )Settings( )הגדרות( <  ] Devices [ ]התקנים[ < 

] Controllers [ )בקרים( באזור הפונקציות.

הפעל או השבת את פונקציית הרטט. ביטול הסימון הפעל רטט
בתיבת הסימון משבית את הפונקציה, והבקר לא 

ירטוט גם אם תפעיל רטט בהגדרות המשחק.

עצות
 ) PS (  תוכל גם לכוונן הגדרות מסוימות בזמן משחק. לחץ ממושכות על כפתור

ופעל לפי ההוראות המוצגות במסך.
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טעינת הבקר
כדי לטעון את בקר התנועה, חבר אותו למערכת  ™PS4 מופעלת 

באמצעות כבל ה-USB המצורף למערכת  ™PS4. כאשר בקר 
התנועה בטעינה, מחוון הסטטוס מהבהב באיטיות. לאחר השלמת 

הטעינה מחוון הסטטוס נכבה.

עצה
אפשר גם לטעון את הבקר כאשר מערכת  ™PS4 נמצאת במצב מנוחה. ממסך  ˎ

 Power[ > )הגדרות( )Settings(  עבור אל ,PS4™  הפונקציות של מערכת
 Set Features Available in[ > )הגדרות חיסכון בחשמל( ]Saving Settings
 Supply Power to USB[ > )הגדר תכונות זמינות במצב מנוחה( ]Rest Mode

Ports[ )ספק חשמל ליציאות USB(, ולאחר מכן בחר אפשרות אחרת מלבד 
]Off[ )כבוי(.

כדי לבדוק את רמת הטעינה של הסוללה במסך, לחץ לחיצה ממושכת על  ˎ
.)PS(   הכפתור

סוללה
זהירות – שימוש בסוללה המובנית:

מוצר זה מכיל סוללת ליתיום-יון נטענת. ˋ
לפני השימוש במוצר זה, יש לקרוא את כל ההוראות לטיפול בסוללה  ˋ

וטעינתה, ולעקוב אחריהן בקפידה.
יש להקפיד על זהירות בעת הטיפול בסוללה. שימוש לא נכון עלול לגרום  ˋ

לשריפה ולכוויות.
לעולם אין לנסות לפתוח, למעוך, לחמם או לשרוף את הסוללה. ˋ
אין להשאיר את הסוללה בטעינה למשך זמן ממושך כאשר המוצר לא  ˋ

בשימוש.
יש להשליך תמיד סוללות משומשות בהתאם לחוקים המקומיים או לדרישות  ˋ

המקומיות.
אין לטפל בסוללה פגומה או דולפת. ˋ

אם הנוזל הפנימי של הסוללה דולף החוצה, הפסק מיד להשתמש במוצר  ˋ
ופנה לתמיכה הטכנית לקבלת סיוע. אם הנוזל בא במגע עם הבגדים או 

העור או נכנס לעיניים, שטוף מיד את האזור הנגוע במים נקיים ופנה לרופא. 
נוזל הסוללה עלול לגרום לעיוורון.

תוחלת חיי הסוללה
לסוללה יש תוחלת חיים מוגבלת. משך טעינת הסוללה פוחת באופן הדרגתי  ˎ

בעקבות שימוש חוזר וכן בהתאם לגילה. תוחלת חיי הסוללה תלויה גם בשיטת 
האחסון, במצב השימוש, בהשפעות הסביבה ובגורמים אחרים.

אם אינך מתכוון להשתמש בבקר התנועה למשך תקופה ארוכה, מומלץ להטעין  ˎ
אותו עד תום פעם בשנה לפחות כדי לסייע בשמירה על ביצועי הסוללה.

ˎ  .30°C -10°C יש לבצע את הטעינה בסביבה שבה טווח הטמפרטורה הוא
בסביבות אחרות ייתכן שיעילות הטעינה תפחת.

תוחלת החיים של הסוללה עשויה להשתנות בהתאם לתנאי השימוש ולגורמים  ˎ
סביבתיים.
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איפוס הבקר
אם בקר התנועה מגיב בצורה חריגה או אינו פועל כשורה, נסה לאפס 

אותו על-ידי לחיצה על כפתור האיפוס שנמצא בגב הבקר בעזרת חפץ 
בעל קצה מחודד כגון עט.

 

כפתור איפוס

מפרט
V  900 mA 5צריכת חשמל

סוללת ליתיום-יון מובניתסוג סוללה
 V 3.6מתח סוללה

mAh 1,900קיבולת סוללה
C° 35 ל C° 5טמפרטורת הפעלה

 מידות חיצוניות
)למעט חלק בולט מקסימלי(

בערך 200 מ"מ  ×  46 מ"מ 
)גובה x קוטר(

בערך 145 ג”רמשקל
סיןארץ הייצור

המבנה והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
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אחריות
מוצר זה מכוסה על-ידי אחריות היצרן למשך 12 חודשים מתאריך הרכישה. 

.PS4™ לקבלת פרטים מלאים, עיין באחריות המצורפת לערכת

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

.Tokyo, 108-0075 Japan



.Sony Interactive Entertainment Inc הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של “ “ ו-” “ , ”PlayStation“ ,“ “
.Sony Corporation הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של “ “SONY” ו-”
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