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Voor gebruik

Lees deze gebruiksaanwijzing en eventuele handleidingen voor compatibele 
hardware aandachtig door. Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

Voorzorgsmaatregelen

Veiligheid
 ˎ Houd dit product buiten het bereik van kleine kinderen. Jonge kinderen 
kunnen het product beschadigen, waardoor het niet meer naar behoren 
functioneert, of ze kunnen kleine onderdelen inslikken of onbedoeld zichzelf 
of anderen verwonden.

Gebruik en behandeling
 ˎ Zorg dat er geen andere metalen voorwerpen in contact komen met de 
USB-aansluiting van het product.

 ˎ Gooi niet met het product, laat het niet vallen en stel het niet bloot aan harde 
schokken.

 ˎ Plaats geen voorwerpen boven op het product. Ga niet op het product staan.
 ˎ Plaats het product niet op oppervlakken die wankel of gekanteld zijn, of 
onderhevig zijn aan trillingen.

 ˎ Laat geen vloeistof of kleine voorwerpen in het product vallen.
 ˎ Raak het product niet aan met natte handen.
 ˎ Raak nooit de binnenkant van de USB-aansluiting aan en steek er geen 
vreemde voorwerpen in.

 ˎ Het product mag niet worden gedemonteerd of gemodificeerd.

Bescherming van de buitenkant

Volg de onderstaande instructies op om te voorkomen dat de buitenkant van 
het product beschadigd raakt of verkleurt.

 ˎ Plaats rubber of vinyl niet voor langere tijd op de behuizing van het product.
 ˎ Gebruik een zacht en droog doekje om het product schoon te maken. Gebruik 
geen oplosmiddelen of andere chemicaliën. Maak het product niet schoon 
met een chemisch behandeld reinigingsdoekje.
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Bewaaromstandigheden

 ˎ Stel het product niet bloot aan hoge temperaturen, hoge vochtigheid of direct 
zonlicht.

 ˎ Laat het product niet in een auto liggen met de ramen dicht, vooral bij warm weer.
 ˎ Stel het product niet bloot aan stof, rook of stoom.

Het eerste gebruik van de draadloze adapter

Wanneer u de draadloze adapter aansluit op een Windows®-pc of Mac, kunt u 
een DUALSHOCK®4 draadloze controller gebruiken voor compatibele applicaties.  
Meer informatie over compatibele applicaties vindt u op 
playstation.com/ds4-adaptor.
Koppel de controller met de draadloze adapter wanneer u het apparaat voor de 
eerste keer gebruikt.

1 Zorg ervoor dat de draadloze controller is uitgeschakeld.
Als de lichtbalk is ingeschakeld, houdt u de  (PS)-toets ingedrukt tot de 
controller is uitgeschakeld. Koppel de USB-kabel los als deze is aangesloten 
op de controller.

2 Sluit de draadloze adapter aan op de USB-aansluiting op uw 
Windows®-pc of Mac.
De status-indicator van de draadloze adapter knippert langzaam.

3 Druk de draadloze adapter ten minste 3 seconden in de richting van de pijl.
De status-indicator knippert snel als de adapter zich in de koppelmodus 
bevindt.
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4 Houd zowel de SHARE-toets als de  (PS)-toets op de controller ten 
minste 3 seconden ingedrukt.
De lichtbalk van de controller knippert als de controller zich in de 
koppelmodus bevindt. Als het koppelen is voltooid, brandt zowel de 
status-indicator van de draadloze adapter als de lichtbalk van de controller in 
een effen kleur.

Opmerkingen
 ˎ Er kan slechts één controller worden gekoppeld met de draadloze adapter.
 ˎ De draadloze adapter kan niet worden gebruikt om een DUALSHOCK®4 draadloze 
controller aan te sluiten op een PlayStation®4-systeem, PlayStation®Vita-systeem of 
PlayStation®TV-systeem.

Een gekoppelde controller gebruiken

Volg deze stappen om een gekoppelde controller met uw apparaat te 
gebruiken.

1 Sluit de draadloze adapter aan op de USB-aansluiting van 
uw-apparaat. 
De status-indicator van de draadloze adapter knippert langzaam.

2 Druk op de  (PS)-toets op de controller.
Als de apparaten zijn gekoppeld, brandt zowel de status-indicator van de 
draadloze adapter als de lichtbalk van de controller in een effen kleur. 

Opmerkingen
Als de controller geen verbinding kan maken met de draadloze adapter, probeert u 
het volgende:

 ˎ Schakel de controller uit en probeer deze weer te koppelen met de draadloze 
adapter (mogelijk is de adapter al gekoppeld met een andere controller).

 ˎ Houd de controller dichter bij de adapter. Zorg dat er zich geen fysieke obstakels 
tussen bevinden die de communicatie tussen de apparaten mogelijk blokkeren.

 ˎ Plaats Wi-Fi-apparaten zoals smartphones en tablets uit de buurt van de adapter en 
de controller of schakel ze uit.
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Status-indicator

Status lampje Status adapter

Effen In gebruik

Snel knipperend Koppelmodus

Langzaam knipperend Wachten op verbinding

Als de adapter niet in gebruik is

Verwijder de draadloze adapter van uw apparaat.

Technische gegevens

Invoerstroomspanning 5  V (DC), 100 mA

Externe afmetingen ca. 18 × 9 × 75 mm (breedte × hoogte × diepte) 

Gewicht ca. 10 g 

Werkingstemperatuur 5 °C – 35 °C

Land van productie China

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden 
gewijzigd.

GARANTIE
De fabrieksgarantie voor dit product is 12 maanden vanaf de aankoopdatum. 
Raadpleeg de garantie in de PS4™-verpakking voor de volledige details.

Dit product is geproduceerd door of namens Sony Interactive Entertainment 
Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japan.
Geïmporteerd naar Europa en gedistribueerd door Sony Interactive 
Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, 
Verenigd Koninkrijk.
De erkende vertegenwoordiger voor de uitgifte en het beheer van 
conformiteitsverklaringen is Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe 
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.
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Voor klanten in Europa en Turkije.
R&TTE-richtlijn “Informal DoC”-verklaring
Hierbij verklaart Sony Interactive Entertainment Inc. dat dit product in 
overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen 
van richtlijn 1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op: 
http://www.compliance.sony.de/

Wanneer u dit symbool op een van uw elektrische producten of op de 
verpakking daarvan ziet, geeft dit aan dat het betreffende elektrische product in 
Europa en Turkije niet als gewoon huisvuil verwijderd kan worden. Om ervoor te 
zorgen dat ze op de juiste manier worden verwerkt, dient u deze in te leveren 
bij een geautoriseerd inleverpunt, in overeenstemming met de relevante wetten 
of eisen. Elektrische producten kunnen mogelijk ook zonder extra kosten bij 
winkels worden ingeleverd bij aankoop van een nieuw vergelijkbaar product. 
Grote winkelketens binnen de EU accepteren vaak ook kleine elektrische 
producten zonder extra kosten. Vraag bij een winkel in de buurt of dit mogelijk 
is voor de producten die u wilt inleveren. Als u dit doet, helpt u de natuurlijke 
hulpbronnen te behouden en de standaard van milieubescherming te 
verbeteren wat betreft het verwerken en verwijderen van elektrisch afval.
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“ ”, “PlayStation” en “DUALSHOCK“ zijn gedeponeerde handelsmerken of 
handelsmerken van Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” en “ ” zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van 
Sony Corporation.

Windows is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in 
the United States and/or other countries.

Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

© 2016 Sony Interactive Entertainment Europe Limited.


