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Voorzorgsmaatregelen
Lees voordat u dit product gebruikt deze gebruiksaanwijzing en eventuele handleidingen voor compatibele  
hardware aandachtig door. Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik. Ga voor hulp bij dit product naar 
playstation.com/get-help/.

Veiligheid
 Houd dit product buiten het bereik van kleine kinderen. Kleine kinderen kunnen kleine onderdelen inslikken,  
wat tot letsel kan leiden of schade kan veroorzaken aan het product.
• Raak het product niet aan met natte handen.
•  Controleer of er geen stof of vuil op de aansluitingen zit wanneer u dit product aan uw draadloze  

controller bevestigt.

Gebruik en behandeling
• Gebruik dit product alleen met een DUALSHOCK®4 draadloze controller.
• Zorg dat er geen andere metalen items in contact komen met de aansluitingen.
• Plaats geen voorwerpen boven op het product. Ga niet op het product staan.
• Gooi niet met het product, laat het niet vallen en stel het niet bloot aan harde schokken.
• Plaats het product niet op oppervlakken die wankel of gekanteld zijn, of onderhevig zijn aan trillingen.
• Haal het product nooit uit elkaar en voer er geen aanpassingen aan uit.
•  Volg de onderstaande instructies op om te voorkomen dat de buitenkant van het product beschadigd raakt  

of verkleurt.
– Maak het product schoon met een zachte, droge doek.
–  Plaats rubber of vinyl niet langdurig op de behuizing van het product.
–  Gebruik geen oplosmiddelen of andere chemicaliën. Maak het product niet schoon met een chemisch  

behandeld reinigingsdoekje.

Bewaaromstandigheden
• Stel het product niet bloot aan stof, rook of stoom.
• Stel het systeem niet bloot aan hoge temperaturen, hoge vochtigheid of direct zonlicht.
• Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen of kleine deeltjes in het product terechtkomen.

Namen van de onderdelen

Uitbreidingsaansluiting

Stereoheadset-stekker

Achtertoets
Scherm

Achtertoets

Stereoheadset-aansluiting

Schermtoets
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Aan de slag
Het DUALSHOCK®4-achtertoetsaccessoire voegt twee knoppen toe aan de achterzijde van de DUALSHOCK®4 draadloze 
controller, waar door u nu meer vingers kunt gebruiken bij het gamen. 
U kunt deze extra knoppen instellen zoals u dat wilt en spelen als nooit tevoren met belangrijke functies binnen 
handbereik. Elke opgeslagen toewijzing wordt een profiel genoemd.

Voordat u verbinding maakt:
Volg deze instructies zorgvuldig op om te voorkomen dat de aansluitingen op de DUALSHOCK®4-achtertoetsaccessoire 
en de DUALSHOCK®4 draadloze controller worden beschadigd.
•  Zet het PlayStation®4-systeem uit of in de rustmodus voordat u het accessoire aansluit op de DUALSHOCK®4 

draadloze controller. Als u het systeem aan laat staan, maakt de controller mogelijk geen verbinding met het 
achtertoetsaccessoire.

• Daarnaast moet de controller al zijn gekoppeld aan je PS4™-systeem.

1 Houd het achtertoetsaccessoire met uw duim achter de stereoheadset-stekker. 

2 Zorg ervoor dat de stereoheadset-stekker en de stereoheadset-aansluiting van de controller goed  
op elkaar aansluiten en druk het accessoire stevig tegen de controller aan om deze te plaatsen. 

NL
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Opladen

1 Druk op de p (PS)-toets om de controller aan te zetten.

2 Klik op de schermtoets op de bevestiging. Het standaardprofiel (P1) verschijnt op het scherm.

Een profiel aanmaken
U kunt maximaal 3 verschillende profielen opslaan (toetstoewijzingen). De standaardprofielen werken als volgt:

Standaardprofielen

Een profiel aanpassen

1 Houd de schermtoets 1 seconde ingedrukt om de programmeermodus te openen.
Het profielnummer in het midden van het scherm knippert om aan te geven dat u zich in de  
programmeermodus bevindt.

x1

1 seconde

H JP1

1 seconde

LK P2

1 seconde

QE P3

1 seconde

H J



5

2 Druk op de achtertoets om een van de beschikbare toetstoewijzingen te selecteren.  
Houd een achtertoets ingedrukt om door de mogelijke toewijzingen voor die achtertoets te scrollen.

3 Klik eenmaal op de schermtoets om de programmeermodus af te sluiten en het profiel op te slaan. 

Als u nog een profiel wilt maken, klikt u één keer op de schermtoets om de programmeermodus opnieuw te openen. 
Klik vervolgens tweemaal om het volgende profiel te programmeren. 

 Opmerkingen
•  Als de programmeermodus actief is, wordt het scherm automatisch uitgeschakeld na 10 seconden inactiviteit.  

Als de programmeermodus niet actief is, wordt het scherm na 3 seconden inactiviteit automatisch uitgeschakeld. 
•  Alle aangepaste toetstoewijzingen die zijn gemaakt met de PS4™-systeeminstellingen zijn ook van toepassing  

op het accessoire. 
•   geeft aan dat er geen toets is toegewezen. Wanneer u beide achtertoetsen in een profiel toewijst aan ,  

wordt dat profiel verborgen wanneer de programmeermodus niet actief is. 

1 seconde

JK P1

x1

NL
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Opnieuw beginnen
Als u het accessoire wilt terugzetten naar de fabrieksinstellingen, houd u de linkerachtertoets en de schermtoets 
tegelijkertijd ingedrukt. Zodra het herstelpictogram  op het scherm wordt weergegeven, houd u de toetsen nog  
5 seconden ingedrukt. Als KHJL wordt weergegeven, zijn de instellingen hersteld.

Technische gegevens
Vermogen 3,2 V ⎓ 100 mA
Externe afmetingen Ca. 101,2 x 4,5 x 39,4 mm 
(exclusief uitstekende onderdelen) (breedte × hoogte × diepte)
Gewicht Ca. 26,2 g
Scherm OLED-scherm met 4096 pixels
Bedrijfstemperatuur 5 °C tot 35 °C
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 voor Sony Interactive Entertainment LLC, 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404, 
Verenigde Staten.

Geïmporteerd naar Europa en gedistribueerd door Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough 
Street, London, W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.

De erkende vertegenwoordiger voor de uitgifte en het beheer van conformiteitsverklaringen is Sony Interactive 
Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.

Vervaardigd in China.

5 seconden

H KP2
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Als je dit symbool ziet op onze elektrische producten of verpakkingen, betekent dit dat je het product niet bij het 
huisafval mag gooien in de EU, Turkije of andere landen waar alternatieve afvalverzamelmogelijkheden worden 
aangeboden. Om te zorgen dat je afval juist wordt verwerkt, moet je ze bij de juiste faciliteit afleveren, zoals staat 
beschreven in de wetten of regelementen. Elektrische producten en batterijen kunnen ook gratis worden teruggebracht 
bij winkeliers als je een nieuw product van hetzelfde type koopt. In EU-landen kunnen grotere winkeliers klein 
elektronisch afval gratis voor je laten verwerken. Vraag je plaatselijke winkelier of deze service beschikbaar is voor de 
producten die je weg wilt gooien. Hiermee help je de natuurlijke grondstoffen te behouden en verbeter je de standaard 
voor milieubescherming betreffende de behandeling en verwerking van elektrisch afval.
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