Nasadka z przyciskami tylnymi DUALSHOCK®4
Instrukcja obsługi

CUHYA-0100

Środki ostrożności
Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi oraz instrukcje współpracującego
z nim sprzętu. Należy zachować instrukcję na przyszłość. Aby uzyskać pomoc dotyczącą tego produktu, odwiedź stronę
playstation.com/get-help/

Bezpieczeństwo
 rodukt należy trzymać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Małe dzieci mogą połknąć małe części, które mogą
P
spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.
• Nie należy dotykać produktu mokrymi rękoma.
• Podczas podłączania produktu do kontrolera bezprzewodowego sprawdź, czy na złączach nie ma kurzu lub
obcych przedmiotów.

Używanie i obsługa
•
•
•
•
•
•
•

Tego produktu należy używać wyłącznie z kontrolerem bezprzewodowym DUALSHOCK®4.
Dopilnuj, by żadne metalowe przedmioty nie dotykały złączy.
Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na górze produktu. Nie należy stawać na produkcie.
Nie należy rzucać produktem ani upuszczać go i narażać na silne uderzenia.
Nie należy umieszczać produktu na powierzchniach, które są niestabilne, pochylone lub podatne na wibracje.
Nigdy nie wolno demontować ani modyfikować produktu.
Aby zapobiec nadmiernemu zużywaniu się lub zmianie koloru powierzchni zewnętrznych produktu, należy
przestrzegać poniższych instrukcji.
– Czyść za pomocą miękkiej, suchej ściereczki.
– Nie pozostawiaj przez dłuższy czas gumowych lub winylowych przedmiotów na elementach
zewnętrznych produktu.
– Nie używaj rozpuszczalników ani innych środków chemicznych. – Nie wycieraj produktu ściereczką
nasączoną chemikaliami.

Warunki przechowywania
•
•
•

Nie należy wystawiać produktu na działanie kurzu, dymu lub pary.
Nie wystawiać produktu na działanie wysokich temperatur, wysokiej wilgotności ani bezpośrednio padających
promieni słonecznych.
Nie wolno dopuścić, aby do produktu dostały się płyny lub drobne cząstki.

Nazwy elementów
Przycisk tylny
Ekran

Przycisk tylny
Przycisk ekranu
Gniazdo słuchawek stereo
Złącze dodatkowe
Wtyczka słuchawek stereo
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Pierwsze kroki
Nasadka z przyciskami tylnymi DUALSHOCK®4 dodaje dwa przyciski do kontrolera bezprzewodowego DUALSHOCK®4,
pozwalając korzystać z dotychczas nieużywanych palców.
Możesz zaprogramować te dodatkowe przyciski, uzyskując w ten sposób przewagę nad przeciwnikami. Taką zapisaną
konfigurację nazywamy profilem.

Przed podłączeniem:
Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, by uniknąć zniszczenia złączy z tyłu nasadki z przyciskami tylnymi
DUALSHOCK®4 oraz samego kontrolera.
• Wyłącz system PlayStation®4 lub przełącz go w tryb spoczynku, zanim podłączysz nasadkę do kontrolera
bezprzewodowego DUALSHOCK®4. Jeśli system pozostanie włączony, kontroler może nie połączyć się prawidłowo
z nasadką.
• Pamiętaj też, że kontroler musi już być sparowany z systemem PS4™.
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Przytrzymaj kciukiem nasadkę z przyciskami tylnymi za wtyczką słuchawek stereo.

Ustaw wtyczkę słuchawek stereo nasadki równo z wtyczką słuchawek stereo kontrolera i wciśnij
nasadkę w kontroler.
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Włączanie

1
2

Żeby włączyć kontroler, naciśnij przycisk p (PS).
Kliknij przycisk ekranu na nasadce. Na ekranie pojawi się profil domyślny (P1).

x1
Tworzenie profili
Możesz zapisać 3 różne profile (przypisania przycisków). Domyślne profile są następujące:

Profile domyślne
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Dostosowywanie profilu

1

Przytrzymaj przycisk ekranu wciśnięty przez 1 sekundę, by włączyć tryb programowania.
Na ekranie zacznie migać numer profilu, informując, że jesteś w trybie programowania.

H

J

1s
4

1s

2

Naciśnij przyciski tylne, aby wybrać dostępne przypisania przycisków.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk tylny, aby przewinąć przypisania dostępne dla tego przycisku.
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Kliknij raz przycisk ekranu, by wyjść z trybu programowania i zapisać profil.

x1
Jeżeli chcesz utworzyć kolejny profil, kliknij przycisk ekranu, żeby wejść w tryb programowania, a następnie kliknij
go dwa razy, by zaprogramować następny profil.

Wskazówki
•
•
•

 trybie programowania ekran wyłącza się po 10 sekundach braku aktywności. Jeśli nie jesteś w trybie
W
programowania, ekran wyłączy się po 3 sekundach braku aktywności.
Wszystkie niestandardowe przypisania przycisków dokonane w ustawieniach systemu PS4™ mają zastosowanie
również do nasadki.
Symbol wskazuje, że nie przypisano żadnego przycisku. Gdy przypiszesz oba przyciski tylne w profilu
do symbolu  , ten profil będzie ukryty, gdy urządzenie nie będzie w trybie programowania.
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Rozpoczynanie od początku
Jeżeli chcesz zresetować nasadkę do domyślnych profili fabrycznych, naciśnij jednocześnie i przytrzymaj lewy przycisk
tylny, prawy przycisk tylny oraz przycisk ekranu. Gdy na ekranie pojawi się ikona resetowania , przytrzymaj przyciski
przez kolejne 5 sekund. Gdy pojawią się symbole KHJL, resetowanie jest zakończone.
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Dane techniczne

⎓

Znamionowa moc wejściowa
3,2 V
100 mA
Wymiary zewnętrzne
101,2 mm × 4,5 mm × 39,4 mm
(bez wystających elementów)
(szerokość × wysokość × długość)
Waga
Ok. 26,2 g
Ekran
Ekran OLED, 4096 pikseli
Temperatura pracy
Od 5 °C do 35 °C
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

GWARANCJA
Niniejszy produkt jest objęty 12-miesięczną gwarancją producenta, obowiązującą od daty zakupu. Szczegółowe
informacje zawiera gwarancja dostarczona wraz z systemem PS4™.
Ten produkt został wyprodukowany dla firmy Sony Interactive Entertainment LLC, 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo,
CA 94404, Stany Zjednoczone Ameryki.
Import do Europy i dystrybucja: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn,
W1F 7LP, Wielka Brytania.
Autoryzowanym przedstawicielem odpowiedzialnym za wydawanie i przechowywanie Deklaracji Zgodności jest firma
Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania.
Wyprodukowano w Chinach.
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Jeśli widzisz ten symbol na dowolnym z naszych produktów elektrycznych lub jego opakowaniu, wskazuje on, że ten
produkt nie powinien być wyrzucany do standardowych pojemników ze śmieciami w Unii Europejskiej, Turcji lub innym
kraju, w którym dostępne są osobne systemy zarządzania odpadami. Aby zapewnić właściwe przetwarzanie odpadów,
usuń je poprzez autoryzowany ośrodek ich zbierania, zgodnie z odpowiednimi prawami i wymaganiami. Produkty
elektryczne i akumulatory można też pozostawić bezpłatnie u sprzedawcy podczas zakupu nowego produktu tego
samego rodzaju. Co więcej, w krajach Unii Europejskiej więksi sprzedawcy mogą bezpłatnie przyjmować niewielkie
odpady elektryczne. Zapytaj lokalnego sprzedawcę czy taka usługa jest dostępna dla produktów, których chcesz się
pozbyć. W ten sposób pomożesz chronić środowisko naturalne i poprawisz standardy ochrony środowiska w dziedzinie
przetwarzania i usuwania odpadów elektrycznych.

PL

7

“ ”, “PlayStation”, “
”, “DUALSHOCK” and “PlayStation Shapes Logo” are registered trademarks or trademarks
of Sony Interactive Entertainment Inc.
“

” is a registered trademark of Sony Corporation.
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