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Före användning

Läs noga igenom den här bruksanvisningen och bruksanvisningarna för 
kompatibel maskinvara. Spara bruksanvisningen. Den kan behövas i framtiden.

Försiktighetsåtgärder

Säkerhet
 ˎ Se till att produkten är utom räckhåll för små barn. Små barn kan skada 
produkten och göra så att den inte fungerar, svälja små delar eller skada sig 
själv och andra av misstag.

Användning och hantering
 ˎ Låt inte andra metallföremål komma i kontakt med produktens USB-kontakt.
 ˎ Kasta inte produkten och undvik att utsätta den för fysiska stötar.
 ˎ Lägg inga föremål ovanpå produkten. Stå inte på produkten.
 ˎ Placera inte produkten på ytor som är ostadiga, lutar eller utsätts för 
vibrationer.

 ˎ Låt inte vätska eller små partiklar komma in i produkten. 
 ˎ Rör inte vid produkten med våta händer.
 ˎ Rör inte vid USB-kontaktens insida och för inte in främmande föremål.
 ˎ Plocka aldrig isär eller bygg om produkten.

Skötsel av höljet

Följ anvisningarna nedan för att undvika att produktens hölje slits eller 
missfärgas.

 ˎ Placera inte föremål av gummi eller vinylplast på produktens hölje under 
längre tidsperioder.

 ˎ Rengör produkten med en mjuk och torr tygtrasa. Använd inte lösningsmedel 
eller andra kemikalier. Torka inte heller med en trasa som har behandlats med 
kemikalier.
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Förvaringsmiljö

 ˎ Utsätt inte produkten för höga temperaturer, hög luftfuktighet eller direkt solljus.
 ˎ Lämna inte produkten i en bil med stängda fönster, särskilt inte om det är 
varmt ute.

 ˎ Utsätt inte produkten för damm, rök eller ånga.

Använda den trådlösa adaptern för första gången

När du ansluter den trådlösa adaptern till en PC med Windows® eller till en Mac 
kan du använda en trådlös DUALSHOCK®4-handkontroll för att styra kompatibla 
program. 
Information om kompatibla program finns på playstation.com/ds4-adaptor.
Du måste para ihop handkontrollen med den trådlösa adaptern när du 
använder den för den första gången.

1 Se till att den trådlösa adaptern är avstängd.
Om lampskenan är på trycker du på  (PS)-knappen tills den stängs av. 
Koppla bort USB-kabeln om den är ansluten till handkontrollen.

2 Sätt i den trådlösa adaptern i USB-porten på en PC med Windows® 
eller på en Mac-dator.
Den trådlösa adapterns statusindikator blinkar långsamt.

3 Tryck på den trådlösa adaptern i pilens riktning i tre sekunder.
Statusindikatorn blinkar snabbt när adaptern är i ihopparningsläget.
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4 Håll ner både SHARE-knappen och  (PS)-knappen på handkontrollen 
i minst tre sekunder.
Handkontrollens lampskena blinkar medan handkontrollen är i 
ihopparningsläget. När ihopparningen är klar lyser både den trådlösa 
adapterns statusindikator och handkontrollens lampskena med ett fast sken.

Tips
 ˎ Det går bara att para ihop en handkontroll med den trådlösa adaptern.
 ˎ Den trådlösa adaptern kan inte användas för att ansluta en trådlös DUALSHOCK®4-
handkontroll till ett PlayStation®4-system, PlayStation®Vita-system eller 
PlayStation®TV-system.

Använda en ihopparad handkontroll

Följ stegen nedan för att använda en ihopparad handkontroll med din enhet.

1 Sätt i den trådlösa adaptern i enhetens USB-port. 
Den trådlösa adapterns statusindikator blinkar långsamt.

2 Tryck på  (PS)-knappen på handkontrollen.
När enheterna är anslutna lyser både den trådlösa adapterns statusindikator 
och handkontrollens lampskena med ett fast sken.

Tips
Om handkontrollen inte kan ansluta till den trådlösa adaptern kan du försöka med 
följande:

 ˎ Stäng av handkontrollen och försök para ihop den igen med den trådlösa adaptern 
(adaptern kanske redan är ihopparad med en annan handkontroll).

 ˎ Flytta handkontrollen närmare adaptern. Se till att det inte finns några fysiska hinder 
mellan enheterna som kan störa kommunikationen.

 ˎ Flytta bort intilliggande Wi-Fi-enheter som smarttelefoner och surfplattor från 
adaptern och handkontrollen, eller stäng av dem.

Statusindikator

Ljusstatus Adapterstatus

Fast sken Används

Blinkar snabbt Kopplingsläge

Blinkar långsamt Väntar på anslutning
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När adaptern inte används

Ta bort den trådlösa adaptern från enheten.

Tekniska data

Strömförsörjning DC 5  V, 100 mA

Yttermått Cirka 18 × 9 × 75 mm (bredd × höjd × djup)

Vikt Ca 10 g  

Driftstemperatur 5 °C – 35 °C

Tillverkningsland Kina

Design och specifikationer kan ändras utan förvarning.

GARANTI
Produkten omfattas av tillverkarens garanti i tolv månader efter köpet. 
För fullständig information hänvisas till garantisedeln som medföljer 
PS4™-systemet.

Produkten är tillverkad av, eller tillverkad på uppdrag av, Sony Interactive 
Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Importerad till och distribuerad i Europa av Sony Interactive Entertainment 
Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien.
Auktoriserad representant för utfärdande och innehav av försäkringar om 
överensstämmelse är Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da 
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.
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För kunder i Europa och Turkiet.
Försäkran om uppfyllelse av R&TTE-direktivet (direktivet om radio- och 
teleterminalutrustning)
Härmed intygar Sony Interactive Entertainment Inc. att denna produkt står i 
överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta 
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. För ytterligare information, 
gå in på följande hemsida: 
http://www.compliance.sony.de/

Om du ser den här symbolen på någon av våra elektriska produkter eller 
förpackningar, anger det att den aktuella elektriska produkten inte får kasseras 
som allmänt hushållsavfall i Europa och Turkiet. Säkerställ att produkten och 
batteriet kasseras på korrekt sätt på en behörig insamlingsstation i enlighet 
med gällande lagar och föreskrifter. Förbrukade elektriska produkter kan även 
kasseras kostnadsfritt hos återförsäljaren när du köper en ny produkt av samma 
typ. I länder inom EU kan dessutom större återförsäljare ta emot mindre 
elektroniska produkter kostnadsfritt för kassering. Fråga hos din lokala 
återförsäljare om de erbjuder en sådan service för de produkter du vill kassera. 
På så sätt bidrar du även till att bevara naturresurser och förbättra standarderna 
för miljöskydd vad gäller behandling och kassering av elektriskt avfall.
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“ ”, “PlayStation” och “DUALSHOCK“ är varumärken eller registrerade varumärken 
som tillhör Sony Interactive Entertainment Inc.

”SONY” och ” ” är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör 
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.


