
 

VX-4 Ενσύρματο Χειριστήριο 

Για το PLAYSTATION™ 4 

Εγχειρίδιο χρήστη 

 

 

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο για τις συμβατότητες του υλικού. 
Διατηρήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. 

Σύνδεση με το PS4™ 

Συνδέστε το καλώδιο του ενσύρματου ελεγκτή VX-4 απευθείας στη διασύνδεση USB του PS4 και στη συνέχεια 

πιέστε το πλήκτρο  για σύνδεση. 

 

Σύνδεση με το PC 

Συνδέστε το καλώδιο του ενσύρματου ελεγκτή VX-4 απευθείας στη διασύνδεση USB. 

 

Σύνδεση με το PS3 

Συνδέστε το καλώδιο του ενσύρματου ελεγκτή VX-4 απευθείας στη διασύνδεση USB του PS3, και στη συνέχεια 

πιέστε το πλήκτρο  για σύνδεση. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λειτουργίες βασικών πλήκτρων 

Πλήκτρο κεντρικής οθόνης (Home 
button)  

Ενεργοποιεί το σύστημά σας ps4 (όταν το σύστημα 
ps4 είναι είτε απενεργοποιημένο είτε σε λειτουργία 
αναστολής). 
Εμφανίζει την αρχική οθόνη (όταν είναι 
ενεργοποιημένο το σύστημα ps4). 

Home button (διπλό πάτημα) Εναλλαγή μεταξύ των εφαρμογών που 
χρησιμοποιούνται 

Home button (παρατεταμένο πάτημα) Εμφανίζει το γρήγορο μενού με τις τρέχουσες 
διαθέσιμες εντολές και ρυθμίσεις. 

Πλήκτρο κατεύθυνσης / αριστερά Επιλογή αντικειμένου 

Πλήκτρο Χ Επιβεβαίωση του επιλεγμένου στοιχείου 

Πλήκτρο O  Ακύρωση εντολής 

Πλήκτρο κοινής χρήσης (Share button) Εμφανίστε το μενού για τη λειτουργία κοινής 
χρήσης για παραπάνω λεπτομέρειες, δείτε "σχετικά 
με την κοινή χρήση" 

Πλήκτρο επιλογών (Options button) Εμφάνιση του μενού επιλογών με τις διαθέσιμες 
εντολές. 

Πλήκτρο αφής (Touchpad button) Επιβεβαίωση εντολής 

     

Οδηγίες ενημέρωσης υλικολογισμικού: 

1. Κατεβάστε το "Εργαλείο ενημέρωσης υλικολογισμικού" στον υπολογιστή σας από την διεύθυνση 
www.Gioteck.com/Firmware 

2. Κάντε διπλό κλικ στο "Εργαλείο ενημέρωσης υλικολογισμικού" 



                                                                

3. Κάντε κλικ στο "BT" για να επιλέξετε και να εμφανίσετε τη διεπαφή ως εξής. 

 

4. Πατήστε συγχρόνως το πλήκτρο "d pad-down" και το "τρίγωνο". Ενώ κρατάτε αυτά τα δύο πλήκτρα, συνδέστε το 
καλώδιο USB μεταξύ του ελεγκτή και του υπολογιστή 

   Θα δείτε τη διεπαφή που φαίνεται στην εικόνα παρακάτω; 

 



 

5. Κάντε κλικ στην επιλογή "ενημέρωση" για να ξεκινήσετε την ενημέρωση του ελεγκτή; 

 

6. Συνεχίστε την ενημέρωση όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα; 

 

7. Η ενημέρωση ολοκληρώθηκε, το λογισμικό εμφανίζει το μήνυμα "pass", όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα 



                

8. Κλείστε το λογισμικό "Εργαλείο ενημέρωσης υλικολογισμικού" και αποσυνδέστε το καλώδιο για να ολοκληρώσετε 
την ενημέρωση. Ο ελεγκτής πρέπει τώρα να λειτουργεί κανονικά 

Σημείωση: Εάν η ενημέρωση αποτύχει, παρακαλούμε ενημερώστε ξανά χρησιμοποιώντας τις παρακάτω οδηγίες. 

1. Κάντε διπλό κλικ στο "Εργαλείο ενημέρωσης υλικολογισμικού" 

2. Κάντε κλικ στο "BT" για να το επιλέξετε 

3. Πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο "d pad-down" και το "τρίγωνο" και το πλήκτρο "Reset" (στο πίσω μέρος του 
ελεγκτή). Ενώ τα κρατάτε πατημένα, συνδέστε το καλώδιο USB μεταξύ του ελεγκτή και του υπολογιστή. 

4. Κάντε κλικ στο πλήκτρο "ενημέρωση" για να ξεκινήσετε την ενημέρωση του ελεγκτή 

5. Κλείστε το λογισμικό "Εργαλείο ενημέρωσης υλικολογισμικού" και αποσυνδέστε το καλώδιο για να ολοκληρώσετε 
την ενημέρωση. Ο ελεγκτής πρέπει τώρα να λειτουργεί κανονικά 

CE 

Η Goodbetterbest Ltd δηλώνει ότι το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες διατάξεις της 
Οδηγίας EMC 2014/30 / της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 


