
 

VX-4 ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 

ΓΙΑ PLAYSTATION™ 4 

Εγχειρίδιο Χρήσης  

 

 

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο ή τυχόν εγχειρίδια για αναφορές 
συμβατότητας υλισμικού. Διατηρήστε αυτές τις οδηγίες σε περίπτωση που θέλετε να ανατρέξετε μελλοντικά.  

Ασφάλεια  

⚫ Μη χειρίζεστε το προϊόν σε περίπτωση που οι μπαταρίες ιόντων λιθίου έχουν υποστεί ζημιά ή διαρροή. 

⚫ Εάν έρθετε σε επαφή με υλικό από μια μπαταρία που έχει υποστεί διαρροή ακολουθήστε τις παρακάτω 
ενέργειες : 

Εάν το υλικό έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, μην τα τρίβετε, σε αντίθεση ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια σας με 
καθαρό νερό και αναζητήστε ιατρική βοήθεια.  

Εάν το υλικό έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα ρούχα σας, ξεπλύνετε αμέσως την πληγείσα περιοχή με καθαρό 
νερό. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εάν εμφανιστεί φλεγμονή ή πόνος.  

⚫ Αποφύγετε την παρατεταμένη χρήση αυτού του προϊόντος. Κάντε διάλειμμα σε χρονικά διαστήματα περίπου 30 
λεπτών.  

⚫ Σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν αρχίσετε να αισθάνεστε κόπωση, δυσφορία ή πόνο στα 
χέρια κατά τη χρήση. Εάν η κατάσταση εξακολουθεί να επιμένει συμβουλευτείτε γιατρό.  

⚫ Το προϊόν αυτό προορίζεται για χρήση μόνο με τα χέρια, μην το φέρνετε σε στενή επαφή με το κεφάλι, το 
πρόσωπο ή τα οστά οποιουδήποτε άλλο μέρους του σώματος.  

⚫ Η λειτουργία κραδασμών αυτού του προϊόντος μπορεί να επιδεινώσει υπάρχοντες τραυματισμούς, μην 
χρησιμοποιείτε τη λειτουργία κραδασμών εάν έχετε οποιαδήποτε ασθένεια ή τραυματισμό στα οστά, τις 
αρθρώσεις ή τους μύες των χεριών σας.  Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την λειτουργία 
κραδασμών από το πλήκτρο (Ρυθμίσεις) στην οθόνη λειτουργιών.  

⚫ Μπορεί να παρουσιαστεί μόνιμη απώλεια ακοής εάν το ακουστικό ή τα ακουστικά χρησιμοποιούνται σε υψηλή 
ένταση. Ρυθμίστε την ένταση σε ασφαλές επίπεδο. Με την πάροδο του χρόνου, ο αυξανόμενος δυνατός ήχος 
μπορεί να ακούγεται κανονικός αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να είναι επιζήμιος για την ακοή σας. Εάν 
αρχίσετε να βιώνετε ενοχλήσεις ή δυσκολία στην ακοή σας ή την εκφορά του λόγου σας, σταματήστε την 
ακρόαση και ελέγξτε την ακοή σας. Όσο πιο δυνατή η ένταση τόσο πιο γρήγορα μπορεί να επηρεαστεί η ακοή 
σας. Για να προστατέψετε την ακοή σας : 

 



Περιορίστε το χρονικό διάστημα που χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε υψηλά επίπεδα έντασης.  

Αποφύγετε την αύξηση της έντασης με σκοπό να αποκλείσετε το θορυβώδες περιβάλλον γύρω σας. 

Χαμηλώστε τα επίπεδα της έντασης σε περίπτωση που δεν μπορείτε να ακούσετε ομιλίες που διαδραματίζονται 
κοντά σας.  

⚫ Μην κοιτάζετε επίμονα το φως στο χειριστήριο όταν αναβοσβήνει, εάν αισθανθείτε δυσφορία ή πόνο λόγω της 
διέγερσης από το φως, σταματήστε αμέσως τη χρήση του προϊόντος.  

⚫ Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε το προϊόν.  

⚫ Μην εκθέτετε το προϊόν σε υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία ή άμεσα στο φως του ηλίου.  

⚫ Μην επιτρέψετε την άμεση επαφή του προϊόντος με υγρά. 

⚫ Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο προϊόν. 

⚫ Μην πετάτε το προϊόν και μην το υποβάλετε σε βίαιες κινήσεις.  

⚫ Μην αγγίζετε τις θύρες  διεπαφών του προϊόντος και μην τοποθετείτε ξένα αντικείμενα μέσα σε αυτές.  

Χρήση και χειρισμός 

⚫ Πριν τη χρήση βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος γύρω σας.  

⚫ Όταν χρησιμοποιείτε το χειριστήριο βεβαιωθείτε ότι το κρατάτε σταθερά και δεν μπορεί να γλιστρήσει από το 
χέρι σας.  

⚫ Εάν χρησιμοποιείτε το χειριστήριο συνδεδεμένο στο PS4 με καλώδιο, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν θα 
χτυπήσει κάποιο άτομο ή αντικείμενο. Προσέξτε επίσης να μην τραβήξετε βίαια το καλώδιο από το σύστημα του 
PS4. 

Εξωτερική προστασία  

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ούτως ώστε να προστατέψετε το εξωτερικό του προϊόντος σας από φθορές ή 
αποχρωματισμό.  

⚫ Μην τοποθετείτε υλικά από καοτσούκ ή βινύλιο στο εξωτερικό του προϊόντος για μεγάλο χρονικό διάστημα.  

⚫ Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε το προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή 
άλλα χημικά προϊόντα.  

⚫ Μην καθαρίζετε με πανί καθαρισμού εμποτισμένο με χημικές ουσίες.  

Φόρτιση του χειριστηρίου   

Με το σύστημα του PS4 αναμμένο σε κατάσταση αναμονής, συνδέστε το χειριστήριο στην κονσόλα 
χρησιμοποιώντας το καλώδιο.  

Διάρκεια μπαταρίας  

⚫ Η μπαταρία έχει περιορισμένη διάρκεια ζωής. Η διάρκεια της μπαταρίας μειώνεται σταδιακά από την 
επαναλαμβανόμενη χρήση και την πάροδο του χρόνου. Η διάρκεια της μπαταρίας ποικίλει επίσης ανάλογα με τη 
μέθοδο αποθήκευσης, τις συνθήκες χρήσης και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες.  

⚫ Φορτίστε σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 10ο – 30ο C. Η φόρτιση ενδέχεται να μην είναι 
τόσο αποτελεσματική όταν εκτελείται σε διαφορετικά περιβάλλοντα.  

Όταν δεν χρησιμοποιείται  

Όταν το ασύρματο χειριστήριο δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνίσταται να το φορτίζετε 
πλήρως τουλάχιστον μια φορά το χρόνο για να διατηρήσετε τη σωστή λειτουργία της μπαταρίας.  

Απόσυρση του χειριστηρίου  

Η μπαταρία λιθίου του χειριστηρίου είναι ανακυκλώσιμη. Όταν επιθυμήσετε να αποσύρετε το χειριστήριο αφαιρέστε 
την μπαταρία και ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς όσο αφορά την ανακύκλωση μπαταριών.  



Προσοχή   

⚫ Αφαιρέστε την μπαταρία σε σημείο μακριά από μικρά παιδιά, για να αποτρέψετε τυχόν κατάποση μικρών 
εξαρτημάτων όπως βίδες κτλ. 

⚫ Προσέξτε να μην τραυματίσετε τα νύχια ή τα δάχτυλά σας κατά την αφαίρεση του περιβλήματος του 
χειριστηρίου.  

⚫ Για λόγους ασφαλείας, τοποθετήστε ταινία ή σφραγίστε το μεταλλικό τμήμα της μπαταρίας πριν απορρίψετε.  

Σημείωση 

Εκτός από την περίπτωση απόσυρσης του χειριστηρίου, σε άλλη περίπτωση μην αφαιρείτε ποτέ τις βίδες ή την 
μπαταρία από το ασύρματο χειριστήριο.  

Χαρακτηριστικά  

Ισχύς εισόδου : DC 5V, 500MA 
Τύπος μπαταρίας : Μπαταρία λιθίου  
Τάση : DC 3.65 V 
Χωρητικότητα μπαταρίας : 650 mΑh 

Θερμοκρασία ορθής λειτουργίας : 5℃ - 35℃ 

Βάρος : Περίπου 210g 
Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές μπορεί να υποστούν αλλαγές χωρίς προειδοποίηση 
 

 

Σύνδεση του χειριστηρίου  

PS4™ 

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο ή όποτε θελήσετε να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο σε 
άλλο σύστημα PlayStation™ 4, πρέπει να πραγματοποιήσετε σύζευξη του χειριστηρίου. Ανοίξτε το σύστημα PS4 και 
συνδέστε το χειριστήριο με το καλώδιο που παρέχεται στη συσκευασία. Πιέστε και κρατήστε πατημένο για 3 
δευτερόλεπτα το Home button και επιλέξτε χρήστη για να ολοκληρώσετε τη σύζευξη.  

PC 

Για σύνδεση με υπολογιστή προτείνεται η χρήση του χειριστηρίου με τη χρήση του παρεχόμενου καλωδίου ως 
ενσύρματο. Απλά συνδέστε το χειριστήριο με τον υπολογιστή σας με το παρεχόμενο καλώδιο για λειτουργία plug & 
play.  

Για ασύρματη σύνδεση μέσω “Bluetooth”, (η συγκεκριμένη λειτουργία είναι σχεδιασμένη για παιχνίδι δια μέσου της 
χρήσης του προγράμματος Steam). Αρχικά ανοίξτε το Steam σε “Big picture mode” και αφήστε το να συνεχίζει να 
εκτελείται στο σύστημα σας.   

Πλοηγηθείτε στην καρτέλα “Bluetooth και συσκευές” στις ρυθμίσεις των Windows. Πιέστε και κρατήστε 
παρατεταμένα για 5 δευτερόλεπτα, ταυτόχρονα τα πλήκτρα του  “home button” και “share” στο χειριστήριο σας 
μέχρι τα LED να αναβοσβήσουν επαναλαμβανόμενα 2 φορές. Το χειριστήριο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε λειτουργία 
σύζευξης.  

Επιλέξτε “Προσθήκη Bluetooth συσκευής” στον υπολογιστή σας και επιλέξτε “Bluetooth” από την αναδυόμενη λίστα. 
Θα δείτε την επιλογή “wireless controller” στις διαθέσιμες επιλογές. Επιλέξτε και αναμείνατε μέχρι τα Windows να 
εγκαταστήσουν τη συσκευή.  

Κατά τη λειτουργία στο Steam, μπορείτε να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο “home” για να 
απενεργοποιήσετε τον ελεγκτή.  Όταν θέλετε να το επανασυνδέσετε, απλώς ανοίξτε το Steam και πατήστε το “Home 
Button” μία φορά στο χειριστήριο. Τα LED θα αναβοσβήσουν και θα γίνει σύνδεση. 

Για να αποσυνδέσετε το χειριστήριο οποιαδήποτε στιγμή, πιέστε και κρατήστε ταυτόχρονα πατημένα το “Home 
Button” και “share” για 3 δευτερόλεπτα.  

Εάν υπάρχουν οποιαδήποτε προβλήματα κατά την σύνδεση και χρήση με Bluetooth παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι 
έχετε αναβαθμίσει το λογισμικό της συσκευής στο www.gioteck.com/firmware και ακολουθείστε τον online οδηγό. 

http://www.gioteck.com/firmware


                        

 

       

 

 

               

 

 

 

Βασικές λειτουργίες πλήκτρων.  

Home button Ενεργοποιεί το σύστημα ps4 σας (όταν το σύστημα ps4 είναι κλειστό ή 
βρίσκεται στη λειτουργία αναμονής) 
Προβάλει την αρχική οθόνη (όταν το σύστημα ps4 είναι ενεργοποιημένο).  

Home button (διπλό πάτημα) Εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών που είναι ήδη σε λειτουργία. 

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

Πλήκτρα διεύθυνσης  Επιλέγει ένα αντικείμενο. 

Πλήκτρο X  Επιβεβαιώνει το επιλεγμένο αντικείμενο. 

Πλήκτρο O   Ακυρώνει μια εντολή. 

Πλήκτρο “Share”  Προβάλει το μενού για τον διαμοιρασμό περιεχομένου. Για λεπτομέρειες 
ανατρέξτε στην ενότητα ”σχετικά με το sharing”. 

Πλήκτρο “Options”  Προβάλει το μενού επιλογών με τις τρέχουσες διαθέσιμες επιλογές. 
 

Βασικές χειρονομίες “gestures” του touch pad 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το touch pad αφής ή το φυσικό πλήκτρο του touch pad για πληθώρα λειτουργιών του 
συστήματος, ανάλογα με το περιεχόμενο που χρησιμοποιείτε. 

Μόνο άγγιγμα Στιγμιαίο άγγιγμα της επιφάνειας αφής.  

Διπλό άγγιγμα Πατήστε δύο φορές γρήγορα.  

Σύρσιμο  Σύρτε το δάχτυλό σας ενώ αγγίζετε το touch pad και έπειτα ανασηκώστε 
το δάχτυλο.  

Χτύπημα Αγγίξτε την επιφάνεια αφής και αμέσως ανασηκώστε το δάχτυλό σας από 
το touch pad . 

Πιέστε και κρατήστε  Πιέστε και μην ανασηκώσετε το δάχτυλο από την επιφάνεια αφής. 

Τσίμπημα των δαχτύλων  Τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην επιφάνεια αφής και κινείστε τα κοντά ή 
απομακρύνετε το ένα από το άλλο. 

Κλικ Πιέστε το πλήκτρο του touch pad. 

Διπλό κλικ Πιέστε το πλήκτρο του touch pad δύο φορές γρήγορα. 

01: Home Button 

02: TURBO 

03: Πλήκτρα διεύθυνσης 

04: Πλήκτρα λειτουργιών 

05: Touch Pad 

06: SHARE 

07: OPTIONS 

08: Έξοδος USB 

 



Αλλαγή ρυθμίσεων 

Για να αλλάξετε την ένταση του ήχου ή άλλες ρυθμίσεις του χειριστηρίου, επιλέξτε (Ρυθμίσεις) από την οθόνη και 
έπειτα [controller & devices]>[controllers]. 

Ανάλογα με το παιχνίδι ή την εφαρμογή, θα είστε σε θέση να ακούσετε ηχητικά εφέ από το ηχείο του χειριστηρίου. 

Για να αλλάξετε την ένταση του ήχου ή άλλες σχετικές ρυθμίσεις, μπορείτε επίσης να πιέσετε και να κρατήσετε 
πατημένο το “home button” και έπειτα να επιλέξετε [adjust sound and devices] από το γρήγορο μενού που 
εμφανίζεται. 

 

Οδηγίες για αναβάθμιση λογισμικού : 

1. Κατεβάστε το λογισμικό αναβάθμισης “Firmware update tool” στον υπολογιστή σας από την ιστοσελίδα 
www.Gioteck.com 

2. Κάντε διπλό κλικ στο εκτελέσιμο αρχείο “Firmware update tool” 

                                                                

 

3. Κάντε κλικ στην επιλογή “BT” όπως απεικονίζεται παρακάτω : 

 

             



4. Πατήστε το κάτω πλήκτρο διεύθυνσης και το κουμπί “τρίγωνο” ταυτόχρονα. Ενώ κρατάτε πατημένα αυτά τα δύο 
πλήκτρα συνδέστε το usb καλώδιο μεταξύ του χειριστηρίου και του υπολογιστή σας.  

   Θα δείτε να εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη : 

                

 

5. Κάντε κλικ στο κουμπί  “update” για να ξεκινήσετε την αναβάθμιση του χειριστηρίου. 

                

 

 

 

 

 



6. Η πρόοδος της ενημέρωσης θα εμφανιστεί όπως παρακάτω : 

 

                 

 

7. Η αναβάθμιση ολοκληρώθηκε, το πρόγραμμα θα απεικονίσει τη λέξη “pass” , θα εμφανιστεί όπως παρακάτω : 

                 

 

 

8. Κλείστε το πρόγραμμα  “Firmware update tool” και αποσυνδέστε το καλώδιο για να ολοκληρώσετε την αναβάθμιση. Το 
χειριστήριο θα δουλεύει τώρα κανονικά. 

 



Σημείωση : 

Εάν η αναβάθμιση αποτύχει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, παρακαλούμε ξαναπροσπαθήστε ακολουθώντας τις οδηγίες 
παρακάτω : 

1. Κάντε διπλό κλικ στο εκτελέσιμο αρχείο “Firmware update tool” 

2. Κάντε κλικ στην επιλογή “BT” : 

3. Πατήστε το κάτω πλήκτρο διεύθυνσης και το κουμπί “τρίγωνο” ταυτόχρονα. Ενώ κρατάτε πατημένα αυτά τα δύο 
πλήκτρα συνδέστε το usb καλώδιο μεταξύ του χειριστηρίου και του υπολογιστή σας.  

4. Κάντε κλικ στο κουμπί  “update” για να επαναλάβετε την αναβάθμιση   

5. Κλείστε το πρόγραμμα  “Firmware update tool” και αποσυνδέστε το καλώδιο για να ολοκληρώσετε την αναβάθμιση. Το 
χειριστήριο θα δουλεύει τώρα κανονικά. 

 

Η Goodbetterbest Ltd δηλώνει ότι το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις 
της Οδηγίας 2014/30/EC και της οδηγίας RED 2014/53/EU. 


