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CZ

Před použitím

Důkladně si pročtěte tento návod a všechny návody ke kompatibilnímu 
hardwaru. Pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

Bezpečnostní opatření

Bezpečnost
 ˎ Uchovávejte produkt mimo dosah malých dětí. Malé děti mohou produkt 
poškodit a způsobit jeho poruchu, spolknout malé součásti nebo neúmyslně 
Používání a manipulace s přístrojem

Používání a manipulace s přístrojem
 ˎ Zamezte, aby s konektorem USB produktu přišly do styku jakékoli jiné kovové 
předměty.

 ˎ Neházejte s produktem, neupusťte jej ani jej nevystavujte silnému fyzickému 
nárazu.

 ˎ Nepokládejte na produkt žádné předměty. Nestoupejte na produkt.
 ˎ Neumisťujte produkt na povrchy, které jsou nestabilní, naklánějí se nebo 
podléhají vibracím.

 ˎ Do produktu by se neměly dostat kapaliny nebo drobné částečky. Pokud se tak 
stane, přestaňte zařízení používat a okamžitě jej odpojte od elektrické sítě.

 ˎ Nedotýkejte se produktu mokrýma rukama.
 ˎ Nedotýkejte se vnitřku konektoru USB, ani do něj nevkládejte cizorodé 
předměty.

 ˎ Nikdy nerozebírejte ani neupravujte tento produkt.

Ochrana vnějšího povrchu

Dodržováním následujících pokynů pomůžete chránit vnější povrch produktu 
před opotřebením či ztrátou barvy.

 ˎ Nenechávejte na produktu po delší dobu položené jakékoli předměty z gumy 
nebo vinylu.

 ˎ K čištění produktu používejte měkký, suchý hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla 
ani jiné chemikálie. Neotírejte chemicky ošetřeným čisticím hadříkem.
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Podmínky uskladnění

 ˎ Produkt nevystavujte vysokým teplotám, vysoké vlhkosti nebo přímému 
slunečnímu záření.

 ˎ Nenechávejte produkt v autě se zavřenými okénky, obzvlášť při teplém počasí.
 ˎ Nevystavujte produkt prachu, kouři nebo páře.

První použití bezdrátového adaptéru

Po připojení bezdrátového adaptéru k počítači PC se systémem Windows® nebo 
počítači Mac můžete používat bezdrátový ovladač DUALSHOCK®4 k ovládání 
kompatibilních aplikací.  
Podrobnosti o kompatibilních aplikacích se nacházejí na stránce 
playstation.com/ds4-adaptor.
Při prvním použití je potřeba ovladač s bezdrátovým adaptérem spárovat.

1 Přesvědčte se, že je bezdrátový ovladač vypnutý.
Jestliže světelná lišta svítí, stiskněte tlačítko  (PS), dokud se nevypne. 
Pokud je k ovladači připojený kabel USB, odpojte ho.

2 Zapojte bezdrátový adaptér do portu USB počítače PC se systémem 
Windows® nebo zařízení Mac.
Kontrolka stavu bezdrátového adaptéru bude pomalu blikat.

3 Alespoň na 3 sekundy zatlačte bezdrátový adaptér ve směru šipky.
Když je adaptér v režimu párování, kontrolka stavu rychle bliká.
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4 Stiskněte a alespoň na 3 sekundy podržte současně tlačítko SHARE 
a tlačítko  (PS) na ovladači.
Když je ovladač v režimu párování, světelná lišta ovladače rychle bliká. Po 
dokončení párování budou kontrolka stavu bezdrátového adaptéru i světelná 
lišta ovladače nepřerušovaně svítit.

Tipy
 ˎ S bezdrátovým adaptérem je možné spárovat pouze jeden ovladač.
 ˎ Bezdrátový adaptér nelze použít k připojení bezdrátového ovladače DUALSHOCK®4 
k systému PlayStation®4, systému PlayStation®Vita ani systému PlayStation®TV.

Použití spárovaného ovladače

Pro použití spárovaného ovladače se svým zařízením postupujte podle kroků níže.

1 Zapojte bezdrátový adaptér do portu USB zařízení. 
Kontrolka stavu bezdrátového adaptéru bude pomalu blikat.

2 Stiskněte tlačítko  (PS) na ovladači.
Po propojení zařízení budou kontrolka stavu bezdrátového adaptéru 
i světelná lišta ovladače nepřerušovaně svítit.

Tipy
Pokud se ovladač nemůže k bezdrátovému adaptéru připojit, zkuste toto:

 ˎ Vypněte ovladač a zkuste ho znovu spárovat s bezdrátovým adaptérem (adaptér 
může být spárovaný s jiným ovladačem).

 ˎ Umístěte ovladač blíže k adaptéru. Zkontrolujte, že neexistují žádné fyzické překážky, 
které by mohly bránit komunikaci mezi nimi.

 ˎ Přemístěte zařízení Wi-Fi v blízkosti, např. chytré telefony či tablety, dál od adaptéru 
a ovladače, nebo je vypněte.

Kontrolka stavu

Stav kontrolky Stav adaptéru

Nepřerušovaně svítí Používá se

Bliká rychle Režim párování

Bliká pomalu Čeká na připojení
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Když se adaptér nepoužívá

Odpojte bezdrátový adaptér ze zařízení.

Technické údaje

Napájení 5 V DC, 100 mA

Vnější rozměry Přibližně 18 x 9 x 75 mm (šířka x výška x hloubka)

Hmotnost Přibližně 10 g 

Provozní teplota 5–35 °C

Země výroby Čína

Design a technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

ZÁRUKA
Na tento produkt se vztahuje záruka výrobce na dobu 12 měsíců od data 
zakoupení produktu. Úplné informace naleznete v záruce obsažené v balení 
systému PS4™.

Tento produkt byl vyroben pro společnost nebo společností Sony Interactive 
Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Import do Evropy a distribuci zajišťuje společnost Sony Interactive 
Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, Londýn, W1F 7LP, 
Spojené království.
Autorizovaný zástupce pro vydávání a dodržování Prohlášení o shodě je 
společnost Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 
7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.
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Pro zákazníky v Evropě a Turecku.
Směrnice R&TTE prohlášení „Informal DoC“
Sony Interactive Entertainment Inc. tímto prohlašuje, že tento produkt je ve 
shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice
1999/5/EC. Podrobnosti lze získat na následující URL: 
http://www.compliance.sony.de/

Pokud je na kterémkoli z našich elektrických produktů či balení uveden tento 
symbol, znamená to, že odpovídající elektrický produkt by v evropských státech 
a Turecku neměl být likvidován spolu s běžným domácím odpadem. Aby bylo 
možné zajistit správné nakládání s odpadem, provádějte laskavě jejich likvidaci 
přes autorizované sběrné místo v souladu s veškerými platnými místními 
právními předpisy a požadavky. Elektrické produkty můžete také nechat 
zlikvidovat zdarma prodejcem při zakoupení nového produktu stejného typu. V 
zemích EU je možné, že větší prodejci budou přijímat malé elektronické 
produkty k likvidaci zdarma. Obraťte se na místního prodejce, který vám 
poskytne informace o dostupnosti této služby pro různé produkty. Budete-li 
tento postup respektovat, pomůžete tím chránit přírodní zdroje a zlepšovat 
standardy ochrany životního prostředí v souvislosti se zpracováním a likvidací 
elektrických odpadů.
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„ “, „PlayStation“ a „DUALSHOCK“ jsou registrovanými ochrannými známkami 
nebo ochrannými známkami společnosti Sony Interactive Entertainment Inc.

„SONY“ a „ “ jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými 
známkami společnosti 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.


