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

 ˎ Vždy aktualizujte svůj systém na nejnovější verzi systémového 
softwaru.

Bezpečnostní opatření

Bezpečnost
 ˎ Vyhýbejte se dlouhodobému používání tohoto produktu. Po 
každé hodině hraní si udělejte 15minutovou přestávku.

 ˎ Přestaňte produkt používat hned, jakmile se při používání 
začnete cítit unavení nebo vnímáte nepohodlí nebo bolest rukou 
nebo paží. Pokud tento stav přetrvává, vyhledejte lékaře.

 ˎ Pokud se u vás vyskytne jakýkoliv z následujících zdravotních 
problémů, okamžitě přestaňte systém používat. Jestliže 
symptomy přetrvávají, vyhledejte lékaře.

 ˋ Závrať, nevolnost, únava nebo příznaky podobné cestovní 
nevolnosti.

 ˋ Nepohodlí nebo bolest určitých částí těla (oči, uši, ruce nebo 
ramena).

 ˎ Produkt je navržen pro ovládání pouze rukama. 
 ˎ Vibrační funkce tohoto produktu může zhoršit zranění. Pokud 
máte poraněné či nemocné kosti, klouby či svaly na rukou či 
pažích, potom vibrační funkci nepoužívejte. Vibrační funkci 
můžete vypnout pomocí možnosti  (Nastavení) na obrazovce 
funkcí.

 ˎ Držte produkt ve vzdálenosti nejméně 20 cm od obličeje a očí.

 ˎ Udržujte produkt mimo dosah malých dětí. Malé děti mohou 
poškodit produkt a tím způsobit jeho nefunkčnost, spolknout 
malé díly, zamotat se do kabelů nebo neúmyslně zranit sebe či 
jiné osoby.

Používání a manipulace 
 ˎ  Při použití ovladače dbejte na tyto body. 

 ˋ Před použitím kolem sebe 
zajistěte dostatek prostoru.

 ˋ Nepoužívejte, je-li připojený 
kabel USB.

 ˋ Připevněte dodaný řemínek 
k ovladači a noste jej kolem 
zápěstí, abyste předešli 
vypadnutí ovladače z ruky.

 ˋ Držte svůj ovladač pevně, 
aby vám nevyklouzl z rukou 
a nezpůsobil škody nebo zranění. Při švihání ovladačem 
neužívejte nadměrné síly.

 ˎ Nemačkejte kouli, nedržte ji příliš pevně a nepokládejte na ni 
předměty, protože se tím může deformovat.

 ˎ Do produktu by se neměly dostat kapaliny nebo drobné 
částečky.

 ˎ Nedotýkejte se produktu mokrýma rukama.
 ˎ Neházejte s produktem, neupusťte jej ani jej nevystavujte 
silnému fyzickému nárazu.

 ˎ Nepokládejte na produkt těžké předměty.
 ˎ Nedotýkejte se vnitřku konektoru USB, ani do něj nevkládejte 
cizorodé předměty.

 ˎ Nikdy nerozebírejte ani neupravujte tento produkt.
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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.

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

 ˎ Nevystavujte produkt prachu, kouři nebo páře.

Názvy součástí

Pohled z přední strany
Koule

Tlačítko

Tlačítko
Tlačítko

Tlačítko

Tlačítko START*1

Tlačítko Move

Status indicator

Tlačítko (PS)

Tlačítko T

Tlačítko SELECT*2

Otvor pro řemínek

*1 Použijte toto tlačítko namísto tlačítka OPTIONS.
*2 Použijte toto tlačítko namísto tlačítka SHARE.

Pohled ze zadní strany



4

Začínáme

Připevnění dodaného řemínku

Párování ovladače
Před použitím pohybového ovladače je třeba jej nejprve 
spárovat se systémem PlayStation®4. To musíte provést 
pouze před prvním použitím pohybového ovladače.

1 Zapněte systém PS4™.

2 Připojte svůj ovladač k systému PS4™ pomocí 
kabelu USB.
Použijte kabel USB dodávaný se systémem PS4™.

3 Stiskněte tlačítko  (PS) na svém ovladači.
Ovladač je spárovaný se systémem PS4™.

Tipy
 ˎ Použijte systémový software systému PS4™ verze 4.70 nebo 
novější.

 ˎ Najednou lze použít až čtyři pohybové ovladače. Pokud chcete 
používat dva nebo více pohybových ovladačů, je třeba spárovat 
každý ovladač zvlášť.

 ˎ Když spárovaný ovladač použijete s jiným systémem, bude 
spárování s původním systémem vymazáno. Pokud jste ovladač 
použili s jiným systémem, proveďte znovu spárování se 
systémem.

Připojení/nastavení kamery
Připojte a nastavte kameru PlayStation®Camera (prodává 
se samostatně). Podrobné informace najdete v návodu k 
použití dodávaném s kamerou.

Pohled ze spodní strany

Port USB
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Použití ovladače 

Poznámka
Před použitím vždy odpojte kabel USB.

1 Zapněte systém PS4™.

2 Stiskněte tlačítko  (PS) na svém pohybovém 
ovladači.
Ovladač se automaticky přidělí uživateli.

3 Noste řemínek kolem zápěstí.

Úprava nastavení ovladače
Vyberte možnost  (Nastavení) > [Zařízení] > [Ovladače] 
z oblasti funkcí.

Povolení vibrací Vypněte nebo zapněte vibrační funkci. 
Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka, zakážete 
tím funkci a ovladač nebude vibrovat ani v 
případě, že vibrace povolíte v herním 
nastavení.

Tip
Některá nastavení můžete také upravit při hraní. Stiskněte a 
podržte tlačítko  (PS) a poté postupujte podle pokynů na 
obrazovce.

K utažení řemínku 
použijte zámek 
řemínku.

Tipy
 ˎ Stisknutím a podržením tlačítka T použijete pohybový ovladač 
k navigaci v nabídce. Pro výběr položky stiskněte tlačítko Move 
nebo tlačítko . 

 ˎ Chcete-li vypnout hru, stiskněte a podržte tlačítko  (PS) a poté 
postupujte podle pokynů na obrazovce.
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Nabíjení ovladače
Pohybový ovladač můžete nabít připojením 
k zapnutému systému PS4™ pomocí kabelu USB 
dodávaného se systémem PS4™. Při nabíjení 
pohybového ovladače kontrolka stavu pomalu bliká. 
Po dokončení nabíjení kontrolka stavu zhasne.

Tipy
 ˎ Ovladač můžete také nabíjet, když je systém PS4™ v režimu 
odpočinku. Z obrazovky funkcí systému PS4™ přejděte do 

 (Nastavení) > [Nastavení úspory energie] > [Nastavit funkce 
dostupné v režimu odpočinku] > [Napájet porty USB] a poté 
vyberte jinou možnost než [Vypnuto].

 ˎ Stisknutím a podržením tlačítka  (PS) zkontrolujete na 
obrazovce úroveň nabití baterie.

Baterie
Upozornění – použití vestavěné baterie:

 ˋ Součástí tohoto produktu je lithium-iontová nabíjecí baterie.
 ˋ Před používáním tohoto produktu si přečtete veškeré pokyny 

pro manipulaci a nabíjení baterie a dodržujte je.
 ˋ Při manipulaci s baterií buďte opatrní. Nesprávné použití 

může vést k požáru a popáleninám.
 ˋ Nesnažte se baterii otevřít, rozbít, zahřívat ani zapalovat.
 ˋ Nenechávejte baterii nabíjet příliš dlouho, když produkt 

nepoužíváte.
 ˋ Baterie vždy zlikvidujte v souladu s místními zákony nebo 

nařízeními.
 ˋ Nemanipulujte s poškozenou ani vytékající baterií.

 ˋ Pokud vytéká kapalina interní baterie, přestaňte okamžitě 
používat produkt a požádejte o pomoc technickou podporu. 
Pokud se vám kapalina dostane na oděv, kůži nebo do očí, 
okamžitě zasaženou oblast opláchněte čistou vodou a 
obraťte se na lékaře. Kapalina baterií může způsobit 
oslepnutí.

Životnost a doba použití baterie
 ˎ Baterie má omezenou životnost. Výdrž nabití baterie se s 
opakovaným používáním a časem bude postupně zkracovat. 
Životnost baterie také závisí na způsobu skladování, stavu 
používání, prostředí a dalších faktorech.

 ˎ Pokud pohybový ovladač nebudete delší dobu používat, 
doporučujeme jej alespoň jednou ročně plně nabít, abyste 
pomohli zachovat funkčnost baterie.

 ˎ Nabíjejte v prostředí, v němž se teplota pohybuje v rozsahu 10 až 
30 °C. V jiném prostředí nemusí být nabíjení dostatečně 
efektivní.

 ˎ Výdrž nabití baterie se může lišit v závislosti na podmínkách 
použití a prostředí.
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Resetování ovladače
Pokud pohybový ovladač reaguje abnormálně nebo 
nefunguje podle očekávání, můžete ho resetovat 
stisknutím tlačítka reset na zadní straně ovladače – 
použijte předmět s úzkým hrotem, například kuličkové 
pero.

Technické údaje

Vstupní jmenovitý výkon 5 V  900 mA

Typ baterie Vestavěná nabíjecí 
lithium-iontová baterie

Napětí baterie 3,6 V 

Kapacita baterie 1 900 mAh

Provozní teplota 5 °C až 35 °C

Vnější rozměry (není 
brána v potaz maximální 
přečnívající část)

Přibližně 200 mm × 46 mm 
(výška × průměr)

Hmotnost Přibližně 145 g

Země výroby Čína

Design a technické údaje mohou být změněny bez předchozího 
upozornění.

Tlačítko reset
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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 Limited, 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.

Pro zákazníky v Evropě a Turecku.
Směrnice RE prohlášení „Informal DoC“
Sony Interactive Entertainment Inc. tímto prohlašuje, že tento 
produkt je ve shodě se základními požadavky a dalšími 
příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.
Podrobnosti lze získat na následující URL:  
http://www.compliance.sony.de/
Frekvence, které využívají bezdrátové síťové funkce tohoto 
produktu, jsou v rozsahu 2,4 GHz (Bluetooth®).
Bezdrátové frekvenční pásmo a maximální výstupní výkon:
– Bluetooth® 2,4 GHz: méně než 10 mW

Pokud uvidíte jakýkoliv z těchto symbolů na jakémkoliv z našich 
elektrických výrobků, bateriích nebo jejich obalech, znamená to, 
že příslušný elektrický výrobek nebo baterie by v EU, Turecku či 
jiných zemích, kde jsou k dispozici systémy sběru tříděného 
odpadu, neměly být likvidovány 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 a baterie 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.
Tento symbol může být použit na bateriích v kombinaci s dalšími 
chemickými symboly. Chemický symbol pro olovo (Pb) bude 
uveden, pokud baterie obsahuje více než 0,004 % olova.
Tento produkt obsahuje baterii, která je trvale do něj zabudovaná 
z důvodů bezpečnosti, výkonu nebo integrity dat. Baterii by 
nemělo být nutné vyměňovat po dobu životnosti produktu a její 
odstranění by mělo být provedeno pouze vyškoleným servisním 
personálem. Abyste zajistili správnou likvidaci baterie, zlikvidujte 
tento produkt jako elektrický odpad.
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