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Vigtige sundheds-  
og sikkerhedsoplysninger • Undlad at bruge den trådløse netværksfunktion  

på følgende steder:
 – Områder, hvor brug af trådløst netværk er forbudt,  
f.eks. på hospitaler. Overhold reglerne på 
behandlingsinstitutionen, når du bruger konsollen  
på områderne.

 – Områder tæt på brandalarmer, automatiske døre  
og andre former for automatisk udstyr.

MAGNETER OG MEDICINSK UDSTYR
Disse produkter har magneter, der kan forstyrre 
pacemakere, defibrillatorer og programmerbare 
shuntventiler eller andet medicinsk udstyr. Placer ikke 
disse produkter tæt på dette medicinske udstyr eller 
personer, der bruger dette medicinske udstyr. Spørg  
din læge til råds, før du bruger disse produkter,  
hvis du bruger noget af dette medicinske udstyr.

LYDSTYRKENIVEAU
Der kan optræde permanent høretab, hvis headsettet  
eller hovedtelefonerne bruges ved høj lydstyrke. Indstil 
lydstyrken til et sikkert niveau. Med tiden kan højere og 
højere lyd virke normalt, men den kan faktisk skade din 
hørelse. Hvis du oplever ringen for ørerne eller ubehag, 
eller hvis talelyd bliver dæmpet og utydelig, skal du 
stoppe med at lytte og få tjekket din hørelse. Jo højere 
lydstyrke, jo hurtigere kan din hørelse blive påvirket.  
Sådan beskytter du din hørelse:
 – Begræns den tid, du bruger headsettet eller 
hovedtelefonerne ved høj lydstyrke.

Før du bruger produktet, bør du læse denne 
brugervejledning og eventuelle vejledninger til kompatibel 
hardware omhyggeligt. Gem vejledningen til senere brug. 
Forældre eller værger til børn bør læse denne 
brugervejledning for sikker brug.

Dette produkt er designet med højeste sikkerhed for øje. 
Men enhver elektrisk enhed, som bruges forkert, har 
potentiale til at forårsage brand, elektrisk stød eller 
personskade. Overhold alle advarsler, forholdsregler  
og instruktioner.
Stop brugen, og frakobl straks alle kabler, hvis produktet 
fungerer unormalt, afgiver usædvanlige lyde eller lugte 
eller bliver for varmt at røre ved.

ADVARSEL
RADIOBØLGER 
Radiobølger kan påvirke elektronisk udstyr eller 
medicinske apparater (f.eks. pacemakere), hvilket kan 
medføre funktionsfejl og risiko for personskader.
• Hvis du bruger en pacemaker eller andet medicinsk 

udstyr, skal du kontakte din læge eller producenten  
af din medicinske enhed, før du bruger den trådløse 
netværksfunktion (Bluetooth® og trådløst LAN).

DK
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Vigtige sundheds-og sikkerhedsoplysninger  

 – Undgå at skrue op for lyden for at overdøve  
støjende omgivelser.

 – Skru ned for lyden, hvis du ikke kan høre folk tale tæt  
på dig.

LITHIUM-ION BATTERI
Controlleren indeholder et genopladeligt lithium-ion 
batteri. Håndter ikke beskadigede eller utætte lithium-ion 
batterier. Hvis væsken i det indbyggede batteri lækker,  
skal du straks holde op med at bruge produktet og 
kontakte den relevante PlayStation-kundeservice, som  
kan findes i den medfølgende dokumentation. Hvis 
materialet kommer i øjnene, må du ikke gnubbe dem.  
Skyl øjeblikkeligt øjnene med rent vand, og opsøg en 
læge. Hvis materialet kommer i kontakt med huden eller 
tøj, skal du øjeblikkeligt rense det berørte område med 
rent vand og kontakte din læge. Undgå, at batteriet 
kommer i kontakt med ild eller bliver udsat for ekstreme 
temperaturer som f.eks. direkte sollys, i en bil, der står  
i solen, eller i nærheden af en varmekilde. Forsøg aldrig  
at åbne, knuse, opvarme eller sætte ild til controlleren  
eller batteriet. Lad ikke batteriet stå til opladning  
i længere tid, når controlleren ikke er i brug.

PERSONSKADE PÅ SMÅ BØRN
KVÆLNINGSFARE – små dele. Hold produktet uden for små 
børns rækkevidde. Små børn kan sluge små dele eller vikle 
kabler rundt om sig selv, hvilket kan forårsage skader, 
ulykker eller funktionsfejl.

PRODUKTET ELLER TILBEHØRET MÅ ALDRIG 
SKILLES AD ELLER ÆNDRES, MEDMINDRE DET  
ER GODKENDT I DENNE BRUGERVEJLEDNING
Der er risiko for brand, elektrisk stød eller personskade.

Forholdsregler
Hold pauser
• Undgå langvarig fortsat brug af dette produkt.  

Vi anbefaler generelt, at du holder 15 minutters  
pause for hver time, du spiller.

• Undlad at spille, hvis du er træt eller har behov for søvn.
• Stop øjeblikkeligt med at bruge produktet, hvis du 

begynder at føle træthed, eller hvis du oplever ubehag 
eller smerte i dine hænder eller arme, når du betjener 
controlleren. Hvis du bliver ved med at føle dig dårlig, 
skal du kontakte din læge.

• Hvis du oplever nogen af følgende helbredsmæssige 
problemer, skal du straks ophøre med at bruge 
produktet. Hvis symptomerne fortsætter, skal du 
kontakte din læge.

 – Svimmelhed, kvalme, udmattelse eller symptomer,  
der minder om køresyge

 – Ubehag eller smerter i en del af kroppen, f.eks. øjne, 
ører, hænder eller arme

DK
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Vigtige sundheds- og sikkerhedsoplysninger

Vibrationsfunktion
• Hvis controlleren er placeret på en flad overflade,  

kan vibrationen fra controlleren under spillet få den  
til at falde ned, hvilket kan medføre personskade  
eller funktionsfejl.

• Brug ikke vibrations- eller aftrækkereffektfunktionen,  
hvis du har en lidelse eller en skade i knogler, led eller 
muskler i dine hænder eller arme. Hvis du har en lidelse 
eller en skade, må du ikke afspille titler med disse 
funktioner ved hjælp af controlleren, medmindre  
du har indstillet disse funktioner til "Fra". Du kan  
aktivere eller deaktivere funktionerne ved at vælge  
Indstillinger  > Tilbehør på hjemmeskærmen  
på PlayStation®5-konsollen.

Statisk stød
Ved brug af headsettet eller hovedtelefonerne i særligt  
tør luft vil du muligvis indimellem opleve et lille og kort 
(statisk) stød på dine ører. Dette skyldes statisk elektricitet, 
der ophobes i kroppen, og det er ikke en funktionsfejl  
i dit headset eller dine hovedtelefoner. Denne virkning  
kan reduceres ved at bære tøj fremstillet af materialer,  
der ikke så nemt genererer statisk stød.

Bevægelsessensor
Når du bruger bevægelsessensorfunktionen på den 
trådløse controller, skal du være opmærksom på følgende. 
Hvis controlleren rammer en person eller en genstand,  
kan det medføre personskade eller beskadigelse.

• Før du bruger bevægelsessensorfunktionen, skal du 
sikre dig, at du har plads nok til at bevæge dig rundt.

• Hold godt fast på controlleren for at undgå,  
at den smutter fra dig og forårsager skader på ting  
eller personer.

• Hvis du bruger en controller, der er sluttet til  
PS5-konsollen med et USB-kabel, skal du sørge for,  
at der er tilstrækkelig plads til kablet, så kablet ikke 
rammer en person eller genstand.

Lysstribe
Undgå at stirre på lysstriben på controlleren, når den 
blinker. Stop med at bruge controlleren med det samme, 
hvis du oplever ubehag eller smerte.

Væske, støv, røg, damp og varme
• Sørg altid for, at produktet og dets stik er fri for væske, 

for meget støv og for mange små partikler.
• Efterlad ikke produktet i følgende områder under brug, 

opbevaring eller transport.
 – Områder, der udsættes for røg eller damp
 – Områder med høj luftfugtighed, støv eller cigaretrøg
 – Områder i nærheden af varmeapparater, områder,  
der udsættes for direkte sollys, eller områder,  
der holder på varmen
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Opsætning og håndtering
• Brug ikke kablerne, hvis de er beskadigede, eller der  

er ændret på dem.
• Undlad at placere tunge genstande på produktet eller 

kablerne, kaste eller tabe produktet eller på anden måde 
udsætte det for stærk fysisk påvirkning.

• Placer ikke produktet på underlag, som er ustabile, 
vipper eller vibrerer.

• Efterlad ikke produktet på gulvet.
• Gå ikke ind i kablerne, og klem dem ikke sammen,  

især ikke i nærheden af stikkene.
• Træk eller bøj ikke kablerne med overdreven kraft.
• Anbring ikke konsollen og det tilsluttede tilbehør  

på gulvet eller et sted, hvor nogen kan snuble eller  
falde over dem.

• Undgå at røre ved stikkene, og indsæt ikke 
fremmedlegemer i hverken dem eller produktet.

• Tag kablerne ud, hvis du vil rengøre eller flytte  
produktet eller ikke har til hensigt at bruge det  
i en længere periode.

• Rør ikke ved produktet i tordenvejr.
• Udsæt ikke produktet eller tilbehøret for høje 

temperaturer, høj luftfugtighed eller direkte sollys  
under brug, transport og opbevaring.

Indhold

Vigtige sundheds- og sikkerhedsoplysninger ....   2

Funktioner på den trådløse  
DualSense Edge-controller ..............................   6

Produktindhold ...............................................   8

Navne på dele .................................................   9

Par controlleren ..............................................   12

Tilpas controlleren ..........................................   12

Brug controlleren med en kabelforbindelse .....   17

Oplad controlleren .........................................   17

Brug og håndtering .......................................   18

Information om overensstemmelse ................   20

Specifikationer ..............................................   20

Yderligere information ....................................   21

DK



6

Funktioner på den trådløse DualSense Edge-controller

Forside

Frontdæksel

Hylster til stik

Lås hylsteret til stik fast på din controller for at forhindre, 
at USB-kablet bliver afmonteret (  side 17).

Hætte til pind

Brug standardhætterne, eller skift dem ud til en  
af de to andre hættetyper, der medfølger (  side 12).

Fn-knap

Hold Fn-knappen nede, og brug de tildelte knapper  
til at skifte mellem profiler (  side 16), få adgang til 
indstillinger og justere lydstyrke og lydbalance.

Modul med pind

Udskift om nødvendigt modulerne med pind  
(  side 14). Ekstra moduler sælges separat.
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Skydere til L2/R2-stop

Juster L2/R2-knappernes vandring (  side 16).

Bagsideknap

Vælg de bagsideknapper, der passer bedst til din  
spillestil, blandt de to typer, som medfølger. Fastgør 
bagsideknapper (  side 13), og tilpas deres funktioner.

Bagside

Funktioner på den trådløse DualSense Edge-controller
DK
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Produktindhold

Controller Flettet USB-kabel Etui Hylster til stik

Hætte til pind
Standardhætter
(fastgjort til controller)

Korte paddehatte

Høje paddehatte

Bagsideknap
Kortere paddehatformede 
bagsideknapper

Vinger

Instruktionsvejledning (denne vejledning)
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Navne på dele

H Højre pind/R3-knap*

I Fn-knap
Bruges sammen med andre knapper.
• Fn-knap + handlingsknapper: Skift mellem profiler

• Fn-knap + -knap (indstilling): Tilpas en profil
• Fn-knap + op/ned-knap: Juster lydstyrken  

i hovedtelefonerne
• Fn-knap + venstre/højre-knap: Juster lydbalancen

J Højttaler

K -knap (PS)

L Jackstik til headset

M Mikrofon

N -knap (mute)

O Venstre pind/L3-knap*

* Hætterne til pindene kan ændres (  side 12).

A B C D E C F G

H

O I N M L K J I

Forside

A Retningsknapper 

B -knap (oprettelse)

C Lysstribe

D Touchpad/touchpad-knap

E Spillerindikator

F -knap (indstilling)

G Handlingsknapper 
-knap -knap -knap -knap

DK
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Top Bagside

A B C D E

A B

EF D C

A R1-knap

B R2-knap

C USB-port

D L1-knap

E L2-knap

A Skyder til R2-stop

B Skyder til L2-stop

C Åbning til venstre bagsideknap*1

D Reset-knap*2

E RELEASE-lås

F Åbning til højre bagsideknap*1

*1 Bagsideknapperne kan udskiftes (  side 13).

*2 Hvis din controller reagerer uventet, kan du prøve at nulstille 
controlleren. Brug en nål eller lignende værktøj (medfølger ikke) 
til at trykke på reset-knappen. Dette vil ikke rekonfigurere 
controlleren eller have indflydelse på parrings-  
og profilindstillinger.

Navne på dele
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Etui

Du kan opbevare et ekstra modul  
med pind (sælges separat) her.

Navne på dele
DK
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Tilpas controllerenPar controlleren

Første gang du bruger controlleren, skal du parre den med 
din PS5™-konsol.

1 Tænd for din konsol.

2 Slut controlleren til din konsol med det 
medfølgende USB-kabel.

3 Tryk på -knappen (PS).

Controlleren tænder. Når lysstriben blinker,  
lyser spillerindikatoren op.

Når controllerens batteri er ladet tilstrækkeligt op, kan  
du frakoble USB-kablet og bruge din controller trådløst.

Udskift hætte til pind
Udskiftning af hætter til pinde kan ske med en af de 
forskellige medfølgende typer, så du kan vælge den,  
der passer bedst til din spillestil.

Fjern hætterne
Træk hætten lige af controlleren.

Sæt hætterne på
Tryk hætten ned på pinden, indtil du hører et “klik”.
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Tilpas controlleren

Fastgør eller fjern bagsideknappen
Bagsideknapperne kan udskiftes. Vælg de 
bagsideknapper, der passer bedst til din spillestil,  
blandt de forskellige typer, som medfølger.

Du kan få yderligere oplysninger om tildeling  
af funktioner til bagsideknapperne  
i PS5-brugervejledningen (  side 21).

Sæt den kortere paddehatformede  
bagsideknap på
Sæt den kortere paddehatformede bagsideknap  
i en åbning til en bagsideknap. Den kortere 
paddehatformede bagsideknap er ombyttelig.

Sæt vingen på
Sæt vingen i den matchende åbning til bagsideknappen. 
Den højre og venstre vinge er ikke ombyttelige. Kontrollér, 
hvilken knap der hører til højre side (RB) og venstre side 
(LB), før de fastgøres.

Fjern bagsideknappen
Træk bagsideknappen indad og mod toppen af 
controlleren. Løft den derefter opad og ud af åbningen.

DK
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Tilpas controlleren

Udskiftning af modul med pind
Hvis en pind ikke fungerer korrekt eller holder op med  
at fungere, kan du udskifte den med et ny modul med 
pind til den trådløse DualSense Edge-controller  
(sælges separat). De højre og venstre moduler med  
pind er ombyttelige og kan monteres i begge sider.

Advarsel

• Modulet med pind skal udskiftes uden for små  
børns rækkevidde, da det udgør en kvælningsfare 
ved indtagelse.

• Pas på ikke at få hænderne i greb eller huller  
i controlleren, når du udskifter modulet med pind,  
da dette kan forårsage personskade.

• Når du tænder for controlleren, skal du sørge for,  
at frontdækslet er forsvarligt fastgjort.

Bemærk

• Før du monterer eller fjerner modulet med pind, skal 
du berøre en metalgenstand med jordforbindelse  
for at fjerne eventuel statisk elektricitet fra din krop. 
Hvis du undlader at gøre dette, kan det medføre 
funktionsfejl i controlleren eller modulet med pind.

• Undlad at berøre stikkene på modulet med pind eller 
inde i controlleren.

1 Kontrollér, at spillerindikatoren  
på controlleren er slukket.

Hvis spillerindikatoren er tændt, skal du trykke  
på -knappen (PS) og holde den nede,  
indtil spillerindikatoren slukker.

2 Kobl USB-kablet fra controlleren.

3 Fjern frontdækslet.

Skub RELEASE-låsen på bagsiden af din controller  
for at fjerne dækslet.

RELEASE-lås
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Tilpas controlleren

4 Løft udløsningsgrebet.

5 Fjern modulet med pind, og fastgør et nyt 
modul med pind.

Sørg for, at modulet med pind er placeret korrekt, og 
skub derefter modulet langs rillerne på controlleren.

    

Fjernelse Montering

6 Sænk udløsningsgrebet.

7 Fastgør frontdækslet.

Ret de hævede dele af dækslet ind efter 
fordybningerne på controlleren, og skub  
derefter forsigtigt dækslet på plads.

Hævede dele

DK



16

Tilpas controlleren

Juster L2/R2-knappernes vandring
Du kan justere L2/R2-knappernes vandring (længde/stop 
for aftrækkeren) for at tilpasse, hvor langt du kan trykke 
knapperne ned.
Det gør du ved at flytte skyderne til L2/R2-stop på 
bagsiden af din controller.

Når skyderne til stop indstilles til kort eller mellem 
vandring, vil aftrækkereffekter ikke være tilgængelige.

lang vandring
mellem vandring
kort vandring

Opret en profil
Du kan gemme følsomhed for pinde, vibrationsstyrke, 
knaptildelinger og andre controllerindstillinger som  
en profil.
• Tilføj dine favoritprofiler til en genvej, så du hurtigt kan 

skifte mellem dem under et spil. Brug Fn-knappen til  
at skifte mellem profiler.

• Tildelte profiler gemmes på din controller. Tag din 
controller med dig, og spil med din profil på enhver 
PS5-konsol.

Hvis du vil konfigurere en profil, skal du gå til din 
PS5-startskærm og vælge Indstillinger  > Tilbehør > 
Trådløs DualSense Edge-controller.

Du kan få yderligere oplysninger om, hvordan  
du opretter en profil, i PS5-brugervejledningen  
(  side 21).
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Brug controlleren med  
en kabelforbindelse
Hvis du vil bruge controlleren med en kabelforbindelse, 
skal du først angive forbindelsesmetoden. På PS5-
startskærmen skal du vælge Indstillinger  > Tilbehør > 
Controller (generelt) > Kommunikationsmetode  
og derefter vælge Brug USB-kabel.

Lås USB-kablet fast til controlleren
Du kan låse USB-kablet fast til controlleren for at forhindre, 
at det frakobles. Åbn hylsteret til stik, og placer USB-kablet 
deri, så stikket stikker ud på ydersiden. Luk derefter 
hylsteret til stik.

Når du har sluttet USB-kablet til controlleren, skal du  
bruge skyderen for hylsteret til stik til at låse og oplåse 
USB-kablet til controlleren.

Hylsteret til stik er kun kompatibelt med det 
medfølgende USB-kabel.

Oplad controlleren

Mens din PS5-konsol er tændt eller i pausetilstand,  
skal du slutte controlleren til din konsol ved hjælp af det 
medfølgende flettede USB-kabel. Når controlleren oplades 
i pausetilstand, blinker lysstriben på controlleren langsomt 
orange. Når opladningen er fuldført, slukker lysstriben.

• Hvis du vil oplade controlleren i pausetilstand, skal 
du konfigurere indstillingerne. På PS5-startskærmen 
skal du vælge Indstillinger  > System > 
Strømbesparelse > Funktioner, som er tilgængelige 
i pausetilstand > Levér strøm til USB-porte, og vælg 
derefter en anden indstilling end Fra.

• Du kan også oplade controlleren ved at slutte den  
til computeren eller en anden USB-enhed ved hjælp 
af et USB-kabel. Sørg for at bruge et USB-kabel,  
der overholder USB-standarderne. Du vil muligvis 
ikke kunne oplade controlleren på alle enheder.

Opladning af controlleren 
i etuiet
Du kan oplade controlleren, 
mens den opbevares i etuiet. 
Åbn flappen bag på etuiet, og 
slut USB-kablet til controlleren.

DK
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Brug og håndtering

Vedligeholdelse og rengøring
Følg forholdsreglerne herunder for at beskytte produktets 
yderside mod slidskader og misfarvning.
• Anvend ikke flygtige stoffer som f.eks. insektgift.
• Sørg for at gummi- eller vinylmaterialer ikke  

er i længerevarende kontakt med produktet.
• Brug ikke fortynder, rensebenzin eller alkohol. Undgå  

at bruge servietter, kemisk behandlede klude og andre 
produkter, der indeholder sådanne stoffer.

Produktet eller tilbehøret må aldrig skilles 
ad eller ændres, medmindre det er 
godkendt i denne brugervejledning
Brug produktet og tilbehøret i henhold til anvisningerne  
i denne brugervejledning. Der gives ingen autorisation til 
analyse eller ændring af produktet eller analyse og brug  
af dets kredsløbskonfiguration. Uautoriseret ændring af 
produktet betyder, at producentens garanti bortfalder.

Håndtering af controlleren
• Opladning skal foregå i et miljø med et 

temperaturinterval mellem 10 °C og 30 °C.  
Opladning fungerer muligvis ikke så effektivt,  
når det udføres i andre miljøer.

• Batteriet har en begrænset levetid. Batteriets varighed  
vil gradvis blive kortere med tiden. Batteriets levetid 
varierer også afhængigt af opbevaringsmetode, 
anvendelse, omgivelser og andre faktorer.

• Når controlleren ikke bruges i en længere periode, 
anbefales det, at du oplader den helt mindst én gang 
om året for at vedligeholde batteriets funktionalitet.

• Produktet og dets dele er lavet af metal- og plastik-
materialer. Når du smider produktet ud, skal du følge  
de lokale retningslinjer for korrekt bortskafning af den 
slags materialer.



19

Det kemiske symbol for bly (Pb) bruges, hvis batteriet 
indeholder mere end 0,004 % bly.

Dette produkt indeholder et batteri, der ikke kan fjernes  
af sikkerheds-, ydelses- eller data-integritetsgrunde. Det 
bør ikke være nødvendigt at udskifte batteriet i produktets 
levetid, og det bør kun fjernes af professionelt personale. 
For at sikre korrekt affaldshåndtering af batteriet bedes  
du behandle det som elektronisk affald.

Genanvendelse af udtjente produkter
Produkterne er fremstillet af mange materialer,  
der kan genbruges. Hver controller indeholder  
et lithium-ion batteri. 

Når du ser et af disse symboler på vores indpakning, 
batterier eller elektriske produkter, indikerer det, at det 
pågældende produkt eller batteri ikke bør smides væk 
som almindeligt husholdningsaffald i EU, Storbritannien, 
Tyrkiet eller andre lande med affaldssortering. For at sikre 
korrekt affaldshåndtering bedes du aflevere dem på et 
godkendt indsamlingssted og følge de gældende regler 
og love. Udtjente elektroniske produkter og batterier kan 
også afleveres uden ekstra omkostninger via forhandlere, 
når du køber nye produkter af samme type. Desuden 
acccepterer større forhandlere i Storbritannien og 
EU-lande at modtage små udtjente elektroniske produkter 
uden ekstra omkostninger. Spørg din lokale forhandler,  
om denne service gælder for de produkter, du ønsker at 
skille dig af med. Dermed hjælper du med at beskytte 
naturen og højne miljøbeskyttelse i forbindelse med 
behandling og bortskaffelse af elektronisk affald. Dette 
symbol kan bruges på batterier i kombination med  
andre kemiske symboler.

DK
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Specifikationer

Design og specifikationer kan blive ændret uden varsel. 
Betjeningsvejledningen kan variere, afhængigt af hvilken 
softwareversion du bruger, dvs. systemsoftwaren på  
din PS5-konsol eller enhedssoftwaren på controlleren.  
Selve produktet kan variere fra illustrationerne  
i denne brugervejledning.

Controller

Indgangseffekt 5 V  1,500 mA

Batteritype Indbygget lithium-ion batteri

Batterispænding 3,7 V 

Batterikapacitet 1,050 mAh

Driftstemperatur 5 °C til 35 °C

Vægt Ca. 325 g

Modul med pind

Ydre dimensioner
Ca. 30 × 31 × 40 mm  
(bredde × højde × dybde)

Driftstemperatur 5 °C til 35 °C

Vægt Ca. 15 g

Information om 
overensstemmelse

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af  
Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku, 
Tokyo 108-0075 Japan.
Importeret til Europa og distribueret af (undtagen 
Storbritannien) Sony Interactive Entertainment Ireland 
Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.
Forespørgsler til produktoverensstemmelse i EU skal 
sendes til forhandlerens autoriserede repræsentant,  
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V.,  
Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien.

RE-direktivets “uformelle 
overensstemmelseserklæring”
Hermed erklærer Sony Interactive Entertainment Inc.,  
at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige 
relevante krav i direktiv 2014/53/EU.
Du kan finde yderligere oplysninger på følgende 
URL-adresse: https://compliance.sony.eu

De frekvenser, der anvendes af den trådløse 
netværksfunktion, er i 2,4 GHz- (Bluetooth®) området.
Trådløst frekvensbånd og maksimal udgangseffekt:
– Bluetooth® 2,4 GHz: under 10 mW.
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Yderligere information

Om controlleren
Få tips til og oplysninger om, hvordan du bruger 
controlleren, ved at gå til playstation.com/controller-help/.

Brugervejledning
Få flere oplysninger om alt det, din PS5-konsol kan. Du  
kan også finde detaljerede oplysninger om din controllers 
funktioner, og hvordan du konfigurerer indstillinger.
Fra PS5-konsollens hjemmeskærm skal du gå til 
Indstillinger  > Brugervejledning, helbred-  
og sikkerhedsoplysninger og andre oplysninger > 
Brugervejledning.

Websted for kundesupport
Find oplysninger om onlinesupport, f.eks. trinvis fejlfinding 
og ofte stillede spørgsmål, på playstation.com/help.

System- og enhedssoftware
• Controllerens enhedssoftware gives i licens  

til dig i henhold til vilkårene i en særskilt 
slutbrugerlicensaftale. Yderligere oplysninger  
findes på doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/.

• Opdater altid systemsoftwaren på din PS5-konsol og 
enhedssoftwaren på controlleren til den nyeste version.

Copyright og varemærker
“ ”, “PlayStation”, “PS5”, “DualSense Edge” og “PlayStation 
Shapes Logo” er registrerede varemærker eller 
varemærker tilhørende Sony Interactive Entertainment Inc.
“SONY” og “ ” er registrerede varemærker eller 
varemærker tilhørende Sony Group Corporation.

The Bluetooth® word mark and logos are registered 
trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of 
such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under 
license. Other trademarks and trade names are
those of their respective owners. 

Du kan finde oplysninger om open source-software  
på doc.dl.playstation.net/doc/ps5-oss/.

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

DK
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Helse og sikkerhet

 – Områder med brannalarmer, automatiske dører  
og andre typer automatisert utstyr i nærheten.

MAGNETER OG MEDISINSK UTSTYR
Disse produktene har magneter som kan forstyrre 
pacemakere, defibrillatorer og programmerbare 
shunt-ventiler eller annet medisinsk utstyr. Ikke plasser 
disse produktene i nærheten av slikt medisinsk utstyr eller 
personer som bruker slikt medisinsk utstyr. Snakk med 
lege før du bruker disse produktene hvis du bruker slikt 
medisinsk utstyr.

VOLUMNIVÅ
Det kan oppstå permanent hørselstap hvis hodesettet 
eller hodetelefonene brukes med høyt volum. Still inn 
volumet på et sikkert nivå. Over tid kan stadig høyere lyd 
begynne å høres normalt ut, men det kan være skadelig 
for hørselen din. Hvis du hører pipelyder, får ubehag i 
ørene eller hører utydelig tale, må du slutte å lytte og få 
hørselen kontrollert. Jo høyere volumet er, jo raskere kan 
hørselen din bli påvirket. Slik beskytter du hørselen din:
 – Begrens hvor lenge du bruker hodesettet eller 
stereoøretelefonene med høyt volum.

 – Unngå å skru opp volumet for å blokkere støy  
i omgivelsene.

 – Skru ned volumet hvis du ikke kan høre andre  
i nærheten av deg snakke.

Før du bruker produktet, må du lese denne 
brukerhåndboken og brukerhåndboken til kompatibel 
maskinvare nøye. Ta vare instruksjonene for senere bruk. 
Foreldre og foresatte bør lese denne brukerhåndboken, 
slik at barn kan bruke produktet trygt.

Dette produktet har blitt utformet med tanke på sikkerhet. 
Men alle elektriske enheter kan forårsake brann, elektriske 
støt eller personskader hvis de brukes på feil måte.  
Følg alle advarsler, forholdsregler og instruksjoner.
Slutt å bruke produktet og koble fra kablene umiddelbart 
hvis produktet oppfører seg rart, lager uvanlige lyder, 
lukter eller blir for varmt til å ta på.

ADVARSEL
RADIOBØLGER
Radiobølger kan påvirke elektronisk utstyr og medisinsk 
utstyr (for eksempel pacemakere), noe som kan forårsake 
feilfunksjoner og mulige skader.
• Hvis du bruker pacemaker, eller en annen medisinsk 

enhet, må du rådføre deg med legen din eller den 
medisinske enhetens produsent før du bruker 
funksjonen for trådløst nettverk (Bluetooth®  
og trådløst LAN).

• Ikke bruk funksjonen for trådløst nettverk  
på følgende steder:

 – Områder der bruk av trådløst nettverk er forbudt, for 
eksempel på sykehus. Følg sykehusets retningslinjer 
når du bruker konsollen på området deres.

NO
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Helse og sikkerhet 

LITIUMIONBATTERI
Denne kontrolleren inneholder et oppladbart 
litiumionbatteri. Ikke håndter skadde eller lekkende 
litiumionbatterier. Hvis væsken i det innebygde batteriet 
lekker, må du umiddelbart slutte å bruke produktet og 
kontakte den relevante kundestøttelinjen for PlayStation, 
som du finner i den medfølgende dokumentasjonen. Hvis 
du får stoffet i øynene, må du ikke gni deg. Skyll øynene 
med rent vann umiddelbart, og oppsøk hjelp. Hvis du får 
stoffet på huden eller klærne, må du umiddelbart skylle 
området med rent vann og kontakte lege. Ikke utsett 
batteriet for ild eller høye temperaturer, som i direkte 
sollys, i et kjøretøy som står i sola, eller i nærheten av en 
varmekilde. Forsøk aldri å åpne, knuse, varme opp eller 
sette fyr på kontrolleren eller batteriet. Ikke la batteriet 
lades i en lengre tidsperiode når kontrolleren ikke er i bruk.

SKADER PÅ SMÅ BARN
KVELNINGSFARE – små deler. Oppbevar produktet 
utilgjengelig for små barn. Små barn kan svelge små  
deler eller tvinne kablene rundt seg, noe som kan føre  
til personskader, ulykker eller utstyrssvikt.

IKKE DEMONTER ELLER MODIFISER PRODUKTET 
ELLER TILBEHØRET MED MINDRE DET ER 
GODKJENT I DENNE BRUKERHÅNDBOKEN
Det er risiko for brann, elektrisk støt og personskade.

Forholdsregler
Ta pauser
• Unngå langvarig, kontinuerlig bruk av dette produktet. 

Generelt anbefaler vi at du tar 15 minutters pauser for 
hver time du spiller.

• Unngå å spille når du er sliten eller trenger søvn.
• Slutt å bruke produktet umiddelbart hvis du begynner  

å føle deg trett, eller hvis du opplever ubehag eller 
smerte i armene eller hendene når du bruker 
kontrolleren. Kontakt en lege hvis tilstanden vedvarer.

• Hvis du opplever noen av følgende helseproblemer,  
må du slutte å bruke produktet umiddelbart. Kontakt  
en lege hvis symptomene vedvarer.

 – Svimmelhet, kvalme, tretthet eller tilsvarende 
symptomer som bevegelsessyke

 – Ubehag eller smerte i en del av kroppen, for eksempel 
øyne, ører, hender eller armer

Vibreringsfunksjonen
• Hvis kontrolleren er plassert på en flat overflate, kan 

vibreringen i kontrolleren som oppstår i løpet av spilling, 
føre til at den faller, noe som kan føre til personskader 
eller utstyrssvikt.

NO
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Helse og sikkerhet

• Ikke bruk vibreringsfunksjonen eller funksjonen for 
avtrekkereffekt hvis du har plager eller skader i ben,  
ledd eller muskler i hendene eller armene. Hvis du har 
plager eller skader, må du ikke bruke kontrolleren til  
å spille spill med disse funksjonene med mindre du har 
slått av disse funksjonene. For å aktivere eller deaktivere 
funksjonene velger du Innstillinger  > Tilbehør fra 
hjemskjermbildet på PlayStation®5-konsollen.

Statisk støt
Når du bruker hodesettet eller hodetelefonene i spesielt 
tørre omgivelser, kan du noen ganger oppleve et lite og 
raskt (statisk) støt på ørene. Dette er et resultat av statisk 
elektrisitet i kroppen og ikke en feil i hodesettet eller 
hodetelefonene. Denne effekten kan reduseres ved  
å bruke klær som er laget av materialer som ikke  
så lett genererer statisk støt.

Bevegelsessensor
Vær forsiktig med følgende punkter når du bruker den 
trådløse kontrollerens bevegelsessensorfunksjon. Hvis 
kontrolleren treffer en person eller en gjenstand, kan  
det forårsake skade på gjenstander eller personer.
• Før du bruker bevegelsessensorfunksjonen, må du sørge 

for at du har nok plass å bevege deg på.
• Sørg for at du har et godt grep på kontrolleren for  

å forhindre at du mister den og forårsaker skade  
på gjenstander eller personer.

• Hvis du bruker en kontroller som er koblet til  
PS5-konsollen med en USB-kabel, må du sørge for  
at det er nok plass til kabelen, slik at kabelen ikke  
treffer en person eller et objekt.

Lyslist
Ikke stirr på lyslisten på kontrolleren når den blinker.  
Slutt å bruke kontrolleren med en gang hvis du opplever 
ubehag eller smerte.

Væske, støv, røyk, damp og varme
• Pass alltid på at produktet og kontaktene er fri for væske, 

for mye støv og må partikler.
• La ikke produktet ligge i følgende områder under bruk, 

lagring eller transport.
 – Områder med mye røyk eller damp
 – Områder med høy fuktighet, støv eller sigarettrøyk
 – I nærheten av varmeapparater, områder med direkte 
sollys eller områder som holder på varme
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Konfigurere og håndtere
• Ikke bruk kablene hvis de er skadet eller endret.
• Ikke plasser tunge gjenstander oppå produktet, ikke mist 

eller slipp produktet, og ikke utsett produktet for kraftige 
fysiske støt.

• Ikke plasser produktet på overflater som er ustabile, 
skjeve eller utsatt for vibrering.

• Ikke la produktet ligge på gulvet.
• Ikke trå på kablene eller klem dem, spesielt ikke  

i nærheten av kontaktene.
• Ikke dra i eller bøy kablene med stor kraft.
• Ikke plasser konsollen og tilkoblet tilbehør på gulvet eller 

på et sted der noen kan snuble i dem.
• Ikke ta på kontaktene eller sett fremmede objekter inn  

i dem eller produktet.
• Koble fra kablene hvis du vil rengjøre eller flytte 

produktet eller ikke skal bruke det i en lengre periode.
• Ikke rør produktet hvis det lyner og tordner.
• Ikke utsett produktet, batteriet eller tilbehør for høye 

temperaturer, høy fuktighet eller direkte sollys under 
bruk, transport og oppbevaring.
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DualSense Edge trådløs kontroller – funksjoner

Foran

Frontdeksel

Kontaktdeksel

Lås kontaktdekselet til kontrolleren for å forhindre  
at USB-kabelen løsner (  side 39).

Spakhette

Bruk standard hetter, eller bytt dem ut med én av de  
to andre hettetypene som er inkludert (  side 34).

Fn-knapp

Når du holder nede Fn-knappen, kan du bruke de tildelte 
knappene for å bytte mellom profiler (  side 38), åpne 
innstillingene og justere volumet og lydbalansen.

Spakmodul

Erstatt spakmodulene hvis det er behov for det  
(  side 36). Tilleggsmoduler selges separat.
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Stoppskyvebryter L2/R2

Juster skyvene til L2/R2-knappene (  side 38).

Bak-knapp

Det er to typer bak-knapper inkludert, velg den  
som passer spillestilen din best. Fest bak-knappene  
(  side 35), og tilpass funksjonene.

Bak

DualSense Edge trådløs kontroller – funksjoner

NO
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Produktinnhold

Kontroller Flettet USB-kabel Bæreveske Kontaktdeksel

Spakhette
Standard hetter
(festet på kontrolleren)

Hetter for liten kuppel

Hetter for stor kuppel

Bak-knapp
Halvkuleknapper bak Bakhendelknapper

Brukerhåndbok (denne håndboken)
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Delenavn

H høyre spak/R3-knapp*

I Fn-knapp
Bruk i kombinasjon med andre knapper.
• Fn-knapp + handlingsknapper: Bytt mellom profiler

• Fn-knapp +   (valg)-knapp: Tilpass profil
• Fn-knapp + opp-/ned-knapp: Juster hodetelefonvolum
• Fn-knapp + venstre-/høyre-knapp: Juster lydbalanse

J høyttaler

K  (PS)-knapp

L hodesettkontakt

M mikrofon

N  (dempe)-knapp

O venstre spak/L3-knapp*

* Spakhettene kan byttes (  side 34).

A B C D E C F G

H

O I N M L K J I

Foran

A retningsknapper 

B  (opprett)-knapp

C lyslist

D styreplate/styreplateknapp

E spillerindikator

F  (valg)-knapp

G handlingsknapper 
-knapp, -knapp, -knapp, -knapp

NO
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Topp Bak

A B C D E

A B

EF D C

A R1-knapp

B R2-knapp

C USB-port

D L1-knapp

E L2-knapp

A stoppskyvebryter R2

B stoppskyvebryter L2

C venstre bak-knappspor*1

D reset-knapp*2

E RELEASE-lås

F høyre bak-knappspor*1

*1 Bak-knappene kan byttes (  side 35).

*2 Hvis kontrolleren ikke oppfører seg som forventet, kan du prøve å 
tilbakestille den. Bruk en nål eller noe lignende (ikke inkludert) for 
å trykke på reset-knappen. Dette endrer ikke på konfigureringen, 
paringen eller profilinnstillingene til kontrolleren.

Delenavn
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Bæreveske

Du kan oppbevare en ekstra 
spakmodul (selges separat) her.

Delenavn

NO
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Tilpasse kontrollerenPare kontrolleren

Hvis det er første gangen du bruker kontrolleren,  
må du pare den med PS5™-konsollen.

1 Slå på konsollen.

2 Koble kontrolleren til konsollen med den 
inkluderte USB-kabelen.

3 Trykk på  (PS)-knappen.

Kontrollen slår seg på. Etter at lyslisten har blinket,  
skal spillerindikatoren lyse.

Når kontrolleren har nok batteristrøm, kan du koble  
fra USB-kabelen og bruke kontrolleren trådløst.

Bytte spakhette
Bytt ut spakhettene med en av de andre inkluderte 
typene, og bruk de som best passer spillestilen din.

Fjerne hettene
Dra hetten rett av kontrolleren.

Feste hettene
Press hetten ned på spaken til du hører et klikk.
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Tilpasse kontrolleren

Feste eller fjerne bak-knappen
Bak-knappene kan byttes ut. Velg bak-knapptypen som 
passer spillestilen din best, blant de inkluderte typene.

For å finne ut mer om hvordan du tildeler funksjoner  
til bak-knappene, kan du se i PS5-brukerhåndboken  
(  side 43).

Feste halvkuleknapp bak
Sett inn halvkuleknapp bak-knappen i et bak-knappspor. 
Knapper av denne typen kan brukes om hverandre.

Feste bakhendelknappen
Sett inn bakhendelknappen i det tilsvarende bak-
knappsporet. Høyre og venstre bakhendelknapp kan ikke 
brukes om hverandre. Kontroller hvilken knapp som er til 
høyre (RB) og venstre (LB) side før du fester dem.

Fjerne bak-knappen
Dra bak-knappen innover og mot toppen av kontrolleren. 
Når den er i riktig posisjonen, løfter du den opp fra sporet.

NO
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Tilpasse kontrolleren

Erstatte spakmodulen
Hvis en spak ikke fungerer som den skal, eller slutter  
å fungere, kan du erstatte den med en ny spakmodul  
til DualSense Edge trådløs kontroller (selges separat). 
Spakmodulene for venstre og høyre spak kan brukes  
om hverandre.

Advarsel

• Plasser spakmodulen et sted der den er utilgjengelig 
for små barn, da den kan svelges.

• Vær forsiktig ved bruk, slik at du ikke klemmer 
hendene i spakmodulens hendel eller i gliper  
i kontrolleren, da dette kan forårsake personskade.

• Når du slår på kontrolleren, må du sørge for  
at frontdekselet er festet ordentlig.

Merknader

• Før du fester eller fjerner spakmodulen, bør du ta på 
et jordet metallobjekt for å fjerne statisk elektrisitet 
fra kroppen. Hvis du ikke gjør dette, kan det oppstå 
feil i spakmodulen eller kontrolleren.

• Ikke ta på kontaktene på spakmodulen eller inni 
kontrolleren.

1 Sjekk at spillerindikatoren på kontrolleren  
er slått av.

Hvis spillerindikatoren er på, må du trykke på holde 
inne  (PS)-knappen til den slår seg av.

2 Koble USB-kabelen fra kontrolleren.

3 Fjern frontdekselet.

Skyv på RELEASE-låsen på baksiden av kontrolleren  
for å fjerne dekselet.

RELEASE-lås
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Tilpasse kontrolleren

4 Hev utløsergrepet.

5 Fjern den gamle spakmodulen, og fest  
den nye.

Sørg for at spakmodulen er riktig posisjonert,  
og skyv den langs sporet i kontrolleren.

    

For å fjerne For å feste

6 Senk utløsergrepet.

7 Fest frontdekselet.

Juster de hevede delene av dekselet slik at de passer 
med hakkene i kontrolleren, og så trykker du dekselet 
forsiktig på plass.

Hevede deler

NO
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Tilpasse kontrolleren

Endre skyvet til knappene L2 og R2
Du kan justere skyvet (lengde/stopp for avtrekker) til 
knappene L2 og R2, som sier noe om hvor langt inn 
knappene skal skyves.
For å justere dette flytter du stoppskyvebryterne for L2/R2, 
som du finner på baksiden av kontrolleren.

Når stoppskyvebryterne settes til kort eller middels,  
er ikke avtrekkereffekter tilgjengelige.

langt skyv
middels skyv
kort skyv

Konfigurere en profil
Du kan lagre spakfølsomhet, vibreringsstyrke, 
knappetildelinger og andre kontrollerinnstillinger  
i en profil.
• Tildel favorittprofilene dine til en snarvei, slik at du raskt 

kan bytte mellom dem under spilling. Bruk Fn-knappen 
for å bytte mellom profiler.

• Tildelte profiler lagres på kontrolleren din. Ta kontrolleren 
med deg, og spill med profilen din på en hvilken som 
helst PS5-konsoll.

For å konfigurere en profil går du til hjem-skjermen på PS5 
og velger Innstillinger  > Tilbehør > DualSense Edge 
trådløs kontroller.

For å finne ut mer om hvordan du konfigurerer en 
profil, kan du se i PS5-brukerhåndboken (  side 43).
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Bruke kontrolleren med  
kablet tilkobling
For å bruke kontrolleren med en kablet tilkobling må du 
først angi tilkoblingsmetode. Fra hjem-skjermen på PS5 
velger du Innstillinger  > Tilbehør > Kontroller 
(generelt) > Kommunikasjonsmåte, og så velger du Bruk 
USB-kabel.

Låse en USB-kabel til en kontroller
Du kan låse USB-kabelen til kontrolleren for å forhindre  
at kabelen løsner. Åpne kontaktdekselet, og plasser 
USB-kabelen på innsiden, slik at kontakten stikker ut.  
Lukk deretter kontaktdekselet.

Når du har koblet USB-kabelen til kontrolleren, kan du 
bruke kontaktdekselets skyvebryter til å låse USB-kabelen 
til og løsne den fra kontrolleren.

Kontaktdekselet er bare kompatibelt med den 
inkluderte USB-kabelen.

Lade kontrolleren

Koble kontrolleren til PS5-konsollen med den inkluderte 
flettede USB-kabelen mens konsollen er på eller  
i hvilemodus. Når kontrolleren lades mens konsollen  
er i hvilemodus, blinker lyslisten sakte oransje.  
Når ladingen er fullført, slår lyslisten seg av.

• For å lade kontrolleren mens konsollen er  
i hvilemodus, må du konfigurere innstillingene.  
Fra hjem-skjermen på PS5 velger du Innstillinger  

 > System > Strømsparing > Funksjoner som er 
tilgjengelige i hvilemodus > Forsyn USB-porter med 
strøm, og så velger du en innstilling som ikke er Av.

• Du kan også lade kontrolleren ved å koble den til 
datamaskinen din eller en annen USB-enhet ved 
bruk av en USB-kabel. Sørg for at du bruker en 
USB-kabel som samsvarer med USB-standarder.  
Det kan hende at du ikke kan lade kontrolleren  
på enkelte enheter.

Lade kontrolleren  
i bærevesken
Du kan lade kontrolleren mens 
den er i bærevesken. Åpne 
luken på baksiden av vesken,  
og koble USB-kabelen  
til kontrolleren.

NO
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Bruk og håndtering

Vedlikehold og rengjøring
Følg instruksjonene nedenfor for å hindre at ytterflatene 
på produktet forringes eller blir misfarget.
• Ikke bruk flyktige stoffer, for eksempel insektmiddel.
• Ikke la gummi- eller vinylmaterialer være i langvarig 

kontakt med produktet.
• Ikke bruk tynner, bensin eller alkohol. Unngå bruk  

av våtservietter, kjemisk behandlede kluter og andre 
produkter som inneholder slike stoffer.

Ikke demonter eller modifiser produktet 
eller tilbehøret med mindre det er godkjent 
i denne brukerhåndboken
Bruk produktet og tilbehøret i henhold til instruksjonene  
i denne brukerhåndboken. Det er ikke gitt noen 
godkjenning for analyse eller modifikasjon av produktet, 
eller analyse og bruk av kretskonfigurasjoner. Uautorisert 
modifisering av produktet vil ugyldiggjøre produsentens 
garanti.

Håndtere kontrolleren
• Lading skal gjøres på et sted hvor temperaturen  

er mellom 10 og 30 °C. Ladingen vil kanskje ikke være 
like effektiv under andre forhold.

• Batteriet har begrenset levetid. Batteritiden  
reduseres gradvis gjennom gjentatt bruk og aldring. 
Batterilevetiden avhenger også av oppbevarings-  
og bruksmåter, omgivelsene og andre faktorer.

• Når kontrolleren ikke brukes i en lengre periode, 
anbefales det at du fullader den minst én gang per  
år for å opprettholde batteriets funksjonalitet.

• Produktet og dets deler er laget av metall og plast.  
Når du kaster produktet, må du følge lokale forskrifter  
for riktig avhending av slike materialer.
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Det kjemiske symbolet for bly (Pb) vises dersom batteriet 
inneholder mer enn 0,004 % bly.

Dette produktet inneholder et batteri som er permanent 
innebygd som et sikkerhetstiltak, av ytelseshensyn eller 
integritetshensyn. Batteriet skal normalt ikke måtte 
erstattes i løpet av produktets levetid, og skal bare 
erstattes av sertifisert servicepersonell. For å være sikker 
på at du håndterer batteriet korrekt som avfall, bør  
du kvitte deg med produktet som et elektrisk produkt.

Resirkulering av produkt etter endt levetid
Produktene er laget av mange materialer som kan 
resirkuleres. Hver kontroller inneholder et oppladbart 
litiumionbatteri. Følg lokale forskrifter når du  
kaster produktene.

Der du ser et av symbolene på noen av de elektriske 
produktene våre, på batteriene eller på emballasjen,  
er det en indikasjon på at produktet eller batteriet ikke  
skal kastes som restavfall i EU, Storbritannia og Tyrkia eller 
andre land med tilgjengelige kildesorteringssystemer.  
For å sikre at produktet blir avhendet på riktig måte  
må de kasseres i tråd med lokale lover eller krav for 
avfallshåndtering i forbindelse med elektriske produkter 
og batterier. Brukte elektroniske produkter og batterier  
kan også kasseres kostnadsfritt via forhandlere når du 
kjøper nye produkter av samme type. I tillegg kan større 
forhandlere i Storbritannia og EU-land ta i mot mindre 
brukte elektroniske produkter kostnadsfritt. Spør den 
lokale forhandleren om denne tjenesten er tilgjengelig  
for de produktene som du ønsker å kaste. Når du gjør 
dette, hjelper du til med å verne naturressurser og 
forbedre standardene innen miljøbeskyttelse. Dette 
symbolet kan brukes på batterier kombinert med  
andre kjemiske symboler.

NO
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Spesifikasjoner

Design og spesifikasjoner kan endres uten nærmere 
forvarsel. Bruksinstruksjonene kan variere avhengig  
av hvilken programvareversjon du bruker, om det  
er systemprogramvaren til PS5-konsollen eller 
enhetsprogramvaren til kontrolleren. Det faktiske 
produktet kan variere fra illustrasjonene  
i denne håndboken.

Kontroller

Nominell 
inngangseffekt

5 V  1 500 mA

Batteritype Innebygd litium-ion-batteri

Batterispenning 3,7 V 

Batterikapasitet 1 050 mAh

Driftstemperatur 5 °C til 35 °C

Vekt Ca. 325 g

Spakmodul

Mål
Ca. 30 × 31 × 40 mm  
(bredde × høyde × dybde)

Driftstemperatur 5 °C til 35 °C

Vekt Ca. 15 g

Samsvarsinformasjon

Dette produktet er produsert av eller på vegne av  
Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku 
Tokyo, 108-0075 Japan.
Importert til Europa og distribuert (unntatt i Storbritannia) 
av Sony Interactive Entertainment Ireland Limited,  
2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.
Forespørsler relatert til produktsamsvar i EU skal sendes  
til produsentens autoriserte representant: Sony Belgium, 
bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1,  
1930 Zaventem, Belgia.

“Uformell samsvarserklæring” i henhold  
til RE-direktivet
Sony Interactive Entertainment Inc. erklærer herved at 
dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav 
og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU.
For flere detaljer, vennligst se: https://compliance.sony.eu

Frekvensene som brukes av det trådløse nettverket til 
dette produktet, er 2,4 GHz (Bluetooth®).
Trådløst frekvensbånd og maksimal utgangseffekt:
– Bluetooth® 2,4 GHz: mindre enn 10 mW.
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Mer informasjon

Om kontrolleren
Finn tips og informasjon om hvordan du bruker 
kontrolleren, på playstation.com/controller-help/.

Brukerhåndbok
Bli kjent med alt som PS5-konsollen kan gjøre. Du finner 
også detaljert informasjon om funksjonene til kontrolleren, 
og om hvordan du konfigurerer innstillingene.
Fra hjem-skjermen på PS5-konsollen går du til Innstillinger 

 > Brukerhåndbok, helse- og sikkerhetsvarsler  
og annen informasjon > Brukerhåndbok.

Nettsted for kundestøtte
Finn støtteinformasjon på Internett, for eksempel  
trinnvis feilsøking og vanlige spørsmål, ved å gå til 
playstation.com/help.

System- og enhetsprogramvare
• Enhetsprogramvaren for kontrolleren er lisensiert til  

deg i henhold til vilkårene i en egen lisensavtale  
for sluttbrukere. Mer informasjon finner du på 
doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/.

• Oppdater alltid systemprogramvaren på PS5-konsollen 
og enhetsprogramvaren på kontrolleren til den  
nyeste versjonen.

Opphavsrett og varemerker
“ ”, “PlayStation”, “PS5”, “DualSense Edge” og “PlayStation 
Shapes Logo” er registrerte varemerker eller varemerker 
for Sony Interactive Entertainment Inc.
“SONY” og “ ” er registrerte varemerker eller 
varemerker for Sony Group Corporation.

The Bluetooth® word mark and logos are registered 
trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of 
such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under 
license. Other trademarks and trade names are
those of their respective owners. 

Du finner informasjon om programvare med åpen 
kildekode på doc.dl.playstation.net/doc/ps5-oss/.

Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.

NO
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Viktig hälso- och 
säkerhetsinformation • Använd inte funktionen för trådlöst nätverk  

på följande platser:
 – Platser där det är förbjudet att använda trådlösa 
nätverk, till exempel på sjukhus. Följ reglerna för 
vårdinrättningen när du använder konsolen  
på deras område.

 – Områden nära brandlarm, automatiska dörrar och 
andra typer av automatiserad utrustning.

MAGNETER OCH MEDICINSK UTRUSTNING
Produkterna innehåller magneter som kan påverka 
pacemakrar, defibrillatorer, programmerbara shunt-klaffar 
och annan medicinsk utrustning. Placera inte produkterna 
i närheten av sådan medicinsk utrustning eller i närheten 
av personer som använder sådan utrustning. Om du 
använder sådan medicinsk utrustning ska du rådfråga 
läkare innan du använder produkten.

VOLYMNIVÅ
Om headsetet eller hörlurarna används på hög volym kan 
det leda till permanent hörselnedsättning. Ställ in volymen 
på en säker nivå. En alltför hög ljudnivå kan efter ett tag 
börja kännas normal, men den kan skada hörseln. Om det 
tjuter i öronen, om du upplever obehag i öronen eller  
om du inte hör tal tydligt ska du sluta använda produkten 
och se till att få hörseln kontrollerad. Ju högre volym,  
desto snabbare kan hörseln påverkas. Skydda din hörsel 
på följande sätt: 
 – Spela inte upp ljud på hög volym via headsetet eller 
hörlurarna under längre tidsperioder.

Läs noga igenom den här bruksanvisningen och 
bruksanvisningar för kompatibel maskinvara innan  
du använder produkten. Spara instruktionerna. De kan 
behövas i framtiden. Föräldrar eller vårdnadshavare  
till barn bör läsa den här bruksanvisningen för  
säker användning.

Den här produkten har utformats med största hänsyn  
till säkerheten. All elektrisk utrustning kan emellertid 
orsaka brand, elstötar eller personskador om den  
används fel. Uppmärksamma alla varningar, föreskrifter  
och anvisningar.
Sluta använda produkten och koppla bort alla kablar 
omedelbart om produkten fungerar onormalt, ger ifrån  
sig ovanliga ljud, avger lukt eller blir så varm att den inte 
går att vidröra.

VARNING
RADIOVÅGOR 
Radiovågor kan påverka elektronisk utrustning och 
medicinska enheter (till exempel pacemakrar),  
vilket kan orsaka funktionsfel och personskador.
• Om du använder en pacemaker eller annan medicinsk 

utrustning ska du höra med en läkare eller tillverkaren  
av den medicinska utrustningen innan du använder 
funktionen för trådlöst nätverk (Bluetooth® och  
trådlöst LAN).

SV
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Viktig hälso- och säkerhetsinformation  

 – Undvik att höja volymen för att stänga ute störande ljud 
från omgivningen.

 – Sänk volymen om du inte kan höra när folk talar  
nära dig.

LITIUMJONBATTERI
Handkontrollen innehåller ett laddningsbart 
litiumjonbatteri. Rör inte vid skadade eller läckande 
litiumjonbatterier. Om den inbyggda batterivätskan läcker 
ska du omedelbart sluta använda produkten och ringa 
kundtjänstnumret för PlayStation för ditt område. Numret 
finns i den medföljande dokumentationen. Om materialet 
kommer i kontakt med ögonen: gnugga inte. Skölj 
omedelbart ögonen med rent vatten och sök läkarvård. 
Om materialet kommer i kontakt med huden eller kläder 
sköljer du omedelbart området med vatten och rådfrågar 
läkare. Låt inte batteriet komma i kontakt med eld och 
utsätt det inte för höga temperaturer som exempelvis  
i direkt solljus, i ett fordon som står parkerat i sol eller  
i närheten av en värmekälla. Försök aldrig öppna, krossa, 
värma upp eller elda upp handkontrollen eller batteriet. 
Ladda inte batteriet under längre perioder när 
handkontrollen inte används.

SKADOR PÅ SMÅ BARN
KVÄVNINGSRISK – smådelar. Se till att produkten är utom 
räckhåll för små barn. Små barn kan svälja smådelar eller 
trassla in sig i kablarna, vilket kan leda till skador, olyckor 
eller funktionsfel.

PLOCKA ALDRIG ISÄR ELLER BYGG OM 
PRODUKTEN ELLER TILLBEHÖREN OM  
DETTA INTE ÄR TILLÅTET ENLIGT DEN  
HÄR BRUKSANVISNINGEN
Det finns risk för brand, elstötar eller skada.

Försiktighetsåtgärder
Ta pauser
• Undvik långvarig kontinuerlig användning av produkten. 

Vi rekommenderar i allmänhet att du tar en paus på  
15 minuter för varje timme du spelar.

• Undvik att spela när du är trött eller behöver sova.
• Om du börjar känna dig trött, om du känner obehag 

eller får ont i händerna eller armarna när du använder 
handkontrollen ska du genast sluta att använda 
produkten. Om besvären kvarstår bör du rådfråga läkare.

• Om du upplever något av följande hälsoproblem ska du 
sluta använda produkten omedelbart. Om symptomen 
kvarstår bör du rådfråga läkare.

 – yrsel, illamående, trötthet eller symptom som  
liknar åksjuka

 – smärta eller obehag i någon del av kroppen,  
till exempel i ögon, öron, händer eller armar

SV
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Viktig hälso- och säkerhetsinformation 

Vibration function
• Om handkontrollen ligger på en plan yta kan dess 

vibrationer under spel göra att den faller ned, vilket i sin 
tur kan orsaka personskada och funktionsfel.

• Använd inte vibrationsfunktionen eller funktionen för 
avtryckareffekt om du har någon åkomma eller skada 
som berör skelett, leder eller muskler i händerna eller 
armarna. Om du har en sådan åkomma eller skada  
ska du inte spela spel med de funktionerna med 
handkontrollen annat än om du stängt av dem.  
Du aktiverar och avaktiverar funktionerna genom att 
välja Inställningar  > Tillbehör på hemskärmen  
på PlayStation®5-konsolen.

Statisk elektricitet
När du använder headsetet eller hörlurarna, särskilt vid 
torr luft, kan du ibland känna av statisk elektricitet mot 
öronen. Det här beror på att statisk elektricitet byggs upp i 
kroppen, det betyder inte att det är något fel på headsetet 
eller hörlurarna. Effekten kan minskas om man bär kläder 
som är tillverkade av material som inte enkelt genererar 
statisk elektricitet.

Rörelsedetektorn
När du använder den trådlösa handkontrollens 
rörelsedetektor-funktion, ska du vara medveten om 
följande: Om handkontrollen träffar en person eller  
ett föremål kan det orsaka skada.
• Se till att du har tillräckligt med utrymme omkring dig 

innan du använder rörelsedetektor-funktionen.

• Håll handkontrollen i ett fast grepp så att du inte tappar 
den och skadar personer eller föremål i omgivningen.

• Om du använder en handkontroll som är ansluten till 
PS5-konsolen via USB-kabel ser du till att det finns 
tillräckligt med utrymme för kabeln så att den inte  
träffar personer eller föremål.

Lampskena
Titta inte direkt mot lampskenan på handkontrollen när 
den blinkar. Sluta använda handkontrollen omedelbart  
om du känner obehag eller smärta.

Vätska, damm, rök, ånga och värme
• Se alltid till att produkten och dess anslutningar är fria 

från vätska, damm och små partiklar.
• Lämna inte produkten på följande platser under 

användning, förvaring eller transport.
 – Områden som utsätts för rök eller ånga
 – Områden med hög luftfuktighet,  
damm eller cigarettrök

 – Områden nära värmeapparater, områden som utsätts 
för direkt solljus eller områden som håller kvar värme
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Inställning och hantering
• Använd inte kablarna om de är skadade eller 

modifierade.
• Placera inte tunga föremål ovanpå produkten eller 

kablarna. Kasta inte omkring produkten och undvik  
att tappa den eller på annat sätt utsätta den för  
kraftiga stötar.

• Placera inte produkten på ytor som är ostadiga,  
lutar eller utsätts för vibrationer.

• Lämna inte produkten på golvet.
• Gå inte på kablarna och kläm inte ihop dem, särskilt inte 

i närheten av kontakterna.
• Dra eller böj inte kablarna med för stor kraft.
• Placera inte konsolen och anslutna tillbehör på golvet 

eller på en plats där någon kan snubbla över dem  
och ramla.

• Rör inte kontakterna och för inte in främmande föremål  
i dem eller i produkten.

• Dra ur kablarna om du vill rengöra eller flytta produkten 
eller inte tänker använda den under en längre tid.

• Vidrör inte produkten under åskoväder.
• Utsätt inte produkten, batteriet eller tillbehören för höga 

temperaturer, hög luftfuktighet eller direkt solljus under 
användning, transport och förvaring.

Innehåll
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Den trådlösa DualSense Edge-handkontrollens funktioner

Framsida

Främre hölje

Kontakthölje

Lås kontakthöljet på handkontrollen för att förhindra att 
USB-kabeln lossnar (  sidan 61).

Spakgrepp

Använd standardgreppen eller byt ut dem mot en av de 
två andra medföljande grepptyperna (  sidan 56).

Fn-knapp

Håll ned Fn-knappen och tryck samtidigt på de tilldelade 
knapparna för att växla mellan profiler (  sidan 60), 
komma åt inställningar och justera volym och ljudbalans.

Spakmodul

Byt ut spakmodulerna vid behov (  sidan 58). 
Ytterligare moduler säljs separat.
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L2/R2-stoppreglage

Justera trycket för L2/R2-knapparna (  sidan 60).

Bakre knapp

Välj en av de två medföljande bakre knapptyperna  
som passar din spelstil. Sätt på de bakre knapparna  
(  sidan 57) och anpassa deras funktioner.

Baksida

Den trådlösa DualSense Edge-handkontrollens funktioner

SV
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Produktinnehåll

Handkontroll Flätad USB-kabel Bärväska Kontakthölje

Spakgrepp
Standardgrepp
(sitter på handkontrollen)

Låga rundade grepp

Höga rundade grepp

Bakre knapp
Halvrunda bakre knappar Spakar för bakre knapp

Bruksanvisning (den här bruksanvisningen)
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Delarnas namn

H Högerspak/R3-knapp*

I Fn-knapp
Används i kombination med andra knappar.
• Fn-knapp + handlingsknappar: växla mellan profiler

• Fn-knapp +  (alternativ)-knapp: anpassa profil
• Fn-knapp + uppåt-/nedåtknapp: justera  

hörlurarnas volym
• Fn-knapp + vänster-/högerknapp: justera ljudbalansen

J Högtalare

K  (PS)-knapp

L Uttag för headset

M Mikrofon

N  (ljud av)-knapp

O Vänsterspak/L3-knapp*

* Spakgreppen är utbytbara (  sidan 56).

A B C D E C F G

H

O I N M L K J I

Framsida

A Riktningsknappar 

B  (skapa)-knapp

C Lampskena

D Styrplatta/styrplattsknapp

E Spelarindikator

F  (alternativ)-knapp

G Handlingsknappar 
-knapp -knapp -knapp -knapp

SV
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Ovansida Baksida

A B C D E

A B

EF D C

A R1-knapp

B R2-knapp

C USB-port

D L1-knapp

E L2-knapp

A R2-stoppreglage

B L2-stoppreglage

C Uttag för vänster bakre knapp*1

D Återställningsknapp*2

E RELEASE-spärr

F Uttag för höger bakre knapp*1

*1 De bakre knapparna är utbytbara (  sidan 57).

*2 Om handkontrollen reagerar oväntat kan du prova att återställa 
den. Tryck på återställningsknappen med en nål eller liknande 
(ingår inte). Det här medför inte att handkontrollen konfigureras 
om och påverkar inte hopparnings- eller profilinställningarna.

Delarnas namn
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Bärväska

Du kan förvara en extra spakmodul 
(säljs separat) här.

Delarnas namn

SV
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Anpassa handkontrollenPara ihop handkontrollen

Första gången du använder handkontrollen måste du para 
ihop den med PS5™-konsolen.

1 Slå på konsolen.

2 Anslut handkontrollen till konsolen med den 
medföljande USB-kabeln.

3 Tryck på  (PS)-knappen.

Handkontrollen slås på. Först blinkar lampskenan och 
sedan tänds spelarindikatorn.

När handkontrollen har tillräckligt med batteri kan  
du koppla från USB-kabeln och använda  
handkontrollen trådlöst.

Byta spakgrepp
Du kan byta spakgreppet mot någon av de olika typer som 
medföljer och hitta det som passar bäst för din spelstil.

Ta av greppen
Dra greppet i riktning bort från handkontrollen.

Sätta på greppen
Tryck ned greppet på spaken tills du hör ett ”klick”.
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Anpassa handkontrollen

Sätta på eller ta av den bakre knappen
De bakre knapparna är utbytbara. Välj en av de 
medföljande bakre knapptyperna som passar din spelstil.

Mer information om hur du tilldelar funktioner till de 
bakre knapparna finns i användarhandboken för PS5  
(  sidan 65).

Sätta på den halvrunda bakre knappen
För in den halvrunda bakre knappen i uttaget för bakre 
knapp. Den halvrunda bakre knappen är utbytbar.

Sätta på spaken för bakre knapp
För in spaken för bakre knapp i motsvarande uttag för 
bakre knapp. Höger och vänster spakar för bakre knapp är 
inte utbytbara. Kontrollera vilken knapp som är höger (RB) 
och vänster (LB) innan du sätter på dem.

Ta av den bakre knappen
Dra den bakre knappen inåt och mot den övre delen  
av handkontrollen. Lyft sedan upp den från uttaget.

SV
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Anpassa handkontrollen

Byta ut spakmodulen
Om en spak inte fungerar som den ska eller slutar fungera 
helt kan du byta ut den mot en ny spakmodul för den 
trådlösa DualSense Edge-handkontrollen (säljs separat). 
Vänster och höger spakmoduler är utbytbara och kan 
sättas på valfri sida.

Varning

• Håll spakmodulen utom räckhåll för små barn, 
eftersom det finns risk för att den sväljs av misstag.

• Var försiktig så att du inte klämmer händerna i 
spakmodulens spak eller öppningar i handkontrollen, 
eftersom det kan orsaka personskada.

• När du slår på handkontrollen ska du se till att det 
främre höljet sitter fast ordentligt.

Obs!

• Innan du sätter på eller tar av spakmodulen ska  
du röra vid ett metalljordat föremål i närheten för att 
avlägsna eventuell statisk elektricitet från kroppen. 
Om du inte gör det kan det leda till att spakmodulen 
eller handkontrollen inte fungerar som de ska.

• Vidrör inte kontakterna på spakmodulen eller  
inuti handkontrollen.

1 Se till att spelarindikatorn på handkontrollen 
är släckt.

Om spelarindikatorn lyser håller  
du in  (PS)-knappen tills lampan släcks.

2 Koppla bort USB-kabeln från handkontrollen.

3 Ta loss det främre höljet. 

Ta av höljet genom att skjuta på RELEASE-spärren  
på handkontrollens baksida.

RELEASE-spärr
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Anpassa handkontrollen

4 Lyft frisläppningsspaken.

5 Ta loss spakmodulen och sätt på en  
ny spakmodul.

Se till att spakmodulen är rätt placerad och skjut 
sedan modulen längs skårorna på handkontrollen.

    

För att ta loss För att sätta på

6 Sänk frisläppningsspaken.

7 Sätt på det främre höljet.

Rikta in höljets upphöjda delar mot fördjupningarna 
på handkontrollen och tryck sedan försiktigt höljet  
på plats.

Upphöjda delar

SV
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Anpassa handkontrollen

Ändra tryck för L2/R2-knapparna
Du kan justera trycket (avtryckarlängd/stopp) för  
L2/R2-knapparna, det vill säga hur långt du kan trycka  
ned knapparna.
Du justerar trycket genom att flytta L2/R2-stoppreglagen 
på handkontrollens baksida.

När stoppreglagen är inställda på kort eller medellångt 
tryck är avtryckareffekter inte tillgängliga.

långt tryck
medellångt tryck
kort tryck

Konfigurera en profil
Du kan spara spakkänslighet, vibrationsstyrka, 
knapptilldelningar och andra handkontrollsinställningar 
som en profil.
• Tilldela dina favoritprofiler till en genväg så kan du 

snabbt växla mellan dem medan du spelar. Byt profil 
med Fn-knappen.

• Tilldelade profiler sparas på handkontrollen. Ta med dig 
handkontrollen och spela med din profil på valfri 
PS5-konsol.

Du kan konfigurera en profil genom att gå till  
PS5-hemskärmen och välja Inställningar  > Tillbehör > 
Trådlös DualSense Edge-handkontroll.

Mer information om hur du konfigurerar en profil finns 
i användarhandboken för PS5 (  sidan 65).
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Använda handkontrollen  
med kabelanslutning
Om du vill använda handkontrollen med kabelanslutning 
måste du först ställa in anslutningsmetod. På PS5-
hemskärmen väljer du Inställningar  > Tillbehör > 
Handkontroll (allmän) > Kommunikationsmetod och 
sedan Använd USB-kabel.

Låsa fast USB-kabeln vid handkontrollen
Du kan låsa fast USB-kabeln vid handkontrollen för att 
förhindra att kabeln lossnar. Öppna kontakthöljet och 
placera USB-kabeln inuti så att kontakten sticker ut från 
utsidan. Stäng sedan kontakthöljet.

När du har anslutit USB-kabeln till handkontrollen  
kan du låsa och låsa upp USB-kabeln med reglaget  
på kontakthöljet.

Kontakthöljet är endast kompatibelt med den 
medföljande USB-kabeln.

Ladda handkontrollen

Anslut handkontrollen till konsolen med den medföljande 
flätade USB-kabeln när PS5-konsolen är påslagen eller  
i viloläge. När handkontrollen laddas i viloläge blinkar 
lampskenan på handkontrollen långsamt orange.  
När laddningen är klar slocknar lampskenan.

• Om du vill ladda handkontrollen i viloläge måste  
du först konfigurera inställningarna. Öppna 
PS5-hemskärmen och välj Inställningar  > System 
> Energisparinställningar > Funktioner som är 
tillgängliga i viloläge > Tillför ström till USB-portar, 
och välj sedan en annan inställning än Av.

• Du kan också ladda handkontrollen genom att 
ansluta den till en dator eller en annan USB-enhet 
med en USB-kabel. Se till att använda en USB-kabel 
som följer USB-standarderna. Det kanske inte går  
att ladda handkontrollen på vissa enheter.

Ladda handkontrollen  
i bärväskan
Du kan ladda handkontrollen 
medan den förvaras i bärväskan. 
Öppna fliken på väskans 
baksida och anslut USB-kabeln 
till handkontrollen.

SV
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Användning och hantering

Skötsel och rengöring
Följ försiktighetsåtgärderna nedan för att undvika att 
produktens hölje slits eller missfärgas.
• Använd inte flyktiga ämnen som insektsmedel.
• Låt inte föremål av gummi eller vinylplast komma  

i kontakt med produkten under längre tidsperioder.
• Använd inte lösningsmedel, bensin eller alkohol.  

Undvik att använda dukar, kemiska rengöringsdukar  
och andra produkter som innehåller sådana ämnen.

Plocka aldrig isär eller bygg om produkten 
eller tillbehören om detta inte är tillåtet 
enligt den här bruksanvisningen
Använd produkten och dess tillbehör i enlighet med 
instruktionerna i den här bruksanvisningen. Du har inte 
tillåtelse att analysera eller modifiera produkten,  
eller analysera och använda dess kretskort. Obehörig 
modifiering av produkten upphäver tillverkarens garanti.

Hantera handkontrollen
• Ladda på en plats där temperaturen ligger mellan  

10 °C och 30 °C. I andra temperaturer finns det risk  
att laddningen inte blir lika effektiv.

• Batteriet har en begränsad livslängd. Hur länge batteriet 
räcker per laddning minskar gradvis i takt med att det 
används och åldras. Batteriets livslängd varierar också 
beroende på hur det förvaras, hur det används, 
omgivningsmiljön och andra faktorer.

• När du inte använder handkontrollen under en längre tid 
rekommenderas du att ladda den fullt minst en gång 
om året så att batteriets funktionalitet upprätthålls.

• Produkten och dess delar består av metall och plast.  
Följ lokala bestämmelser för återvinning av sådana 
material när du gör dig av med produkten.
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Symbolen för bly (Pb) förekommer om batteriet innehåller 
över 0,004 % bly.

Den här produkten innehåller ett batteri som är inbyggt  
av säkerhets-, prestanda- och dataintegritetsskäl. Batteriet 
ska inte behöva bytas ut under produktens livslängd  
och bör endast tas ut av kunnig servicepersonal. För att 
garantera rätt avfallsbehandling för batteriet, sortera  
den här produkten som elektriskt avfall.

Återvinning av uttjänta produkter
Produkterna är tillverkade av många material som  
kan återvinnas. Varje handkontroll innehåller ett 
litiumjonbatteri. Följ lokala bestämmelser när  
du kasserar produkterna.

När du ser någon av de här symbolerna på elektronisk 
utrustning, batterier eller paketering från oss vet du att  
det här är en elektronisk produkt eller ett batteri som inte 
ska slängas i hushållssopor inom EU, Storbritannien och 
Turkiet eller andra länder där separat sophantering finns 
tillgänglig. Säkerställ att produkten och batteriet kasseras 
på korrekt sätt på en behörig insamlingsstation i enlighet 
med gällande lagar och föreskrifter. Förbrukade elektriska 
produkter och batterier kan även kasseras kostnadsfritt 
hos återförsäljaren när du köper en ny produkt av samma 
typ. I Storbritannien och 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. Den här symbolen kan användas  
på batterier i kombination med andra kemisymboler.
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Tekniska data

Utformning och specifikationer kan ändras utan 
förvarning. Användningsinstruktionerna kan variera 
beroende på vilken programversion du använder,  
oavsett om det gäller systemprogramvaran för PS5-
konsolen eller enhetsprogramvaran för handkontrollen. 
Den faktiska produkten kan skilja sig från bilderna  
i den här bruksanvisningen.

Handkontroll

Strömförsörjning 5 V  1 500 mA

Batterityp Inbyggt litiumjonbatteri

Batterispänning 3,7 V 

Batterikapacitet 1 050 mAh

Driftstemperatur 5 °C till 35 °C

Vikt Cirka 325 g

Spakmodul

Yttre mått
Cirka 30 × 31 × 40 mm  
(bredd × höjd × djup)

Driftstemperatur 5 °C till 35 °C

Vikt Cirka 15 g

Information om 
överensstämmelse

Produkten är tillverkad av, eller tillverkad på uppdrag av, 
Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku 
Tokyo, 108-0075 Japan.
Importeras till Europa och distribueras av (Storbritannien 
undantaget) Sony Interactive Entertainment Ireland 
Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.
Frågor om produktens godkännande i EU skickas till 
tillverkarens auktoriserade representant, Sony Belgium, 
bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1,  
1930 Zaventem, Belgien.

Uttalande om uppfyllelse av RE-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 2014/53/EU.
För ytterligare information, gå in på följande hemsida: 
https://compliance.sony.eu
Frekvenserna som används av den trådlösa 
nätverksfunktionen i den här produkten är i intervallet  
2,4 GHz (Bluetooth®).
Trådlöst frekvensband och högsta uteffekt:
– Bluetooth® 2,4 GHz: mindre än 10 mW.
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Mer information

Om handkontrollen
Du hittar tips och information om hur du använder 
handkontrollen på playstation.com/controller-help/.

Användarhandbok
Ta reda på allt om vad PS5-konsolen kan göra. Du kan 
också få detaljerad information om handkontrollens 
funktioner och hur du konfigurerar inställningarna.
På PS5-konsolens hemskärm går du till Inställningar  > 
Användarhandbok, hälso- och säkerhetsinformation 
samt annan information > Användarhandbok.

Kundsupportwebbplats
Du hittar supportinformation som steg för felsökning och 
vanliga frågor på playstation.com/help.

System- och enhetsprogramvara
• Enhetsprogramvaran för handkontrollen licensieras  

till dig i enlighet med ett separat användaravtal.  
Mer information finns på 
doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/.

• Se till att systemprogramvaran för PS5-konsolen  
och enhetsprogramvaran för handkontrollen alltid  
är uppdaterade till den senaste versionen.

Upphovsrätt och varumärken
“ ”, “PlayStation”, “PS5”, “DualSense Edge” och 
“PlayStation Shapes Logo” är registrerade varumärken eller 
varumärken som tillhör Sony Interactive Entertainment Inc.
“SONY” och “ ” är registrerade varumärken eller 
varumärken som tillhör Sony Group Corporation.

The Bluetooth® word mark and logos are registered 
trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of 
such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under 
license. Other trademarks and trade names are
those of their respective owners. 

Information om programvara med öppen källkod finns  
på doc.dl.playstation.net/doc/ps5-oss/.

Samtliga övriga varumärken tillhör sina respektive ägare.
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Terveys ja turvallisuus

 – Alueilla, joilla langattoman verkon käyttö on kielletty, 
kuten sairaaloissa. Jos konsolia käytetään 
terveydenhoitolaitoksen tiloissa, on laitoksen 
määräyksiä noudatettava.

 – Palovaroittimien, automaattisten ovien ja muiden 
automaattisten laitteiden läheisyydessä.

MAGNEETIT JA LÄÄKINNÄLLISET LAITTEET
Näissä tuotteissa on magneetteja, jotka voivat  
häiritä sydämentahdistimien, defibrillaattoreiden  
ja ohjelmoitavien läppien tai muiden lääkinnällisten 
laitteiden toimintaa. Älä aseta näitä tuotteita tällaisten 
lääkinnällisten laitteiden lähelle tai tällaisia laitteita 
käyttävien henkilöiden lähelle. Jos käytät kuvattuja 
lääkinnällisiä laitteita, ota yhteys lääkäriin ennen  
näiden tuotteiden käyttöä.

ÄÄNENVOIMAKKUUDEN TASO
Jos kuulokkeiden äänenvoimakkuus on säädetty liian 
suureksi, seurauksena voi olla pysyviä kuulovaurioita. 
Valitse turvallinen äänenvoimakkuuden taso. Ajan myötä 
liian suurikin äänenvoimakkuus voi tuntua normaalilta, 
vaikka äänet vahingoittaisivat kuuloa. Jos korvasi alkavat 
soida, tunnet kipua korvissasi tai et kuule muiden puhetta 
kunnolla, lopeta kuuntelu ja hakeudu kuulontutkimukseen. 
Mitä suuremmaksi säädät äänenvoimakkuuden, sitä 
suurempi on kuulovaurioiden riski. Näin suojelet kuuloasi:
 – Rajoita aikaa, jolloin käytät kuulokkeita suurella 
äänenvoimakkuudella.

Lue tämä käyttöohje sekä tuotteen kanssa käytettävien 
laitteiden käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen 
käyttöä. Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lasten 
vanhempien tai huoltajien on luettava tämä käyttöohje, 
jotta käyttö on turvallista.

Tämän tuotteen suunnittelussa on erityisesti huomioitu 
turvallisuus. Sähkölaitteiden väärinkäytöstä voi kuitenkin 
aiheutua tulipalo, sähköisku tai henkilövahinko. Ota 
huomioon kaikki varoitukset, varotoimet ja ohjeet.
Lopeta käyttö ja irrota kaapelit välittömästi, jos tuote alkaa 
toimia tavallisesta poikkeavalla tavalla, päästää outoja 
ääniä tai hajuja tai muuttuu polttavan kuumaksi.

VAROITUS
RADIOAALLOT
Radioaallot voivat vaikuttaa sähkölaitteisiin tai 
lääkinnällisiin laitteisiin (esimerkiksi sydämentahdistimiin), 
mikä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä ja vammoja.
• Jos käytät sydämentahdistinta tai jotain muuta 

lääketieteellistä laitetta, keskustele lääkärin tai 
lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa ennen 
langattoman verkkoyhteyden (Bluetooth® ja langaton 
lähiverkko) käyttämistä.

• Älä käytä langatonta verkkoyhteyttä  
seuraavissa paikoissa:
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  Terveys ja turvallisuus

 – Vältä äänenvoimakkuuden säätämistä suureksi,  
vaikka ympäristö olisi meluisa.

 – Säädä äänenvoimakkuus pienemmäksi, jos et kuule 
ympärilläsi olevien ihmisten puhetta.

LITIUMIONIAKKU
Ohjain sisältää ladattavan litiumioniakun. Älä käsittele 
vaurioituneita tai vuotavia litiumioniakkuja. Jos sisäisestä 
akusta vuotaa nestettä, lopeta tuotteen käyttö välittömästi 
ja ota yhteys PlayStationin asiakaspalveluun, jonka 
yhteystiedot ovat mukana toimitetussa dokumentaatiossa. 
Jos ainetta joutuu silmiin, älä hiero niitä. Huuhtele silmät 
heti puhtaalla vedellä ja mene lääkäriin. Jos ainetta joutuu 
iholle tai vaatteille, huuhtele kyseinen alue heti puhtaalla 
vedellä ja ota yhteys lääkäriin. Älä altista akkua avotulelle 
tai äärimmäisille lämpötiloille: älä jätä akkua suoraan 
auringonvaloon, kuumaan autoon tai lämmönlähteen 
lähelle. Älä koskaan yritä avata, murskata tai lämmittää 
ohjainta tai akkua tai sytyttää niitä tuleen. Älä jätä akkua 
lataukseen pitkäksi ajaksi, kun ohjain ei ole käytössä.

PIENTEN LASTEN VAMMAT
TUKEHTUMISVAARA – sisältää pieniä osia. Pidä tuote 
poissa pienten lasten ulottuvilta. Pienet lapset saattavat 
niellä pienikokoisia osia tai sotkeutua kaapeleihin, mistä 
voi olla seurauksena loukkaantuminen, onnettomuus  
tai laitevika.

ÄLÄ KOSKAAN PURA TAI MUOKKAA TUOTETTA 
TAI LISÄVARUSTEITA TAVALLA, JOTA EI OLE 
HYVÄKSYTTY TÄSSÄ KÄYTTÖOHJEESSA
Seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku  
tai loukkaantuminen.

Varotoimet
Taukojen pitäminen
• Vältä tuotteen pitkäkestoista käyttöä. Yleisesti on 

suositeltavaa pitää 15 minuutin tauko jokaista pelattua 
tuntia kohden.

• Vältä pelaamista, kun olet väsynyt tai kärsit univajeesta.
• Lopeta tuotteen käyttäminen välittömästi, jos alat tuntea 

olosi väsyneeksi tai tunnet käsissäsi tai käsivarsissasi 
epämiellyttävän tunteen tai kipua käyttäessäsi ohjainta. 
Jos oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.

• Lopeta tuotteen käyttäminen välittömästi, jos sinulla  
on seuraavia terveysongelmia. Jos oireet jatkuvat,  
ota yhteys lääkäriin.

 – Huimaus, pahoinvointi, väsymys tai 
matkapahoinvointia muistuttavat oireet

 – Epämiellyttävä olo tai kipu jossakin kehonosassa, 
kuten silmissä, korvissa, käsissä tai käsivarsissa
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Terveys ja turvallisuus

Värinätoiminto
• Jos ohjain on asetettu tasaiselle alustalle, ohjaimen 

värinä pelin aikana voi aiheuttaa ohjaimen putoamisen 
ja siten loukkaantumisen tai toimintahäiriön.

• Älä käytä värinä- tai liipaisintehostetoimintoa,  
jos kärsit mistään käden tai käsivarren luu-, nivel- tai 
lihassairaudesta tai -vammasta. Jos sinulla on jokin 
sairaus tai vamma, älä pelaa näitä toimintoja käyttäviä 
pelejä ohjaimella, ellet ole ottanut toimintoja pois päältä. 
Voit ottaa toiminnot käyttöön tai poistaa ne käytöstä 
valitsemalla PlayStation®5-konsolin aloitusnäytössä 
Asetukset  > Lisälaitteet.

Staattinen sähköisku
Kun kuulokkeita käytetään erityisen kuivissa olosuhteissa, 
korvassa voi tuntua pieni ja nopea (staattinen) sähköisku. 
Tämä johtuu kehoon kerääntyneestä staattisesta sähköstä, 
ei kuulokkeiden viasta. Tätä vaikutusta voi vähentää 
pitämällä vaatteita, jotka on valmistettu materiaaleista, 
jotka eivät aiheuta helposti staattisia sähköiskuja.

Liiketunnistin
Ota huomioon seuraavat seikat, kun käytät langattoman 
ohjaimen liiketunnistintoimintoa. Jos ohjain osuu 
henkilöön tai esineeseen, seurauksena voi olla vamma  
tai vaurio.
• Varmista, että ympärilläsi on riittävästi tilaa, ennen kuin 

käytät liiketunnistintoimintoa.

• Ota tiukka ote ohjaimesta, jotta se ei irtoa käsistäsi  
ja aiheuta vammaa tai vauriota.

• Jos käytät ohjainta, joka on liitetty PS5-konsoliin 
USB-kaapelilla, varmista, että kaapelille on riittävästi 
tilaa, jotta kaapeli ei osu henkilöihin tai esineisiin.

Valopalkki
Älä tuijota ohjaimen valopalkkia, kun se vilkkuu.  
Lopeta ohjaimen käyttäminen välittömästi, jos tunnet 
epämiellyttäviä tuntemuksia tai kipua.

Neste, pöly, savu, höyry ja kuumuus
• Varmista aina, että tuotteessa ja sen liitännöissä ei ole 

nestettä, runsaasti pölyä tai pienhiukkasia.
• Älä jätä tuotetta seuraavanlaisille alueille pitkäksi aikaa 

käytön, säilytyksen tai kuljetuksen aikana.
 – Alueet, joilla on savua tai höyryä
 – Alueet, joilla on suuri ilmankosteus,  
pölyä tai tupakansavua

 – Alueet, jotka ovat lähellä lämmityslaitteita tai suorassa 
auringonvalossa tai joihin kertyy lämpöä
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Käyttöönotto ja käsittely
• Älä käytä johtoja, jos ne ovat vahingoittuneet tai niitä  

on muokattu.
• Älä aseta painavia esineitä tuotteen tai johtojen päälle, 

heitä tai pudota tuotetta tai muuten altista sitä  
fyysisille iskuille.

• Älä aseta tuotetta epävakaille, kalteville tai  
täriseville pinnoille.

• Älä jätä tuotetta lattialle.
• Älä kävele johtojen päältä tai jätä niitä puristuksiin 

erityisesti liittimien lähellä.
• Älä vedä tai taivuta johtoja voimakkaasti.
• Älä laita konsolia tai siihen liitettyjä lisälaitteita lattialle 

tai muuhun paikkaan, jossa joku voi kompastua tai 
kaatua niihin.

• Älä kosketa liitäntöjä tai työnnä niihin tai tuotteen sisään 
mitään niihin kuulumattomia esineitä.

• Irrota johdot, jos haluat puhdistaa tai siirtää tuotteen tai 
jos et aio käyttää sitä pitkään aikaan.

• Älä kosketa tuotetta ukonilmalla.
• Älä altista tuotetta, akkua tai lisävarusteita korkealle 

lämpötilalle tai kosteudelle tai jätä niitä suoraan 
auringonvaloon käytön, kuljetuksen tai  
säilytyksen aikana.
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Langattoman DualSense Edge -ohjaimen ominaisuudet

Etuosa

Etukuori

Liittimen vaippa

Lukitse liittimen vaippa kiinni ohjaimeen,  
jotta USB-kaapeli pysyy paikallaan (  sivu 83).

Sauvan pää

Käytä vakiopäitä tai vaihda ne jompaankumpaan 
tuotteen mukana toimitetuista vaihtoehtoisista 
päätyypeistä (  sivu 78).

Fn-näppäin

Pidä Fn-näppäintä pohjassa ja paina määrittämiäsi 
näppäimiä, niin voit vaihtaa profiilista toiseen  
(  sivu 82), siirtyä asetuksiin ja säätää 
äänenvoimakkuutta tai äänen tasapainoa.

Sauvamoduuli

Vaihda sauvamoduulit tarvittaessa (  sivu 80).
Lisämoduulit myydään erikseen.
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L2-/R2-näppäinten rajoittimet

Säädä L2-/R2-näppäinten painallusta (  sivu 82).

Takanäppäin

Valitse pelityyliisi sopiva vaihtoehto kahdesta mukana 
toimitetusta takanäppäintyypistä. Kiinnitä takanäppäimet  
(  sivu 79) ja mukauta niiden toimintaa.

Takaosa

Langattoman DualSense Edge -ohjaimen ominaisuudet
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Tuotteen sisältö

Ohjain Punottu USB-kaapeli Kuljetuskotelo Liittimen vaippa

Sauvan pää
Vakiopäät
(kiinni ohjaimessa)

Matalat kuperat päät

Korkeat kuperat päät

Takanäppäin
Puolikupolin muotoiset 
takanäppäimet

Vipumalliset takanäppäimet

Käyttöohje (tämä ohje)
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Osien nimet

H Oikea sauva / R3-näppäin*

I Fn-näppäin
Käytä yhdessä muiden näppäinten kanssa.
• Fn-näppäin + toimintonäppäimet:  

vaihda profiilista toiseen

• Fn-näppäin +  (valinnat) -näppäin: mukauta profiilia
• Fn-näppäin + ylä-/alasuuntanäppäin:  

säädä kuulokkeiden äänenvoimakkuutta
• Fn-näppäin + vasen/oikea suuntanäppäin:  

säädä äänen tasapainoa

J Kaiutin

K  (PS) -näppäin

L Kuulokeliitäntä

M Mikrofoni

N  (mykistys) -näppäin

O Vasen sauva / L3-näppäin*

* Sauvojen päät ovat vaihdettavissa (  sivu 78).

A B C D E C F G

H

O I N M L K J I

Etuosa

A Suuntanäppäimet 

B  (luonti) -näppäin

C Valopalkki

D Kosketusalue / kosketusalueen painike

E Pelaajan merkkivalo

F  (valinnat) -näppäin

G Toimintonäppäimet 
-näppäin, -näppäin, -näppäin, -näppäin
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Yläosa Takaosa

A B C D E

A B

EF D C

A R1-näppäin

B R2-näppäin

C USB-portti

D L1-näppäin

E L2-näppäin

A R2-näppäimen rajoitin

B L2-näppäimen rajoitin

C Vasemman takanäppäimen paikka*1

D Nollauspainike*2

E RELEASE-salpa

F Oikean takanäppäimen paikka*1

*1 Takanäppäimet ovat vaihdettavissa (  sivu 79).

*2 Jos ohjain reagoi odottamattomalla tavalla, voit kokeilla nollata 
sen. Paina nollauspainiketta neulalla tai muulla vastaavalla 
esineellä (ei sisälly pakkaukseen). Nollaus ei määritä ohjainta 
uudelleen eikä vaikuta pariliitokseen tai profiiliasetuksiin.

Osien nimet
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Kuljetuskotelo

Voit säilyttää ylimääräistä sauvamoduulia 
(myydään erikseen) tässä.

Osien nimet
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Ohjaimen mukauttaminenOhjaimen yhdistäminen 
pariliitoksella

Kun käytät ohjainta ensimmäistä kertaa, sinun on 
yhdistettävä se PS5™-konsoliin pariliitoksella.

1 Käynnistä konsoli.

2 Liitä ohjain konsoliin mukana toimitetulla 
USB-kaapelilla.

3 Paina  (PS) -näppäintä.

Ohjain käynnistyy. Kun valopalkki vilkkuu,  
pelaajan merkkivalo syttyy.

Kun ohjaimen akussa on tarpeeksi virtaa, voit irrottaa 
USB-kaapelin ja käyttää ohjainta langattomasti.

Sauvan pään vaihtaminen
Voit vaihtaa sauvojen päät johonkin toiseen mukana 
toimitetuista tyypeistä löytääksesi pelityyliisi  
sopivan vaihtoehdon.

Päiden irrottaminen
Vedä päätä kohtisuoraan irti ohjaimesta.

Päiden kiinnittäminen
Paina päätä kiinni sauvaan, kunnes  
se napsahtaa paikalleen.
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Ohjaimen mukauttaminen

Takanäppäimen kiinnittäminen  
tai irrottaminen
Takanäppäimet ovat vaihdettavissa.  
Valitse pelityyliisi sopiva vaihtoehto mukana  
toimitetuista takanäppäintyypeistä.

Lisätietoja toimintojen määrittämisestä takanäppäimille 
on PS5-konsolin käyttöoppaassa (  sivu 87).

Puolikupolin muotoisen  
takanäppäimen kiinnittäminen
Aseta puolikupolin muotoinen takanäppäin 
takanäppäimen paikkaan. Puolikupolin muotoiset 
takanäppäimet ovat vaihdettavissa keskenään.

Vipumallisen takanäppäimen kiinnittäminen
Aseta vipumallinen takanäppäin vastaavaan 
takanäppäimen paikkaan. Oikea ja vasen vipumallinen 
takanäppäin eivät ole vaihdettavissa keskenään. Tarkista, 
kumpi näppäin on oikea (RB) ja kumpi vasen (LB),  
ennen kuin kiinnität ne.

Takanäppäimen irrottaminen
Vedä takanäppäintä sisäänpäin ja kohti ohjaimen yläosaa. 
Kun se on tässä asennossa, nosta se irti paikastaan.

FI
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Ohjaimen mukauttaminen

Sauvamoduulin vaihtaminen
Jos jokin sauvoista ei toimi oikein tai lakkaa kokonaan 
toimimasta, voit vaihtaa sen uuteen langattoman 
DualSense Edge -ohjaimen sauvamoduuliin (myydään 
erikseen). Vasen ja oikea sauvamoduuli ovat vaihdettavissa 
keskenään, ja ne voi kiinnittää kummalle puolelle tahansa.

Huomattavaa

• Vaihda sauvamoduuli poissa pienten lasten 
ulottuvilta, sillä lapsi voi vahingossa niellä sen.

• Varo, etteivät kätesi jää kiinni sauvamoduulin vipuun 
tai ohjaimessa oleviin aukkoihin. Seurauksena voi olla 
loukkaantuminen.

• Kun käynnistät ohjaimen, varmista, että etukuori on 
kunnolla kiinni.

Huomautukset

• Ennen kuin kiinnität tai irrotat sauvamoduulin,  
pura staattinen sähkövaraus kehostasi koskettamalla 
jotakin lähellä olevaa metallimaadoitettua esinettä. 
Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen  
voi aiheuttaa sauvamoduulin tai ohjaimen 
toimintahäiriön.

• Älä kosketa sauvamoduulissa tai ohjaimen sisällä 
olevia liitäntöjä.

1 Varmista, että ohjaimen pelaajan merkkivalo 
ei pala.

Jos pelaajan merkkivalo palaa, paina  
 (PS) -näppäintä, kunnes valo sammuu.

2 Irrota USB-kaapeli ohjaimesta.

3 Irrota etukuori.

Liikuta ohjaimen takaosassa olevaa RELEASE-salpaa, 
kunnes kuori irtoaa.

RELEASE-salpa
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Ohjaimen mukauttaminen

4 Nosta vapautusvipu ylös.

5 Irrota sauvamoduuli ja kiinnitä uusi 
sauvamoduuli sen tilalle.

Varmista, että sauvamoduuli on oikeassa asennossa, 
ja liikuta moduulia sitten ohjaimen uria pitkin.

    

Irrottaminen Kiinnittäminen

6 Laske vapautusvipu alas.

7 Kiinnitä etukuori.

Kohdista kuoren koholla olevat osat ohjaimen loviin  
ja työnnä kuori sitten varovaisesti paikalleen.

Koholla olevat osat
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Ohjaimen mukauttaminen

L2-/R2-näppäinten painalluksen 
muuttaminen
Voit säätää L2-/R2-näppäinten painallusta (liipaisimen 
pituutta/pysäytystä) eli sitä, kuinka syvälle pohjaan 
näppäimiä voi painaa.
Säädä painallusta liikuttamalla ohjaimen takaosassa olevia 
L2-/R2-näppäinten rajoittimia.

Kun rajoittimet on asetettu lyhyeen tai keskipitkään 
asetukseen, liipaisintehosteet eivät ole käytettävissä.

pitkä painallus
keskipitkä painallus
lyhyt painallus

Profiilin määrittäminen
Voit tallentaa sauvojen herkkyyden, värinän 
voimakkuuden, näppäinmääritykset ja muut 
ohjainasetukset profiiliin.
• Määritä suosikkiprofiileillesi pikatoiminto, jotta voit 

vaihtaa nopeasti niiden välillä pelaamisen aikana.  
Vaihda profiilista toiseen Fn-näppäimellä.

• Profiilimääritykset tallennetaan ohjaimeen. Voit ottaa 
ohjaimen mukaasi ja käyttää profiiliasi millä tahansa 
PS5-konsolilla.

Määritä profiili siirtymällä PS5-konsolin aloitusnäyttöön  
ja valitsemalla Asetukset  > Lisälaitteet > Langaton 
DualSense Edge -ohjain.

Lisätietoja profiilin määrittämisestä on PS5-konsolin 
käyttöoppaassa (  sivu 87).
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Ohjaimen käyttäminen 
langallisella yhteydellä
Jos haluat käyttää ohjainta langallisella yhteydellä, sinun 
on ensiksi määritettävä yhteystapa. Valitse PS5-konsolin 
aloitusnäytössä Asetukset  > Lisälaitteet >  
Ohjain (yleinen) > Yhteystapa ja valitse sitten  
Käytä USB-kaapelia.

USB-kaapelin lukitseminen kiinni ohjaimeen
Voit lukita USB-kaapelin kiinni ohjaimeen, jotta se pysyy 
paikallaan. Avaa liittimen vaippa ja aseta USB-kaapeli  
sen sisälle niin, että liitin ulkonee sen ulkoreunasta.  
Sulje liittimen vaippa.

Kun USB-kaapeli on liitetty ohjaimeen, voit lukita  
ja irrottaa USB-kaapelin käyttämällä liittimen vaipassa 
olevaa liukusäädintä.

Liittimen vaippa toimii vain mukana toimitetun 
USB-kaapelin kanssa.

Ohjaimen lataaminen

Kun PS5-konsoli on käynnissä tai lepotilassa, liitä ohjain 
konsoliin mukana toimitetulla punotulla USB-kaapelilla. 
Kun ohjainta ladataan lepotilassa, ohjaimen valopalkki 
vilkkuu hitaasti oranssina. Kun lataus on valmis,  
valopalkki sammuu.

• Jos haluat ladata ohjainta lepotilassa, määritä ensin 
asetukset. Valitse PS5-konsolin aloitusnäytössä 
Asetukset  > Järjestelmä > Virransäästö > 
Lepotilassa käytettävissä olevat ominaisuudet > 
Virransyöttö USB-portteihin ja valitse sitten jokin 
muu asetus kuin Pois käytöstä.

• Ohjaimen voi ladata myös liittämällä sen 
USB-kaapelilla tietokoneeseen tai muuhun 
USB-laitteeseen. Käytä USB-standardien mukaista 
USB-kaapelia. Ohjainta ei välttämättä voi ladata 
kaikkien laitteiden kautta.

Ohjaimen lataaminen 
kuljetuskotelossa
Ohjainta voi ladata samalla,  
kun sitä säilytetään 
kuljetuskotelossa. Avaa kotelon 
takaosassa oleva läppä ja liitä 
USB-kaapeli ohjaimeen.
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Käyttö ja käsittely

Hoito ja puhdistus
Noudattamalla alla olevia ohjeita voit estää tuotteen 
ulkopintaa kulumasta ja haalistumasta.
• Älä käytä haihtuvia aineita, kuten hyönteismyrkkyjä.
• Älä jätä tuotetta pitkäksi aikaa kosketuksiin kumin tai 

vinyylin kanssa.
• Älä käytä maalinohenteita, bentseeniä tai alkoholia. 

Vältä käyttämästä puhdistusliinoja, kemiallisesti 
käsiteltyjä liinoja ja muita tuotteita, jotka sisältävät 
kyseisiä aineita.

Älä koskaan pura tai muokkaa tuotetta tai 
lisävarusteita tavalla, jota ei ole hyväksytty 
tässä käyttöohjeessa
Käytä tuotetta ja lisävarusteita tämän käyttöohjeen 
ohjeiden mukaisesti. Tuotteen analysointi tai muokkaus tai 
sen piirisuunnitelmien analysointi tai käyttö on kiellettyä. 
Valmistajan takuu raukeaa, jos tuotetta muokataan 
luvattomasti.

Ohjaimen käsittely
• Lataa laite tilassa, jonka lämpötila on 10–30 °C. Muissa 

lämpötiloissa lataus ei ehkä tapahdu yhtä nopeasti.
• Akun käyttöikä on rajallinen. Akun kesto heikkenee 

hitaasti käytön seurauksena. Akun kesto vaihtelee myös 
sen säilytyksestä, käytöstä, käyttöympäristöstä ja muista 
tekijöistä riippuen.

• Jos ohjainta ei käytetä pitkään aikaan, on suositeltavaa 
ladata sen akku täyteen vähintään kerran vuodessa,  
jotta akku säilyy toimintakykyisenä.

• Tuote ja sen osat on valmistettu metalli-  
ja muovimateriaaleista. Kun hävität tuotteen,  
noudata näitä materiaaleja koskevia paikallisia jäte-  
ja kierrätysmääräyksiä.
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Akussa on lyijyn (Pb) kemiallinen merkki, jos se sisältää  
yli 0,004 % lyijyä.

Tässä tuotteessa on kiinteä akku turvallisuuden, 
toimintatehon tai tietojen eheyden varmistamisen takia. 
Akun ei pitäisi edellyttää vaihtoa tuotteen käyttöiän aikana, 
ja se tulee poistattaa vain pätevällä huoltohenkilöllä.  
Jotta akku käsitellään oikeanlaisena jätteenä, hävitä  
tämä tuote sähköromuna.

Tuotteen kierrätys elinkaaren lopussa
Tuotteiden valmistuksessa on käytetty monia materiaaleja, 
jotka voi kierrättää. Kummassakin ohjaimessa  
on litiumioniakku. Hävitä tuotteet noudattaen  
paikallisia säännöksiä.

Jompikumpi näistä symboleista sähkölaitteessa, akussa  
tai niiden pakkauksissa ilmaisee, että kyseistä sähkölaitetta 
tai akkua ei saa hävittää normaalina talousjätteenä 
EU-alueella, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Turkissa  
tai muissa maissa, joissa on jätteen lajittelujärjestelmiä 
käytössä. Varmista oikea käytöstäpoistotapa viemällä 
tuotteet hävitettäväksi viralliseen jätteenkeräyslaitokseen 
paikallisten lakien tai vaatimusten mukaisesti. Jätteeksi 
tarkoitetut sähkötuotteet ja akut voi myös hävittää 
maksutta jälleenmyyjien kautta, kun hankit uuden 
vastaavan tuotteen. Lisäksi suuret jälleenmyyjät voivat 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja EU-maissa ottaa 
maksutta vastaan pieniä määriä hävitettäviä 
sähkötuotteita. Kysy paikalliselta jälleenmyyjältäsi, 
tarjoavatko he tällaista palvelua hävitettävälle tuotteellesi. 
Näin autat säästämään luonnon resursseja ja 
parantamaan sähkölaitteiden jätekäsittelyyn ja hävitykseen 
liittyvää luonnonsuojelun tasoa. Akuissa voi olla tämän 
symbolin lisäksi kemiallisia symboleja.
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Tekniset tiedot

Ominaisuuksiin voidaan tehdä muutoksia ilman  
erillistä ilmoitusta. Käyttöohjeet saattavat vaihdella 
riippuen siitä, mitä ohjelmistoversiota käytät PS5-konsolin 
käyttöjärjestelmänä tai ohjaimen laiteohjelmistona. 
Varsinainen tuote saattaa poiketa tämän  
käyttöohjeen kuvituksista.

Ohjain

Nimellistulovirta 5 V  1 500 mA

Akun tyyppi Sisäänrakennettu litium-ioniakku

Akun jännite 3,7 V 

Akun kapasiteetti 1 050 mAh

Käyttölämpötila lämpötilojen 5 °C ja 35 °C väliltä

Paino Noin 325 g

Sauvamoduuli

Ulkoiset mitat
Noin 30 × 31 × 40 mm  
(leveys × korkeus × syvyys)

Käyttölämpötila lämpötilojen 5 °C ja 35 °C väliltä

Paino Noin 15 g

Vaatimustenmukaisuustiedot

Tämän tuotteen valmistaja tai valmistuttaja on  
Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku 
Tokyo, 108-0075 Japan.
Maahantuoja ja jakelija Euroopassa (paitsi Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa) Sony Interactive Entertainment Ireland 
Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.
Kysymykset, jotka koskevat tuotteen 
määräystenmukaisuutta EU:ssa, tulee lähettää valmistajan 
viralliselle edustajalle: Sony Belgium, bijkantoor van Sony 
Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

Ilmoitus yhdenmukaisuudesta  
radio- ja telepäätelaitteita koskevan 
RE-direktiivin kanssa
Sony Interactive Entertainment Inc. vakuuttaa täten,  
että tämä tuote on direktiivin 2014/53/EU oleellisten 
vaatimusten ja direktiivin sitä koskevien muiden  
ehtojen mukainen.
Lisätietoja saa osoitteesta: https://compliance.sony.eu

Tämän tuotteen langaton verkkoyhteystoiminto käyttää 
2,4 GHz:n (Bluetooth®) taajuuksia.
Langattoman yhteyden taajuusalue ja enimmäisteho:
– Bluetooth® 2,4 GHz: alle 10 mW.
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Lisätietoja

Tietoja ohjaimesta
Lisätietoja ja vinkkejä ohjaimen käyttöön on osoitteessa 
playstation.com/controller-help/.

Käyttöopas
Tutustu PS5-konsolin kaikkiin ominaisuuksiin.  
Voit myös lukea tarkemmin ohjaimen toiminnoista  
ja asetusten määrittämisestä.
Valitse PS5-konsolin aloitusnäytöstä Asetukset  > 
Käyttöopas, terveys ja turvallisuus sekä muita tietoja > 
Käyttöopas.

Asiakaspalvelun verkkosivut
Saat käyttöösi verkossa olevat tukitiedot, kuten 
vaiheittaiset vianmääritysoppaat ja usein kysytyt 
kysymykset, siirtymällä osoitteeseen playstation.com/help.

Käyttöjärjestelmä ja laiteohjelmisto
• Ohjaimen laiteohjelmisto on lisensoitu erillisen 

loppukäyttäjän lisenssisopimuksen nojalla. Lisätietoja  
on osoitteessa doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/.

• Päivitä aina PS5-konsolin käyttöjärjestelmä ja ohjaimen 
laiteohjelmisto uusimpaan versioon.

Tekijänoikeus ja tavaramerkit
“ ”, “PlayStation”, “PS5”, “DualSense Edge” ja “PlayStation 
Shapes Logo” ovat Sony Interactive Entertainment Inc:n 
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
“SONY” ja “ ” ovat Sony Group Corporationin 
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

The Bluetooth® word mark and logos are registered 
trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of 
such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under 
license. Other trademarks and trade names are
those of their respective owners. 

Lisätietoja avoimen lähdekoodin ohjelmistoista on 
osoitteessa doc.dl.playstation.net/doc/ps5-oss/.

Kaikki muut tavaramerkit ovat haltijoidensa omaisuutta.
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