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DualSense™ vezeték nélküli vezérlő
Használati útmutató
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Használat előtt
 ˎ Figyelmesen olvasd el az útmutatót és a kompatibilis hardverek útmutatóit. Őrizd meg  
az útmutatókat, hogy később is belelapozhass.

 ˎ Mindig frissítsd PlayStation®5 rendszerszoftveredet és a vezeték nélküli vezérlő eszközszoftverét 
a legújabb verzióra.

Figyelmeztetés
Headsetek és fejhallgatók használata
Ha nagy hangerővel használjuk a headsetet vagy a fejhallgatót (nem tartozékok), maradandó 
halláskárosodást szenvedhetünk. Állítsd a hangerőt biztonságos szintre. Idővel az egyre 
hangosabb hang normálisnak tűnhet, de valójában kárt tehet a hallásunkban. Ha cseng a füled, 
kellemetlen érzést észlelsz a füledben vagy tompa a beszéded, hagyd abba a headset/fejhallgató 
használatát, és vizsgáltasd meg a hallásodat. Minél nagyobb a hangerő, annál hamarabb 
befolyásolhatja a hallásodat.

Lítiumion-akkumulátorok kezelése
Ne fogd meg a sérült vagy szivárgó lítiumion-akkumulátorokat. A belső akkumulátorfolyadék 
szivárgásakor ne használd tovább az eszközt, és fordulj a műszaki támogatási csoport 
munkatársaihoz. Ha a folyadék az öltözetedre, bőrödre vagy szemedbe kerülne, késlekedés nélkül 
öblítsd ki/át az érintett területet, és fordulj orvoshoz. Az akkumulátorfolyadék vakságot okozhat.

Rádióhullámok
A rádióhullámok zavarhatják az elektronikus eszközök vagy az orvostechnikai eszközök (például 
szívritmus-szabályozók) működését, ami működési zavarokhoz, illetve adott esetben sérülésekhez 
vezethet. Ha szívritmus-szabályozót vagy más orvostechnikai eszközt viselsz, akkor a vezeték 
nélküli hálózati funkció (Bluetooth® vagy vezeték nélküli helyi hálózat) használata előtt érdeklődj 
orvosodnál vagy orvostechnikai eszközöd gyártójánál. Ne használd a vezeték nélküli hálózati 
funkciót a következő helyeken: Olyan helyeken, ahol a vezeték nélküli hálózat használata nem 
megengedett, például kórházakban. Tartsd be azoknak az egészségügyi intézményeknek  
az előírásait, amelyek létesítményeiben a konzolt használod. Tűzjelzők, automatikus ajtók  
és egyéb automatikus berendezések környezete.

Mágnesek
A termék mágneseket tartalmaz, amelyek megzavarhatják a pacemakerek,  
defibrillátorok és programozható shunt szelepek vagy egyéb orvosi eszközök 
működését. Ne helyezze a terméket ilyen orvosi eszközök vagy ezeket használó  
személy közelébe. Amennyiben ilyen orvosi eszközöket használ, konzultáljon 
kezelőorvosával a termék használata előtt.

Elővigyázatossági intézkedések
Biztonság
A terméket a biztonság maximális szem előtt tartásával fejlesztették ki. Nem megfelelő használat 
esetén azonban – mint minden elektromos készülék – tüzet, áramütést vagy személyi sérülést 
okozhat. A balesetmentes használat érdekében tartsd be az itt felsorolt irányelveket:
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Tartsd be az összes figyelmeztetést, óvintézkedést és utasítást. Ha bármilyen kérdésed van  
az útmutatóban közölt információkkal kapcsolatban, lépj kapcsolatba a helyi PlayStation® 
telefonos ügyfélszolgálattal, amelynek elérhetősége a garanciafüzetben található.

 ˎ Haladéktalanul hagyd abba a termék használatát és válaszd le az összes vezetéket, ha az eszköz 
rendellenesen működik, szokatlan hangot vagy szagot bocsát ki, illetve érintése túl forró. 

 ˎ Ne használd a konzolt, ha fáradt vagy, vagy alvásra van szükséged.

A vezeték nélküli vezérlő rezgés funkciójának használata
 ˎ Ha a vezeték nélküli vezérlő vízszintes felületen van elhelyezve, a vezeték nélküli vezérlő rezgése 
játék közben annak leeséséhez vezethet, ami sérülést vagy hibás működést okozhat.

 ˎ Ne használd a rezgés vagy a ravaszhatás funkciót, ha karod vagy kézfejed csontozatában, 
ízületeidben vagy izomzatodban bármilyen jellegű betegséged vagy sérülésed van.  
Ha bármely betegséged vagy sérülésed van, csak akkor játssz a vezérlő ezen funkcióival,  
ha előzőleg „Ki” helyzetűre állítottad őket. A funkciók engedélyezéséhez és letiltásához nyisd 
meg a PS5™ konzol kezdőképernyőjéről elérhető Beállítások  > Kiegészítő eszközök menüt.

Kisgyermekek sérülése
A terméket tartsuk távol kisgyermekektől. Előfordulhat, hogy a kisebb gyermekek lenyelik  
az alkatrészeket vagy maguk köré tekerik a vezetékeket, ami személyi sérülést, balesetet vagy  
az eszköz működési hibáját okozhatja.

Hangerőszint
 ˎ A halláskárosodás megelőzése érdekében: csak rövid ideig hallgasd nagy hangerővel  
a headsetet vagy a fejhallgatót.

 ˎ Ne növeld a hangerőt a környezeti zaj kizárására.

 ˎ Csökkentsd a hangerőt, ha nem hallod a közelben tartózkodók beszédét.

Használat és kezelés

Szünetek
 ˎ Ne használd a konzolt túl hosszú ideig. Egy órányi játék után mindig tarts 15 perc szünetet.

 ˎ Ne használd a konzolt, ha fáradt vagy, vagy alvásra van szükséged.

 ˎ Azonnal hagyd abba a konzol használatát, ha kezded fáradtnak érezni magad, vagy kellemetlen 
érzést vagy fájdalmat észlelsz a karodban vagy kézfejedben a vezeték nélküli vezérlő használata 
közben. Ha továbbra is fennáll ez az állapot, fordulj orvoshoz.

 ˎ Ha az alábbi egészségügyi problémák bármelyikét észleled, azonnal hagyd abba a konzol 
használatát. Ha továbbra is fennállnak a tünetek, fordulj orvoshoz.

 — A tengeribetegséghez hasonló szédülés, hányinger, vagy fáradtság

 — Kényelmetlenség- vagy fájdalomérzés egy testrésznél, pl. szem, fül, kéz, kar

Statikus áramütés
A headset vagy a fejhallgató különösen száraz levegőjű környezetben való használatakor gyors  
és enyhe (elektrosztatikus) áramütést tapasztalhatsz a füleden. Ez a testben felhalmozódott 
statikus elektromosság eredménye, nem pedig a headset vagy fejhallgató hibás  
működése okozza.
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Mozgásérzékelő
A vezeték nélküli vezérlő mozgásérzékelő funkciójának használata közben ügyelj a következőkre. 
Ha a vezérlő személynek vagy tárgynak ütközik, az sérülést vagy kárt okozhat.

 ˎ A mozgásérzékelő-funkció használata előtt győződj meg róla, hogy van elegendő mozgástér  
a vezérlő körül.

 ˎ Markold meg erősen a vezeték nélküli vezérlőt, hogy ne tudjon kicsúszni a kezedből,  
és ne tudjon kárt vagy sérülést okozni.

 ˎ Ha a PS5 konzolhoz USB-kábellel csatlakoztatva használsz vezeték nélküli vezérlőt, gondoskodj 
róla, hogy elegendő hely álljon rendelkezésre a kábel elhelyezéséhez, nehogy személyeknek 
vagy tárgyaknak ütközzön.

Fénysáv
Ne nézz meredten a fénysávra a vezérlőn, ha az villog. Ha a fénystimuláció miatt kellemetlen 
érzést vagy fájdalmat észlelsz bárhol a testeden vagy a testedben, azonnal hagyd abba  
a termék használatát.

Elhelyezés és kezelés
 ˎ Ne helyezze a terméket instabil, ferde, vagy rázkódásnak kitett felületre.

 ˎ Ne tedd a terméket a földre, vagy olyan helyre, ahol valaki áteshet rajta.

 ˎ Folyadék és apró szilárd tárgyak ne kerüljenek a termék belsejébe. 

 ˎ Ne érj hozzá a termékhez nedves kézzel.

 ˎ Ne érintsd meg a terméket villámlással járó vihar közben.

 ˎ Ne dobáld a terméket, és vigyázz, hogy ne essen le, illetve, hogy ne érje erős külső behatás.

 ˎ Ne állj a termékre és ne helyezz rá tárgyakat.

 ˎ Ne érintsd meg az aljzatokat, és ne dugj idegen tárgyakat a termékbe.

 ˎ Amennyiben por vagy más tárgy van a csatlakozón, a csatlakoztatás előtt töröld át egy  
száraz kendővel.

 ˎ A terméket ne szereld szét, és ne módosítsd.

 ˎ A termék és alkatrészei fémből és műanyagból készültek. A termék leselejtezésekor kövesd  
az adott anyagok leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.
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Tisztítás
Az alábbi utasítások követésével elkerülhetjük a termék külső burkolatának károsodását  
és elszíneződését.

 ˎ Puha, száraz kendővel töröljük át.

 ˎ Ne használj rovarirtót vagy más illékony anyagot.

 ˎ Ne tárolj a termék külső felületén huzamosabb ideig gumi vagy PVC tárgyakat.

 ˎ A tisztításhoz ne használj oldószert vagy más vegyszert. Ne töröld le a terméket  
vegyszerrel kezelt törlőkendővel.

Tárolási feltételek
 ˎ A használat, szállítás és tárolás közben ne tedd ki a terméket magas hőmérsékletnek,  
magas páratartalomnak vagy közvetlen napfénynek.

 ˎ Ne hagyd a terméket zárt autóban, különösen meleg időben.

 ˎ Ne tedd ki a terméket pornak, füstnek vagy gőznek.
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Hardverösszetevők megnevezése
Elülső rész

A B D EC C F G

H

J IKLN M

A ) Iránygombok

B )  (létrehozás) gomb

C ) Fénysáv

D ) Érintőpanel/érintőpanel gomb

E ) Játékosjelző

F )  (opciók) gomb

G ) Műveletgombok 
 gomb/  gomb/  gomb/  gomb

H ) Jobb kar/R3 gomb

I ) Hangszóró

J )  (PS) gomb

K ) Headset csatlakozója

L ) Mikrofon

M )  (némítás) gomb

N ) Bal kar/L3 gomb
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Felső rész

EDCBA

A ) R1 gomb

B ) R2 gomb

C ) USB-aljzat

D ) L1 gomb

E ) L2 gomb

A vezérlő párosítása
Első használatkor párosítanod kell a vezérlőt és a PS5 konzolt. 

1 Kapcsold be a konzolodat. 

2 Csatlakoztasd a vezérlőt a konzolodhoz a  konzolhoz mellékelt  
USB-kábel segítségével.

3 Nyomd meg a  (PS) gombot. 

A vezérlő bekapcsol. Miután a fénysáv villog, a játékosjelző is világítani fog. 

Töltsd fel a vezérlőt
Miután a konzolodat bekapcsoltad vagy pihenő üzemmódba állítottad, a konzolhoz mellékelt 
USB-kábel segítségével csatlakoztasd a vezérlőt a PS5 konzolodhoz. Ha a konzolod pihenő 
üzemmódban van, a vezérlőd fénysávja narancssárgán villog. Ha a feltöltés befejeződött,  
a fénysáv kialszik.

Tippek

 ˎ Ahhoz, hogy a vezérlőt akkor is tölthesd, mikor a konzol pihenő üzemmódban van, először 
engedélyezned kell ezt a funkciót. Részletekért lásd a PS5 Felhasználói útmutatóját.

 ˎ A vezérlőt az USB-kábel számítógéphez vagy más USB-eszközhöz való csatlakoztatásával  
is töltheted. Használj az USB szabványnak megfelelő USB-kábelt. Előfordulhat, hogy egyes 
eszközökön nem lehetséges a vezérlő töltése.
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Akkumulátor
Figyelmeztetés – a beépített akkumulátor használata:

 — A termék újratölthető lítium-ion akkumulátort tartalmaz.

 — A termék használata előtt olvasd el az akkumulátor kezelésére és töltésére vonatkozó  
összes utasítást, és körültekintően tartsd be őket. 

 — Különösen ügyelj az akkumulátor kezelésére. A helytelen használat tüzet és égési sérüléseket 
okozhat. 

 — Az akkumulátort soha ne próbáld meg kinyitni, bezúzni vagy elégetni. 

 — Ne hagyd az akkumulátort hosszú ideig tölteni, amikor a termék nincs használatban. 

 — Az elhasznált akkumulátoroktól mindig a helyi törvényeknek és jogszabályoknak  
megfelelően szabadulj meg.

Az akkumulátor élettartama és üzemideje
 ˎ Az akkumulátor élettartama véges. Az akkumulátor üzemideje idővel és az ismételt használat 
során fokozatosan csökken. Az akkumulátor élettartama a tárolási módszertől, a használat 
módjától, a környezeti és más tényezőktől függően is változik.

 ˎ Az eszköz töltését olyan helyen végezzük, ahol a környezeti hőmérséklet 10 °C és 30 °C között 
van. Egyéb feltételek mellett lehetséges, hogy a töltés nem elég hatékony.

 ˎ Az akkumulátor üzemideje a használati feltételek és a környezeti tényezők függvényében  
eltérő lehet.

Használaton kívül
Ha a vezérlőt huzamosabb ideig nem használod, akkor működőképességének megőrzése 
érdekében ajánlatos legalább évente egyszer teljesen feltölteni.
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Termékjellemzők
A kialakítás és a specifikációk értesítés nélkül megváltozhatnak. A használatban lévő 
szoftververziótól függően előfordulhat, hogy a PS5 konzol a jelen útmutatóban közölt  
információktól eltérően működik.

Névleges bemenő teljesítmény 5 V ⎓ 1 500 mA

Akkumulátor típusa Beépített, újratölthető lítium-ionos akkumulátor

Feszültség 3,65 V ⎓

Akkumulátor kapacitása 1 560 mAh

Üzemi hőmérséklet 5 °C-tól 35 °C-ig

Tömeg Kb. 280 g

Gyártó ország Kína
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GARANCIANYILATKOZAT
A termékre a vásárlástól számított 12 hónapos gyártói garancia vonatkozik. További részletekért 
tekintsd át a PS5 csomagolásában található garancialevelet.

A termék gyártója a Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,  
108-0075 Japán vagy annak megbízottja.
Európába importálja és forgalmazza: Sony Interactive Entertainment Europe Limited,  
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Egyesült Királyság.
A Megfelelőségi nyilatkozat kiadásának és birtoklásának meghatalmazott képviselője  
a Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.

Az európai és török vásárlók részére.
RE irányelv „nem hivatalos DoC”-nyilatkozat
A Sony Interactive Entertainment Inc. kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 2014/53/EU irányelv 
követelményeinek és vonatkozó rendelkezéseinek.  
További információkat a következő weboldalon találhatsz: https://www.compliance.sony.eu/

A termék vezeték nélküli hálózati funkciója 2,4 GHz-es (Bluetooth®) tartományt használ.  
Vezeték nélküli frekvenciasáv és maximális kimenő teljesítmény: 
– GHz-es Bluetooth®: legfeljebb 10 mW.

Ha ezen jelek valamelyikét látod bármely elektromos termékünkön, akkumulátorunkon vagy azok 
csomagolásán, az azt jelenti, hogy az adott elektromos eszközt vagy akkumulátort nem szabad 
háztartási hulladékként kezelni az EU, Törökország, illetve más olyan országok területén, ahol 
rendelkezésre áll az elkülönített gyűjtés lehetősége. A megfelelő hulladékkezelés érdekében 
hivatalos gyűjtőhelyen keresztül, az alkalmazandó jogszabályoknak vagy követelményeknek 
megfelelően szabadulj meg tőlük. Azonos típusú termékek vásárlása esetén a hulladék 
elektromos eszközöktől és akkumulátoroktól is ingyenesen szabadulhatsz meg a viszonteladókon 
keresztül. Az EU országaiban a nagyobb viszonteladók ráadásul a kisebb hulladék elektromos 
eszközöket is ingyenesen beveszik. Azzal kapcsolatban, hogy a szolgáltatás elérhető-e az általad 
eldobni kívánt termék esetében, érdeklődj a helyi viszonteladónál. Ha így teszel, elősegíted  
a természeti kincsek megóvását és az elektronikus eszközökre vonatkozó környezetvédelmi 
tevékenységek színvonalának javulását.
Ez a szimbólum az elemeken vagy akkumulátorokon szerepelhet további kémiai jelölésekkel  
együtt. Az ólom vegyjele (Pb) akkor van feltüntetve, ha az elem vagy akkumulátor több mint  
0,004% ólmot tartalmaz.
Ez a termék tartalmaz egy akkumulátort, amely biztonsági, teljesítmény- és adatintegritási 
okokból fixen rögzített. Az akkumulátort nem szükséges kicserélni a termék élettartama alatt,  
és csak képzett szervizszakember szerelheti ki. Az akkumulátor megfelelő ártalmatlanítása 
érdekében a terméket elektronikus hulladékként kell kezelni.
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