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Před použitím

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

 ˎ Vždy aktualizujte svůj systém na nejnovější verzi systémového softwaru.

Bezpečnostní opatření

Bezpečnost

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

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

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

 ˋ Závrať, nevolnost, únava nebo příznaky podobné cestovní nevolnosti

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

 ˎ Produkt je navržen pro ovládání pouze rukama. Držte ovladač oběma rukama.

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

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

Používání a manipulace

 ˎ Při použití ovladače dbejte na tyto body. 

 ˋ Před použitím kolem sebe zajistěte dostatek prostoru.

 ˋ Držte ovladač pevně, aby vám nevyklouzl z rukou a nezpůsobil škody nebo zranění.

 ˋ Při používání ovladače s kabelem USB se ujistěte, že kabel nemůže uhodit žádného 
člověka ani narazit do předmětu; také nevytahujte kabel ze systému PS4™ během hraní.

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

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

 ˎ Nedotýkejte se produktu mokrýma rukama.

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

 ˎ Nepokládejte na produkt těžké předměty.

 ˎ Nedotýkejte se vnitřku konektoru, ani do něj nevkládejte cizorodé předměty.

 ˎ Nikdy nerozebírejte ani neupravujte tento produkt. 
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Ochrana vnějšího povrchu

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

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

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

Podmínky uskladnění

 ˎ Nevystavujte ovladač vysokým teplotám, vysoké vlhkosti ani přímému slunečnímu záření.

 ˎ Nevystavujte produkt prachu, kouři nebo páře.
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Názvy součástí

Pohled ze strany 

Akční tlačítka 

Tlačítko PS

Tlačítko R1**
Pravá páčka / 
tlačítko R3

Levá páčka / tlačítko L3

Tlačítko L2

Tlačítko L1

Koule

Port USB Směrová tlačítka 
(nahoru, dolů,  

doprava, doleva)

Tlačítko R2  
spouště

Tlačítko panelu*

* Pouze kliknutí; ostatní funkce dotykového panelu nejsou dostupné.

** Zaměřovací ovladač PS VR má dvě tlačítka R1 – jedno na každé straně nad tlačítkem R2 
spouště. Díky tomu je možné použít úchop zaměřovacího ovladače PS VR levou či pravou 
rukou, podle vašich preferencí. 
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Pohled ze zadní strany

Tlačítko SHARE

Pravá páčka / tlačítko R3

Směrová tlačítka  
(nahoru, dolů, doprava, doleva)

Tlačítko 
OPTIONS

Levá páčka / tlačítko L3

Tlačítko 

Tlačítko 

Tlačítko  

Tlačítko 



6

Párování ovladače

Ovladač je potřeba spárovat vždy, když jej používáte poprvé nebo na jiném systému PS4™. 

Jakmile bude systém PS4™ zapnutý nebo v režimu odpočinku, připojte ovladač kabelem USB 
a pak stiskněte tlačítko 2 (PS). Váš ovladač se spáruje se systémem a zapne se. Po spárování 
ovladače můžete odpojit kabel USB a používat svůj ovladač bezdrátově.

Nabíjení ovladače

Před hraním zajistěte, aby byl ovladač nabitý a připravený k použití.

Jakmile bude systém PS4™ zapnutý nebo v režimu odpočinku, připojte svůj ovladač 
k systému kabelem USB. 

Chcete-li nabíjet svůj ovladač, když je systém v režimu odpočinku, vyberte v nabídce  
(Settings (Nastavení)) > [Power Saving Settings (Nastavení úspory energie)] > [Set Features 
Available in Rest Mode (Nastavit funkce dostupné v režimu odpočinku)] > [Supply Power to 
USB Ports (Napájení portů USB)] jakoukoli jinou možnost, než je možnost [Off (Vypnuto)].

K systému PS4™

Koule při nabíjení pomalu bliká; jakmile je nabíjení dokončeno, přestane blikat.

Tip
Použijte kabel USB kompatibilní se standardem USB. Některá zařízení nabíjení ovladače 
neumožňují.

Baterie

Upozornění – použití vestavěné baterie: 

 ˋ Součástí tohoto produktu je lithium-iontová nabíjecí baterie.

 ˋ Před používáním tohoto produktu si přečtete veškeré pokyny pro manipulaci a nabíjení 
baterie a dodržujte je. 

 ˋ Při manipulaci s baterií buďte opatrní. Nesprávné použití může vést k požáru 
a popáleninám. 

 ˋ Nesnažte se baterii otevřít, rozbít, zahřívat ani zapalovat. 

 ˋ Nenechávejte baterii nabíjet příliš dlouho, když produkt nepoužíváte. 

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

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

Životnost a doba použití baterie

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

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

 ˎ Výdrž baterie se může lišit v závislosti na podmínkách použití a prostředí.

 ˎ Pokud je úroveň nabití baterie ovladače nízká, na obrazovce se zobrazí upozornění.

Základní použití

Napájení

Stisknutím tlačítka 2 (PS) ovladač zapnete. Ovladač se automaticky vypne, pokud není delší 
dobu používán.

Ovládací prvky

Zaměřovací ovladač PS VR je vybaven téměř všemi ovládacími prvky a funkcemi jako 
bezdrátový ovladač DUALSHOCK®4, upravenými pro použití ve hrách pro systém PS VR.

V uživatelské příručce k systému PlayStation®4 naleznete další informace o základním 
ovládání tlačítek.
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Doporučený úchop

Poznámka
Držte ovladač oběma rukama. Na obrázku je zobrazen klasický úchop pravou rukou. Pokud 
jste leváci, jednoduše uchopte ovladač opačným způsobem.

Herní oblast

Soupravu PS VR a ovladač používejte pouze v herní oblasti. Výška herní oblasti závisí na 
rozsahu snímaném kamerou PlayStation®Camera. Další informace o herní oblasti naleznete 
v dokumentaci soupravy PS VR.

Sledování

Kamera PlayStation®Camera sleduje kouli na ovladači pro hraní v systému PS VR. Při hraní 
zajistěte, aby mezi kamerou a koulí nebyly žádné překážky.

Technické údaje

Napájení 5 V DC, 800 mA

Typ baterie Vestavěná nabíjecí lithium-iontová

Napětí 3,65 V DC

Kapacita baterie 1 000 mAh

Provozní teplota 5–35 °C

Hmotnost Přibližně 490 g

Země výroby Čína

Design a technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.
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ZÁRUKA

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

Tento produkt byl vyroben pro společnost Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 
10 Great Marlborough Street, Londýn, W1F 7LP, Spojené království.

Import do Evropy a distribuci zajišťuje společnost Sony Interactive Entertainment Europe 
Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn, W1F 7LP, Spojené království.

Autorizovaný zástupce pro vydávání a dodržování Prohlášení o shodě je společnost Sony 
Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, 
Spojene kralovstvi.

Pro zákazníky v Evropě a Turecku.

Směrnice RE prohlášení „Informal DoC“
Sony Interactive Entertainment Inc. tímto prohlašuje, že tento produkt je ve shodě se 
základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Podrobnosti 
lze získat na následující URL: eu.playstation.com/support

Frekvence, které využívají bezdrátové síťové funkce tohoto produktu, jsou v rozsahu 2,4 GHz 
(Bluetooth®).
Bezdrátové frekvenční pásmo a maximální výstupní výkon:
– Bluetooth® 2,4 GHz: méně než 2,5 mW

Pokud uvidíte jakýkoliv z těchto symbolů na jakémkoliv z našich elektrických produktů, 
bateriích nebo jejich obalech, znamená to, že příslušný elektrický produkt nebo baterie by 
neměly být v Evropě a Turecku likvidovány jako obecný domácí odpad. Aby bylo možné 
zajistit správné nakládání s odpadem, provádějte laskavě jejich likvidaci přes autorizované 
sběrné místo v souladu s veškerými platnými místními právními předpisy a požadavky. 
Elektrické produkty a baterie můžete také nechat zlikvidovat zdarma prodejcem při zakoupení 
nového produktu stejného typu. V zemích EU je možné, že větší prodejci budou přijímat malé 
elektronické produkty k likvidaci zdarma. Obraťte se na místního prodejce, který vám 
poskytne informace o dostupnosti této služby pro různé produkty. Budete-li tento postup 
respektovat, pomůžete tím chránit přírodní zdroje a zlepšovat standardy ochrany životního 
prostředí v souvislosti se zpracováním a likvidací elektrických odpadů.
Tento symbol může být použit na bateriích v kombinaci s dalšími chemickými symboly. 
Chemické symboly pro rtuť (Hg) či olovo (Pb) budou uvedeny, pokud baterie obsahuje více 
než 0,0005 % rtuti nebo více než 0,004 % olova.
Tento produkt obsahuje baterii, která je trvale do něj zabudovaná z důvodů bezpečnosti, 
výkonu nebo integrity dat. Baterii by nemělo být nutné vyměňovat po dobu životnosti 
produktu a její odstranění by mělo být provedeno pouze vyškoleným servisním personálem. 
Abyste zajistili správnou likvidaci baterie, zlikvidujte tento produkt jako elektrický odpad.

http://eu.playstation.com/support


„ ”, „PlayStation”, „DUALSHOCK” a „ ” jsou registrovanými ochrannými známkami 
nebo ochrannými známkami společnosti Sony Interactive Entertainment Inc.  
„ ” je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Sony 
Corporation.

© 2017 Sony Interactive Entertainment Europe Limited. All rights reserved.
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