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Безжичен контролер DualSense™
Ръководство за ползване
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Преди употреба
 ˎ Прочетете внимателно това ръководство и всички ръководства за съвместим хардуер. 
Запазете инструкциите за бъдещи справки.

 ˎ Винаги актуализирайте софтуера на системата на конзолата PlayStation®5 и софтуера  
на устройството на безжичния контролер до най-новата версия.

Предупреждения
Използване на слушалки
Трайната загуба на слух може да възникне, ако слушалките (не са включени) се използват  
с висока сила на звука. Настройте силата на звука на безопасно ниво. С времето все 
по-силният звук може да започне да звучи нормално, но всъщност да уврежда слуха  
ви. Ако изпитате шум в ушите или какъвто и да било дискомфорт в ушите си или заглушен 
говор, спрете да слушате и прегледайте слуха си. Колкото по-силен е звукът, толкова 
по-скоро е възможно той да се отрази на слуха ви.

Съхранение на литиево-йонни батерии
Не работете с повредени или течащи литиево-йонни батерии. Ако вътрешната течност  
на батерията изтича, незабавно спрете да използвате продукта и се свържете със служба  
за техническа поддръжка за помощ. Ако течността попадне върху вашите дрехи, кожа или 
в очите, незабавно измийте засегнатата област с чиста вода и се консултирайте с лекаря  
си. Течността от батерията може да предизвика слепота.

Радиовълни
Радиовълните може да окажат въздействие върху електронното оборудване или 
медицинските устройства (например пейсмейкъри), което може да предизвика 
неправилната им работа и евентуално причиняване на телесна повреда. Ако използвате 
пейсмейкър или друго медицинско устройство, консултирайте се с вашия лекар или 
производителя на медицинското устройство, преди да използвате опцията за безжична 
мрежа (Bluetooth® или WLAN). Не използвайте опцията за безжична мрежа на следните 
места: Места, където е забранено използването на безжични мрежи, като например 
болници. Спазвайте правилата на медицинските заведения, когато използвате конзолата 
на тяхна територия. Места в близост до противопожарни аларми, автоматични врати  
и други видове автоматизирано оборудване.

Магнити
Този продукт включва магнити, които може да повлияят на функцията на 
пейсмейкъри, дефибрилатори и програмируеми шунтиращи клапани или други 
медицински изделия. Не поставяйте този продукт близо до такива медицински 
изделия или лица, които ги използват. В случай че използвате такива медицински 
изделия, трябва да се консултирате с лекаря си, преди да използвате този продукт.
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Предпазни мерки
Безопасност
Този продукт е проектиран с най-висока степен на безопасност. Все пак всеки електрически 
уред, който не се използва правилно, има вероятност да причини пожар, токов удар или 
физическо нараняване. За да осигурите безпроблемна работа, изпълнете посочените 
по-долу насоки.

Спазвайте всички предупреждения, предпазни мерки и инструкции. Ако не сте сигурни 
относно каквато и да е информация в това ръководство, свържете се с подходящия екип  
на PlayStation® за обслужване на клиенти, информация за който можете да откриете  
в гаранционната брошура.

 ˎ Прекратете употребата и откачете незабавно всички кабели, ако уредът се държи  
по необичаен начин, издава необичайни звуци или миризми, или се нагрява твърде 
много при докосване. 

 ˎ Избягвайте да играете при умора или нужда от сън.

Използване на вибрацията на безжичния контролер
 ˎ Ако безжичният контролер  поставен на равна повърхност, вибрацията му по време  
на игра може да доведе до неговото падане, което да доведе до неправилната му работа 
или до нараняване.

 ˎ Не използвайте функцията „ефект на спусък“ или вибрация , ако имате заболяване или 
травма на костите, ставите или мускулатурата на ръцете или китките си. Ако имате 
заболяване или нараняване, не играйте игри с тези функции чрез контролера, освен  
ако не сте задали тези функции на Off („Изключено“). За да активирате или деактивирате 
функциите, изберете Settings (Настройки)  > Accessories (Аксесоари) от началния екран 
на конзолата PS5™.console.

Нараняване на малки деца
Пазете този продукт далеч от малки деца. Малките деца е възможно да погълнат дребни 
части или да увият кабели около себе си, което може да доведе до наранявания, злополуки 
или неправилна работа.

Сила на звука
 ˎ За да защитите слуха си: Ограничете времето, през което използвате слушалките  
с усилен звук.

 ˎ Избягвайте повишаване на силата на звука, за да заглушите околните шумове.

 ˎ Намалете звука, ако не можете да чувате хората, които говорят около вас.

Употреба и съхранение

Почивки
 ˎ Избягвайте продължителното използване на конзолата. Правете 15-минутна почивка  
на всеки час игра.

 ˎ Избягвайте да играете при умора или нужда от сън.

 ˎ Спрете да използвате конзолата незабавно, ако започнете да изпитвате умора или 
усетите дискомфорт или болка в дланите или ръцете, докато използвате контролера.  
Ако състоянието продължи се консултирайте с лекар.
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 ˎ Ако срещнете някой от посочените по-долу проблеми, прекратете употребата  
на конзолата незабавно. Ако симптомите не отшумят, консултирайте се с лекар.

 — Замаяност, гадене, умора или симптоми, подобни на морска болест

 — Дискомфорт или болка в части от тялото, като очи, уши, китки или ръце

Статичен шок
При използване на слушалки в условия на особено сух въздух в възможно понякога  
да усещате слаб и кратък разряд на (статично) електричество на ушите си. Това е резултат 
от натрупването на електричество в тялото и не е повреда по слушалките.

Сензор за движение
Когато използвате функцията на сензора за движение на безжичния контролер, бъдете 
внимателни за следното: Ако контролерът удари човек или предмет, това може да причини 
случайно нараняване или повреда.

 ˎ Преди да използвате функцията на сензора за движение, проверете дали имате 
достатъчно пространство, за да се движите.

 ˎ Хванете здраво безжичния контролер, за да предотвратите изплъзването му от захвата  
ви и да причините повреда или нараняване.

 ˎ Ако използвате безжичен контролер, който е свързан към конзолата PS5 с USB кабел, 
проверете дали има достатъчно място за кабела, така че кабелът да не удари човек  
или предмет.

Светлинна лента 
Не се взирайте в светлинната лента върху контролера, когато мига. Ако изпитате 
дискомфорт или болка някъде по тялото си в резултат на светлинна стимулация, 
прекратете употребата незабавно.

Поставяне и работа
 ˎ Не поставяйте продукта на нестабилни, наклонени или подложени на вибрации 
повърхности.

 ˎ Не поставяйте продукта на пода или на места, където някой може да се препъне  
или падне.

 ˎ Не позволявайте течности или малки частици да попадат в продукта.

 ˎ Не докосвайте продукта с мокри ръце.

 ˎ Не докосвайте продукта, докато по него тече ток.

 ˎ Не хвърляйте и не изпускайте продукта, и не го излагайте на силен физически удар.

 ˎ Не стойте върху продукта или не поставяйте обекти върху него.

 ˎ Не докосвайте портовете и не поставяйте чужди предмети в продукта.

 ˎ Ако по конекторите има прах или други замърсявания, преди свързване ги премахнете 
със суха кърпа.

 ˎ Никога не разглобявайте и не модифицирайте продукта.

 ˎ Продуктът и частите му са изработени от метал и пластмасови материали.  
При изхвърляне на продукта следвайте местните регламенти за правилното изхвърляне 
на такива материали.
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Почистване
Спазвайте инструкциите по-долу, за да предпазите външната част на продукта  
от влошаване или обезцветяване.

 ˎ Забършете с мека и суха кърпа.

 ˎ Не използвайте инсектициди или други летливи вещества.

 ˎ Не оставяйте продължително време никакви гумени или винилови материали  
от външната страна на продукта.

 ˎ Не използвайте разтворители или други химикали. Не трийте с химично третирана  
кърпа за почистване.

Условия на съхранение
 ˎ Не излагайте продукта на висока температура, висока влажност или пряка слънчева 
светлина по време на работа, транспортиране или съхранение.

 ˎ Не оставяйте продукта в автомобил със затворени прозорци, особено в горещо време.

 ˎ Не излагайте продукта на прах, дим или пара.
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Имена на хардуерни части
Предна част

A B D EC C F G

H

J IKLN M

A ) Бутони за придвижване

B ) Бутон  (създаване)

C ) Светлинна лента

D ) Тъчпад/тъчпад бутон

E ) Индикатор на играча

F ) Бутон  (опции)

G ) Бутони за действие 
Бутон  / бутон  / бутон  / бутон  

H ) Десен стик/бутон R3

I ) Високоговорител

J ) Бутон  (PS)

K ) Букса за слушалки

L ) Микрофон

M ) Бутон  (без звук)

N ) Ляв стик/бутон L3
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Горна част

EDCBA

A ) Бутон R1

B ) Бутон R2

C ) USB порт

D ) Бутон L1

E ) Бутон L2

Сдвояване на контролера
Първият път, в който използвате контролера, ще трябва да го сдвоите с вашата  
конзола PS5. 

1 Включете конзолата си.

2 Свържете контролера към конзолата чрез USB кабела,  
предоставен с  конзолата.

3 Натиснете бутон  (PS). 

Контролерът се включва. След като светлинната лента премигне, индикаторът  
на играча светва. 

Зареждане на контролера
Използвайте USB кабела, предоставен с конзолата, за да свържете контролера към 
конзолата PS5, когато конзолата е включена или е в режим почивка. Докато сте в режим 
почивка, светлинната лента на контролера премигва бавно в оранжево. Когато 
зареждането завърши, светлинната лента угасва.

Съвети

 ˎ За да заредите контролера, докато конзолата ви е в режим почивка, първо трябва  
да включите тази функция. За подробности прегледайте ръководството за потребителя 
на PS5.

 ˎ Можете също така да заредите контролера, като свържете USB кабела си с компютър  
или друго USB устройство. Използвайте USB кабел, който отговаря на USB стандарта. 
Може да не успеете да заредите контролера на някои устройства.
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Батерия
Внимание – използване на вградената батерия: 

 — Този продукт съдържа литиево-йонна презареждаща се батерия.

 — Преди да използвате този продукт, прочетете всички инструкции за работа  
и зареждане на батерията и ги следвайте внимателно. 

 — Бъдете изключително внимателни при работа с батерията. Неправилното използване 
може да доведе до пожар или изгаряния. 

 — Никога не се опитвайте да отваряте, смачквате, загрявате или изгаряте батерията. 

 — Не оставяйте батерията да се зарежда за продължително време,  
когато не използвате продукта. 

 — Винаги изхвърляйте използваните батерии в съответствие с местните закони  
или изисквания.

Живот и издръжливост на батерията
 ˎ Батерията има ограничен живот. Издръжливостта на заредената батерия постепенно 
намалява с многократната употреба и възрастта. Животът на батерията също се 
различава в зависимост от начина на съхранение, състоянието на употреба, условията  
и други фактори.

 ˎ Зареждайте на място, където температурата е в диапазона между 10 °C - 30 °C. 
Зареждането може да не е достатъчно ефективно, когато се извършва в други условия.

 ˎ Издръжливостта на батерията може да варира в зависимост от условията на използване 
и факторите на околната среда.

Когато не се използва
Когато контролерът не се използва за продължителен период от време, се препоръчва  
да го зареждате напълно поне веднъж годишно, за да поддържате функционалността му.
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Спецификации
Дизайнът и спецификациите могат да се променят без предизвестие. В зависимост  
от използваната версия на софтуера, конзолата PS5 може да работи различно от описаното  
в това ръководство.

Номинална входяща мощност 5 V ⎓ 1 500 mA

Тип батерия Вградена акумулаторна литиево- йонна 
батерия

Напрежение 3,65 V ⎓

Капацитет на батерията 1 560 mAh

Работна температура 5 °C до 35 °C

Маса Прибл. 280 g

Държава на производство Китай
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ГАРАНЦИЯ
Този продукт е с осигурено гаранционно обслужване от производителя за период  
от 12 месеца от датата на покупка. За пълна информация, моля, разгледайте гаранцията, 
предоставена в PS5 пакета.

Този продукт е произведен от или от името на Sony Interactive Entertainment Inc.,  
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония.
Внася се и се разпространява в Европа от Sony Interactive Entertainment Europe Limited,  
10 Great Marlborough Street, Лондон, W1F 7LP, Великобритания.
Упълномощеният представител за издаване и запазване на Декларации за съответствие 
е Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Белгия.

За потребители в Европа и Турция.
Декларация за съответсвие с изискванията на Директива RE (неофициален 
документ)
С настоящото Sony Interactive Entertainment Inc. декларира, че този продукт  
е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби  
на Директива 2014/53/EC. За повече подробности, моля, посетете следната Интернет 
страницата: https://www.compliance.sony.eu/

Честотите, използвани за функцията за безжична мрежа, на този продукт са обхватите  
2,4 GHz (Bluetooth®).

Диапазон на честота при безжична мрежа и максимална изходна мощност: 
– Bluetooth® 2,4 GHz: по-малко от 10 mW.

Когато видите този символ върху някой от нашите електрически продукти, техните батерии 
или опаковки, това сочи, че съответният електрически продукт или батерия не трябва да  
се изхвърля с общите отпадъци в границите на ЕС, Турция или дружи държави със системи 
за разделно събиране на отпадъците. За да осигурите правилна обработка на продукта  
и батерията като отпадък, моля да ги изхвърлите посредством упълномощено съоръжение 
за събиране в съответствие с приложимите местни закони или изисквания. Отпадъчните 
електрически уреди и батерии могат също да се изхвърлят безплатно чрез търговците  
на дребно при покупка на нови продукти от същия тип. Освен това, в страните от ЕС 
по-големите търговци е възможно да приемат малки отпадъчни електронни устройства 
безплатно. Моля, попитайте местния си търговец дали тази услуга е налице за продуктите, 
които желаете да изхвърлите. Правейки това, вие ще спомогнете за опазването  
на природните ресурси и спазването на стандартите на защитата на околната среда  
при третиране и депониране на отпадъци от електрически устройства.
Този символ може да се поставя върху батериите в комбинация с допълнителни химически 
символи. Химическият символ на оловото (Pb) се посочва, ако батерията съдържа повече  
от 0,004% олово.
Този продукт съдържа батерия, която е вградена от съображения за безопасност, 
ефективност и защита на данните. Не е необходимо батерията да се заменя през  
полезния живот на продукта, а ако се наложи, тя трябва да се свали от квалифициран 
сервизен персонал. За да осигурите правилна обработка на батерията, моля изхвърлете  
я като отпадък от електрическо оборудване.
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