
Controle sem fio DualSense™

Manual de instruções

 ˎ Ao usar fones de ouvido ou headsets quando o ar está muito seco, você pode sentir 
pequenos choques elétricos nas orelhas. Isso é resultado de eletricidade estática 
acumulada no corpo, não se tratando de mau funcionamento dos fones de ouvido  
ou headsets.

 ˎ Se começar a se sentir cansado ou sentir desconforto ou dor nas mãos ou nos braços 
durante o uso, interrompa o uso do produto imediatamente. Se a condição persistir, 
busque orientação médica.

 ˎ Não use as funções de vibração ou de efeito gatilho se tiver algum dano ou doença nos 
ossos, ligamentos ou músculos das mãos ou braços. Caso enfrente alguma das condições 
mencionadas, não jogue títulos que utilizem esses recursos usando o controle, a menos 
que tenha desativado essas funções. Para ativar ou desativar esses recursos, selecione 
Configurações  > Acessórios na tela principal do console PlayStation®5.

 ˎ Evite o uso prolongado do produto. Faça intervalos a cada 30 minutos de uso.
 ˎ Se o controle sem fio estiver sobre uma superfície plana a vibração do controle  
sem fio durante o jogo pode causar a queda do produto, resultando em ferimentos  
ou mau funcionamento.

 ˎ Não utilize o produto em superfícies instáveis, inclinadas ou propensas a vibrações.
 ˎ Evite olhar diretamente para a barra de luz do controle quando ela estiver piscando. 
Interrompa o uso do controle imediatamente caso sinta desconforto ou dor em qualquer 
região do corpo.

 ˎ Não pise ou coloque objetos sobre o produto.
 ˎ Não arremesse ou derrube o produto, nem o exponha a choque físico intenso.
 ˎ Nunca desmonte ou modifique o produto.
 ˎ Não toque os conectores ou insira qualquer objeto estranho no produto.
 ˎ Não deixe que o produto entre em contato com líquidos.
 ˎ Não toque no produto com as mãos molhadas.
 ˎ Se perceber a presença de poeira ou objetos estranhos nos conectores, use um pano  
seco e macio para limpá-los antes de conectar.

 ˎ Ao usar a função de sensor de movimento, tenha cuidado com os seguintes pontos.  
Se o controle atingir alguém ou algum objeto, pode ocasionar acidente, dano ou lesão.
 – Antes de usar a função de sensor de movimento, garanta espaço suficiente para  
se movimentar.

 – Segure com firmeza o controle sem fio a fim de evitar que ele escape de suas mãos  
e cause danos ou lesões.

 – Se estiver usando um controle conectado ao console PS5™ por meio de um cabo USB, 
garanta que o cabo não atingirá nenhuma pessoa ou objeto. Além disso, não puxe com 
força a ponto de soltar o cabo do console PS5.

Limpeza
Siga as instruções abaixo para evitar que a parte externa do produto seja danificada  
ou perca a cor.

 ˎ Limpe com um pano macio e seco.
 ˎ Não aplique inseticidas ou outras substâncias voláteis.
 ˎ Não coloque materiais de borracha ou vinil na parte externa do produto por um intervalo 
de tempo longo.

 ˎ Não use solventes ou outros produtos químicos. Não limpe com um pano de limpeza  
que contenha produtos químicos.

Vida útil e duração da bateria
 ˎ A bateria tem um tempo de vida útil limitado. A duração da bateria diminui gradualmente 
conforme o uso prolongado e o tempo de uso. A vida útil da bateria também varia 
dependendo da forma de armazenamento, das condições de uso e de fatores ambientais.

 ˎ Carregue-a em um ambiente em que a temperatura varie de 10 °C a 30 °C. Em outros 
ambientes, o carregamento pode não ser tão eficaz.

Quando não estiver em uso
Quando o controle sem fio não é usado por muito tempo, recomenda-se que a bateria seja 
totalmente carregada pelo menos uma vez ao ano para ajudar a manter a funcionalidade.

Descarte de pilhas e baterias
Este produto contém bateria de alimentação integrada (não removível pelo usuário) que  
só deve ser substituída por profissionais qualificados. Ao fim da vida útil do equipamento, 
disponha-o em um ponto de coleta na rede autorizada Sony, de forma a garantir  
o tratamento adequado da bateria.
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Ondas de rádio

Ondas de rádio podem afetar equipamentos eletrônicos ou dispositivos médicos  
(por exemplo, marca-passos), o que pode causar mau funcionamentos nos aparelhos  
e possíveis lesões.

 ˎ Se você usa marca-passo ou outro dispositivo médico, busque orientação médica ou do 
fabricante do aparelho antes de usar o recurso de rede sem fio (Bluetooth® e LAN sem fio).

 ˎ Não use o recurso de rede sem fio nos seguintes locais:
 – Áreas em que a rede sem fio é proibida, como hospitais. Siga os regulamentos  
de instituições médicas ao usar o console nessas instalações.

 – Áreas próximas a alarmes de incêndio, portas automáticas e outros tipos  
de equipamentos automatizados.

Ímãs e dispositivos médicos

Esse produto contêm ímãs que podem causar interferência em marcapassos, 
desfibriladores e válvulas de desvio programáveis ou outros dispositivos médicos. Não  
os coloque perto desses dispositivos médicos ou de pessoas que os usem. Consulte seu 
médico antes de usar esses produtos caso você use esses dispositivos médicos.

Precauções
Antes de usar o produto, leia este manual com atenção e guarde-o para referência futura. 
Pais e responsáveis devem ler este manual e garantir que as crianças sigam todas as 
precauções de segurança.

Segurança

O produto foi desenvolvido tendo em vista os mais altos padrões de segurança. No entanto, 
se usado de maneira incorreta, qualquer dispositivo eletrônico pode ocasionar incêndios, 
causar choque elétrico ou lesões. Para garantir uma operação segura, siga estas instruções:

 ˎ Observe todos os avisos, as precauções e instruções.
 ˎ Interrompa o uso e desconecte qualquer outro cabo imediatamente caso o dispositivo 
apresente funcionamento anormal, produza sons ou odores incomuns ou esquente demais.

 ˎ Não manuseie baterias de íons de lítio danificadas ou que apresentem vazamento.
 ˎ Caso tenha contato com substâncias provenientes do vazamento da bateria,  
realize estas ações:
 – Se a substância tiver contato com os olhos, não esfregue. Lave imediatamente os olhos 
com água limpa e abundante e procure assistência médica.

 – Se a substância entrar em contato com a pele ou com as roupas, lave imediatamente  
a área afetada com água limpa. Consulte seu médico caso tenha inflamações  
ou sensibilidade.

 ˎ Não permita que a bateria entre em contato com fogo ou fique sujeita a temperaturas 
extremas, como luz do sol direta, tampouco que permaneça em um veículo exposto  
à luz solar ou próximo a uma fonte de calor.

 ˎ Mantenha o produto fora do alcance de crianças pequenas. Crianças pequenas  
podem engolir peças menores ou podem enrolar os cabos em seu próprio corpo, 
causando ferimentos, acidentes ou o mau funcionamento do produto.

 ˎ Evite o uso do produto quando você estiver cansado ou com sono.
 ˎ Se enfrentar algum dos seguintes problemas de saúde, interrompa o uso do produto 
imediatamente. Se os sintomas persistirem, busque orientação médica.
 – Enjoos, náuseas, fadiga ou sintomas semelhantes.
 – Desconforto ou dor em alguma parte do corpo, como olhos, ouvidos, mãos ou braços.

 ˎ Não toque no produto durante uma tempestade elétrica.
 ˎ Não use o produto próximo a água.
 ˎ Proteja contra água, pequenas partículas ou outros objetos que possam entrar no produto.
 ˎ Não exponha o produto a altas temperaturas, alta umidade ou luz solar direta durante  
a operação, transporte e armazenamento.

 ˎ Não deixe o produto no carro com as janelas fechadas, especialmente em dias quentes.
 ˎ Não deixe ou utilize o produto no chão ou em qualquer superfície em que alguém possa 
tropeçar ou pisar nele.

 ˎ Pode ocorrer perda de audição permanente caso fones de ouvido ou headsets sejam 
usados com volume alto. Utilize em um nível de volume seguro. Ao longo do tempo, 
definir o volume para um nível cada vez mais alto pode parecer normal, mas pode,  
na verdade, prejudicar a audição. Se identificar a presença de ruídos, sons abafados  
ou desconforto nos ouvidos, interrompa o uso e busque orientação médica. Quanto mais 
alto o volume, mais cedo a audição pode ser afetada. Para proteger os ouvidos:
 – Limite o tempo de uso dos fones de ouvido ou headsets quando em volume alto.
 – Evite aumentar o volume a fim de bloquear ruídos externos.
 – Diminua o volume caso não consiga ouvir a voz de pessoas próximas a você.

Nº do produto: 3501583



Nomes das peças
Vista frontal

A B D EC C F G

H

J IKLN M

A ) Botões de direção

B ) Botão . (criar)

C ) Barra de luz

D ) Touch pad/Botão do touch pad

E ) Indicador de jogador

F ) Botão , (opções)

G ) Botões de ação 
Botão H / Botão J / Botão K / Botão L 

H ) Controle direito/botão R3

I ) Alto-falante

J ) Botão p (PS)

K ) Conector de headset

L ) Microfone

M ) Botão de desativar o som / 

N ) Controle esquerdo/botão L3

Vista superior

EDCBA

A ) Botão R1

B ) Botão R2

C ) Porta USB

D ) Botão L1

E ) Botão L2

Como parear o controle
Na primeira vez que usar o controle, será necessário pareá-lo com o console PS5.

1 Ligue o console.

2 Conecte o controle ao console usando o cabo USB que acompanha o console.

3 Pressione o botão p (PS). 
O controle é ligado. Assim que a barra de luz piscar, o indicador de jogador acenderá.

Como carregar o controle
Use o cabo USB que acompanha o console para conectar o controle ao seu console PS5 
quando o console é ligado ou está no modo de repouso. No modo de repouso, a barra  
de luz no controle pisca lentamente na cor laranja. Quando o carregamento for concluído,  
a barra de luz apagará.

Dicas

 ˎ Para carregar o controle mesmo se seu console estiver em modo de repouso, você deve habilitar 
esse recurso primeiro. Para saber detalhes, consulte o guia do usuário em seu console PS5.

 ˎ Também é possível carregar o controle conectando o cabo USB ao computador ou outro 
dispositivo USB. Use um cabo USB que esteja em conformidade com o padrão USB.  
Alguns dispositivos podem não ser adequados para carregar o controle.

Especificações
O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Dependendo da versão do software em uso, o console PS5 poderá operar de modo 
diferente do descrito neste manual.

Requisitos de alimentação 5 V ⎓ 1.500 mA

Tipo de bateria Bateria de íon-lítio integrada

Tensão 3,65 V ⎓

Capacidade da bateria 1.560 mAh

Temperatura de operação 5 °C a 35 °C

Peso 280 g

GARANTIA LIMITADA
Este produto possui garantia contra defeitos de fabricação e funcionamento de todas as 
peças e componentes por um período de um (1) ano a partir da data de entrega final ao 
consumidor. Para que esta garantia tenha efeito, o consumidor deve apresentar o produto 
com a devida política de garantia carimbada ou a nota fiscal de compra, no local onde ele 
foi adquirido ou em qualquer autorizada da Sony Interactive Entertainment do Brasil 
Comércio e Serviços de Marketing Ltda. (“SIEB”) para obter atendimento a esse produto. 
Uma lista destes centros pode ser obtida entrando em contato com a Central de 
relacionamento da SIEB indicada nesta garantia.
Para obter mais informações, visite nosso website suporte.br.playstation.com.
A SIEB compromete-se a consertar ou trocar o produto conforme necessário e conforme  
a legislação local aplicável de onde o produto foi adquirido sem nenhum encargo para o 
cliente. O período de troca ou conserto não deverá ultrapassar 30 dias, contados a partir da 
data de recebimento do produto em local onde esta política de garantia possa ser efetuada.
Os custos de transporte e mão de obra decorrentes da implementação desta política  
de garantia ficam a encargo da SIEB.

Exceções à garantia
Esta garantia não terá validade nos seguintes casos:

 ˎ Produto foi utilizado em condições anormais.
 ˎ Produto não foi utilizado segundo as instruções.
 ˎ Produto foi modificado ou consertado por pessoal não autorizado da SIEB.

Central de Relacionamento Sony 
São Paulo capital e região metropolitana: 011-3351-7090
Demais localidades: 0800 724 8310

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode 
causar interferência em sistemas devidamente autorizados.  
Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

“1”, “PlayStation”, “PS5” e “DualSense” são marcas registradas ou comerciais da  
Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” e “)” são marcas registradas ou marcas comerciais da Sony Corporation.

A marca nominativa e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da 
Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Sony Interactive Entertainment Inc.  
é feito sob licença. Outras marcas e nomes comerciais pertencem a seus respectivos 
proprietários.
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