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Bezdrôtový ovládač DualSense™
Návod na používanie
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Pred použitím
 ˎ Pozorne si prečítajte tento návod a všetky návody ku kompatibilnému hardvéru.  
Návod si odložte na budúce použitie.

 ˎ Vždy aktualizujte systémový softvér systému PlayStation®5 a softvér zariadenia bezdrôtového 
ovládača na najnovšiu verziu.

Varovanie
Použitie slúchadiel s mikrofónom alebo slúchadiel
Ak sa slúchadlá s mikrofónom alebo slúchadlá (nie sú súčasťou balenia) používajú pri vysokej 
hlasitosti, môže dôjsť k nezvratnému poškodeniu sluchu. Nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň. 
Po istom čase sa vám čoraz vyššia úroveň hlasitosti môže zdať normálna, v skutočnosti sa vám 
však poškodzuje sluch. V prípade zvonenia v ušiach alebo ak počujete len tlmené zvuky, prestaňte 
slúchadlá používať a požiadajte o vyšetrenie sluchu. Čím je hlasitosť vyššia, tým skôr môže nastať 
porucha vášho sluchu.

Manipulácia s lítium-iónovými batériami
Nemanipulujte s poškodenými alebo vytekajúcimi lítium-iónovými batériami. Ak vyteká kvapalina 
zo vstavanej batérie, okamžite prestaňte používať produkt a ohľadom asistencie kontaktujte 
technickú podporu. Ak sa kvapalina dostane na vaše oblečenie, pokožku alebo do očí, okamžite 
vypláchnite postihnutú oblasť čistou vodou a navštívte lekára. Kvapalina batérie môže  
spôsobiť oslepnutie.

Rádiové vlny
Rádiové vlny môžu ovplyvniť elektronické zariadenia alebo zdravotnícke pomôcky (napríklad 
kardiostimulátory), čo môže viesť k poruchám a možným zraneniam. Ak používate 
kardiostimulátor alebo iné zdravotnícke pomôcky, pred použitím funkcie bezdrôtovej siete 
(Bluetooth® a bezdrôtová sieť LAN) sa poraďte so svojím lekárom alebo výrobcom svojho 
zdravotníckeho zariadenia. Funkciu bezdrôtovej siete nepoužívajte na nasledujúcich miestach:  
V oblastiach, kde je používanie bezdrôtových sietí zakázané, napríklad v nemocniciach.  
Pri používaní konzoly v týchto priestoroch dodržiavajte predpisy príslušných zdravotníckych 
zariadení. V oblastiach v blízkosti požiarnych alarmov, automatických dverí a iných typov 
automatizovaného vybavenia.

Magnety
Tento produkt obsahuje magnety, ktoré môžu rušiť činnosť kardiostimulátorov, 
defibrilátorov a programovateľných shuntových ventilov alebo iných zdravotníckych 
pomôcok. Neumiestňujte tento produkt do blízkosti takýchto zdravotníckych pomôcok 
alebo osôb, ktoré takéto zdravotnícke pomôcky používajú. Ak používate takéto 
zdravotnícke pomôcky, pred použitím tohto produktu sa najprv poraďte  
so svojím lekárom.

Bezpečnostné opatrenia
Bezpečnosť
Tento produkt bol navrhnutý s maximálnym zreteľom na bezpečnosť. V prípade každého 
elektrického zariadenia však pri nesprávnom používaní hrozí potenciálne riziko požiaru, zásahu 
elektrickým prúdom alebo zranenia. V záujme zaistenia prevádzky bez nehôd postupujte podľa 
týchto pokynov.
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Dodržiavajte všetky upozornenia, opatrenia a pokyny. Ak si nie ste istí akoukoľvek informáciou  
v tejto príručke, obráťte sa na príslušnú linku zákazníckej podpory pre produkty PlayStation®,  
ktorú nájdete v záručnej knižke.

 ˎ V prípade, že zariadenie funguje neprirodzeným spôsobom, vydáva neobvyklé zvuky alebo 
zápach alebo je príliš horúce na dotyk, prestaňte ho používať a okamžite odpojte všetky káble. 

 ˎ Ak pociťujete únavu alebo ospalosť, nehrajte.

Použitie vibrácií bezdrôtového ovládača
 ˎ Ak je bezdrôtový ovládač umiestnený na rovnom povrchu, vibrácie bezdrôtového ovládača 
počas hry môžu spôsobiť jeho pád a zapríčiniť zranenie alebo poruchu.

 ˎ Vibračnú funkciu alebo funkciu efektu spustenia nepoužívajte, ak trpíte ochoreniami alebo 
zraneniami kostí, kĺbov, prípadne svalov na ruke alebo paži. Ak ste indisponovaní alebo  
zranení, nehrajte tituly s týmito funkciami pomocou ovládača, pokiaľ ste tieto funkcie nenastavili 
na možnosť „Off“ (Vypnuté). Ak chcete funkcie zapnúť alebo vypnúť, na domovskej obrazovke 
konzoly PS5™ vyberte položky Settings (Nastavenia)  > Accessories (Príslušenstvo). 

Zranenia malých detí
Produkt držte mimo dosahu malých detí. Malé deti by mohli prehltnúť malé súčiastky alebo  
okolo seba ovinúť káble, čo môže spôsobiť ublíženie na zdraví, nehodu alebo poruchu.

Úroveň hlasitosti
 ˎ Ako si chrániť sluch. Obmedzujte dĺžku času, počas ktorého používate slúchadlá s mikrofónom 
alebo slúchadlá pri vysokej hlasitosti.

 ˎ Nezvyšujte hlasitosť s cieľom potlačiť hluk prostredia.

 ˎ Ak nepočujete ľudí, ktorí rozprávajú vo vašej blízkosti, znížte hlasitosť.

Používanie a zaobchádzanie

Prestávky
 ˎ Konzolu nepoužívajte veľmi dlho. Po každej hodine hrania si urobte 15-minútovú prestávku.

 ˎ Ak pociťujete únavu alebo ospalosť, nehrajte.

 ˎ Ak pri obsluhe bezdrôtového ovládača začnete pociťovať únavu, nepríjemný pocit alebo bolesti 
rúk či paží, okamžite prestaňte konzolu používať. Ak tento stav pretrváva, obráťte sa na lekára.

 ˎ Ak začnete pociťovať niektorý z nasledujúcich zdravotných problémov, okamžite prestaňte 
konzolu používať. Ak príznaky pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.

 — Závrat, nevoľnosť, vyčerpanosť alebo príznaky podobné príznakom kinetózy

 — Nepríjemný pocit alebo bolesť v niektorej časti tela (napr. oči, uši, ruky alebo paže)

Elektrostatický výboj
Keď sa používajú slúchadlá s mikrofónom alebo slúchadlá na miestach s mimoriadne suchým 
ovzduším, niekedy môžete vo svojich ušiach pocítiť drobný a krátky výboj statickej elektriny. 
Spôsobuje to akumulácia statickej elektriny v tele človeka, pričom nejde o poruchu slúchadiel  
s mikrofónom ani slúchadiel.
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Senzor pohybu
Pri používaní funkcie senzora pohybu bezdrôtového ovládača dávajte pozor na nasledujúce body. 
Ak ovládač zasiahne osobu alebo predmet, môže dôjsť k náhodnému zraneniu alebo poškodeniu.

 ˎ Pred použitím funkcie senzora pohybu si overte, či máte dostatok miesta na pohyb.

 ˎ Pevne uchopte bezdrôtový ovládač tak, aby sa vám nevyšmykol a nespôsobil škodu  
alebo zranenia.

 ˎ Ak používate bezdrôtový ovládač, ktorý je pripojený ku konzole PS5 pomocou kábla USB, 
skontrolujte, či má kábel dostatok miesta, aby nezasiahol žiadnu osobu ani objekt.

Svetelná lišta
Nepozerajte sa na svetelnú lištu na ovládači, keď bliká. Ak pocítite nepohodlie alebo bolesti  
v ľubovoľnej časti tela vplyvom svetelnej stimulácie, produkt okamžite prestaňte používať.

Umiestnenie a manipulácia
 ˎ Produkt neukladajte na povrchy, ktoré sú nestabilné, naklonené alebo vystavené vibráciám.

 ˎ Výrobok neklaďte na zem ani na miesto, kde by oň mohol niekto zakopnúť.

 ˎ Nedovoľte, aby sa do vnútra výrobku dostali kvapaliny alebo drobné častice. 

 ˎ Výrobku sa nedotýkajte mokrými rukami.

 ˎ Počas elektrickej búrky sa produktu nedotýkajte.

 ˎ Nedovoľte, aby produkt spadol na zem ani ho nevystavujte silným nárazom.

 ˎ Na výrobok nestúpajte ani na neho neklaďte žiadne predmety.

 ˎ Nedotýkajte sa portov ani do produktu nezasúvajte cudzie predmety.

 ˎ Ak je na konektoroch prach alebo sú na nich cudzie predmety, pred pripojením ich utrite  
suchou handričkou.

 ˎ Produkt nikdy nerozoberajte ani nemodifikujte.

 ˎ Tento výrobok a jeho súčasti sú vyrobené z kovu a plastových materiálov. Pri likvidácii výrobku 
postupujte podľa miestnych predpisov pre náležitú likvidáciu takýchto materiálov.
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Čistenie
Postupujte podľa nasledujúcich pokynov, aby sa predišlo zhoršeniu stavu alebo strate farby 
vonkajších častí produktu.

 ˎ Utierajte ich jemnou suchou handričkou.

 ˎ Neaplikujte na ne insekticídy ani iné prchavé látky.

 ˎ Na vonkajšie povrchy produktu neklaďte na dlhšiu dobu žiadne gumené ani vinylové predmety.

 ˎ Nepoužívajte rozpúšťadlá ani iné chemické látky. Neutierajte čistiacou tkaninou navlhčenou 
akýmkoľvek chemickým prípravkom.

Podmienky uskladnenia
 ˎ Počas prevádzky, prepravy alebo uskladnenia produkt nevystavujte vysokým teplotám,  
vysokej vlhkosti ani priamemu slnečnému žiareniu.

 ˎ Produkt nenechávajte vo vozidle so zatvorenými oknami, a to obzvlášť v horúcom počasí.

 ˎ Výrobok nevystavujte pôsobeniu prachu, dymu a pár.
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Názvy hardvérových súčastí
Predná časť

A B D EC C F G

H

J IKLN M

A ) Smerové tlačidlá

B ) Tlačidlo  (vytvoriť)

C ) Svetelná lišta

D ) Dotyková plôška/tlačidlo dotykovej plôšky

E ) Indikátor hráča

F ) Tlačidlo  (možnosti)

G ) Akčné tlačidlá 
Tlačidlo  / Tlačidlo  / Tlačidlo  / Tlačidlo  

H ) Pravá páčka/tlačidlo R3

I ) Reproduktor

J ) Tlačidlo  (PS) 

K ) Port slúchadiel s mikrofónom

L ) Mikrofón

M ) Tlačidlo  (stíšiť)

N ) Ľavá páčka/tlačidlo L3
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Horná časť

EDCBA

A ) Tlačidlo R1

B ) Tlačidlo R2

C ) Port USB

D ) Tlačidlo L1

E ) Tlačidlo L2

Spárovanie ovládača
Keď budete ovládač používať prvýkrát, musíte ho spárovať so svojou konzolou PS5. 

1 Zapnite svoju konzolu. 

2 Pripojte ovládač ku konzole pomocou kábla USB dodávaného s konzolou. 

3 Stlačte tlačidlo  (PS). 

Ovládač sa zapne. Keď zabliká svetelná lišta, rozsvieti sa indikátor hráča. 

Nabíjanie ovládača
Pomocou kábla USB dodávaného s konzolou pripojte ovládač ku konzole PS5 keď je konzola 
zapnutá alebo je v režime odpočinku. Keď je vaša konzola v režime odpočinku, svetelná lišta  
na ovládači pomaly bliká na oranžovo. Po dokončení nabíjania sa svetelná lišta vypne.

Rady

 ˎ Nabíjať ovládač, kým je vaša konzola v režime odpočinku, je možné len po aktivácií príslušnej 
funkcie. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke pre systém PS5.

 ˎ Ovládač môžete nabíjať aj pripojením kábla USB k počítaču alebo inému USB zariadeniu.  
Použite kábel USB, ktorý je v súlade so štandardom USB. Ovládač sa na niektorých zariadeniach 
nemusí dať nabiť.
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Batéria
Výstraha – používanie vstavanej batérie: 

 — Tento produkt obsahuje lítium-iónovú nabíjateľnú batériu.

 — Pred použitím tohto produktu si prečítajte všetky pokyny ohľadom manipulácie  
a nabíjania batérie a pozorne ich dodržujte. 

 — Pri manipulácii s batériou buďte obzvlášť pozorní. Nesprávne použitie môže spôsobiť  
požiar a popáleniny. 

 — Batériu sa nikdy nepokúšajte otvárať, drviť, zahrievať alebo zapaľovať. 

 — Batériu nenechávajte dlhú dobu nabíjať, keď sa produkt nepoužíva. 

 — Použité batérie vždy likvidujte v súlade s miestnymi zákonmi alebo nariadeniami.

Životnosť a výdrž batérie
 ˎ Batéria má obmedzenú životnosť. Výdrž batérie pri opakovanom používaní a zastarávaní 
postupne klesá. Životnosť batérie sa bude líšiť aj v závislosti od spôsobu uskladnenia,  
spôsobu používania, prevádzkového prostredia a iných faktorov.

 ˎ Batériu nabíjajte pri teplote okolia v rozsahu 10 °C až 30 °C. Pri odlišných teplotách nabíjanie 
nemusí byť natoľko účinné.

 ˎ Výdrž batérie sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania a environmentálnych faktorov.

Keď sa nepoužíva
Keď sa ovládač dlhší čas nepoužíva, odporúča sa nechať ho úplne nabiť aspoň raz ročne,  
aby sa zachovala jeho náležitá funkčnosť.
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Technické parametre
Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. V závislosti  
od používanej verzie softvéru môže konzola PS5 fungovať inak, ako je opísané v tejto príručke.

Charakteristika vstupného napájania 5 V ⎓ 1 500 mA

Typ batérie Vstavaná nabíjateľná lítium-iónová batéria

Napätie 3,65 V ⎓

Kapacita batérie 1 560 mAh

Prevádzková teplota 5 °C až 35 °C

Hmotnosť Pribl. 280 g

Krajina pôvodu Čína
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ZÁRUKA
Na tento produkt sa poskytuje 12-mesačná záruka od dátumu kúpy v súlade so zárukou výrobcu. 
Podrobné informácie nájdete v záruke pribalenej v balení konzoly PS5.

Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou alebo v mene spoločnosti Sony Interactive 
Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko.
Import do Európy a distribúciu zabezpečuje spoločnosť Sony Interactive Entertainment Europe 
Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn, W1F 7LP, Spojené Kráľovstvo.
Autorizovaným zastupiteľstvom pre vydávanie a držbu vyhlásení o zhode je spoločnosť  
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgicko.

Pre spotrebiteľov v Európe a Turecku.
Smernica RE – vyhlásenie o zhode
Sony Interactive Entertainment Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky  
a všetky príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EU. 
Podrobnosti získate na nasledovnej webovej adrese: https://www.compliance.sony.eu/

Frekvencie používané pomocou funkcie bezdrôtovej siete tohto produktu sú v rozsahu  
2,4 GHz (Bluetooth®).
Pásmo bezdrôtovej frekvencie a maximálny výstupný výkon: 
– Bluetooth® 2,4 GHz: menej ako 10 mW.

Keď sa na ktoromkoľvek našom elektrickom zariadení, batérii alebo obalových materiáloch 
nachádza jeden zo symbolov, upozorňuje to na to, že príslušné elektrické zariadenie alebo  
batériu nie je v EÚ, Turecku či iných krajinách, kde sú k dispozícii systémy zberu triedeného 
odpadu, možné likvidovať spolu s netriedeným domácim odpadom. V záujme náležitej  
likvidácie odpadu zariadenia likvidujte prostredníctvom registrovaných zberných surovín  
v súlade s platnou legislatívou. Vyradené elektrické produkty a batérie je možné bezplatne 
likvidovať aj prostredníctvom predajcov pri zakúpení nových produktov rovnakého typu.  
Navyše, v krajinách EÚ môžu veľkí maloobchodní predajcovia realizovať bezplatný zber  
drobných vyradených elektronických produktov. U svojho miestneho maloobchodného  
predajcu sa informujte, či je táto služba k dispozícii pre vami likvidované produkty.  
Týmto konaním pomôžete chrániť prírodné zdroje a zlepšovať štandardy ochrany  
životného prostredia pri manipulácii s elektrickým odpadom a jeho likvidácii.
Túto značku je možné na batériách používať v kombinácii s ďalšími chemickými značkami.  
Chemická značka pre olovo (Pb) je uvedená v prípade, že batéria obsahuje viac ako 0,004 % olova.
Toto zariadenie obsahuje batériu, ktorá je permanentne zabudovaná z bezpečnostných dôvodov 
a z dôvodov integrity údajov. Počas životnosti zariadenia by nemala byť potrebná výmena batérie 
a môže byť vyberaná iba autorizovaným servisným pracovníkom. V záujme zabezpečenia správnej 
likvidácie batérie likvidujte toto zariadenie ako elektrický odpad.
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