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Saúde e segurança

• Não use o recurso de rede sem fio nos seguintes locais:
 – Áreas onde o uso de rede sem fio é proibido,  
como em hospitais. Obedeça aos regulamentos  
da instituição médica ao usar o console em suas 
dependências.

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

ÍMÃS E DISPOSITIVOS MÉDICOS
Esses produtos 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.

NÍVEL DE VOLUME 
Pode ocorrer perda de audição permanente caso os fones 
de ouvido ou o headset 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 você perceber 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 do 
headset quando em volume alto.

Antes de usar o produto, leia com atenção este manual e 
quaisquer manuais do hardware compatível. Guarde as 
instruções para consulta futura. Pais ou responsáveis por 
crianças devem ler este manual sobre o uso seguro.

O produto foi desenvolvido tendo em mente as mais altas 
preocupações com segurança. No entanto, se usado de 
maneira incorreta, qualquer dispositivo eletrônico pode 
ocasionar incêndios, causar choque elétrico ou lesões. 
Observe todos os avisos, as precauções e instruções.
Interrompa o uso e desconecte quaisquer cabos 
imediatamente caso o produto apresente funcionamento 
anormal, produza sons ou odores incomuns ou  
esquente demais.

AVISO
ONDAS DE RÁDIO 
Ondas de rádio podem afetar equipamentos eletrônicos 
ou aparelhos médicos (como por exemplo, marca-passos), 
o que pode causar mau funcionamento e possíveis 
problemas médicos.
• Se você usa marca-passo ou outro aparelho médico, 

consulte o seu médico ou o fabricante do aparelho 
antes de usar o recurso de rede sem fio (Bluetooth®  
e rede LAN sem fio).
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 – Evite aumentar o volume a fim de bloquear  
ruídos externos.

 – Diminua o volume caso não consiga ouvir a voz  
de pessoas próximas a você.

BATERIA DE ÍONS DE LÍTIO
O controle contém uma bateria de íons de lítio 
recarregável. Não manuseie baterias de íons de lítio 
danificadas ou que apresentem vazamento. Se o fluido  
da bateria integrada vazar, pare de usar o produto 
imediatamente e entre em contato com a linha de 
atendimento ao cliente PlayStation apropriada, que pode 
ser encontrada na documentação que o acompanha. 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 e consulte um médico. 
Não permita que a bateria entre em contato com fogo ou 
esteja sujeita a temperaturas extremas, como sob luz solar 
direta, em um veículo exposto ao sol ou perto de uma 
fonte de calor. Nunca tente abrir, esmagar, aquecer ou 
incendiar o controle ou a bateria. Não deixe a bateria 
carregando por um período de tempo prolongado 
quando o controle não estiver em uso.

LESÕES EM CRIANÇAS PEQUENAS 
RISCO DE SUFOCAMENTO - Peças pequenas. Mantenha  
o produto fora do alcance das crianças jovens. Crianças 
jovens podem engolir as peças pequenas ou prender  

os cabos ao redor do corpo, o que pode causar 
ferimentos, acidentes ou mau funcionamento do produto.

JAMAIS DESMONTE OU MODIFIQUE O PRODUTO 
OU OS ACESSÓRIOS, A MENOS QUE AUTORIZADO 
NESTE MANUAL
Há risco de incêndio, choque elétrico ou lesão.

Precauções
Faça pausas
• Evite o uso prolongado e contínuo deste produto. 

Geralmente, recomendamos que você faça pausas  
de 15 minutos a cada hora de jogo.

• Evite jogar quando estiver cansado ou  
precisando dormir.

• Pare de usar o produto imediatamente se você começar 
a se sentir cansado(a), desconfortável ou com dor nas 
mãos ou nos braços pelo uso do controle. Se a condição 
persistir, busque orientação médica.

• Se você apresentar qualquer um dos problemas  
de saúde a seguir, interrompa o uso do console 
imediatamente. Se os sintomas persistirem, consulte  
um médico.

 – Vertigem, náusea, fadiga ou sintomas semelhantes  
a cinetose (enjoo de movimento)

 – Desconforto ou dor em alguma parte do corpo, como 
olhos, ouvidos, mãos ou braços
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Saúde e segurança

Função de vibração
• Se o controle estiver em uma superfície plana, a sua 

vibração durante o jogo poderá fazer com que ele caia, 
o que pode causar danos ou mau funcionamento.

• 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.

Choque estático 
Ao usar fones de ouvido ou o headset quando o ar está 
muito seco, você pode sentir pequenos choques de 
eletricidade (estática) nas orelhas. Isso é resultado de 
eletricidade estática acumulada no corpo, não se tratando 
de mau funcionamento dos fones de ouvido ou do 
headset. Esse efeito pode ser reduzido pelo uso de roupas 
feitas de materiais que não geram choques estáticos  
com facilidade.

Sensor de movimento
Ao usar a função de sensor de movimento do controle, 
tenha cuidado com os seguintes pontos. Se o controle 
atingir uma pessoa ou algum objeto, poderá ocasionar 
ferimentos ou danos acidentais.

• Antes de usar a função de sensor de movimento, 
verifique se há espaço suficiente para que você possa  
se movimentar.

• Segure o controle com firmeza para evitar que ele 
escape das suas mãos e cause danos ou lesões.

• Se você estiver usando um controle conectado ao 
console PS5™ por um cabo USB, verifique se há espaço 
suficiente para o cabo, de modo que nenhuma pessoa 
ou objeto seja atingido.

Barra de luz
Não olhe fixamente para a barra de luz do controle 
quando ela estiver piscando. Pare de usar o controle 
imediatamente, caso sinta desconforto ou dor.

Líquido, poeira, fumaça, vapor e calor 
• Sempre garanta que o produto e seus conectores 

estejam isentos de líquidos, excesso de poeira e 
pequenas partículas.

• Não deixe o produto nas seguintes áreas durante o uso, 
armazenamento ou transporte.

 – Áreas expostas a fumaça ou vapor
 – Áreas com alta umidade, poeira ou fumaça de cigarro
 – Áreas perto de aparelhos de aquecimento, áreas 
expostas à luz solar direta ou áreas que retêm calor
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Configuração e manuseio
• Não use os cabos se eles estiverem danificados ou 

forem modificados.
• Não coloque itens pesados sobre o produto ou os 

cabos, não jogue ou derrube o produto ou exponha-o  
a qualquer impacto físico forte.

• Não utilize o produto em superfícies instáveis, inclinadas 
ou propensas a vibrações.

• Não deixe o produto no chão.
• Não caminhe sobre os cabos nem os aperte, 

principalmente perto dos conectores.
• Não puxe nem dobre os cabos com força excessiva.
• Não deixe o console e os acessórios conectados no chão 

ou onde possam causar tropeços e/ou quedas.
• Não toque nos conectores nem insira qualquer objeto 

neles ou no produto.
• Desconecte os cabos se quiser limpar ou mover o 

produto, ou se não pretende usá-lo por um longo 
período de tempo.

• Não toque no produto durante uma tempestade elétrica.
• Não exponha o produto, a bateria ou os acessórios a 

altas temperaturas, alta umidade ou luz solar direta 
durante operação, transporte e armazenamento.
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Recursos do Controle sem fio DualSense Edge

Vista frontal

Tampa frontal

Compartimento do conector

Trave o compartimento do conector no controle para 
impedir que o cabo USB se desconecte (  página 17).

Capa para controle analógico

Use as capas padrão ou troque-as por um dos dois 
outros tipos de capa que acompanham o produto  
(  página 12).

Botão Fn

Pressionando o botão Fn, use os seus botões atribuídos 
para passar de um perfil ao outro (  página 16), acessar 
configurações e ajustar o volume e o equilíbrio de áudio.

Módulo do controle analógico

Substitua os módulos do controle analógico, se 
necessário (  página 14). Módulos adicionais são 
vendidos separadamente.



7

Recursos do Controle sem fio DualSense Edge

Controle de sensibilidade dos botões L2/R2

Ajuste o toque nos botões L2/R2 (  página 16).

Botão traseiro

Escolha dentre os dois tipos de botão traseiro aquele  
que melhor atenda ao seu estilo de jogo. Conecte os 
botões traseiros (  página 13) e personalize as 
respectivas funções. 

Vista traseira
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Conteúdo do produto

Controle Cabo USB trançado Estojo para transporte Compartimento  
do conector

Capa para controle 
analógico
Capas padrão 
(acopladas ao controle)

Capas arredondadas baixas

Capas arredondadas altas

Botão traseiro
Botões traseiros meio 
arredondados

Botões traseiros tipo alavanca

Manual de instruções (este documento)
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Nome das peças

H Controle direito/Botão R3*

I Botão Fn
Use em combinação com outros botões.
• Botão Fn + botões de ação: passar de um perfil ao outro

• Botão Fn + botão  (opções): personalizar um perfil
• Botão Fn + botão para cima/baixo: ajustar o volume dos 

fones de ouvido
• Botão Fn + Botão para a esquerda/direita: ajustar  

o equilíbrio de áudio

J Alto-falante

K Botão  (PS)

L Conector de headset

M Microfone

N Botão  (desativar o som)

O Controle esquerdo/botão L3*

* As capas para controle analógico podem ser trocadas  
(  página 12).

A B C D E C F G

H

O I N M L K J I

Vista frontal

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  botão  botão  botão  
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Nome das peças

Vista superior Vista traseira

A B C D E

A B

EF D C

A Botão R1

B Botão R2

C Porta USB

D Botão L1

E Botão L2

A Controle de sensibilidade do botão R2

B Controle de sensibilidade do botão L2

C Compartimento do botão traseiro esquerdo*1

D Botão reiniciar*2

E Trava RELEASE

F Compartimento do botão traseiro direito*1

*1 Os botões traseiros podem ser trocados (  página 13).

*2 Se o seu controle estiver apresentando um comportamento 
inesperado, tente reiniciá-lo. Use um alfinete ou ferramenta 
semelhante (não inclusa) para pressionar o botão de reiniciar. 
Essa ação não irá reconfigurar o controle nem afetar  
o emparelhamento e as configurações de perfis.
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Nome das peças

Estojo para transporte

É possível armazenar um módulo  
do controle analógico (vendido  
separadamente) aqui.
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Personalizar o controleEmparelhar o controle

Na primeira vez que você usar o controle, será necessário 
pareá-lo com o controle PS5™.

1 Ligue o console.

2 Em seguida, conecte-o ao console usando  
o cabo USB incluso.

3 Pressione o botão  (PS). 

O controle será ligado. Depois que a barra de luz 
piscar, o indicador de jogador se acenderá.

Quando o controle tiver carga de bateria suficiente, você 
poderá desconectar o cabo USB e usar o controle de 
modo sem fio.

Alterar a capa para controle analógico
Troque as capas para controle analógico por um dos tipos 
diferentes inclusos e encontre aquele que melhor se 
adapte ao seu estilo de jogo.

Remova as capas
Puxe a capa diretamente para fora do controle.

Coloque as capas
Pressione a capa no controle analógico até ouvir  
um “clique”.
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Personalizar o controle

Conectar ou remover o botão traseiro
Os botões traseiros podem ser trocados. Escolha dentre  
os diferentes tipos de botão traseiro aquele que melhor 
atenda ao seu estilo de jogo.

Para obter mais informações sobre como atribuir 
funções aos botões traseiros, consulte o Guia do 
usuário do PS5 (  página 21).

Colocar o botão traseiro meio arredondado
Insira o botão traseiro meio arredondado no 
compartimento do botão traseiro. 
O botão traseiro meio arredondado é intercambiável.

Colocar o botão traseiro tipo alavanca
Insira o botão traseiro tipo alavanca no respectivo 
compartimento do botão traseiro. Os botões traseiros  
tipo alavanca direito e esquerdo não são intercambiáveis. 
Antes de colocá-los, confira qual é o botão direito (RB)  
e qual é o botão esquerdo (LB).

Remover o botão traseiro
Puxe o botão traseiro para dentro e para a parte de  
cima do controle. Então, nessa posição, erga-o para fora 
do compartimento.
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Personalizar o controle

Substituir o módulo do controle analógico
Se o controle analógico não estiver funcionando 
corretamente ou tiver parado de funcionar, ele poderá ser 
substituído por um novo módulo do controle analógico 
para o Controle sem fio DualSense Edge (vendido 
separadamente). Os módulos do controle analógico 
esquerdo e direito são intercambiáveis e podem ser 
conectados a qualquer um dos lados.

Cuidado
• Substitua o módulo do controle analógico longe  

de crianças pequenas, pois ele pode ser engolido 
acidentalmente.

• Tome cuidado para não prender as mãos nos 
espaços ou na alavanca do módulo do controle 
analógico, pois isso poderá causar ferimentos.

• Ao ligar o controle, confira se a tampa frontal está 
firmemente instalada.

Avisos
• Antes de encaixar ou remover o módulo do controle 

analógico, toque em um objeto de metal aterrado 
para remover qualquer eletricidade estática do seu 
corpo. Se isso não for feito, o módulo do controle 
analógico ou o controle poderão apresentar mau 
funcionamento.

• Não toque nos conectores do módulo do controle 
analógico ou na parte interna do controle.

1 Confira se o indicador de jogador no controle 
está desligado.

Se o indicador de jogador estiver ligado, pressione  
e segure o botão  (PS) até que o indicador  
seja desligado.

2 Desconecte o cabo USB do controle.

3 Remova a tampa frontal. 

Deslize a trava RELEASE na parte traseira do controle 
para remover a tampa.

Trava RELEASE
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Personalizar o controle

4 Erga a alavanca de liberação.

5 Remova o módulo do controle analógico  
e insira um módulo novo.

Confira se o módulo do controle analógico foi 
posicionado corretamente e, então, deslize-o pelas 
reentrâncias do controle.

    

Para remover Para inserir

6 Abaixe a alavanca de liberação.

7 Encaixe a tampa frontal.

Alinhe as partes elevadas da tampa aos sulcos  
no controle e, em seguida, empurre cuidadosamente 
a tampa para encaixá-la.

Partes elevadas
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Personalizar o controle

Alterar o toque dos botões L2/R2
Você pode ajustar o toque (sensibilidade/comprimento  
do gatilho) dos botões L2/R2, o que corresponde à 
intensidade com que os botões poderão ser pressionados.
Para ajustar isso, movimente os controles de sensibilidade 
dos botões L2/R2 na parte traseira do seu controle. 

Quando os controles de sensibilidade estiverem 
ajustados para toque longo ou toque médio, os 
efeitos gatilho não estarão disponíveis.

toque longo
toque médio
toque curto

Configurar um perfil
Você pode salvar a sensibilidade do controle analógico,  
a intensidade da vibração, as atribuições dos botões  
e outras configurações do controle em um perfil.
• Atribua os seus perfis favoritos a um atalho para poder 

alternar rapidamente entre eles durante um jogo.  
Use o botão Fn para passar de um perfil ao outro.

• Os perfis atribuídos serão salvos no seu controle.  
Leve seu controle com você e jogue em qualquer 
console PS5, usando o seu perfil.

Para configurar um perfil, vá até a tela inicia do seu PS5  
e selecione Configurações  > Acessórios > Controle 
sem fio DualSense Edge.

Para obter mais informações sobre como configurar 
um perfil, consulte o Guia do usuário do PS5  
(  página 21).
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Usar o controle com  
conexão cabeada
Para usar o controle com uma conexão cabeada,  
é necessário configurar esse método de conexão primeiro. 
Na tela inicial do seu PS5, selecione Configurações  > 
Acessórios > Controle (geral) > Método de comunicação, 
e, então, selecion Usar cabo USB.

Travar o cabo USB no controle
O cabo USB pode ser travado no controle para evitar que 
ele se solte. Abra o compartimento do conector e coloque 
o cabo USB dentro dele, de modo que o conector se 
projete para fora. Em seguida, feche o compartimento  
do conector.

Quando o cabo USB já estiver conectado ao controle, use 
o controle deslizante do compartimento do conector para 
travar e destravar o cabo USB no seu controle.

O compartimento do conector é compatível somente 
com o cabo USB incluso.

Carregar o controle

Enquanto o seu console PS5 estiver em modo de repouso, 
conecte o controle ao console usando o cabo USB 
trançado que acompanha o produto. Ao carregar o 
controle em modo de repouso, a barra de luz no controle 
piscará lentamente na cor laranja. Quando o controle 
estiver completamente carregado, a barra de luz  
se apagará.

• Para carregar o controle em modo de repouso,  
é necessário ajustar as configurações. Na tela inicial 
do PS5, selecione Configurações  > Sistema > 
Economia de energia > Recursos disponíveis no 
modo de repouso > Fornecer energia para as 
portas USB, e, então, selecione outra configuração 
que não seja Desativado.

• Também é possível carregar o controle 
conectando-o ao seu computador ou a outro 
dispositivo USB com um cabo USB. Use um cabo 
USB compatível com os padrões USB. Alguns 
dispositivos podem não ser adequados para  
o carregamento do controle.

Carregar o controle no 
estojo para transporte

É possível carregar o controle 
enquanto ele estiver 
armazenado no estojo para 
transporte. Abra a aba na parte 
traseira do estojo e conecte  
o cabo USB ao controle.
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Utilização e manuseio

Cuidado e limpeza
Siga as precauções abaixo para evitar que a parte externa 
do produto seja danificada ou perca a cor.
• Não aplique substâncias voláteis, como inseticidas.
• Não deixe que materiais de borracha ou vinil fiquem  

em contato prolongado com o produto.
• Não use solvente, benzina ou álcool. Evite usar lenços, 

panos de limpeza que contenham produtos químicos  
e outros produtos que contenham tais substâncias.

Ao descartar o controle sem fio
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. 

Jamais desmonte ou modifique o produto 
ou os acessórios, a menos que autorizado 
neste manual
Use o produto e os acessórios de acordo com as 
instruções deste manual. Não é fornecida nenhuma 
autorização para a análise ou modificação do produto, 
nem para a análise e uso das configurações de  
seu circuito.

Manusear o controle
• Carregue-o em um ambiente em que a temperatura 

varie entre 10 °C e 30 °C. Em outros ambientes,  
o carregamento pode não ser tão eficaz.

• 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 conforme o método de armazenamento, 
estado de uso, ambiente e outros fatores.

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

• Este produto e suas peças são feitos de materiais 
metálicos e plásticos. Ao descartar o produto, siga as 
regulamentações locais para garantir o descarte 
adequado desses materiais.
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Informações de conformidade Especificações

O design e as especificações estão sujeitos a alterações 
sem aviso prévio. As instruções de operação poderão 
variar dependendo da versão do software usado, seja  
o software do sistema do console PS5 ou o software do 
dispositivo do controle. O produto real pode variar das 
ilustrações neste manual.

Controle

Requisitos de 
alimentação

5 V  1.500 mA

Tipo de bateria Bateria de íon-lítio integrada

Tensão 3,7 V 

Capacidade da bateria 1.050 mAh

Temperatura  
de operação

5 °C a 35 °C

Peso Aprox. 325 g

Módulo do controle analógico

Dimensões externas
Aprox. 30 × 31 × 40 mm  
(largura × altura × profundidade)

Temperatura  
de operação

5 °C a 35 °C

Peso Aprox. 15g 

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.gov.br/anatel/pt-br/

ATENÇÃO 
Conforme Lei Federal No 11.291/06, informamos que 
podem ocorrer danos ao sistema auditivo exposto à 
potência superior a 85 decibéis.
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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.

Software do sistema e do dispositivo
• O software do dispositivo do controle é licenciado para 

você sob os termos de um contrato de licença de 
usuário final separado. Para obter mais detalhes, 
consulte doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/.

• Sempre atualize o software do sistema do console PS5  
e o software do dispositivo do controle para a versão 
mais recente.

Direitos autorais e marcas comerciais
“ ”, “PlayStation”, “PS5”, “DualSense Edge” e “PlayStation 
Shapes Logo” são marcas registradas ou marcas 
comerciais da Sony Interactive Entertainment Inc.
“SONY” e “ ” são marcas registradas ou marcas 
comerciais da Sony Group 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.

Informações sobre o software de código aberto estão 
disponíveis em doc.dl.playstation.net/doc/ps5-oss/.

Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus 
respectivos proprietários.
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Mais informações

Sobre o controle
Acesse playstation.com/controller-help/ para encontrar 
dicas e informações sobre como usar o controle.

Guia do usuário 
Descubra tudo o que o seu console PS5 pode fazer. 
Encontre também informações detalhadas sobre as 
funções e os modos de ajuste das configurações do  
seu controle.
Na tela principal do console PS5, acesse Configurações  

 > Guia do usuário, Saúde e segurança e Outras 
informações > Guia do usuário.

Site de suporte ao cliente
Para obter informações de suporte online, como a solução 
de problemas passo a passo e perguntas frequentes, visite 
playstation.com/help

Exceções à garantia 
Esta garantia não terá validade nos seguintes casos: 
• Produto foi utilizado em condições anormais. 
• Produto não foi utilizado segundo as instruções. 
•  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
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