
CFI-ZCT1W 7034215

Langaton DualSense™-ohjain
Käyttöohje
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Ennen käyttöä
 ˎ Lue tämä käyttöohje ja yhteensopivien laitteiden käyttöohjeet huolellisesti. Säilytä 
ohjeet tulevaa tarvetta varten.

 ˎ Päivitä aina PlayStation®5:n käyttöjärjestelmä ja langattoman ohjaimen laiteohjelmisto 
uusimpaan versioon.

Varoitus
Kuulokkeiden käyttö
Jos kuulokkeita (ei sisälly toimitukseen) käytetään liian suurella äänenvoimakkuudella, 
seurauksena voi olla pysyviä kuulovaurioita. Valitse turvallinen äänenvoimakkuuden 
taso. Ajan myötä liian suurikin äänenvoimakkuus voi tuntua normaalilta, vaikka äänet 
vahingoittaisivat kuuloa. Jos korvasi alkavat soida, tunnet kipua korvissasi tai et kuule 
muiden puhetta kunnolla, hakeudu kuulontutkimukseen. Mitä suuremmaksi säädät 
äänenvoimakkuuden, sitä suurempi on kuulovaurioiden riski.

Litiumioniakkujen käsittely
Älä käsittele vaurioituneita tai vuotavia litiumioniakkuja. Jos akusta vuotaa nestettä, 
lopeta tuotteen käyttäminen välittömästi ja ota yhteyttä tekniseen tukeen. Mikäli 
nestettä joutuu vaatteillesi, ihollesi tai silmiisi, huuhtele kyseinen kohta heti puhtaalla 
vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin. Akun sisältämä neste saattaa aiheuttaa sokeutumisen.

Radioaallot
Radioaallot voivat vaikuttaa sähkölaitteisiin tai lääkinnällisiin laitteisiin (esimerkiksi 
sydämentahdistimiin), mikä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä ja vammoja. Jos käytät 
sydämentahdistinta tai jotain muuta lääketieteellistä laitetta, keskustele lääkärin tai 
lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa ennen langattoman verkkoyhteyden 
(Bluetooth® ja langaton lähiverkko) käyttämistä. Älä käytä langatonta verkkoyhteyttä 
seuraavissa paikoissa: Alueilla, joilla langattoman verkon käyttö on kielletty, kuten 
sairaaloissa. Jos konsolia käytetään terveydenhoitolaitoksen tiloissa, on laitoksen 
määräyksiä noudatettava. Palovaroittimien, automaattisten ovien ja muiden 
automaattisten laitteiden läheisyydessä.

Magneetit
Tässä tuotteessa on magneetteja, jotka voivat häiritä sydämentahdistimien, defibrillaat-
toreiden ja ohjelmoitavien läppien tai muiden lääkinnällisten laitteiden toimintaa.  
Älä aseta tätä tuotetta tällaisten lääkinnällisten laitteiden lähelle tai tällaisia laitteita 
käyttävien henkilöiden lähelle. Jos käytät kuvattuja lääkinnällisiä laitteita, ota yhteys 
lääkäriin ennen tämän tuotteen käyttöä.

Varotoimet
Turvallisuus
Tämän tuotteen suunnittelussa on erityisesti huomioitu turvallisuus.  
Sähkölaitteiden väärinkäytöstä voi kuitenkin aiheutua tulipalo, sähköisku tai 
henkilövahinko. Voit ehkäistä käyttöön liittyviä tapaturmia noudattamalla näitä ohjeita.
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Ota huomioon kaikki varoitukset, varotoimet ja ohjeet. Jos et ole varma jostain tässä 
oppaassa olevista tiedoista, ota yhteys PlayStation®-asiakaspalveluun, jonka 
yhteystiedot ovat takuukirjasessa.

 ˎ Lopeta käyttö ja irrota kaikki kaapelit välittömästi, jos laite alkaa toimia tavallisesta 
poikkeavalla tavalla, päästää outoja ääniä tai hajuja tai muuttuu polttavan kuumaksi. 

 ˎ Vältä pelaamista, kun olet väsynyt tai kärsit univajeesta.

Langattoman ohjaimen värinätoiminnon käyttö
 ˎ Jos langaton ohjain on asetettu tasaiselle alustalle, langattoman ohjaimen värinä pelin 
aikana voi aiheuttaa ohjaimen putoamisen ja siten loukkaantumisen tai toimintahäiriön.

 ˎ Älä käytä värinätoimintoa tai liipaisintehostetoimintoa, jos kärsit mistään käden  
tai käsivarren luu-, nivel- tai lihassairaudesta tai -vammasta. Jos sinulla on jokin  
sairaus tai vamma, älä pelaa näitä toimintoja käyttäviä pelejä ohjaimella, ellet ole 
ottanut toimintoja pois päältä. Voit laittaa toiminnot päälle tai ottaa ne pois päältä 
PS5™-konsolin aloitusnäytöstä kohdasta Asetukset  > Lisälaitteet.

Pienten lasten vammat
Pidä tuote poissa pienten lasten ulottuvilta. Pienet lapset saattavat niellä pienikokoisia 
osia tai sotkeutua kaapeleihin, mistä voi olla seurauksena loukkaantuminen, 
onnettomuus tai laitevika.

Äänenvoimakkuuden taso
 ˎ Näin suojelet kuuloasi: Rajoita aikaa, jolloin käytät kuulokkeita suurella 
äänenvoimakkuudella.

 ˎ Vältä äänenvoimakkuuden säätämistä suureksi, vaikka ympäristö olisi meluisa.

 ˎ Säädä äänenvoimakkuus pienemmäksi, jos et kuule ympärilläsi olevien ihmisten 
puhetta.

Käyttö ja käsittely

Käyttötauot
 ˎ Vältä konsolin pitkittynyttä käyttöä. Pidä 15 minuutin tauko jokaisen pelatun  
tunnin aikana.

 ˎ Vältä pelaamista, kun olet väsynyt tai kärsit univajeesta.

 ˎ Lopeta konsolin käyttäminen välittömästi, jos alat tuntea olosi väsyneeksi tai tunnet 
käsissäsi tai käsivarsissasi epämiellyttävän tunteen tai kipua käyttäessäsi langatonta 
ohjainta. Mikäli oireet eivät häviä, ota yhteyttä lääkäriin.

 ˎ Lopeta konsolin käyttö välittömästi, jos sinulla on seuraavia terveysongelmia.  
Jos oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.

 — Huimaus, pahoinvointi, väsymys tai matkapahoinvointia muistuttavat oireet

 — Epämiellyttävä olo tai kipu jossakin kehonosassa, kuten silmissä, korvissa,  
käsissä tai käsivarsissa
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Staattinen sähköisku
Kun kuulokkeita käytetään erityisen kuivissa olosuhteissa, korvassa voi toisinaan tuntua 
pieni ja nopea (staattinen) sähköisku. Tämä johtuu kehoon kerääntyneestä staattisesta 
sähköstä, ei kuulokkeiden viasta.

Liiketunnistin
Ota huomioon seuraavat seikat, kun käytät langattoman ohjaimen 
liiketunnistintoimintoa. Jos ohjain osuu henkilöön tai esineeseen, seurauksena  
voi olla vamma tai vaurio.

 ˎ Varmista, että ympärilläsi on riittävästi tilaa, ennen kuin käytät liiketunnistintoimintoa.

 ˎ Pidä langattomasta ohjaimesta tiukasti kiinni, jotta se ei lipeä otteestasi ja aiheuta 
vaurioita tai vammoja.

 ˎ Jos käytät langatonta ohjainta, joka on liitetty PS5-konsoliin USB-kaapelilla, varmista, 
että kaapelille on riittävästi tilaa, jotta kaapeli ei osu henkilöihin tai esineisiin.

Valopalkki
Älä tuijota ohjaimen valopalkkia, kun se vilkkuu. Jos tunnet kipua tai muunlaisia 
epämiellyttäviä tuntemuksia kehossasi valon vaikutuksesta, lopeta käyttö välittömästi.

Sijoittaminen ja käsittely
 ˎ Älä aseta tuotetta epävakaille, kalteville tai täriseville pinnoille.

 ˎ Älä laita tuotetta lattialle tai muuhun paikkaan, jossa joku voi kompastua siihen.

 ˎ Tuotteen sisään ei saa päästä nestettä tai pieniä hiukkasia. 

 ˎ Älä koske tuotteeseen märin käsin.

 ˎ Älä kosketa tuotetta ukonilmalla.

 ˎ Älä heitä tai pudota tuotetta tai kohdista siihen voimakkaita fyysisiä iskuja.

 ˎ Älä seiso tuotteen päällä tai aseta esineitä sen päälle.

 ˎ Älä kosketa tuotteen portteja tai työnnä sen sisään tuntemattomia esineitä.

 ˎ Jos liittimissä on pölyä tai vieraita esineitä, poista ne kuivalla liinalla ennen 
yhdistämistä.

 ˎ Älä pura tai muuntele tuotetta.

 ˎ Tuote ja sen osat on valmistettu metalli- ja muovimateriaaleista. Hävitä tuotteet 
noudattaen näiden materiaalien hävittämistä koskevia paikallisia säännöksiä.
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Puhdistus
Noudattamalla alla olevia ohjeita ehkäiset tuotteen ulkopintojen kulumista  
ja väripintojen haalistumista.

 ˎ Pyyhi pehmeällä, kuivalla liinalla.

 ˎ Älä käytä hyönteismyrkkyjä tai muita tulenarkoja aineita.

 ˎ Älä aseta kumi- tai vinyylipintaisia esineitä tuotteen päälle pitkiksi ajoiksi.

 ˎ Älä käytä puhdistuksessa liuottimia tai muita kemikaaleja. Älä pyyhi tuotteen  
pintoja kemiallisesti käsitellyllä puhdistusliinalla.

Säilytysolosuhteet
 ˎ Älä altista tuotetta suurelle lämpötilalle tai kosteudelle tai jätä sitä suoraan 
auringonvaloon käytön, kuljetuksen tai säilytyksen aikana.

 ˎ Älä jätä tuotetta kuumalla ilmalla autoon, jonka ikkunat on suljettu.

 ˎ Älä altista tuotetta pölylle, savulle tai höyrylle.
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Osien nimet
Etuosa

A B D EC C F G

H

J IKLN M

A ) Suuntanäppäimet

B )  (luonti) -näppäin

C ) Valopalkki

D ) Kosketusalue / kosketusalueen painike

E ) Pelaajan merkkivalo

F )  (valinnat) -näppäin

G ) Toimintonäppäimet 
-näppäin/ -näppäin/ -näppäin/ -näppäin

H ) Oikea sauva / R3-näppäin

I ) Kaiutin

J )  (PS) -näppäin

K ) Kuulokeliitäntä

L ) Mikrofoni

M )  (mykistys) -näppäin

N ) Vasen sauva / L3-näppäin
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Yläosa

EDCBA

A ) R1-näppäin

B ) R2-näppäin

C ) USB-portti

D ) L1-näppäin

E ) L2-näppäin

Ohjaimen yhdistäminen pariliitoksella
Kun käytät ohjainta ensimmäistä kertaa, sinun on yhdistettävä  
se PS5-konsoliin pariliitoksella. 

1 Käynnistä konsoli. 

2 Liitä ohjain konsoliin konsolin mukana tulleella USB-kaapelilla.

3 Paina  (PS) -näppäintä. 

Ohjain käynnistyy. Kun valopalkki vilkkuu, pelaajan merkkivalo syttyy. 

Ohjaimen lataaminen
Liitä ohjain PS5-konsoliin konsolin mukana tulleella USB-kaapelilla, kun konsoli on päällä 
tai lepotilassa. Lepotilassa ohjaimen valopalkki vilkkuu hitaasti oranssina. Kun lataus  
on valmis, valopalkki sammuu.

Vinkkejä

 ˎ Jos haluat ladata ohjaimen, kun konsoli on lepotilassa, tämä toiminto on ensin  
otettava käyttöön. Lisätietoja on PS5:n käyttöoppaassa.

 ˎ Voit ladata ohjainta myös liittämällä USB-kaapelin tietokoneeseen tai johonkin 
muuhun USB-laitteeseen. Käytä USB-standardin mukaista USB-kaapelia.  
Ohjainta ei välttämättä voi ladata kaikkien laitteiden kautta.
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Akku
Varoitus – sisäänrakennetun akun käyttäminen: 

 — Tämä tuote sisältää ladattavan litiumioniakun.

 — Lue akun käyttö- ja latausohjeet ennen tuotteen käyttämistä ja noudata  
niitä tarkkaan. 

 — Käsittele akkua erityisen varovasti. Väärinkäyttö voi aiheuttaa tulipalon tai 
palovammoja. 

 — Älä koskaan yritä avata, murskata tai lämmittää akkua tai sytyttää sitä tuleen. 

 — Älä jätä akkua lataukseen pitkäksi ajaksi, kun tuote ei ole käytössä. 

 — Hävitä käytetyt akut aina paikallisten lakien tai vaatimusten edellyttämällä tavalla.

Akun kesto ja käyttöikä
 ˎ Akun käyttöikä on rajallinen. Akun latauksen kesto yleensä lyhenee toistuvan käytön  
ja akun ikääntymisen seurauksena. Akun kesto vaihtelee myös sen säilytyksestä, 
käytöstä, käyttöympäristöstä ja muista tekijöistä riippuen.

 ˎ Lataa tilassa, jonka lämpötila on 10–30°C. Muissa lämpötiloissa lataus ei ehkä  
tapahdu yhtä nopeasti.

 ˎ Akun kesto voi vaihdella käyttöolosuhteiden ja ympäristötekijöiden mukaan.

Pitkä käyttämättömyysaika
Jos ohjainta ei käytetä pitkään aikaan, on suositeltavaa ladata sen akku täyteen 
vähintään kerran vuodessa, jotta akku säilyy toimintakykyisenä.
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Tekniset tiedot
Malli ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. PS5-konsoli saattaa  
toimia tässä oppaassa kuvatusta poikkeavalla tavalla käytössä olevasta  
ohjelmistoversiosta riippuen.

Nimellistulovirta 5 V ⎓ 1 500 mA

Akun tyyppi Sisäänrakennettu ladattava litiumioniakku

Jännite 3,65 V ⎓

Akun kapasiteetti 1 560 mAh

Käyttölämpötila lämpötilojen 5 °C ja 35 °C väliltä

Paino Noin 280 g

Valmistusmaa Kiina
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TAKUU
Tällä tuotteella on 12 kuukauden valmistajan takuu ostopäivästä. Lisätietoja valmistajan 
takuusta on PS5-pakkauksessa.

Tämän tuotteen valmistaja tai valmistuttaja on Sony Interactive Entertainment Inc., 
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Tuotteen maahantuonnista Eurooppaan ja jakelusta vastaa Sony Interactive 
Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP,  
United Kingdom.
Vaatimustenmukaisuusvakuutusten antamisesta ja säilyttämisestä vastaa Sony 
Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

Eurooppalaiset ja turkkilaiset asiakkaat.
Ilmoitus yhdenmukaisuudesta radio- ja telepäätelaitteita koskevan  
RE-direktiivin kanssa
Sony Interactive Entertainment Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 
2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja direktiivin sitä koskevien muiden ehtojen 
mukainen. Lisätietoja saa osoitteesta: https://www.compliance.sony.eu/
Tämän tuotteen langaton verkkoyhteystoiminto käyttää 2,4 GHz:n (Bluetooth®) 
taajuuksia.
Langattoman yhteyden taajuusalue ja enimmäisteho:
– Bluetooth® 2,4 GHz: alle 10 mW.

Jompikumpi näistä symboleista sähkölaitteessa, akussa tai niiden pakkauksissa  
ilmaisee, että kyseistä sähkölaitetta tai akkua ei saa hävittää normaalina talousjätteenä 
EU-alueella, Turkissa tai muissa maissa, joissa on jätteen lajittelujärjestelmiä käytössä. 
Varmista oikea käytöstäpoistotapa viemällä tuotteet hävitettäväksi viralliseen 
jätteenkeräyslaitokseen paikallisten lakien tai vaatimusten mukaisesti. Jätteeksi 
tarkoitetut sähkötuotteet ja akut voi myös hävittää maksutta jälleenmyyjien kautta,  
kun hankit uuden vastaavan tuotteen. Lisäksi suuret jälleenmyyjät voivat EU-maissa 
ottaa maksutta vastaan pieniä määriä hävitettäviä sähkötuotteita. Kysy paikalliselta 
jälleenmyyjältäsi, tarjoavatko he tällaista palvelua hävitettävälle tuotteellesi.  
Näin autat säästämään luonnon resursseja ja parantamaan sähkölaitteiden 
jätekäsittelyyn ja hävitykseen liittyvää luonnonsuojelun tasoa.
Akuissa voi olla tämän symbolin lisäksi kemiallisia symboleja. Akussa on lyijyn  
(Pb) kemiallinen merkki, jos se sisältää yli 0,004 % lyijyä.
Tässä tuotteessa on kiinteä akku turvallisuuden, toimintatehon tai tietojen eheyden 
varmistamisen takia. Akun ei pitäisi edellyttää vaihtoa tuotteen käyttöiän aikana,  
ja se tulee poistattaa vain pätevällä huoltohenkilöllä. Jotta akku käsitellään  
oikeanlaisena jätteenä, hävitä tämä tuote sähköromuna.
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