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Antes de utilizar

Leia atentamente este manual e os manuais do hardware compatível. Guarde 
as instruções para futura referência.

Precauções

Segurança
 ˎ Mantenha este produto fora do alcance das crianças. As crianças poderão 
danificar o produto e causar avarias, engolir peças pequenas ou provocar 
ferimentos acidentais a si próprias ou a outros.

Utilização e manuseamento
 ˎ Não permita que qualquer outro objeto metálico entre em contacto com o 
conector USB do produto.

 ˎ Não atire nem deixe cair o produto nem o exponha a um impacto físico forte.
 ˎ Não coloque quaisquer objetos em cima do produto. Não se coloque em cima 
do produto.

 ˎ Não coloque o produto em superfícies instáveis, inclinadas ou sujeitas a 
vibração.

 ˎ Não permita a entrada de líquido ou partículas pequenas no produto. 
 ˎ Não toque no produto com as mãos húmidas.
 ˎ Não toque no interior do conector USB nem insira objetos estranhos.
 ˎ Nunca desmonte nem modifique o produto.

Proteção exterior

Siga as instruções abaixo para prevenir que o exterior do produto fique 
descolorado ou deteriorado.

 ˎ Não coloque materiais como borracha ou vinil em contacto com o exterior do 
produto durante um longo período de tempo.

 ˎ Utilize um pano suave e seco para limpar o produto. Não utilize solventes ou 
outros químicos. Não limpe com um pano de limpeza com tratamento 
químico.
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Condições de armazenamento

 ˎ Não exponha o produto a temperaturas altas, a uma humidade elevada ou à 
luz direta do sol.

 ˎ Não deixe o produto no interior de um automóvel com os vidros fechados, 
especialmente em condições de tempo quente.

 ˎ Não exponha o produto a poeiras, fumos ou vapores.

Utilizar o adaptador sem fios pela primeira vez

Ao ligar o adaptador sem fios a um PC Windows® ou Mac, pode utilizar um 
comando sem fios DUALSHOCK®4 para controlar aplicações compatíveis.  
Os detalhes sobre aplicações compatíveis podem ser encontrados em 
playstation.com/ds4-adaptor.
Tem de emparelhar o comando com o adaptador sem fios quando o utilizar 
pela primeira vez.

1 Certifique-se de que o comando sem fios está desligado.
Se a barra de luz estiver acesa, prima o botão  (PS) até que se apague. 
Desligue o cabo USB se estiver ligado ao comando.

2 Insira o adaptador sem fios na porta USB do PC Windows® ou 
dispositivo Mac.
O indicador de estado do adaptador sem fios pisca lentamente.

3 Empurre o adaptador sem fios na direção da seta durante, no mínimo, 
3 segundos.
O indicador de estado pisca rapidamente enquanto o adaptador se 
encontrar no modo de emparelhamento.
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4 Prima sem soltar o botão SHARE e o botão  (PS) no comando 
durante, no mínimo, 3 segundos.
A barra de luz do comando apresenta-se intermitente enquanto o comando 
estiver no modo de emparelhamento. Quando o emparelhamento estiver 
concluído, o indicador de estado do adaptador sem fios e a barra de luz do 
comando apresentam uma luz fixa.

Notas
 ˎ Só é possível emparelhar um comando com o adaptador sem fios.
 ˎ O adaptador sem fios não pode ser utilizado para ligar um comando sem fios 
DUALSHOCK®4 a um sistema PlayStation®4, sistema PlayStation®Vita ou sistema 
PlayStation®TV.

Utilizar um comando emparelhado

Siga os passos abaixo para utilizar um comando emparelhado com o seu 
dispositivo.

1 Insira o adaptador sem fios na porta USB do dispositivo. 
O indicador de estado do adaptador sem fios pisca lentamente.

2 Prima o botão  (PS) no comando.
Quando os dispositivos estiverem ligados, o indicador de estado do 
adaptador sem fios e a barra de luz do comando apresentam uma cor fixa.

Notas
Se o comando não conseguir estabelecer a ligação ao adaptador sem fios, 
experimente o seguinte:

 ˎ Desligue o comando e emparelhe-o novamente com o adaptador sem fios 
(o adaptador pode já estar emparelhado com outro comando).

 ˎ Aproxime o comando do adaptador. Certifique-se de que não existem obstáculos 
físicos que possam bloquear a comunicação entre os dois dispositivos.

 ˎ Afaste dispositivos Wi-Fi, tais como smartphones ou tablets, do adaptador e do 
comando ou desligue-os.

Indicador de estado

Estado da luz Estado do adaptador

Sólida Em utilização

A piscar rapidamente Modo de emparelhamento

A piscar lentamente A aguardar ligação
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Quando o adaptador não estiver em utilização

Retire o adaptador sem fios do dispositivo.

Especificações

Potência nominal de entrada 5  V CC, 100 mA

Dimensões externas Aprox. 18 × 9 × 75 mm (largura × altura × 
profundidade) 

Peso Aprox. 10 g 

Temperatura de funcionamento 5 °C – 35 °C

País de produção China

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

GARANTIA
Este produto está coberto pela garantia do fabricante durante 12 meses, a 
contar da data de compra. Consulte a garantia fornecida com a embalagem da 
PS4™ para obter informações mais detalhadas.

Este produto foi fabricado pela ou em nome da Sony Interactive 
Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Importado e distribuído na Europa pela Sony Interactive Entertainment 
Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.
O representante autorizado para emitir e deter declarações de 
conformidade é a Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da 
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.
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Para clientes na Europa e na Turquia.
Declaração de “Conformidade Informal” com a Diretiva R&TTE
A Sony Interactive Entertainment Inc. declara que este produto está em 
conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 
1999/5/CE. Para mais informações, consulte o seguinte URL: 
http://www.compliance.sony.de/

Quando encontra este símbolo em qualquer um dos nossos produtos elétricos 
ou na respetiva embalagem, isso indica que na Europa e na Turquia esse 
produto elétrico não deve ser deitado fora juntamente com o lixo doméstico 
normal. Para assegurar o tratamento correto dos resíduos, elimine-os através de 
um serviço de recolha autorizado, em conformidade com as leis ou requisitos 
locais. Os produtos elétricos usados também podem ser eliminados sem 
quaisquer custos quando compra produtos novos do mesmo tipo. Além disso, 
nos países da UE, os revendedores de maiores dimensões poderão aceitar 
pequenos produtos eletrónicos usados sem quaisquer custos. Pergunte no seu 
revendedor local se este serviço está disponível para os produtos que pretende 
eliminar. Assim, ajudará a conservar os recursos naturais e a melhorar os níveis 
de proteção ambiental relativos ao tratamento e à eliminação de resíduos 
elétricos.
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“ “, “PlayStation” e “DUALSHOCK“ são marcas comerciais registadas ou marcas 
comerciais da Sony Interactive Entertainment Inc.

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

Windows is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in 
the United States and/or other countries.

Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

© 2016 Sony Interactive Entertainment Europe Limited.


