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Bezdrátový ovladač DUALSHOCK®4 Uživatelská příručka
Bezpečnostní opatření

Před použitím produktu si důkladně pročtěte tuto příručku a všechny příručky ke kompatibilnímu hardwaru. Pokyny si
uschovejte pro budoucí použití.
ˎˎ Pokud máte poraněné či nemocné kosti, klouby či svaly na rukou či pažích, potom nepoužívejte vibrační funkci.
(Settings (Nastavení)) na obrazovce funkce.
ˎˎ Vibrační funkci můžeš zapnout nebo vypnout pomocí ikony
ˎˎ Vyhýbejte se příliš dlouhému používání systému PS4™ a bezdrátového ovladače.
ˎˎ Přestaňte produkt používat hned, jakmile se při používání začnete cítit unavení nebo vnímáte nepohodlí nebo bolest
rukou nebo paží. Pokud tento stav přetrvává, vyhledejte lékaře.
ˎˎ Pokud se sluchátka s mikrofonem či sluchátka používají při vysoké hlasitosti, může dojít k trvalé ztrátě sluchu. Nastavte
hlasitost na bezpečnou úroveň. Po určité době vám stále hlasitější zvuk může začít znít normálně, ale ve skutečnosti
dochází k poškození sluchu. Pokud vám bude zvonit v uších nebo v nich pocítíte jakékoli nepohodlí či uslyšíte tlumené
hlasy, ukončete poslech a nechte si vyšetřit sluch. Čím vyšší je hlasitost, tím dříve může dojít k poškození sluchu. Abyste
si chránili sluch:
ˋˋ Omezte dobu používání sluchátek či sluchátek s mikrofonem při vysoké hlasitosti.
ˋˋ Nezvyšujte hlasitost proto, abyste přehlušili zvuky z okolí.
ˋˋ Pokud neslyšíte mluvit lidi ve své blízkosti, snižte hlasitost.
ˎˎ Vyvaruj se pohledu na světelnou lištu ovladače, když bliká. Okamžitě přestaň ovladač používat , pokud pocítíš jakékoli
nepohodlí nebo bolest některé části těla.
ˎˎ Nemanipulujte s poškozenými či unikajícími lithium-iontovými bateriemi. Pokud z vnitřní baterie uniká kapalina,
okamžitě přestaňte systém používat a požádejte o pomoc technickou podporu. V případě zasažení oblečení, pokožky
nebo očí touto kapalinou ihned opláchněte zasaženou oblast čistou vodou a poraďte se s lékařem. Kapalina z baterie
může způsobit slepotu.
ˎˎ Nikdy nerozebírej nebo neupravuj tento produkt.
ˎˎ Produkt nevystavujte vysokým teplotám, vysoké vlhkosti nebo přímému slunečnímu záření.
ˎˎ Nedovolte, aby produkt přišel do styku s tekutinami.
ˎˎ Nepokládejte na produkt těžké předměty.
ˎˎ Neházejte produkt, neupusťte jej ani jej jinak nevystavujte silnému fyzickému působení.
ˎˎ Při používání funkce detekce pohybu bezdrátového ovladače buďte opatrní.
ˋˋ Před použitím funkce detekce pohybu se ujistěte, že kolem sebe máte dostatek místa na pohyb.
ˋˋ Držte pevně bezdrátový ovladač, abyste zabránili jeho vypadnutí, které by mohlo vést k poškození nebo poranění.
ˋˋ Při používání bezdrátového ovladače s kabelem USB se ujistěte, že kabel nemůže uhodit žádného člověka ani narazit
do předmětu; také nevytahujte kabel ze systému PS4™ během hraní.

Ochrana vnějšího povrchu
Dodržováním následujících pokynů pomůžete chránit vnější povrch produktu před opotřebením či ztrátou barvy.
ˎˎ Nenechávejte na produktu po delší dobu položené jakékoli předměty z gumy nebo vinylu.
ˎˎ K čištění produktu používejte měkký, suchý hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani jiné chemikálie. Neotírejte chemicky
ošetřeným čisticím hadříkem.

Registrace (párování) ovladače
Při prvním použití ovladače, nebo když se chystáte ovladač použít na jiném systému PlayStation®4, musíte provést
registraci zařízení (párování). Zapněte systém PS4™ a připojte ovladač pomocí kabelu USB, abyste mohli provést
registraci zařízení.
K portu USB systému PS4™
Kabel USB (v balení se systémem PS4™)

Podrobné informace týkající se používání ovladače najdete v uživatelské příručce k systému PS4™
(eu.playstation.com/help/ps4/manuals/).

Životnost baterie
ˎˎ Baterie má omezenou životnost. S opakovaným používáním a časem bude životnost baterie postupně klesat. Životnost

baterie se rovněž liší v závislosti na způsobu skladování, stavu použití, prostředí a dalších faktorech.

ˎˎ Nabíjení provádějte v prostředí, v němž se teplota pohybuje v rozsahu 10 °C až 30 °C. V jiném prostředí nemusí být

nabíjení dostatečně efektivní.

Skladování
Pokud se bezdrátový ovladač po delší dobu nebude používat, doporučuje se jej nejméně jednou za rok plně nabít, aby
zůstal funkční.

Specifikace
5 V DC, 800 mA
3,65 V DC
1 000 mAh
Vestavěná dobíjecí lithium-iontová baterie
5 °C – 35 °C
Přibližně 210 g

Vstupní jmenovitý výkon
Napětí
Kapacita baterie
Typ baterie
Provozní teplota
Hmotnost

Konstrukce a specifikace mohou být změněny bez upozornění.

Dodané položky
Bezdrátový ovladač DUALSHOCK®4 (1), Uživatelská příručka (tento dokument) (1), kabel USB není součástí balení.
K připojení nebo nabíjení ovladače používejte kabel USB dodaný se systémem PS4™.

ZÁRUKA

Na tento výrobek se vztahuje záruka výrobce na dobu 12 měsíců od data zakoupení výrobku. Úplné informace naleznete
v záruce obsažené v balení systému PS4™.
Tento produkt byl vyroben pro společnost nebo společností Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Import do Evropy a distribuci zajišťuje společnost Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough
Street, Londýn, W1F 7LP, Spojené království.
Autorizovaný zástupce pro vydávání a dodržování Prohlášení o shodě je společnost Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo.
Vyrobeno v Číně
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