
Varování

Návod k obsluze
Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. 

Než jej začnete používat, přečtěte si prosím důkladně všechny pokyny. 
Po přečtení uchovejte návod pro případné budoucí použití.

Varování Rodiče/opatrovníci: 
Pečlivě si přečtěte následující informace.

 

● Tento výrobek obsahuje malé části. Udržujte výrobek mimo dosah dětí mladších 3 let. 
● Udržujte výrobek mimo dosah malých dětí a nemluvňat. V případě spolknutí malých
    částí ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
● Udržujte produkt mimo prašná a vlhká místa.
● Nevyvíjejte na výrobek velký tlak a nevystavujte jej silným nárazům.
● Na výrobek nic nepokládejte.
● Pokud je výrobek poškozený nebo upravený, nepoužívejte jej.
● Výrobek nerozebírejte, neupravujte ani se jej nepokoušejte opravovat.
● Pokud je výrobek třeba vyčistit, použijte pouze suchý měkký hadřík. Nepoužívejte 
     chemické prostředky jako benzen nebo rozpouštědla.
● Výrobek nepoužívejte k jiným než zamýšleným účelům. Nejsme odpovědní za žádné 
     nehody či škody vzniklé jiným než zamýšleným použitím výrobku.
● Zatažením za kabel může dojít k pádu zařízení PlayStation®5 a k následným 
     zraněním. 

Produkt je určen k nabíjení prostřednictvím zařízení PlayStation®5. 
Neneseme odpovědnost za žádné problémy způsobené připojením 
tohoto produktu k jiným zařízením.



● Pokud z výrobku vychází neobvyklé teplo, kouř, hluk nebo zápach, okamžitě jej 
     přestaňte používat.
● Nepokládejte na nestabilní povrch.
● Nepokládejte výrobek do blízkosti zdrojů tepla ani jej delší dobu nenechávejte na 
     přímém slunci. Přehřátí může způsobit poruchu. 
● Nedopusťte, aby došlo k namočení výrobku. Mohlo by dojít ke vzniku požáru, úrazu 
     elektrickým proudem nebo poruše.
● Výrobek nepřikrývejte. Mohlo by dojít k jeho přehřátí.
● Do výrobku nevkládejte cizí látky ani vodu. Mohlo by dojít ke vzniku požáru, úrazu 
     elektrickým proudem nebo poruše.
● Nedopusťte, aby došlo k namočení výrobku. Mohlo by dojít ke vzniku požáru, úrazu 
     elektrickým proudem nebo poruše.
● Pokud se blíží bouře s blesky, výrobek nepoužívejte. Zabráníte tak potenciálnímu 
     vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše.
● Při připojování nebo odpojování produktu k nebo od zařízení PlayStation®5 
     nevyvíjejte přílišnou sílu. 
● Před použitím se ujistěte, že jsou všechny konektory čisté. Pokud je výrobek 
     třeba vyčistit, použijte pouze suchý měkký hadřík.
● Nedotýkejte se kovových částí USB.
● Pokud je zástrčka USB pokrytá prachem, nepoužívejte ji.
● Kabely neupravujte ani nijak nepoškozujte. Mohlo by dojít ke vzniku požáru nebo 
     úrazu elektrickým proudem.
● Kabely nekruťte ani nesvazujte.
● Za kabel produktu netahejte ani jej neohýbejte.
● Po použití nebo před údržbou výrobek odpojte, zabráníte tak potenciálnímu vzniku0 
     požáru či úrazu elektrickým proudem.



Kompatibilita bezdrátového ovladače

Popis

Obsah balení

Nabíjecí stanice ×１

Konektor USB

Kabel ovladače

Ukazatel LED 

Nabíjecí kontakty

DualSense™ Bezdrátový ovladač
Bezdrátový ovladač(DUALSHOCK®4)
Bezdrátový ovladač(DUALSHOCK®3)
Bezdrátový ovladač(SIXAXIS®)

Než začnete produkt používat, přečtěte si návod k použití pro zařízení PlayStation®5 
a bezdrátový ovladač DualSense™.
Ujistěte se, že je váš PlayStation®5 aktualizovaný na nejnovější verzi firmwaru.

Důležité

Tabulka kompatibility bezdrátového ovladače



Použití

①

②

PlayStation®5
USB Type-C

USB Type-A

×

Připojte nabíječku do zařízení PlayStation®5.

Položte bezdrátový ovladač DualSense™ 
na nabíječku.



* Pokud je konzole v režimu odpočinku, ovladač se nabíjí následujícím 
   způsobem:
  Přejdi do nabídky Nastavení > Systém > Úspora energie > Funkce dostupné 
  v režimu odpočinku a nastav možnost Napájet porty USB na hodnotu Vždy 
  nebo 3 hodiny.

* Je-li zapnutý bezdrátový ovladač DualSense™, LED na nabíječce zhasne. 
   V takovém případě na bezdrátovém ovladači DualSense™ stiskněte tlačítko 
   PS a zkontrolujte ikonu zbývajícího nabití na obrazovce.

③

zapnuto / 
režimu odpočinku* vypnuto

PlayStationⓇ5 PlayStationⓇ5

100%

Bezdrátový ovladač DualSense™ při nabíjení 
bliká oranžově a po dokončení nabíjení se 
vypne. 



Hlavní funkce
Vnější rozměry
Hmotnost
Délka kabelu
Metoda připojení
Vstup
Výstup

： 127 × 40 × 60mm
： 180g
： 0.6m
： USB Type-C
： 5V
： 3A(max)

Pro starší 6 let

Obrázek na balení se může od skutečného výrobku lišit.
Výrobce si vyhrazuje právo měnit design či technické specifikace bez předchozího upozornění.
„PlayStation“, „DualSense“, „DUALSHOCK“ a „SIXAXIS“ jsou registrované ochranné známky společnosti Sony 
Interactive Entertainment Inc. Všechna práva vyhrazena. Veškeré další ochranné známky jsou vlastnictvím svých 
vlastníků.
„USB Type-C“ je registrovaná známka organizace USB Implementers Forum.
HORI a logo HORI jsou registrované ochranné známky společnosti HORI.


