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Ďakujeme, že ste si zakúpili ovládač  
NACON ASYMMETRIC WIRELESS pre PS4™.
Tento produkt bol navrhnutý tak, aby posilnil Váš zážitok z hrania. 
Prosíme, aby ste si tento manuál uchovali pre prípad budúceho 
použitia.

I Záruka
S týmto produktom, ktorý nesie ochrannú známku NACON, sa spája dvojročná 
záruka plynúca od dátumu zakúpenia výrobku. Pokiaľ bude tovar vykazovať 
známky, že bol pri jeho výrobe použitý chybný materiál alebo nesprávny pracovný 
postup, výrobca zákazníkovi zadarmo poskytne, ako náhradu, rovnaký alebo 
podobný model výrobku. 
Pre prípad reklamácie si počas trvania záruky uchovajte pokladničný doklad, 
pretože bez neho nebudeme schopní vyhovieť Vašej reklamačnej žiadosti. Pokiaľ 
ste si tovar zadovážili na diaľku, napríklad prostredníctvom pošty či internetu, 
uchovajte si, prosím, aj pôvodný obal.
Táto záruka sa nevzťahuje na nedostatky spôsobené náhodným poškodením, 
nesprávnym používaním alebo opotrebovaním. Rovnako sa nevzťahuje na stratu 
USB Bluetooth® prijímača či USB nabíjacieho kábla. Týmto neporušujeme Vaše 
zákonné práva. 
Vyhlásenie o zhode nájdete na: www.nacongaming.com/support/

I Obsah
- 1 x bezdrátový ovládač
- 1 x USB Bluetooth® prijímač
- 1 x USB nabíjací kábel
- 1 x používateľská príručka
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1/ Mikro USB konektor
2/ Dotyková plocha (Touch pad)
3/ Tlačidlo „ZDIEĽAŤ“ (SHARE)
4/ Tlačidlo „NASTAVENIA“ (OPTIONS)
5/ Tlačidlo „PS“
6/ Akčné tlačidlá
7/ Ľavá páčka s tlačidlom L3
8/ Pravá páčka s tlačidlom R3
9/ Smerové tlačidlá
10/ LED pre indikáciu stavu batérie  

a synchronizácie

11/ Konektor pre headset (3.5mm jack)
12/ Tlačidlo R1
13/ Analógová spúšť R2
14/ Tlačidlo L1
15/ Analógová spúšť L2
16/ Tlačidlo pre indikáciu stavu batérie
17/ Tlačidlo pre resetovanie zariadenia
18/ USB Bluetooth® prijímač
19/ Tlačidlo „SYNC“
20/ LED pre indikáciu synchronizácie
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I Nabíjanie bezdrátového ovládača
Ovládač nabijete tak, že konektor USB-A nabíjacieho kábla zastrčíte do niektorého 
z neobsadených portov Vášho systému PlayStation®. Následne zastrčíte mikro 
USB konektor do ovládača.
Ak je ovládač vypnutý, LED dióda (10) sa rozsvieti nažlto a začne pulzovať. Ak 
je ovládač zapnutý, svetlo je biele a taktiež pulzuje. Keď je batéria plne nabitá, 
pulzovanie prestane.

- Typ batérie: lítiovo-polymérová
- Kapacita batérie: 1200mAh
- Výdrž pri hraní: do 7 hodín
- Dĺžka nabíjania: do 6 hodín
Poznámka: Stav batérie si môžete skontrolovať stlačením a podržaním tlačidla pre indikáciu stavu batérie 
(16) na dlhšie než jednu sekundu.

LED kontrolka pre indikáciu stavu batérie (10) na prednej strane ovládača začne 
žiariť jednou z nasledujúcich farieb:
- ZELENÁ: batéria je nabitá na 75% až 100%
- ŽLTÁ: batéria je nabitá na 50% až 75%
- ORANŽOVÁ: batéria je nabitá na 25% až 50%
- ČERVENÁ: batéria je nabitá na 10% až 25%
- blikajúca ČERVENÁ: batéria je nabitá na menej než 10%

Aby ste ovládač mohli používať dlhšie, po dohraní ho vypnite stlačením a 
podržaním tlačidla „PS“, až pokiaľ LED kontrolka nezhasne. Ovládač opätovne 
zapnete stlačením tlačidla „PS“.
Pre maximálnu životnosť batérie odporúčame nabíjať ovládač vždy, keď je LED 
dióda červená alebo načerveno bliká.

I Synchronizácia
Pre synchronizáciu Vášho bezdrátového ovládača s USB prijímačom postupujte 
nasledovne:
- Uistite sa, že je ovládač vypnutý.
- Stlačte a podržte tlačidlo „SYNC“ na Vašom USB Bluetooth® prijímači dovtedy, 

kým LED kontrolka (20) nezačne v bielej farbe blikať.
- Stlačte a podržte tlačidlá „PS“ a „ZDIEĽAŤ“ na Vašom ovládači dovtedy, kým 

LED (10) kontrolka nezačne v bielej farbe blikať.
Keď je synchronizácia úspešná, LED kontrolky na USB Bluetooth® prijímači a 
ovládači prestanú blikať.
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I Hra viacerých hráčov
Ak hráte s dvomi ovládačmi, môžu sa vzájomne rušiť. Pri problémoch počas hrania 
skontrolujte nasledujúce faktory:
- Uistite sa, že od druhého hráča máte odstup minimálne 60 cm.
- Uistite sa, že nie ste príliš ďaleko od bezdrátového prijímača (ideálne do 5 m).
- Uistite sa, že antény bezdrátových prijímačov sú nastavené každá iným smerom.

Poznámka: V ojedinelých prípadoch môže signál ovplyvniť iné bezdrátové zariadenia, ako napríklad WiFi 
rútre, WiFi opakovače či iné Bluetooth zariadenia. To platí aj recipročne.

I Upozornenie
Berte, prosím, na vedomie, že tento ovládač nepodporuje nasledujúce funkcie 
bezdrátového ovládača DUALSHOCK®4: svetelný pruh, integrovaný reproduktor, 
pohybový senzor, podpora používania prostredníctvom kábla.

I Vypnutie ovládača
Stlačte a podržte tlačidlo „PS“, pokým sa ovládač nevypne. Pre opätovné zapnutie 
stlačte znova tlačidlo „PS“.

Kompatibilita s PC nie je spoločnosťou Sony Computer Entertainment Europe testovaná ani zaručená.
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Recyklácia
Tento produkt by ste nemali vyhodiť do bežného komunálneho 
odpadu, ale zaniesť ho do zberu elektroniky. Recyklovanie je 
dôležité a napomáha ochrane životného prostredia. Len 

Európska únia a Turecko.

I Dôležité bezpečnostné upozornenia a preventívne opatrenia
1/ Ovládač je určený len pre používanie v interiéroch. Nikdy ho nevystavujte 

priamemu slnečnému žiareniu a vlhkosti.
2/ Nevystavujte ovládač špliechaniu, stekaniu, dažďu či vlhkosti. Neponárajte ho 

do tekutín.
3/ Nevystavujte ho prachu, vysokým teplotám ani mechanickému šoku.
4/ Nepoužívajte ho, ak je príslušenstvo poškodené.
5/ Pre vonkajšie čistenie používajte mäkkú, čistú a navlhčenú handričku. Použitie 

čistiacich prostriedkov môže poškodiť lakovanie alebo prípravok môže zatiecť 
dovnútra.

6/ Nedržte ovládač za jeho kábel.
7/ Toto zariadenie nebolo navrhnuté pre ľudí, vrátane detí, s pohybovými 

či senzorickými obmedzeniami, so zníženou mentálnou kapacitou a vo 
všeobecnosti pre osoby s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami. 
Výnimku tvoria osoby, ktoré boli o používaní tohto zariadenia poučené od 
niekoho, kto je zodpovedný za ich bezpečnosť. Nenechávajte ovládač bez 
dozoru alebo na dosah deťom.

I Ergonómia
Dlhé držanie ruky v rovnakej pozícii môže viesť k bolestiam. Ak k tomu dochádza 
opakovane, konzultujte to, prosím, so svojím lekárom. Ako preventívne opatrenie 
odporúčame, aby ste si počas každej hodiny používania spravili 15-minútovú 
prestávku.

I Informácie o technickej podpore
E-mail: support@nacongaming.com
Webová stránka: www.nacongaming.com
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