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Návod k použití / Használati Útmutató

Čtěte prosím pečlivě před použitím tohoto produktu. 
/ Kérjük, a termék használata előtt olvassa el ezt a tájékoztatót.

PlayStation ® 4 / PlayStation ® 3

PlayStation ® 4 / PlayStation ® 3

Po přečtení si tento manuál prosím uschovejte pro možné budoucí použití.
/ Elolvasása után tartsa meg a Használati Útmutatót a későbbiekre.

Ovladač x 1
/ Kontroller x 1

Návod k použití x 1
/ Használati Útmutató x 1

Varování: Nevhodné pro děti do tří let. Obsahuje malé části.
/ Figyelem: az apró alkatrészek miatt 36 hónaposnál fiatalabb 
  gyermekek számára nem alkalmas.

Držte tento produkt z dosahu dětí.
Netahejte za kabel produktu ani ho hrubě neohýbejte. 
Nepoužívejte na nestabilním povrchu. 
Nenechte produkt namočit. 
Neupouštějte ani neházejte s produktem. 
Držte produkt od prachu a nečistot. 
Nenechte tento produkt v horkém prostředí po delší dobu..
Pokud bude produkt potřebovat čištění, použijte pouze měkkou suchou látku.
Nepoužívejte chemické přípravky jako je benzín nebo ředidlo.

Připojte USB konektor ovladače do USB portu PlayStation® systému. 
※ Nepřipojujte tento produkt zatímco držíte PS tlačítko.

Kérjük, csatlakoztassa a kontroller USB kábelét a Playstation 4 konzol USB bemenetéhez.  
※ A termék csatlakoztatása közben ne nyomja meg a PS gombot.

PlayStation®4 / PlayStation®3 USB port

A Playstation®4 / Playstation®3 konzol USB bemenetébe

Kabel ovladače
/ Kontroller kábel

PS tlačítko
/ PS gomb

OPTIONS tlačítko
/ Beállítások (OPTIONS) gomb

SHARE tlačítko
/ Megosztás (SHARE) gomb

PS4TM  ・ PS3TM přepínač systému
/ PS4TM  ・ PS3TM  platformváltó kapcsoló 

L1 tlačítko / L1 gomb

R1 tlačítko / R1 gomb

L2 tlačítko / L1 gomb

R2 tlačítko / R2 gomb

○ tlačítko / ○ gomb

× tlačítko / × gomb

USB konektor
/ USB csatlakozó

△ tlačítko / △ gomb

□ tlačítko / □ gomb

Směrová tlačítka
/ Iránygombok

Gyermekektől tartsa távol.
Ne húzza meg erősen vagy törje meg a kontroller kábelét. 
Ne használja instabil felületen. 
Ne hagyja, hogy víz érje. 
Ne ejtse le vagy dobja el a kontrollert.
Tartsa távol a kontrollert poros vagy nyirkos helyektől.
Ne hagyja huzamosabb ideig erős hőforrás közelében.
Ha a termék tisztításra szorul, kizárólag puha, száraz rongyot használjon.

Pro další informace si prosím přečtěte manuály k systémům PlayStation®4 a PlayStation®3.
Tento produkt neobsahuje stereo headset/mic vstup, light bar/touch pad, pohybové senzory ani funkci vibrací.

Kérjük, további információkért olvassa el a Playstation 4 és Playstation 3 konzolok útmutatóját. 
Ez a termék nem tartalmaz sztereó headset/mikrofon bemenetet, fénysávot/érintőpanelt, mozgásérzékelőt vagy vibráló funkciót.

Pozor / Vigyázat

Platforma / Platform

Obsah balení / A csomag tartalma

Jak připojit / Csatlakoztatás

Popis rozložení / Gombkiosztás

HU

HU

CZ

CZ

HU

CZ

Berte prosím v potaz, že tyto informace jsou určené pro systémy PlayStation®4 a PlayStation®3. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az alábbi információk Playstation 4 és Playstation 3 konzolokra vonatkoznak.



Uchovejte prosím tento manuál pro případ možné budoucí potřeby.
Obrázky na balení se mohou od skutečného produktu lišit. 
Výrobce si vyhrazuje právo změnit design produktu bez upozornění. 
HORI a logo HORI jsou registrované obchodní značky společnosti HORI.

PS4TM  ・ PS3TM přepínač systému / PS4TM  ・ PS3TM platformváltó kapcsoló

HU

HU

CZ

CZ

PS4TM  ・ PS3TM přepínač systému umožňuje tomuto produktu kompatibilitu jak s PlayStation®4 tak PlayStation®3 systémy. 
※ Nastavte prosím PS4TM  ・ PS3TM přepínač systému na požadovanou konzoli před zapojením tohoto produktu.

INFORMACE O LIKVIDACI PRODUKTU
Pokud uvidíte tento symbol na jakémkoliv elektronickém produktu nebo jeho balení, nemělo by 
na území Evropy dojít k vyhození tohoto produktu do běžného odpadu. 
Pro zajištění odpovídajícího nakládání s tímto produktem a jeho bateriemi prosím postupujte 
podle pravidel nastavených lokálními zákony pro nakládání a likvidaci elektroniky a baterií.

TERMÉK KIDOBÁSI INFORMÁCIÓK
Amennyiben ezt a szimbólumot látja elektromos termékeinket vagy csomagolásukon, az azt jelenti, 
hogy a terméket vagy akkumulátorát nem szabad a háztartási szeméttel együtt kidobni Európában. 
Kérjük, a termék és akkumulátora megfelelő hulladékkezelése érdekében az elektromos eszközökre 
és akkumulátorokra vonatkozó helyi előírások szerint dobja ki őket. 
Ezzel elősegíti a természetes források megőrzését és a természetvédelem, valamint az elektromos 
hulladék kidobási színvonalának növelését. Kizárólag EU országokban alkalmazandó.

PS4TM  ・ PS3TM platformváltó kapcsolónak köszönhetően a termék Playstation®4 és Playstation®3 konzolokkal egyaránt kompatibilis. 
※ Kérjük, állítsa a PS4-PS3 platformváltó kapcsolót a választott konzol irányába a csatlakoztatása előtt.

Při zapojení do PlayStation®4 systému.

PlayStation®4 konzolhoz csatlakoztatva.

Při zapojení do PlayStation®3 systému.

PlayStation®3 konzolhoz csatlakoztatva.

PS4TM  ・ PS3TM přepínač systému

PS4TM  ・ PS3TM platformváltó kapcsoló

Hlavní vlastnosti / Főbb jellemzők

Délka / Hosszúság Hmotnost / Súly8.27 palce / 210mm 1.1 liber / 210mm

8.2 stop / 210mm5.9 palce / 150mm

3.43 palce / 87mm

Délka kabelu / KábelhosszúságŠířka / Szélesség

Výška / Magasság
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