
Controle de movimento PlayStation®Move

 

PORTUGUÊS

Precauções

Antes de usar esse produto, leia atentamente esse manual e quaisquer outros 
manuais de hardware compatível. Guarde as instruções para consultas futuras.

Para obter assistência para esse produto, acesse suporte.br.playstation.com.

Cuidado
• Mantenha esse produto fora do alcance de crianças pequenas. Crianças 

pequenas podem engolir peças menores ou enrolar os cabos em seu corpo, 
causando ferimentos, acidentes ou o mau funcionamento do produto.

• Evite o uso prolongado desse produto. Faça uma pausa a cada 30 minutos.

• Interrompa o uso da unidade imediatamente se começar a se sentir cansado 
ou se sentir dor ou mau jeito nas mãos, nos pulsos ou nos braços durante o 
uso. Se a condição persistir, interrompa o uso e consulte um médico.

• Esse produto foi projetado para ser usado somente com as mãos.

• A função de vibração desse produto pode agravar lesões. Não use a função de 
vibração se você tiver algum problema ou lesão nos ossos, nas articulações ou 
nos músculos das mãos ou dos braços.

• Ao usar o controle de movimento, evite  
segurá-lo a menos de 20 cm de distância  
do seu rosto ou olhos.

• Ao usar o controle de movimento 
PlayStation®Move, esteja ciente dos pontos  
a seguir. Se o controle de movimento atingir 
uma pessoa ou objeto, ele pode provocar  
ferimentos ou danos acidentais.

 – Não use com o cabo USB conectado.

 – Prenda a pulseira fornecida ao controle de movimento e coloque-a  

em seu pulso.

 – Ao utilizar o controle de movimento, segure-o com firmeza para evitar  

que ele seja lançado acidentalmente. Além disso, evite usar o controle  

para fazer movimentos com força excessiva.

 – Antes do uso, certifique-se de que há espaço suficiente à sua volta.
• Não manuseie baterias de íon-lítio danificadas ou com vazamento.

Instruções iniciais

Como emparelhar o controle de movimento
Na primeira vez que você usar o controle de movimento, será preciso 
emparelhá-lo com seu sistema PS4™. Você só precisa fazer isso na primeira vez 
que usar o controle de movimento.

1 Ligue seu sistema PS4™.

2 Conecte o controle de movimento ao seu sistema PS4™.  
Use o cabo USB fornecido com seu sistema PS4™.

3 Pressione o botão  (PS)  no controle de movimento para  
emparelhá-lo com seu sistema PS4™.

4 Remova o cabo USB.

Dicas

• Use a versão 4.70 ou posterior do software do sistema PS4™.

• É possível usar até quatro controles de movimento ao mesmo tempo. Para 
usar dois ou mais controles de movimento, emparelhe cada controle 
separadamente.

• Ao emparelhar um controle de movimento com outro sistema, o 
emparelhamento anterior é apagado.

Como conectar/configurar uma câmera
Para usar o controle de movimento, também será preciso configurar uma 
PlayStation®Camera (vendida separadamente). Para saber detalhes, consulte  
o manual de instruções da PlayStation®Camera.

Como usar o controle de movimento

Aviso
Sempre desconecte o cabo USB antes do uso.

1 Ligue seu sistema PlayStation®4.

2 Pressione o botão  (PS) do controle de movimento.  
O controle será atribuído automaticamente a um usuário.

3 Coloque a pulseira em seu pulso.

Use a trava da pulseira  

para apertá-la.

Dicas

• Mantenha pressionado o botão T para usar o controle de movimento para 
navegar pelos menus. Pressione o botão Move ou o botão  para selecionar 
um item.

• Para sair do jogo, mantenha pressionado o botão  (PS) e siga as instruções 
na tela.

Utilização e manuseio
• Não aperte a esfera nem coloque objetos sobre ela, pois isso pode 

deformá-la.

• Não exponha o produto a altas temperaturas, alta umidade ou luz direta  
do sol.

• Não deixe que o produto entre em contato com líquidos.

• Não coloque objetos pesados sobre o produto.

• Não jogue nem deixe o produto cair, nem o exponha a impactos físicos fortes.

• Não toque nos conectores do controle de movimento.

• Não deixe que líquidos, partículas pequenas ou outros objetos estranhos 
entrem no controle de movimento.

• Siga as instruções adiante para evitar que a parte externa do produto seja 
deteriorada ou sofra descoloração.

 – Limpe-o cuidadosamente com um pano macio seco.

 – Não deixe materiais feitos de borracha ou vinil sobre a parte externa do 
produto por longos períodos de tempo.

• Não deixe que a bateria entre em contato com fogo ou fique sujeita a 

temperaturas extremas, como luz direta do sol, exposta ao sol dentro de  

um automóvel ou próximo a fontes de calor.

• Nunca desmonte ou modifique o produto.

Nomes dos componentes

Parte da frente

Botão 
Botão 

Botão 

Botão 

Botão  (PS)

Botão START1

Indicador de status

Esfera

Botão Move

Parte de trás

Botão T

Botão SELECT2

Suporte da pulseira

Parte de baixo

Porta USB

1 Use esse botão em vez do botão OPTIONS. 
2 Use esse botão em vez do botão SHARE.

Manual de instruções
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OBSERVAÇÃO: esse produto não é compatível com sistemas PlayStation®3. 
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Modelo: CECH-ZCM2U

Como configurar o controle

Selecione  (Configurações) ➡ [Dispositivos] ➡ [Controles] na tela de funções.

Habilitar vibração Ativa ou desativa a função de vibração. Se a caixa de 
seleção for desmarcada, a função será desativada e o 
controle não vibrará, mesmo que a vibração esteja 
habilitada nas configurações do jogo.

Dica

Você também pode ajustar algumas configurações enquanto joga. Mantenha 
pressionado o botão  (PS) e siga as instruções na tela.

Como carregar o controle de movimento

Carregue o controle de movimento conectando-o a um sistema PS4™ ligado, 
usando um cabo USB. Durante o carregamento do controle de movimento, o 
indicador de status pisca lentamente. Quando o carregamento estiver 
completo, o indicador de status será desligado.

Dicas

• Use o cabo USB fornecido com seu sistema PS4™.

• Também é possível carregar o controle enquanto o sistema PS4™ estiver  
em modo de repouso. Na tela de funções do sistema PS4™, vá até  
(Configurações) ➡ [Configurações de economia de energia] ➡ [Definir os 
recursos disponíveis no modo de repouso] ➡ [Fornecer energia para as  
portas USB] e selecione uma opção diferente de [Desativado].

• Verifique o nível de carga da bateria na tela mantendo pressionado o  
botão  (PS).

Bateria

• A duração da bateria pode variar de acordo com as condições de uso e os 
fatores ambientais.

• A bateria tem vida útil limitada. A duração da carga da bateria diminuirá 
gradativamente com o tempo e o uso continuado. A vida útil da bateria 
também varia dependendo do método de armazenamento, do estado de 
utilização, do ambiente e de outros fatores.

• O carregamento deve ser feito em um ambiente com temperatura entre  
10 °C e 30 °C. Se for realizado em outras condições, o carregamento pode  
não ser tão eficiente.

Como reiniciar o controle de movimento

Se o controle de movimento responder de forma anormal ou não funcionar 
como deveria, tente reiniciá-lo pressionando o botão reiniciar na parte de trás 
do controle com um objeto pontiagudo, como uma caneta.

Botão reiniciar

Armazenamento

Se você não pretender usar o controle de movimento por um longo período de 
tempo, é recomendável carregá-lo completamente pelo menos uma vez ao ano 
para preservar o funcionamento da bateria.

Descarte de pilhas e baterias

Este produto contém bateria de alimentação integrada (não removível pelo 
usuário) que só deve ser substituída por profissionais qualificados. Ao fim da 
vida útil do equipamento, disponha-o em um ponto de coleta na Rede 
Autorizada Sony, de forma a garantir o tratamento adequado da bateria.

Especificações

Potência de entrada 5 V ⎓ 900 mA

Tipo de bateria Bateria de íon-lítio integrada

Tensão da bateria 3.6 V ⎓

Capacidade da bateria 1900 mAh

Temperatura de operação 5 °C a 35 °C

Medidas externas
(altura × diâmetro, excluindo as 
peças salientes)

Aprox. 200 mm × 46 mm 

Peso Aprox. 145 g

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem aviso prévio.

POLÍTICA DE GARANTIA

Este produto possui garantia contra defeitos de fabricação e funcionamento de 
todas as peças e componentes por um período de um (1) ano, incluindo o da 
garantia legal dos primeiros 90 (noventa) dias, a partir da data de entrega final 
ao consumidor.

Para que esta garantia tenha efeito, o consumidor deve apresentar o produto 
com a devida política de garantia carimbada ou a nota fiscal de compra, no 
local onde ele foi adquirido ou em qualquer autorizada da Sony Interactive 
Entertainment do Brasil Comércio e Serviços de Marketing Ltda. (“SIEB”) para 
obter atendimento a esse produto. Uma lista destes centros pode ser obtida 
entrando em contato com a Central de relacionamento da SIEB indicada 
nesta garantia.

Para obter mais informações, visite nosso website suporte.br.playstation.com

A SIEB compromete-se a consertar ou trocar o produto conforme necessário e 
conforme a legislação local aplicável de onde o produto foi adquirido sem 
nenhum encargo para o cliente. O período de troca ou conserto não deverá 
ultrapassar 30 dias, contados a partir da data de recebimento do produto em 
local onde esta política de garantia possa ser efetuada.

Os custos de transporte e mão de obra decorrentes da implementação desta 
política de garantia ficam a encargo da SIEB.

Exceções à garantia
Esta garantia não terá validade nos seguintes casos:

• produto foi utilizado em condições anormais

• produto não foi utilizado segundo as instruções

• produto foi modificado ou consertado por pessoal não autorizado da SIEB

Central de Relacionamento Sony 
Capitais e regiões metropolitanas: 4003-SONY (7669) 
Demais localidades e Estado do Rio de Janeiro: 0800-880 SONY (7669)

“2”, “PlayStation” e “-” são marcas registradas ou marcas  
comerciais da Sony Interactive Entertainment Inc.

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

© 2017 Sony Interactive Entertainment LLC. Impresso nos EUA.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não 
tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo 
de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência 
a sistemas operando em caráter primário. 
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