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. MANUAL DO USUÁRIO

CONTROLE DUAL
SHOCK BLUETOOTH 

SEM FIO
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1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

2. CARACTERÍSTICAS

•	 Controle Dual Shock Bluetooth sem fio para PS3
•	 Cabo USB
•	 Manual do usuário  

•	 Controle para PS3 com tecnologia Bluetooth
•	 Sensor de movimento sixaxis. Botões L2 e R2 customizados, 

previnem que os dedos deslizem 
•	 Dual shock: dois motores internos que garantem máxima vibração
•	 Design ergonômico para maior conforto durante o uso
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3. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: 

•	 Tecnologia sem fio, funciona em uma distância de até 10m em 360° 
livre de obstáculos

•	 Tecnologia de conexão Bluetooth 2.0
•	 Bateria interna recarregável através da porta USB: 2 - 3 horas de 

carregamento
•	 Tempo de funcionamento da bateria: aproximadamente 30 horas 

de uso 
•	 Comprimento do cabo carregador: 1.80m
•	 Dimensões: 145 x 75 x 117mm
•	 Peso: 280g 
•	 Composição: Termoplásticos, metais e circuito eletrônico
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1 - Aperte o botão DAZZ do controle. O LED no controle acenderá   
 quando o controle estiver sincronizado ao console.

2 - Para recarregar o controle durante o jogo, conecte o cabo USB ao  
 console. Você pode continuar jogando normalmente enquanto estiver  
 recarregando a bateria interna do controle.

4. CONHECENDO O PRODUTO

5. INSTRUÇÕES DE USO

Botão Analógico
Controle
Analógico

L2

Botões
de Ação

Select Start

R2
L1 R1
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Garantia de Qualidade DAZZ: Garantimos a troca no caso do 
produto apresentar qualquer irregularidade, excetuado o mau uso, 
o desgaste normal pelo uso e desde que seguidas as instruções de 
conservação e armazenagem contidas nessa embalagem.

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

*As marcas e modelos citados são de propriedade de seus fabricantes.

Para consultas sobre certificação de produto, visite o site da Anatel:
www.anatel.gov.br

SAC 0800 704 3460
www.dazz.net.br
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