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To remove the controller

Lift the controller out of the charging station to remove it.
You can still use the controller while the charging adaptor is 
attached.

Charging time

It takes approximately 1.5 hours to charge the controllers when 
the battery has no remaining charge.

Specifications

Ratings: Charging Station input 5.1 V 

Ratings: AC adaptor input  100-240 V  0.4 A  
50/60 Hz

output 5.1 V  2.8 A

External dimensions (w × h × d) Approx. 241 × 59 × 135 mm

Mass Approx. 391 g

Operating temperature 5 °C to 35 °C

Country of production China

Design and specifications are subject to change without notice.

Compliance Information
This product has been manufactured by or on behalf of Sony 
Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 
108-0075 Japan.
Imported into the United Kingdom and distributed by Sony 
Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough 
Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.
Inquiries related to product compliance in the UK should be sent 
to the manufacturer’s authorised representative, Sony Europe B.V., 
The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, United 
Kingdom.
Imported into Europe and distributed by (except the UK) Sony 
Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers 
Lane, Dublin 2, Ireland.
Inquiries related to product compliance in the EU should be sent 
to the manufacturer’s authorised representative, Sony Belgium, 
bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 
Zaventem, Belgium.

NOTICE FOR CUSTOMERS IN THE UNITED 
KINGDOM
A moulded plug complying with BS1363 is fitted to this equipment 
for your safety and convenience. Should the fuse in the plug 
supplied need to be replaced, a 5AMP fuse approved by ASTA or 
BSI to BS1362, (i.e., marked with  or  mark) must be used. If 
the plug supplied with this equipment has a detachable fuse 
cover, be sure to attach the fuse cover after you change the fuse. 
Never use the plug without the fuse cover. If you should lose the 
fuse cover, please contact your nearest Sony service station.

Product Ecodesign

For customers in EU

For information based on the EU Ecodesign requirements of the 
Regulation (EU) No 2019/1782 visit the following URL:playstation.
com/ecodesign

For customers in UK

For information based on the Ecodesign for Energy-Related 
Products and Energy Information (amendment) (EU Exit) 
Regulations 2020 visit the following URL:playstation.com/
ecodesign

For customers in the EU, UK and Turkey

Where you see this symbol on any of our electrical products or 
packaging, it indicates that the relevant electrical product should not 
be disposed of as general household waste in the EU, UK, Turkey, or 
other countries with separate waste collection systems available. To 
ensure correct waste treatment, please dispose of them via an 
authorised collection facility, in accordance with any applicable laws or 
requirements. Waste electrical products may also be disposed of free of 
charge via retailers when buying a new product of the same type. 
Furthermore, within the UK and EU countries larger retailers may accept 
small waste electronic products free of charge. Please ask your local 
retailer if this service is available for the products you wish to dispose 
of. In so doing, you will help to conserve natural resources and improve 
standards of environmental protection in treatment and disposal of 
electrical waste.

GUARANTEE
This product is covered for 12 months from date of purchase by 
the manufacturer’s guarantee. Please refer to the guarantee 
supplied in the PlayStation®5 package for full details.

EN

Health and Safety
Before using this product, carefully read this manual and any 
manuals for compatible hardware. Retain instructions for future 
reference. Parents or guardians of children should read this 
manual for safe use.
This product has been designed with the highest concern for 
safety. However, any electrical device, if used improperly, has the 
potential for causing fire, electrical shock or personal injury. 
Observe all warnings, precautions, and instructions. Stop use and 
disconnect the AC power cord immediately if the product 
functions in an abnormal manner, produces unusual sounds or 
smells or becomes too hot to touch.

Warning

YOUNG CHILDREN INJURIES

CHOKING HAZARD – Small parts. Keep the product out of the 
reach of young children. Young children may swallow small parts 
or may wrap the cables around themselves, which may inflict 
injury or cause an accident or a malfunction.

NEVER DISASSEMBLE OR MODIFY THE PRODUCT OR 
ACCESSORIES

There is a risk of fire, electric shock, or injury.

MAGNETS AND MEDICAL DEVICES

This product has magnets which may interfere with pacemakers, 
defibrillators and programmable shunt valves or other medical 
devices. Do not place this product close to such medical devices 
or persons who use such medical devices. Consult your doctor 
before using this product if you use such medical devices.

Precautions

AC adaptor and AC power cord

 ˎ Only use the AC adaptor, charging adaptor and AC power cord 
included with the product. The AC adaptor and AC power cord 
are designed specifically for use with this product only, and the 
charging adaptor is for the PlayStation VR2 Sense™ controller 
only. Do not use them with any other products.

 ˎ Do not connect the AC power cord to a voltage transformer or 
inverter. Connecting the cord to a voltage transformer for 
overseas travel or an inverter for use in a vehicle may cause it to 
heat up in the AC adaptor and may cause burns or a 
malfunction.

 ˎ Unplug the cord and cables if you want to clean or move the 
product or do not intend to use it for an extended period of 
time. When disconnecting, hold the cord by the plug and pull 
straight out of the socket. Never pull by the cord and do not pull 
out at an angle.

Liquid, dust, smoke, steam, and heat 

 ˎ Always ensure the product and its connectors are free of liquid, 
excess dust and small particles. 

 ˎ Do not leave the product in the following areas during use, 
storage, or transportation. 

 ˋ Areas exposed to smoke or steam 
 ˋ Areas with high humidity, dust, or cigarette smoke
 ˋ Areas near heating appliances, areas exposed to direct 

sunlight, or areas that retain heat 

Set up and handling 

 ˎ Do not use the cords if they are damaged or modified.
 ˎ Do not place heavy items on the product, adaptor or cord, throw 
or drop the product, or otherwise expose it to strong physical 
impact.

 ˎ Do not place the product on surfaces that are unstable, tilted, or 
subject to vibration.

 ˎ Do not leave the product on the floor.
 ˎ Do not walk on the cord or cables or pinch them, particularly at 
plugs, receptacles, connectors and where they exit from the 
product.

 ˎ Do not pull or bend the cord with excessive force.
 ˎ Do not touch the plugs, connectors or insert any foreign objects 
into them or the product.

 ˎ Arrange the cables carefully to avoid tripping over them.
 ˎ Do not swing the product or adaptor around by their cord.
 ˎ Do not expose the product, battery, or accessories to high 
temperatures, high humidity, or direct sunlight during operation, 
transportation, and storage.

Use and handling
Never disassemble or modify the product or 
accessories
Use the product and accessories according to the instructions in 
this manual. No authorisation for the analysis or modification of 
the product, or the analysis and use of its circuit configurations, is 
provided. Unauthorised modification of the product will void your 
manufacturer’s guarantee.

Care and cleaning
Follow the precautions below to help prevent the product exterior 
from deteriorating or discolouring. 

 ˎ Do not apply volatile substances such as insecticide. 
 ˎ Do not allow rubber or vinyl materials to be in prolonged 
contact with the product. 

 ˎ Do not use thinner, benzine, or alcohol. Avoid using wipes, 
chemically-treated cloths, and other products that contain such 
substances. 

 ˎ Wipe with a soft, dry cloth.

Charging
1 Connect the supplied AC power cord to the supplied 

AC adaptor. Then, connect the AC adaptor to the DC IN 
connector on the charging station.
Make all connections before plugging the AC power cord into 
an electrical outlet.

2 Attach the charging adaptors to the PlayStation VR2 
Sense™ controller.
The left and right charging adaptors are interchangeable.

3 Attach each of the controllers to the charging station.
With the charging adaptors attached, insert each controller 
into the charging station’s connector. The controller’s status 
indicator will slowly blink white and turn off when charging is 
complete.

 ˎ Do not use the controllers while charging.
 ˎ The charging station can charge a right and left 
controller at the same time.

AC adaptorAC power cord

To an electrical 
outlet

DC IN connector
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الصحة والسالمة
قبل استخدام هذا المنتج، اقرأ بعناية هذا الدليل وأي أدلة خاصة باألجهزة 

المتوافقة. احتفظ بالتعليمات للرجوع إليها في المستقبل. ينبغي أن يقرأ األبوان أو 
أولياء أمور األطفال هذا الدليل لمعرفة كيفية االستخدام اآلمن.

تم تصميم هذا المنتج مع مراعاة أعلى درجات السالمة. ولكن قد يتسبب أي جهاز 
كهربائي – في حالة استخدامه بصورة غير سليمة – في نشوب حريق أو حدوث 

صدمة كهربائية أو إصابة شخصية. احرص على مراعاة كل التحذيرات واالحتياطات 
والتعليمات. توقف عن االستخدام وافصل سلك التيار الكهربائي على الفور إذا كان 
المنتج يعمل بصورة غير طبيعية، أو إذا صدرت عنه أصوات أو روائح غير معتادة، أو 

إذا زادت حرارته بدرجة يصعب معها لمسه.

تحذير
إصابات األطفال الصغار

خطر االختناق - أجزاء صغيرة. احفظ المنتج بعيًدا عن متناول األطفال الصغار. قد 
يبلع األطفال الصغار األجزاء الصغيرة أو قد يلفون الكبالت حول أنفسهم، مما قد 

ُيحدث إصابة أو يتسبب في وقوع حادث أو ُعطل وظيفي.

امتنع نهائًيا عن تفكيك المنتج أو الملحقات أو إجراء أي تعديل على 
أٍي منها

هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو إصابة.

األجزاء المغناطيسية واألجهزة الطبية
يحتوي هذا المنتج على أجزاء مغناطيسية قد تتداخل مع عمل أجهزة تنظيم ضربات 

القلب وأجهزة إزالة الرجفان وصمامات التحويل القابلة للبرمجة أو األجهزة الطبية 
األخرى. ال تضع هذا المنتج بالقرب من مثل هذه األجهزة الطبية أو األشخاص 

الذين يستخدمونها. استشر طبيبك قبل استخدام هذا المنتج في حالة استخدام 
هذه األجهزة الطبية.

االحتياطات
محّول AC وسلك التيار الكهربائي

ال تستخدم إال محّول AC  ومحّول الشحن وسلك التيار الكهربائي المضمنين مع  ˎ
المنتج. يتم تصميم محّول AC  )التيار المتردد( وسلك التيار الكهربائي لالستخدام 

مع هذا المنتج تحديًدا فقط، وتم تخصيص محّول الشحن لالستخدام مع وحدة 
التحكم ™PlayStation VR2 Sense فقط. ال تستخدم هذه العناصر مع أي 

منتجات أخرى.
ال تصل سلك التيار الكهربائي بمحّول جهد كهربائي أو عاكس جهد كهربائي  ˎ

)إنفرتر(. فقد يؤدي توصيل السلك بمحول جهد كهربائي للسفر في الخارج أو 
بعاكس جهد كهربائي مخصص لالستخدام في السيارة إلى سخونته في محّول 

AC  مما قد يؤدي إلى حدوث حروق أو أعطال.
افصل السلك والكبالت إذا أردت تنظيف المنتج أو تحريكه أو في حالة عدم  ˎ

الرغبة في استخدامه لفترة زمنية طويلة. عند فصل السلك، أمسك السلك من 
القابس واسحبه في اتجاه مستقيم إلى خارج المقبس. ال تسحب من السلك 

مطلًقا وال تسحب بزاوية.

السوائل والغبار والدخان والبخار والحرارة 
تأكد دائًما من خلو المنتج وموصالته من السوائل والغبار الزائد والجزيئات  ˎ

الصغيرة. 
ال تترك المنتج في المناطق التالية أثناء االستخدام أو التخزين أو النقل.  ˎ

المناطق المعرضة للدخان أو البخار  ˋ
المناطق مرتفعة الرطوبة أو الغبار أو دخان السجائر ˋ
المناطق القريبة من أجهزة التسخين، أو المناطق المعّرضة لضوء الشمس  ˋ

المباشر، أو المناطق التي تحتفظ بالحرارة 

اإلعداد والمناولة 
ال تستخدم األسالك في حالة تلفها أو تعديلها. ˎ
ال تضع أجساًما ثقيلة على المنتج أو المحّول أو السلك أو تقم بإلقاء المنتج أو  ˎ

إسقاطه، أو تعريضه بأي طريقة أخرى لصدمة مادية قوية.
ال تضع المنتج على األسطح غير المستقرة أو المائلة أو المعرضة لالهتزاز. ˎ
ال تترك المنتج على األرض. ˎ
ال تمش على السلك أو الكبالت أو تضغط عليها، خاصًة عند القوابس والمقابس  ˎ

والموصالت وأماكن خروجها من المنتج.
ال تسحب السلك أو تقم بثنيه بقوة مفرطة. ˎ
ال تلمس القوابس أو الموصالت أو ُتدخل أي أجسام غريبة فيها أو في المنتج. ˎ
رتب الكبالت بحرص لتجنب التعثر بها. ˎ
ال تؤرجح المنتج أو المحّول من سلكه. ˎ
ال تعرض المنتج أو البطارية أو الملحقات إلى درجات حرارة أو رطوبة مرتفعة أو  ˎ

إلى ضوء شمس مباشر أثناء التشغيل والنقل والتخزين.

االستخدام والمناولة
امتنع نهائًيا عن تفكيك المنتج أو الملحقات أو إجراء أي 

تعديل على أٍي منها
استخدم المنتج والملحقات وفًقا للتعليمات الواردة في هذا الدليل. ال يوجد تصريح 

بتحليل المنتج أو تعديله، أو تحليل أو استخدام تكوينات دائرته الكهربائية. سيؤدي 
التعديل غير المصرح به للمنتج إلى إبطال ضمان الجهة المصنعة.

العناية والتنظيف
اتبع االحتياطات أدناه للمساعدة في منع تدهور حالة الجزء الخارجي للمنتج أو تغير 

لونه. 
ال تضع مواًدا متطايرة مثل مبيدات الحشرات.  ˎ
ال تسمح بمالمسة المنتج للمطاط أو مواد الفينيل لفترة طويلة.  ˎ
ال تستخدم المواد المخففة للدهان أو البنزين أو الكحول. تجنب استخدام  ˎ

المناديل المبللة واألقمشة المعالجة كيميائًيا والمنتجات األخرى التي تحتوي 
على هذه المواد. 

امسح بقطعة قماش ناعمة وجافة. ˎ

الشحن
قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي المزود بمحّول AC  المقّدم مع  1

المنتج. قم بعد ذلك بتوصيل محّول AC  بموّصل DC IN على وحدة 
الشحن.

قم بإجراء جميع التوصيالت قبل إدخال سلك التيار الكهربائي في مأخذ التيار 
الكهربائي.

 قم بتوصيل محّوالت الشحن بوحدة تحكم  2
.PlayStation VR2 Sense™

يمكن تبدل أوضاع محّول الشحن األيسر واأليمن فيما بينهما.

قم بتوصيل كل وحدة من وحدات التحكم بوحدة الشحن. 3
بعد توصيل محّوالت الشحن، أدخل كل وحدة تحكم في موصل وحدة الشحن. 
سيومض مؤشر حالة وحدة التحكم باللون األبيض ببطء وينطفئ عند اكتمال 

الشحن.

ال تستخدم وحدات التحكم أثناء الشحن. ˎ
بإمكان وحدة الشحن أن تقوم بشحن وحدة تحكم ُيمنى وُيسرى  ˎ

في نفس الوقت.

إلزالة وحدة التحكم
ارفع وحدة التحكم خارج وحدة الشحن إلزالتها.

ما يزال بإمكانك استخدام وحدة التحكم أثناء توصيل محّول الشحن.

زمن الشحن
يستغرق شحن وحدات التحكم 1.5 ساعة تقريًبا عند عدم وجود شحن متبق في 

البطارية.

المواصفات
الدخل 5.1 فولت  التصنيفات: وحدة الشحن

 الدخل  240-100 فولت  0.4 أمبير 
50/60 هرتز

الخرج 5.1 فولت  2.8 أمبير

 AC التصنيفات: محّول

241 × 59 × 135 ملم تقريًبا األبعاد الخارجية )عرض × ارتفاع 
× عمق(

391 غ تقريًبا الوزن

5 مئوية إلى 35 مئوية درجة حرارة التشغيل

الصين بلد اإلنتاج

التصميم والمواصفات عُرضة للتغيير دون إشعار.

الضمان
هذا المنتج خاضع لتغطية الضمان لمدة 12 شهًرا من تاريخ شرائه من خالل ضمان 
 PlayStation®5 الشركة المصنعة. ُيرجى مراجعة الضمان المرفق في حزمة جهاز

للحصول على التفاصيل الكاملة.
 تم تصنيع هذا المنتج بواسطة أو بالنيابة عن شركة

 Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
.108-0075 Japan

 AC سلك التيار الكهربائيمحّول

إلى مأخذ تيار 
كهربائي

 DC IN موّصل


