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Nabíjecí stanice DUALSHOCK®3
Návod k použití
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Upozornění

Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřeby. 
Přečtěte si také pokyny k systému PlayStation®3.

Bezpečnost
 ˎ Pro vlastní bezpečnost používejte výhradně adaptér AC a síťový kabel AC dodané s tímto 
produktem. Jiné typy mohou způsobit požár, úraz elektrickým proudem či selhání.

 ˎ Nepřipojujte síťový kabel AC k měniči napětí či invertoru. Připojení síťového kabelu AC k měniči 
napětí při cestách přes oceán či invertoru za účelem použití v automobilu může způsobit střádání 
tepla v adaptéru AC a může způsobit popáleniny nebo selhání.

 ˎ Dbejte na to, aby do produktu nevnikla tekutina nebo malé předměty. Pokud by k tomu došlo, 
produkt dále nepoužívejte a odpojte jej okamžitě od síťové zásuvky.

 ˎ Produkt nikdy neupravujte ani nerozebírejte.
 ˎ Nevystavujte produkt vysokým teplotám, vysoké vlhkosti ani přímému slunečnímu svitu.
 ˎ Produkt neponechávejte v automobilu se zavřenými okny, zvláště za teplého počasí.
 ˎ Nevystavujte produkt působení prachu, kouře ani páry.
 ˎ Nedotýkejte se produktu mokrýma rukama.
 ˎ Pokud systém nehodláte delší dobu používat nebo jej chcete očistit, odpojte síťový kabel AC od 
síťové zásuvky.

 ˎ Uchovávejte tento produkt mimo dosah malých dětí. Děti by mohly spolknout malé součástky 
nebo se zamotat do kabelů s následkem úrazu, nehody či selhání.

 ˎ Nedotýkejte se ani nestrkejte cizí objekty do konektorů nabíjecí stanice.
 ˎ Netočte nabíjecí stanicí, adaptérem AC ani síťovým kabelem AC při držení za kabely. 

Použití a manipulace
 ˎ Nedotýkejte se konektorů nabíjecích portů ani nestrkejte cizí objekty do nabíjecích portů.
 ˎ Nepokládejte na produkt těžké předměty.
 ˎ Dbejte na to, aby produkt neupadl, a nevystavujte jej silným nárazům.
 ˎ Nepokládejte produkt na nestabilní povrch a nenechávejte jej na podlaze.
 ˎ Tento produkt a jeho součásti jsou vyrobeny z kovových a plastových materiálů. Při likvidaci 
produktu dodržujte místní předpisy pro správnou likvidaci takových materiálů.

 ˎ K čištění produktu použijte měkký suchý hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani jiné chemikálie. 
Neotírejte produkt chemicky upravenými čisticími tkaninami.
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Nabíjení

1 Zapojte nabíjecí adaptér do konektoru USB na bezdrátovém ovladači 
DUALSHOCK®3/SIXAXIS® (obojí prodáváno samostatně).

Nabíjecí adaptér

2 Připojte bezdrátový ovladač k nabíjecí stanici.
Jemně zatlačte bezdrátový ovladač do nabíjecího portu, dokud neuslyšíte cvaknutí. 
Na ovladači začnou pomalu blikat kontrolky portu a začne nabíjení. Po dokončení 
nabíjení kontrolky portu přestanou blikat.

Kontrolky portu

Nabíjecí port

Konektor DC IN 5V

Do síťové zásuvky



Vyjmutí
Nakloňte ovladač k sobě a odpojte jej od nabíjecí stanice.

Tip
Bezdrátový ovladač můžete používat i bez odpojení nabíjecího adaptéru.

Odhadovaná doba nabíjení baterie
Nabití bezdrátového ovladače při zcela vybité baterii trvá přibližně 2 hodiny a 30 minut.

Technické údaje

Vstup Nabíjecí stanice: 5 V stejnosm.
Adaptér AC: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Výstup Adaptér AC: 5 V DC, 1500 mA
Vnější rozměry  
(š × v × h)

Nabíjecí stanice: Cca. 111,0 × 81,0 × 151,5 mm
Nabíjecí adaptér: Cca. 62,5 × 24,0 × 21,5 mm

Hmotnost Nabíjecí stanice: Cca. 221 g
Nabíjecí adaptér: Cca. 6 g

Provozní teplota 5 °C – 35 °C
Součásti dodávky Nabíjecí adaptéry (2), adaptér AC (1), síťový kabel AC (1),  

návod k použití (tento dokument) (1)

Vzhled a technické parametry mohou být změněny bez předchozího upozornění.

ZÁRUKA

Na tento výrobek se vztahuje záruka výrobce stanovená v příručce k systému PS3™  
na dobu 12 měsíců od data zakoupení výrobku.
Úplné informace naleznete v příručce k systému PS3™.

Výrobcem tohoto produktu je společnost Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, 
Minato-ku, Tokyo 108-0075 Japonsko.
Autorizovaným zástupcem pro záležitosti týkající se elektromagnetické kompatibility a  
bezpečnosti produktu v Evropě je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 
70327 Stuttgart, Německo.
Distribuci v Evropě zajišťuje společnost Sony Computer Entertainment Europe Ltd,  
10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Spojené království.
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Pokud je na kterémkoli z našich elektrických produktů či balení uveden tento symbol, znamená to,  
že odpovídající elektrický produkt by v evropských státech neměl být likvidován spolu s běžným 
domácím odpadem. Za účelem správné likvidace tohoto produktu postupujte podle místních 
předpisů pro likvidaci elektrických materiálů. Tím pomůžete šetřit přírodní zdroje a vylepšit 
standardy ochrany prostředí pomocí správného zpracování a likvidace elektrického odpadu.

„ “, „PlayStation“, „DUALSHOCK“, „SIXAXIS“ a „ “ jsou registrované obchodní 
známky a „ “ je obchodní známka společnosti Sony Computer Entertainment Inc.
„SONY“ a „ “ jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.

© 2011 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.

eu.playstation.com/ps3


