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Προφυλάξεις
Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το
για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε στις οδηγίες για το σύστημα PlayStation 3 σας.

Ασφάλεια

®

ˎˎ Για

τη δική σας ασφάλεια, να χρησιμοποιείτε μόνο αδειούχο ή γνήσιο τροφοδοτικό
εναλλασσόμενου ρεύματος της Sony ή το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος. Άλλοι τύποι
μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία.

ˎˎ Μην

συνδέετε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος σε μετασχηματιστή ή μετατροπέα
τάσης. Η σύνδεση του καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος σε μετασχηματιστή τάσης για
ταξίδια στο εξωτερικό ή για χρήση σε όχημα μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση του
τροφοδοτικού εναλλασσόμενου ρεύματος και να προκαλέσει εγκαύματα ή δυσλειτουργία.

ˎˎ Μην

αφήνετε υγρό ή μικρά σωματίδια να εισχωρήσουν στο προϊόν. Αν συμβεί κάτι τέτοιο,
διακόψτε τη χρήση και αποσυνδέστε το αμέσως από την ηλεκτρική πρίζα.

ˎˎ Μην

αποσυναρμολογείτε και μην τροποποιείτε το προϊόν.

ˎˎ Μην

εκθέτετε το προϊόν σε υψηλές θερμοκρασίες, υψηλά επίπεδα υγρασίας ή σε άμεσο
ηλιακό φως.

ˎˎ Μην

αφήνετε το προϊόν μέσα στο αυτοκίνητο με τα παράθυρα κλειστά (ειδικά το καλοκαίρι).

ˎˎ Μην

εκθέτετε το προϊόν σε σκόνη, καπνό ή ατμό.

ˎˎ Μην

αγγίζετε το προϊόν με βρεγμένα χέρια.

ˎˎ Αποσυνδέστε

το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος από την ηλεκτρική πρίζα πριν καθαρίσετε
ή όταν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

ˎˎ Κρατήστε

το σταθμό φόρτισης μακριά από μικρά παιδιά.

ˎˎ Πριν

από τη χρήση, μην αγγίζετε και μην εισάγετε ξένα αντικείμενα στις υποδοχές του
σταθμού φόρτισης.

ˎˎ Μην

πετάτε το σταθμό φόρτισης, το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος ή το καλώδιο
εναλλασσόμενου ρεύματος.

Χρήση και χειρισμός
ˎˎ Μην

τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο προϊόν.

ˎˎ Μην

πετάτε το προϊόν αυτό, μην το αφήνετε να πέσει κάτω και μην προκαλείτε οποιοδήποτε
φυσικό κραδασμό σε αυτό.

ˎˎ Μην

τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε ασταθείς επιφάνειες και μην το αφήνετε στο πάτωμα.

ˎˎ Το

προϊόν και τα εξαρτήματά του είναι κατασκευασμένα από μεταλλικά και πλαστικά υλικά.
Όταν απορρίπτετε το προϊόν, να τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς για τη σωστή απόρριψη
τέτοιων υλικών.

ˎˎ Για

τον καθαρισμό αυτού του προϊόντος, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μη
χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή άλλα χημικά καθαριστικά. Μην σκουπίζετε με χημικά
επεξεργασμένο πανί καθαρισμού.

Φόρτιση

®

Όταν συνδέετε το χειριστήριο κίνησης PlayStation Move (πωλείται χωριστά) ή το χειριστήριο
πλοήγησης PlayStation Move (πωλείται χωριστά) στο σταθμό φόρτισης, η ένδειξη κατάστασης
του χειριστηρίου αναβοσβήνει αργά και αρχίζει η φόρτιση. Όταν εισάγετε το χειριστήριο στο
σταθμό φόρτισης, βεβαιωθείτε ότι ο ιμάντας στο χειριστήριο δεν βρεθεί μεταξύ του
χειριστηρίου και της υποδοχής στο σταθμό φόρτισης.
Η ένδειξη κατάστασης σταματάει να αναβοσβήνει όταν η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί.

®

Χειριστήριο κίνησης
(πωλείται χωριστά)
Χειριστήριο πλοήγησης
(πωλείται χωριστά)

Σύνδεση DC IN 5V

Στην πρίζα

Εκτιμώμενος χρόνος φόρτισης της μπαταρίας*
Χειριστήριο κίνησης

Περίπου 4 ώρες

Χειριστήριο πλοήγησης

Περίπου 2 ώρες 15 λεπτά

* Όταν φορτίζετε μπαταρία με μηδενική φόρτιση

Προδιαγραφές
Είσοδος

Σταθμός φόρτισης: DC 5 V
Τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος: AC 100–240 V,
0,2 A, 50/60 Hz

Έξοδος

Τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος: DC 5 V, 1.500 mA

Εξωτερικές διαστάσεις

Περίπου 160 mm × 90 mm × 34 mm (π × υ × β)

Βάρος

Περίπου 190 g

Θερμοκρασία λειτουργίας

5°C έως 35°C

Αντικείμενα που παρέχονται

Τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος (1), Καλώδιο
εναλλασσόμενου ρεύματος (1), Εγχειρίδιο χρήσης
(αυτό το έγγραφο) (1)

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

ΕΓΓΥΗΣΗ
Για λεπτομέρειες σχετικά με την εγγύηση του κατασκευαστή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος
PlayStation 3.
Ο κατασκευαστής του παρόντος προϊόντος είναι η Sony Computer Entertainment Inc., 2-6-21 MinamiAoyama, Minato-ku Tokyo, 107-0062 Japan (Ιαπωνία).
Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για ΕΜΣ και ασφάλεια προϊόντος στην Ευρώπη είναι η Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany (Γερμανία).
Τη διανομή στην Ευρώπη έχει αναλάβει η Sony Computer Entertainment Europe Ltd,
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom (Ηνωμ. Βασίλειο).

®

Όπου βλέπετε αυτό το σύμβολο σε οποιαδήποτε από τα ηλεκτρικά προϊόντα ή συσκευασίες μας, δείχνει ότι το
σχετικό ηλεκτρικό προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται ως γενικό οικιακό απόβλητο στην Ευρώπη. Για να
εξασφαλίσετε τη σωστή επεξεργασία των αποβλήτων του προϊόντος, παρακαλούμε να το διαθέτετε σύμφωνα με
τους ισχύοντες τοπικούς νόμους ή απαιτήσεις διάθεσης του ηλεκτρικού εξοπλισμού. Με αυτές τις ενέργειες, θα
βοηθήσετε να συντηρήσετε τους φυσικούς πόρους και να βελτιώσετε τα πρότυπα της προστασίας του
περιβάλλοντος στην επεξεργασία και τη διάθεση των ηλεκτρικών αποβλήτων.
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