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Εγχειρίδιο χρήσης

Προφυλάξεις

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και τα 
υπόλοιπα εγχειρίδια που αφορούν το συμβατό υλικό. Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική 
χρήση.

Ασφάλεια
 ˎ Για τη δική σας ασφάλεια, να χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου 
ρεύματος και το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος που συνοδεύουν αυτό το προϊόν. Άλλοι 
τύποι ενέχουν τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή δυσλειτουργίας.

 ˎ 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 προκαλέσει υπερθέρμανση του 
τροφοδοτικού εναλλασσόμενου ρεύματος και να προκαλέσει εγκαύματα ή δυσλειτουργία.

 ˎ Μην επιτρέπετε την είσοδο υγρών ή μικροαντικειμένων στο προϊόν. Αν συμβεί αυτό, 
σταματήστε να το χρησιμοποιείτε και αποσυνδέστε το αμέσως από την πρίζα.

 ˎ Μην αποσυναρμολογείτε και μην τροποποιείτε το προϊόν.
 ˎ Μην εκθέτετε το προϊόν σε υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και άμεσο ηλιακό φως.
 ˎ Μην αφήνετε το προϊόν σε αυτοκίνητο με κλειστά παράθυρα, ιδιαίτερα αν έχει πολύ ζέστη.
 ˎ Μην εκθέτετε το προϊόν σε σκόνη, καπνό ή ατμούς.
 ˎ Μην αγγίζετε το προϊόν με βρεγμένα χέρια.
 ˎ Αποσυνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα πριν καθαρίσετε ή αν 
δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

 ˎ Κρατάτε το προϊόν σε ένα μέρος όπου τα μικρά παιδιά δεν έχουν πρόσβαση. Τα μικρά παιδιά 
μπορεί να καταπιούν μικρά εξαρτήματα ή να τυλίξουν τα καλώδια γύρω τους, γεγονός που 
μπορεί να επιφέρει τραυματισμό ή να προκαλέσει ατύχημα ή δυσλειτουργία.

 ˎ Μην αγγίζετε και μην εισάγετε ξένα αντικείμενα στις υποδοχές του σταθμού φόρτισης.
 ˎ Μην περιστρέφετε το σταθμό φόρτισης, το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος ή το 
καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος κρατώντας τα από τα καλώδιά τους.

Χρήση και χειρισμός
 ˎ Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο προϊόν.
 ˎ Μην ρίχνετε κάτω το προϊόν, ούτε να το εκθέτετε σε ισχυρή φυσική σύγκρουση.
 ˎ Μην τοποθετείτε το προϊόν σε ασταθή επιφάνεια και μην το αφήνετε στο πάτωμα.
 ˎ Το προϊόν και τα μέρη του αποτελούνται από μεταλλικά και πλαστικά υλικά. Κατά την 
απόρριψη του προϊόντος, ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς για την κατάλληλη 
απόρριψη τέτοιων υλικών.

 ˎ Για να καθαρίσετε το προϊόν, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε 
διαλύτες ή άλλα χημικά. Μην σκουπίζετε με χημικά επεξεργασμένο πανί καθαρισμού.

Φόρτιση

1 Συνδέστε το παρεχόμενο τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος και το 
καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος.

Σε ηλεκτρική πρίζα

Σύνδεση DC IN 5V

Καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος

Τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος

2 Τοποθετήστε το ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK®4 στον φορτιστή.
Ευθυγραμμίστε την υποδοχή φόρτισης στον φορτιστή με τη θύρα επέκτασης 
στο χειριστήριο και πιέστε το χειριστήριο μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του 
(ακούγεται ένα “κλικ”). Η φωτιζόμενη μπάρα (light bar) στο χειριστήριο 
αναβοσβήνει αργά με πορτοκαλί χρώμα και το χειριστήριο αρχίζει να 
φορτίζεται. Όταν το χειριστήριο ολοκληρώσει τη φόρτιση, η φωτιζόμενη 
μπάρα (light bar) απενεργοποιείται.

Θύρα επέκτασης

Υποδοχή φόρτισης

Φωτιζόμενη μπάρα (light bar)

Για να αφαιρέσετε το χειριστήριο
Σηκώστε το χειριστήριο και αφαιρέστε το από τον φορτιστή.

Χρόνος φόρτισης κατά προσέγγιση
Χρειάζεστε περίπου 2 ώρες για να φορτίσετε το χειριστήριο, όταν η μπαταρία 
έχει εξαντληθεί εντελώς.

Προδιαγραφές

Είσοδος Σταθμός φόρτισης: DC 5 V
Τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος: 
AC 100-240 V, 0.3 A, 50/60 Hz

Έξοδος Τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος:  
DC 5 V, 2 A

Εξωτερικές διαστάσεις (π × υ × μ) Περίπου 45,0 × 55,5 × 135,0 χιλ.

Βάρος Κατά προσέγγιση 230 γρ.

Θερμοκρασία λειτουργίας 5°C – 35°C

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς 
προειδοποίηση.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Το παρόν προϊόν καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή για 12 μήνες 
από την ημερομηνία αγοράς του. Για όλες τις λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην 
εγγύηση που παρέχεται στη συσκευασία PlayStation®4.

Αυτό το προϊόν κατασκευάστηκε από ή εκ μέρους της Sony Computer Entertainment 
Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan (Ιαπωνία).
Την εισαγωγή και τη διανομή στην Ευρώπη έχει αναλάβει η Sony Computer 
Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London,W1F 7LP, United 
Kingdom (Ηνωμένο Βασίλειο).
Ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος για την έκδοση και τη διατήρηση των Δηλώσεων 
συμμόρφωσης είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, 
Germany (Γερμανία).

Κατασκευάζεται στην Κίνα

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 και την Τουρκία. 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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