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Stație de încărcare DualSense™ 

Manual de instrucțiuni
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Înaintea utilizării
Înainte de a utiliza acest produs, citeşte cu atenţie prezentul manual şi orice  
manuale pentru produse hardware compatibile. Păstrează instrucţiunile pentru 
consultare ulterioară.

Precauţii
Siguranţă

 ˎ Utilizează doar adaptorul c.a. şi cablul de alimentare cu c.a. incluse împreună  
cu produsul. Alte tipuri pot cauza incendii, electrocutare sau defecţiuni.

 ˎ Nu conecta cablul de alimentare cu c.a. la un transformator de tensiune sau la un 
invertor. În cazul în care conectezi cablul de alimentare cu c.a. la un transformator  
de tensiune pentru călătoriile în străinătate sau la un invertor pentru utilizare în 
maşină, se poate acumula căldură în adaptorul c.a., iar aceasta poate cauza arsuri  
sau o funcționare necorespunzătoare.

 ˎ Deconectează cablul de alimentare cu c.a. de la priza electrică înainte de a curăța sau 
atunci când nu intenţionezi să foloseşti produsul pentru o perioadă mai lungă de timp.

 ˎ Nu lăsaţi produsul la îndemâna copiilor. Copiii pot înghiţi piesele de dimensiuni mici 
sau se pot înfăşura în cabluri, ceea ce poate duce la vătămări corporale sau poate 
provoca un accident sau o defectare.
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Utilizarea şi manipularea
 ˎ Nu balansa staţia de încărcare, adaptorul c.a. ţinându-le de cabluri, sau cablul  
de alimentare cu c.a.

 ˎ Nu permite pătrunderea lichidelor sau a particulelor mici în produs.  
Dacă se întâmplă acest lucru, întrerupe utilizarea şi deconectează-l imediat  
de la priza electrică.

 ˎ Nu atingeţi produsul cu mâinile ude.
 ˎ Nu aruncați și nu scăpați produsul, şi nu îl supuneți unor șocuri fizice puternice.
 ˎ Nu sta pe produs sau nu pune obiecte pe acesta.
 ˎ Nu atinge porturile şi nu introdu niciun obiect străin în produs.
 ˎ Nu lăsaţi alte elemente metalice să intre în contact cu conectorii.
 ˎ Dacă există praf sau obiecte străine pe conectori, ştergeţi-i cu o lavetă uscată înainte 
de a-i conecta.

 ˎ Nu dezasamblaţi şi nu modificaţi produsul.
 ˎ Nu amplasa produsul pe o suprafaţă instabilă şi nu-l lăsa pe podea.

Curățatul
Urmează instrucţiunile de mai jos pentru a preveni deteriorarea sau decolorarea 
suprafeţei exterioare a produsului.

 ˎ Şterge cu o cârpă moale şi uscată.
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 ˎ Nu aplica insecticide sau alte substanţe volatile.
 ˎ Nu ţine mult timp obiecte din cauciuc sau vinil pe suprafaţa produsului.
 ˎ Nu utiliza solvenţi sau alte substanţe chimice. Nu şterge cu o lavetă tratată chimic.

Condiţii de păstrare
 ˎ Nu expune produsul la temperaturi ridicate, la umiditate mare sau la lumina  
directă a soarelui în timpul funcţionării, transportării şi depozitării.

 ˎ Nu lăsa produsul într-o mașină cu geamurile închise, mai ales în condiții  
de căldură excesivă.

 ˎ Nu expuneţi produsul la praf, fum sau abur.

Proiectarea ecologică a produselor
Pentru informații despre cerințele UE privind proiectarea ecologică, stabilite prin 
Regulamentul (UE) Nr. 2019/1782, consultă următorul URL: playstation.com/ecodesign

GARANŢIE
Produsul este acoperit timp de 12 luni de la data achiziţiei de garanţia producătorului. 
Pentru detalii complete, consultă garanţia furnizată în pachetul PlayStation®5.
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Încărcarea
1  Conectează cablul de alimentare cu c.a. furnizat la adaptorul c.a. furnizat. 

Apoi, conectează adaptorul c.a. la conectorul DC IN de pe staţia de încărcare.
Înainte de a conecta cablul de alimentare cu c.a. la priză, realizează toate  
celelalte conexiuni.

Adaptor c.a.

Conector DC IN

Cablu de 
alimentare 
cu c.a.

La o sursă  
de energie  
electrică
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2  Ataşează unul sau două controlere fără fir la staţia de încărcare.
Aliniază terminalele de încărcare de pe controler cu conectorul de încărcare de pe 
staţia de încărcare. Apasă pe controler până când se aude un clic. Bara luminoasă de 
pe controler luminează intermitent lent în culoarea portocaliu, în timp ce controlerul 
se încarcă. Atunci când controlerul a finalizat încărcarea, bara luminoasă se stinge.

Conector de încărcare

Terminale de încărcare

Bară luminoasă
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Pentru a scoate controlerul
Pentru a scoate controlerul, ridică-l din staţia de încărcare.

Timp de încărcare
Încărcarea unui controler sau a ambelor controlere durează aproximativ 3 ore atunci 
când bateria este descărcată complet.

Specificaţii
Evaluări

 ˎ Staţie de încărcare Intrare 5,1 V ⎓

 ˎ Adaptor c.a. Intrare 1 00–240 V  0,4 A 
50/60 Hz

Ieşire 5,1 V ⎓ 2,8 A
Dimensiuni externe 
(lăţime × înălţime × diametru)

Aprox. 52 × 62 × 159 mm

Greutate Aprox. 180 g
Temperatura ambiantă  
de funcţionare

Între 5 °C și 35 °C

Ţară de producţie China

Designul şi specificaţiile se pot modifica fără notificare.
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Acest produs este fabricat de sau pentru Sony Interactive Entertainment Inc.,  
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. 
Importat în Europa şi distribuit de Sony Interactive Entertainment Europe Limited,  
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Marea Britanie. 
Reprezentantul autorizat pentru emiterea şi susţinerea Declaraţiilor de conformitate este 
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

Când vedeţi acest simbol pe oricare dintre produsele noastre electrice sau pe ambalaj,  
se indică faptul că produsul electric la care se face referire nu trebuie casat ca deşeu 
menajer obişnuit în Uniunea Europeană, Turcia și în celelalte ţări în care sunt disponibile 
sisteme de colectare separată. Pentru a asigura tratarea corectă ca deşeu a acestora,  
vă rugăm să le eliminaţi apelând la un centru de colectare autorizat, în conformitate  
cu toate legile sau reglementările în vigoare. Deşeurile de produse electrice pot  
fi eliminate şi gratuit la comercianţi la cumpărarea unui produs nou de acelaşi tip.  
Mai mult, în ţările din Uniunea Europeană, comercianţii mai mari pot să accepte gratuit 

produse electronice mici pe care doriţi să le scoateţi din uz. Întrebaţi comerciantul local 
dacă acest serviciu este disponibil pentru produsele pe care doriţi să le scoateţi din uz.  
În acest mod, veţi contribui la conservarea resurselor naturale şi la îmbunătăţirea 
standardelor de protecţie a mediului pentru tratarea şi eliminarea deşeurilor electrice.



© 2020 Sony Interactive Entertainment Europe Limited. All rights reserved.

“ ”,“PlayStation”, “PlayStation Shapes Logo” and “DualSense” are registered trademarks  
or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. 

“SONY“ and “ ” are registered trademarks or trademarks of Sony Corporation.


