
Поставка за зареждане DUALSHOCK®4

CUH-ZDC1 E 7023315

Ръководство за работа

Предпазни мерки

Преди да използвате този продукт, прочетете внимателно това ръководство и всички 
ръководства за съвместим хардуер. Запазете инструкциите за бъдещи справки.

Безопасност
 ˎ От съображения за вашата безопасност, използвайте само AC адаптера и захранващия 
кабел, предоставени с този продукт. Другите типове могат да предизвикат пожар, токов 
удар или повреда.

 ˎ Не свързвайте захранващия кабел към трансформатор на напрежение или инвертор. 
Свързването на захранващия кабел към трансформатор на напрежението за пътуване в 
чужбина или инвертор за употреба в автомобил може да причини акумулиране на 
топлина в AC адаптера и да доведе до изгаряния или повреда.

 ˎ Не позволявайте течности или малки частици да попадат в продукта. Ако това се случи, 
спрете употребата и го изключете от електрозахранващата мрежа незабавно.

 ˎ Никога не разглобявайте и не модифицирайте продукта.
 ˎ Не излагайте продукта на висока температура висока влажност или пряка слънчева 
светлина.

 ˎ Не оставяйте продукта в кола със затворени прозорци, особено в горещо време.
 ˎ Не излагайте продукта на прах, дим или пара.
 ˎ Не докосвайте продукта с мокри ръце.
 ˎ Изключете захранващия кабел от електрическата мрежа преди да почиствате или когато 
не възнамерявате да използвате продукта за продължителен период от време.

 ˎ Дръжте този продукт далеч от малки деца. Малките деца е възможно да погълнат 
дребните части или да увият кабели около себе си, което може да доведе до наранявания, 
злополуки или повреда.

 ˎ Не докосвайте и не поставяйте външни предмети в конекторите на поставката за 
зареждане.

 ˎ Не люлейте поставката за зареждане, AC адаптера или захранващия кабел, държейки ги 
за кабела.

Употреба и работа
 ˎ Не поставяйте тежки предмети върху продукта.
 ˎ Не подхвърляйте, не изпускайте продукта и не го излагайте на силен физически удар по 
друг начин.

 ˎ Не поставяйте продукта на нестабилна повърхност и не го оставяйте на пода.
 ˎ Продуктът и частите му са изработени от метал и пластмасови материали. При изхвърляне 
на продукта следвайте местните разпоредби за правилното изхвърляне на такива 
материали.

 ˎ Използвайте мека, суха кърпа за почистване на този продукт. Не използвайте 
разтворители или други химикали. Не трийте с химично третирана кърпа за почистване.

Зареждане

1 Свържете предоставения AC адаптер и захранващия кабел.

Към електрически 
контакт

вход за постоянно напрежение DC IN 5V

Захранващ кабел

AC адаптер

2 Закрепете DUALSHOCK®4 безжичен контролер към поставката за 
зареждане.
Подравнете конектора за зареждане на поставката за зареждане с порта за 
разширение на контролера, и след това натиснете контролера надолу, 
докато щракне. Светлинната лента на контролера мига бавно в оранжево и 
след това контролерът започва да се зарежда. Когато контролерът завърши 
зареждането, светлинната лента се изключва.

Порт за разширение

Конектор за 
зареждане

Светлинна лента

За да отстраните контролера
Повдигнете контролера и след това го отстранете от поставката за зареждане.

Приблизително време за зареждане
Необходими са около 2 часа за зареждане на контролера, когато батерията е 
разредена напълно.

Спецификации

Вход Поставка за зареждане: DC 5 V
AC адаптер: AC 100-240 V, 0.3 A, 50/60 Hz

Изход AC адаптер: DC 5 V, 2 A

Външни размери (w × h × d) Прибл. 45,0 × 55,5 × 135,0 mm

Тегло Прибл. 230 г

Работна температура 5°C – 35°C

Дизайнът и спецификациите могат да се променят без предизвестие.

ГАРАНЦИЯ

Този продукт има гаранция от производителя за срок от 12 месеца от датата на 
закупването му. За подробна информация, моля, разгледайте предоставената 
гаранция за PlayStation®4 системата.

Този продукт е произведен от или от името на Sony Computer Entertainment Inc., 
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония.
Импортира се и се разпространява в Европа от Sony Computer Entertainment Europe 
Ltd, 10 Great Marlborough Street, Лондон, W1F 7LP, Великобритания.
Упълномощеният представител за издаване и запазване на Декларации за 
съответствие е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, 
Германия.

Произведено в Китай

Когато видите този символ на някой от нашите електрически продукти или опаковка, 
това означава, че съответният електрически продукт не трябва да бъде изхвърлян като 
обикновен битов отпадък в Европа и Турция. За да осигурите правилна обработка на 
продукта като отпадък, молим да го изхвърлите в съответствие с приложимите местни 
закони или изисквания за изхвърляне на електрическо оборудване. Правейки това, 
вие ще помогнете за опазването на природните ресурси и подобряването на стандартите 
на защитата на околната среда при третиране и депониране на отпадъци от електрически 
устройства.

“ ”, “PlayStation”, “ ” and “ DUALSHOCK” are registered trademarks of Sony 
Computer Entertainment Inc. “ ” is a trademark of the same company.
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