
Nabíjecí stanice DUALSHOCK®4
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 Uživatelská příručka

Bezpečnostní opatření

Před použitím produktu si důkladně pročtěte tuto příručku a všechny příručky ke kompatibilnímu 
hardwaru. Pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

Bezpečnost
 ˎ Z důvodů bezpečnosti používejte pouze přibalený adaptér AC a síťový kabel AC. Jiné typy by 
mohly způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo závadu.

 ˎ Nepřipojujte síťový kabel AC k napěťovému transformátoru nebo měniči. Připojením síťového 
kabelu AC k napěťovému transformátoru při cestování nebo měniči pro použití v autě může 
způsobit zahřátí adaptéru AC a poté způsobit popáleniny nebo závadu.

 ˎ Do produktu by se neměly dostat kapaliny nebo drobné částečky. Pokud se tak stane, přestaňte 
zařízení používat a okamžitě jej odpojte od elektrické sítě.

 ˎ Nikdy nerozebírej nebo neupravuj tento produkt.
 ˎ Produkt nevystavujte vysokým teplotám, vysoké vlhkosti nebo přímému slunečnímu záření.
 ˎ Nenechávejte produkt v autě se zavřenými okénky, obzvlášť při teplém počasí.
 ˎ Nevystavujte produkt prachu, kouři nebo páře.
 ˎ Nedotýkejte se produktu mokrýma rukama.
 ˎ Před čištěním produktu, případně pokud nehodláte systém delší dobu používat, odpojte síťový 
kabel AC od elektrické sítě.

 ˎ Udržujte produkt mimo dosah malých dětí. Malé děti mohou malé díly spolknout nebo se 
zamotat do kabelů, což může vést ke zranění, případně způsobit nehodu či závadu.

 ˎ Nedotýkejte se ani nevkládejte do konektorů nabíjecí stanice cizorodé předměty.
 ˎ Neohýbejte kabely nabíjecí stanice, adaptéru AC nebo síťového kabelu AC.

Používání a manipulace
 ˎ Nepokládejte na produkt těžké předměty.
 ˎ Neházejte s produktem, neupusťte jej ani jej jinak nevystavujte silnému fyzickému působení.
 ˎ Nepokládejte produkt na nestabilní povrch ani jej nenechávejte ležet na podlaze.
 ˎ Produkt a jeho části jsou vyrobeny z kovového a plastového materiálu. Při likvidaci postupujte 
podle místních předpisů pro správnou likvidaci daných materiálů.

 ˎ Chcete-li čistit tento produkt, použijte měkký suchý hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani jiné 
chemikálie. Neotírejte chemicky ošetřeným čisticím hadříkem.

Nabíjení

1 Připojte přibalený adaptér AC k síťovému kabelu AC.

Do elektrické sítě

Konektor DC IN 5 V

Síťový kabel AC

Adaptér AC

2 Připojte bezdrátový ovladač DUALSHOCK®4 k nabíjecí stanici.

Srovnejte k sobě konektor pro nabíjení na nabíjecí stanici a rozšiřovací port na 
ovladači a poté stiskněte ovladač, dokud nezaklapne. Světelná lišta na ovladači 
pomalu bliká oranžově a poté se ovladač začně nabíjet. Jakmile se ovladač 
nabije, světelná lišta zhasne.

Rozšiřovací port

Konektor pro nabíjení

Světelná lišta

Chcete-li vyjmout ovladač
Zvědněte ovladač a poté jej vyjměte z nabíjecí stanice.

Přibližná doba nabíjení
Nabíjení ovladače trvá přibližně 2 hodiny, když je baterie zcela vybitá.

Specifikace

Vstup Nabíjecí stanice: DC 5 V
Adaptér AC: AC 100–240 V; 0,3 A; 50/60 Hz

Výstup Adaptér AC: DC 5 V, 2 A

Vnější rozměry (š × v × h) Přibližně 45,0 × 55,5 × 135,0 mm

Hmotnost Přibližně 230 g

Provozní teplota 5 °C – 35 °C

Design a technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

ZÁRUKA

Na tento výrobek se vztahuje záruka výrobce na dobu 12 měsíců od data zakoupení 
výrobku. Úplné informace naleznete v záruce obsažené v balení systému 
PlayStation®4.

Tento produkt byl vyroben pro společnost nebo společností Sony Computer 
Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Import do Evropy a distribuci zajišťuje společnost Sony Computer Entertainment Europe 
Ltd, 10 Great Marlborough Street, Londýn, W1F 7LP, Spojené království.
Autorizovaný zástupce pro vydávání a dodržování Prohlášení o shodě je společnost 
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo.

Vyrobeno v Číně

Pokud je na kterémkoli z našich elektrických produktů či balení uveden tento symbol, znamená 
to, že odpovídající elektrický produkt by v evropských státech a Turecku 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”, “ ” and “ DUALSHOCK” are registered trademarks of Sony 
Computer Entertainment Inc. “ ” is a trademark of the same company.

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