2 Sæt den trådløse DUALSHOCK®4-controller til opladningsstationen.

Placer opladningsporten på opladningsstationen ud for udvidelsesporten
på controlleren, og tryk ned på controlleren, indtil den klikker. Lysstriben på
controlleren blinker langsomt orange, og controlleren begynder at oplade.
Når controlleren er færdig med at oplade, slukker lysstriben.
Lysstribe

DUALSHOCK®4-opladningsstation

Instruktionsvejledning
CUH-ZDC1 E7023314
Udvidelsesport
Opladningsport

Forholdsregler
Før du anvender dette produkt, bør du læse denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger
vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til senere brug.

Sikkerhed
ˎˎ For

din egen sikkerheds skyld må du kun bruge den AC-adapter og strømledning, som følger
med dette produkt. Andre typer kan forårsage brand, stød eller funktionsfejl.
må ikke forbinde strømledningen til en strømomformer eller vekselretter. Hvis du forbinder
strømledningen til en omformer til oversøiske rejser eller en vekselretter til biler, kan der
opbygge sig varme i AC-adapteren, hvilket kan føre til forbrændinger eller funktionsfejl.
ˎˎ Du må ikke lade væsker eller små partikler komme ind i produktet. Hvis det sker, skal du straks
stoppe brugen og trække den ud af stikkontakten.
ˎˎ Undlad at skille produktet ad eller ændre det.
ˎˎ Produktet må ikke udsættes for høje temperaturer, høj luftfugtighed eller direkte sollys.
ˎˎ Du må ikke efterlade produktet i en bil med vinduerne lukket, især ikke i varmt vejr.
ˎˎ Udsæt ikke produktet for støv, røg eller damp.
ˎˎ Du må ikke berøre produktet med våde hænder.
ˎˎ Træk strømledningen ud af stikkontakten, før du rengør produktet, eller hvis du ikke regner med
at bruge det i længere tid.
ˎˎ Hold produktet uden for små børns rækkevidde. Små børn kan sluge små dele eller vikle kabler
rundt om sig selv, hvilket kan forårsage skader, ulykker eller funktionsfejl.
ˎˎ Du må ikke berøre eller indsætte fremmede genstande i portene på opladningsstationen.
ˎˎ Du må ikke svinge opladningsstationen, AC-adapteren eller strømledningen rundt i deres kabler.
ˎˎ Du

Brug og håndtering
ˎˎ Du

må ikke lægge tunge genstande på produktet.
at kaste eller tabe produktet eller på anden måde udsætte det for kraftige fysiske stød.
ˎˎ Du må ikke placere dette produkt på en ustabil overflade eller efterlade det på gulvet.
ˎˎ Produktet og dets dele er lavet af metal- og plastikmaterialer. Når du skiller dig af med
produktet, skal du følge de lokale regler for korrekt bortskaffelse af sådanne materialer.
ˎˎ Du skal bruge en blød, tør klud til at rengøre produktet med. Brug ikke opløsningsmidler eller
andre kemikalier. Undlad at tørre med en kemisk behandlet rengøringsklud.
ˎˎ Undgå

Løft controlleren, og fjern den fra opladningsstationen.

Omtrentlig opladningstid
Det tager cirka 2 timer at oplade controlleren, når der ikke er mere strøm på
batteriet.

Specifikationer
Input

Opladningsstation: DC 5 V
AC-adapter: AC 100-240 V, 0,3 A, 50/60 Hz

Output

AC-adapter: DC 5 V, 2 A

Eksterne mål (b × h × d)

Ca. 45,0 × 55,5 × 135,0 mm

Vægt

Ca. 230 g

Driftstemperatur

5°C – 35°C

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

GARANTI
Dette produkt er dækket i 12 måneder fra købsdatoen af producentens garanti. Se den
medfølgende garanti I PlayStation®4-systemets æske for at få alle oplysninger.
Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1
Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075 Japan.
Importeret til Europa og distribueret af Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10
Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien.
Den autoriserede repræsentant for udstedelse og overholdelse af
overensstemmelseserklæringer er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland.

Opladning

1

For at fjerne controlleren

Tilslut den medfølgende AC-adapter og strømledning.

Fremstillet i Kina

DC IN 5V-port
Strømledning
Til en stikkontakt
AC-adapter
Hvor dette symbol optræder på vores elektriske produkter eller emballage, betyder det, at det
relevante elektriske produkt ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald i Europa og
Tyrkiet. For at sikre korrekt affaldshåndtering af produktet bedes du bortskaffe det i
overensstemmelse med de lokale bestemmelser eller den gældende lovgivning for bortskaffelse
af elektrisk udstyr. Ved at gøre dette hjælper du med til at bevare de naturlige ressourcer og
forbedre standarden for miljøbeskyttelse i forbindelse med håndtering og bortskaffelse af
elektrisk affald.
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