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Käyttöopas

Varotoimet

Lue tämä käyttöopas ja yhteensopivien laitteiden käyttöoppaat huolellisesti ennen tuotteen 
käyttöä. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

Turvallisuus
 ˎ Oman turvallisuutesi vuoksi käytä vain tämän tuotteen mukana tulevaa muuntajaa ja 
verkkojohtoa. Muut mallit voivat aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai toimintahäiriön.

 ˎ Älä kytke verkkojohtoa jännitemuuntajaan tai vaihtosuuntaajaan. Verkkojohdon kytkeminen 
jännitemuuntajaan, jotta tuotetta voitaisiin käyttää ulkomailla, tai kytkeminen 
vaihtosuuntaajaan, jotta tuotetta voitaisiin käyttää autossa, voi johtaa muuntajan 
kuumentumiseen tai palovammoihin.

 ˎ Tuotteen sisään ei saa päästä nestettä tai pieniä hiukkasia. Jos näin tapahtuu, lopeta tuotteen 
käyttö ja irrota se pistorasiasta välittömästi.

 ˎ Älä pura tai muuntele tuotetta.
 ˎ Älä säilytä tuotetta kuumissa tai kosteissa tiloissa tai suorassa auringonvalossa.
 ˎ Älä jätä tuotetta kuumalla ilmalla autoon, jonka ikkunat on suljettu.
 ˎ Älä altista tuotetta pölylle, savulle tai höyrylle.
 ˎ Älä koske tuotteeseen märin käsin.
 ˎ Irrota verkkojohto pistorasiasta, jos aiot puhdistaa tuotteen tai jos et aio käyttää tuotetta 
pitkään aikaan.

 ˎ Pidä tuote poissa pienten lasten ulottuvilta. Pienet lapset saattavat niellä pienikokoisia osia tai 
sotkeutua järjestelmän kaapeleihin, mistä voi olla seurauksena loukkaantuminen, onnettomuus 
tai laitevika.

 ˎ Älä koske latausalustan liitäntöihin tai työnnä niiden sisään sinne kuulumattomia esineitä.
 ˎ Älä pyöritä latausalustaa, muuntajaa tai verkkojohtoa johdosta.

Käyttö ja käsittely
 ˎ Älä aseta tuotteen päälle raskaita esineitä.
 ˎ Älä heitä tai pudota tuotetta tai altista sitä koville iskuille.
 ˎ Älä aseta tuotetta epätasaiselle alustalle tai jätä lattialle.
 ˎ Tuote ja sen osat on valmistettu metalli- ja muovimateriaaleista. Noudata tuotteen 
hävittämisessä paikallisia säädöksiä kyseisten materiaalien hävittämisestä.

 ˎ Puhdista laite pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä käytä puhdistuksessa liuottimia tai muita 
kemikaaleja. Älä pyyhi tuotteen pintoja kemiallisesti käsitellyllä puhdistusliinalla.

Lataaminen

1 Kytke tuotteen mukana tuleva muuntaja ja verkkojohto.

Pistorasiaan

DC IN 5V -liitäntä

Verkkojohto

Muuntaja

2 Liitä langaton DUALSHOCK®4-ohjain latausalustaan.
Kohdista latausalustan latausliitäntä ohjaimen laajennusporttiin ja paina ohjainta 
alaspäin, kunnes kuulet naksahduksen. Ohjaimen valopalkki vilkkuu hitaasti 
oranssina, kun ohjain latautuu. Kun ohjain on latautunut täyteen, valopalkki 
sammuu.

Laajennusportti

Latausliitäntä

Valopalkki

Ohjaimen irrottaminen
Nosta ohjain ja irrota se latausalustasta.

Arvioitu latausaika
Ohjaimen lataaminen kestää noin 2 tuntia, jos akussa ei ole yhtään varausta jäljellä.

Laitteistotiedot

Tulo Latausalusta: DC 5 V
Muuntaja: AC 100–240 V, 0,3 A, 50/60 Hz

Lähtö Muuntaja: DC 5 V, 2 A

Ulkoiset mitat (l × k × s) Noin 45,0 × 55,5 × 135,0 mm

Paino Noin 230 g

Käyttölämpötila 5–35 °C

Malli ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

TAKUU

Tällä tuotteella on 12 kuukauden valmistajan takuu ostopäivästä. Lisätietoja 
valmistajan takuusta on PlayStation®4-pakkauksessa.

Tämän tuotteen valmistaja tai valmistuttaja on Sony Computer Entertainment Inc., 
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Tuotteen maahantuonnista Eurooppaan ja jakelusta vastaa Sony Computer 
Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, 
United Kingdom.
Vaatimustenmukaisuusvakuutusten antamisesta ja säilyttämisestä vastaa Sony 
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.

Valmistettu Kiinassa

Jos sähkötuotteessa, akussa tai pakkauksessa on tämä merkki, se tarkoittaa sitä, että kyseistä 
sähkölaitetta tai akkua ei saa hävittää tavallisen talousjätteen mukana missään Euroopan maassa 
tai Turkissa. Varmista tuotteen ja akun oikea käytöstäpoisto hävittämällä se paikallisten lakien tai 
sähkötuotteita/akkuja koskevien hävitysvaatimusten mukaisesti. Näin autat suojelemaan luontoa 
ja parantamaan sähkölaitteiden jätekäsittelyn ja hävityksen ympäristöystävällisyyttä.

“ ”, “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.

eu.playstation.com/ps4
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