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Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Сақтық шаралары

Өнімді пайдалану алдында осы нұсқаулықты және үйлесімді жабдық нұсқаулықтарын мұқият оқыңыз. 
Нұсқауларды алда пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

Қауіпсіздік
 ˎ Қауіпсіздігіңіз үшін тек осы өніммен берілген Айнымалы ток адапторын және Айнымалы ток қуат 
сымын пайдаланыңыз. Басқа түрлер өртке, ток соғуға немесе дұрыс жұмыс істемеуге себепші болуы 
мүмкін.

 ˎ Айнымалы ток қуат сымын кернеу трансформаторына немесе түрлендіргішке қоспаңыз. Айнымалы 
ток қуат сымын шетелге саяхаттау үшін кернеу трансформаторына қосу немесе көлікте пайдалану 
үшін түрлендіргішке қосу Айнымалы ток адапторында ыстықтың жиналуына және күюге немесе 
дұрыс жұмыс істемеуге себеп болуы мүмкін.

 ˎ Сұйықтықтың немесе кішкентай бөлшектердің өнімге кіруіне жол бермеңіз. Бұл орын алса, 
пайдалануды тоқтатып, оны электр розеткасынан бірден ажыратыңыз.

 ˎ Өнімді ешқашан бөлшектемеңіз немесе өзгертпеңіз.
 ˎ Құрылғыны жоғары температураның, жоғары ылғалдықтың немесе тікелей күн сәулесінің әсеріне 
ұшыратпаңыз.

 ˎ Өнімді терезелері жабық көлікте, әсіресе ыстық кезде қалдырмаңыз.
 ˎ Өнімді шаңда, түтінде немесе найзағайда қалдырмаңыз.
 ˎ Өнімді ылғал қолмен ұстамаңыз.
 ˎ Өнімді тазалау алдында немесе оны ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз, Айнымалы ток қуат 
сымын электр розеткасынан ажыратыңыз.

 ˎ Бұл өнімді кішкентай балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Кішкентай балалар кішкентай 
бөлшектерді жұтып қоюы немесе кабельдерді өздеріне орауы мүмкін, бұл жарақат тудыруы немесе 
апатқа немесе дұрыс жұмыс істемеуге себеп болады.

 ˎ Зарядтау станциясының қосқыштарына бөтен заттарды тигізбеңіз немесе кіргізбеңіз.
 ˎ Зарядтау станциясына, Айнымалы ток адапторына немесе Айнымалы ток қуат сымына кабельдерін 
орамаңыз.

Пайдалану және ұстау
 ˎ Өнімнің үстіне ауыр заттар қоймаңыз.
 ˎ Өнімді лақтыруға немесе түсіруге, не болмаса оған қатты физикалық соққы көрсетуге болмайды.
 ˎ Бұл өнімді тұрақсыз бетке қоймаңыз немесе еденде қалдырмаңыз.
 ˎ Өнім мен оның бөлшектері металл және пластмасса материалдардан жасалған. Өнімді тастаған кезде 
мұндай материалдарды дұрыс тастауға арналған жергілікті ережелерге жүгініңіз.

 ˎ Бұл өнімді тазалау үшін жұмсақ, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз. Ерітінділерді немесе басқа 
химиялық заттарды пайдаланбаңыз. Химиялық жолмен өңделген тазалау шүберегімен сүртпеңіз.

Зарядтау

1 Берілген Айнымалы ток адапторын және Айнымалы ток қуат сымын қосыңыз.

Электрлік 
розеткаға

Айнымалы ток қуат сымы

Айнымалы ток адапторы

2 DUALSHOCK®4 сымсыз басқару құралын зарядтау станциясына тіркеңіз.
Зарядтау станциясындағы зарядтау қосқышын басқару құралындағы кеңейтім 
портымен туралаңыз, одан кейін басқару құралын сырт еткенше басыңыз. Басқару 
құралындағы жарық жолағы қызғылт сары түспен жайлап жыпылықтайды, одан 
кейін басқару құралы зарядтала бастайды. Басқару құралы зарядталып болғанда, 
жарық жолағы өшеді.

Кеңейтім порты

Зарядтау 
қосқышы

Жарық жолағы

Басқару құралын алу үшін
Басқару құралын көтеріп, оны зарядтау станциясынан шығарып алыңыз.

Шамаланған зарядтау уақыты
Батареяда ешқандай заряд қалмаған кезде басқару құралын зарядтау үшін шамамен 2 
сағат кетеді.

Техникалық сипаттамалары

Кіріс Зарядтау станциясы: Тұрақты ток 5 В
Айнымалы ток адапторы: Айнымалы ток 
100-240 В, 0,3 A, 50/60 Гц

Шығыс Айнымалы ток адапторы: Тұрақты ток 5 В, 2 A

Сыртқы өлшемдер (е × б × қ) Шамамен 45,0 × 55,5 × 135,0 мм

Салмағы Шамамен 230 г

Жұмыс температурасы 5°C – 35°C

Құрылым және техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

КЕПІЛДІК

Осы өнімге сатып алу күнінен бастап 12 ай бойы өндіруші кепілдігінің шарттары 
қолданылады. Толық ақпарат алу үшін PlayStation®4 жинағымен бірге берілетін 
кепілдікті қараңыз.

Өнімді шығарған немесе оның атынан дайындаған: Сони Компьютер Энтертайнмент Инк. 
Мекен-жайы: 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио 108-0075, Жапония.
Кеден одағы жеріндегі шетелден әкелуші- «Сони Электроникс» ЖАҚ, Ресей, 123103, Мәскеу, 
Карамышевский өтпе көшесі, 6.
Қазақстан Республикасы жерінде тұтынушылардан кінәрат-талаптар қабылдайтын ұйым ЗАО 
«Сони Электроникс» Представительство в Казахстане, 050059,Алматы, улица Иванилова, д. 
58, 050059 Алматы қаласы, Иванилов көшесі, 58 үй.

Дайындалған күні бұйымның орамында немесе өнім заттаңбасындағы P/D белгісінің жанында 
келесі форматта көрсетілген: P/D: MM.YYYY, мұндағы MM- дайындалған айы, YYYY- жылы.
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