
DUALSHOCK®4-ladestasjon 

CUH-ZDC1 E 7023314

Brukerhåndbok

Forholdsregler

Før du bruker dette produktet, må du lese denne håndboken og håndboken til kompatibel 
programvare nøye. Behold håndbøkene for senere referanse.

Sikkerhet
 ˎ Med tanke på din sikkerhet bør du bare bruke AC-adapteren og strømledningen som fulgte med 
dette produktet. Andre typer kan føre til brann, elektriske støt eller feil.

 ˎ Ikke koble strømledningen til en strømtransformator eller omformer. Hvis du kobler 
strømledningen til en strømtransformator for bruk i andre land, eller til en omformer for bruk i 
bil, kan det føre til at varme bygger seg opp i AC-adapteren. Dette kan føre til brannskader eller 
funksjonsfeil.

 ˎ Ikke få væske eller små deler inn i produktet. Hvis dette skjer, må du slutte å bruke produktet og 
koble det fra stikkontakten umiddelbart.

 ˎ Produktet må aldri demonteres eller endres.
 ˎ Ikke utsett produktet for høye temperaturer, høy fuktighet eller direkte sollys.
 ˎ Ikke legg igjen produktet i en bil med vinduene lukket, spesielt hvis det er varmt ute.
 ˎ Ikke utsett produktet for støv, røyk eller damp.
 ˎ Ikke ta på produktet med våte hender.
 ˎ Koble strømledningen fra stikkontakten før rengjøring eller når du ikke kommer til å bruke 
produktet i lengre perioder.

 ˎ Hold dette produktet utilgjengelig for små barn. Små barn kan svelge små deler eller vikle 
ledningene rundt seg selv, noe som kan føre til personskader eller funksjonsfeil.

 ˎ Ikke sett fremmede objekter inn i kontaktene til ladestasjonen.
 ˎ Ikke sving ladestasjonen, AC-adapteren eller strømledningen i ledningene.

Bruk og håndtering
 ˎ Ikke plasser tunge objekter på produktet.
 ˎ Ikke kast eller slipp produktet eller utsett det for fysiske støt.
 ˎ Ikke sett dette produktet på en ustabil overflate eller på gulvet.
 ˎ Produktet og delene er laget av metall og plast. Når du kaster produktet, må du følge lokale 
retningslinjer for kasting av slike materialer.

 ˎ Bruk en myk og tørr klut til å rengjøre dette produktet. Ikke bruk løsemidler eller andre 
kjemikalier. Ikke tørk med en kjemisk behandlet klut.

Lading

1 Koble til den medfølgende AC-adapteren og strømledningen.

Til en stikkontakt

DC IN 5V-kontakt

Strømledning

AC-adapter

2 Koble den trådløse DUALSHOCK®4-kontrolleren til ladestasjonen.
Juster ladekontakten på ladestasjonen med tilleggsporten på kontrolleren, og 
trykk deretter på kontrolleren til det klikker. Lyslisten på kontrolleren blinker sakte 
oransje. Da begynner kontrolleren å lade. Når kontrolleren er ferdigladet, slås 
lyslisten av.

Tilleggsport

Ladekontakt

Lyslist

Slik fjerner du kontrolleren
Løft kontrolleren, og fjern den fra ladestasjonen.

Ca. ladetid
Det tar ca. to timer å lade kontrolleren når batteriet er helt utladet.

Spesifikasjoner

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

Utgang AC-adapter: DC 5 V, 2 A

Ytre mål (b × h × d) Ca. 45,0 × 55,5 × 135,0 mm

Vekt Ca. 230 g

Driftstemperatur 5–35 °C

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

GARANTI

Dette produktet dekkes av produsentens garanti i 12 måneder fra kjøpsdatoen. Se 
garantien som følger med i PlayStation®4-pakken for å få fullstendige opplysninger.

Dette produktet er produsert av eller på vegne av Sony Computer Entertainment Inc., 
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Importert i Europa og distribuert av Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great 
Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.
Den autoriserte representanten for å utstede og administrere samsvarserklæringen er 
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.

Produsert i Kina

Hvis du ser dette symbolet på et av våre elektriske produkter eller emballasje, betyr det at dette 
elektriske produktet ikke må avhendes som vanlig husholdningsavfall i Europa og Tyrkia. For å 
sikre korrekt avfallsbehandling av produktet, vennligst avhend det i samsvar med gjeldende lokal 
lovgivning eller forskrifter for elektrisk avfall. Ved å gjøre dette bidrar du til å bevare 
naturressursene og forbedre miljøstandardene innen behandling og avhendig av elektrisk avfall.

“ ”, “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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