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Návod na používanie

Bezpečnostné opatrenia

Kým začnete produkt používať, pozorne si preštudujte tento návod a všetky návody ku 
kompatibilnému hardvéru. Návod si odložte na budúce použitie.

Bezpečnosť
 ˎ V záujme vlastnej bezpečnosti používajte výlučne adaptér AC a elektrický sieťový kábel 
dodávaný s týmto výrobkom. Iné typy môžu spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo 
poruchu.

 ˎ Elektrický sieťový kábel nepripájajte k napäťovému transformátoru ani invertoru. Pripojenie 
elektrického sieťového kábla k napäťovému transformátoru pri cestách za oceán, prípadne k 
invertoru na účely použitia v automobile, môže zapríčiniť kumulovanie tepla v adaptéri AC a 
spôsobiť popáleniny alebo poruchu.

 ˎ Nedovoľte, aby sa do vnútra výrobku dostali kvapaliny alebo drobné častice. Ak sa tak stane, 
výrobok prestaňte používať a okamžite ho odpojte od elektrickej zásuvky.

 ˎ Produkt nikdy nerozoberajte ani nemodifikujte.
 ˎ Produkt nevystavujte vysokým teplotám, vysokej vlhkosti ani priamemu slnečnému žiareniu.
 ˎ Výrobok nenechávajte vo vozidle so zatvorenými oknami, obzvlášť v horúcom počasí.
 ˎ Výrobok nevystavujte pôsobeniu prachu, dymu a pár.
 ˎ Výrobku sa nedotýkajte mokrými rukami.
 ˎ Pred čistením alebo v prípade, ak výrobok nebudete dlhší čas používať, elektrický sieťový kábel 
odpojte od elektrickej zásuvky.

 ˎ Výrobok držte mimo dosah malých detí. Malé deti by mohli prehltnúť malé súčiastky alebo 
okolo seba ovinúť káble, čo môže spôsobiť ublíženie na zdraví, nehodu alebo poruchu.

 ˎ Do portov nabíjacej stanice nezavádzajte cudzie predmety ani sa ich nedotýkajte.
 ˎ Nabíjacou stanicou, adaptérom AC ani elektrickým sieťovým káblom nemávajte pri držaní len za 
káble.

Obsluha a manipulácia
 ˎ Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety.
 ˎ Produkt nehádžte, nedovoľte, aby spadol na zem, ani ho nevystavujte iným silným nárazom.
 ˎ Tento výrobok neumiestňujte na nestabilné podklady ani ho neponechávajte na podlahe.
 ˎ Tento výrobok a jeho súčasti sú vyrobené z kovu a plastových materiálov. Pri likvidácii výrobku 
postupujte podľa miestnych nariadení pre náležitú likvidáciu tohto typu materiálov.

 ˎ Výrobok čistite pomocou jemnej a suchej tkaniny. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani iné chemické 
látky. Neutierajte čistiacou tkaninou navlhčenou akýmkoľvek chemickým prípravkom.

Nabíjanie

1 Dodávaný adaptér AC pripojte k elektrickému sieťovému káblu.

Do elektrickej 
zásuvky

Port DC IN 5V

Elektrický sieťový kábel

Adaptér AC

2 Bezdrôtový ovládač DUALSHOCK®4 pripojte k nabíjacej stanici.
Nabíjací port na nabíjacej stanici zarovnajte s rozširovacím portom na ovládači a 
potom zatlačte na ovládač, kým necvakne. Svetelná lišta na ovládači pomaly 
zabliká naoranžovo a následne sa zaháji nabíjanie ovládača. Keď sa dokončí 
nabíjanie ovládača, svetelná lišta zhasne.

Rozširovací port

Nabíjací port

Svetelná lišta

Odpojenie ovládača
Zdvihnite ovládač a následne ho odpojte od nabíjacej stanice.

Približná doba nabíjania
Nabíjanie ovládača s úplne vybitou batériou trvá približne 2 hodiny.

Technické parametre

Vstup Nabíjacia stanica: DC 5 V
Adaptér AC: AC 100-240 V, 0,3 A, 50/60 Hz

Výstup Adaptér AC: DC 5 V, 2 A

Vonkajšie rozmery (š × v × h) Pribl. 45,0 × 55,5 × 135,0 mm

Hmotnosť Približne 230 g

Prevádzková teplota 5 °C – 35 °C

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

ZÁRUKA

Na tento produkt sa poskytuje 12-mesačná záruka od dátumu kúpy v súlade so 
zárukou výrobcu. Podrobné informácie nájdete v záruke pribalenej v balení systému 
PlayStation®4.

Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou alebo v mene spoločnosti Sony Computer 
Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko.
Import do Európy a distribúciu zabezpečuje spoločnosť Sony Computer Entertainment 
Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, Londýn, W1F 7LP, Spojené Kráľovstvo.
Autorizovaným zastupiteľstvom pre vydávanie a držbu vyhlásení o zhode je spoločnosť 
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko.

Vyrobené v Číne

Keď vidíte tento symbol na našich elektrických produktoch alebo obaloch, znamená to, že tento 
elektrický produkt by sa v Európe a Turecku nemal likvidovať s netriedeným odpadom. 
Pre zabezpečenie správnej likvidácie ho likvidujte v súlade so všetkými príslušnými miestnymi 
zákonmi alebo požiadavkami pre likvidáciu elektrických zariadení. Takýmto konaním pomôžete 
chrániť prírodné zdroje a zlepšovať štandardy ochrany životného prostredia pri manipulácii 
s elektrickým odpadom a jeho likvidácii.

“ ”, “PlayStation”, “ ” and “ DUALSHOCK” are registered trademarks of Sony 
Computer Entertainment Inc. “ ” is a trademark of the same company.
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