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Priročnik z navodili

Varnostni ukrepi

Pred uporabo tega izdelka natančno preberite ta priročnik in priročnike za združljivo strojno 
opremo. Navodila shranite za prihodnjo uporabo.

Varnost
 ˎ Zaradi lastne varnosti uporabljajte samo napajalnik AC in napajalni kabel AC, ki sta priložena 
izdelku. Druge vrste lahko povzročijo požar, električni udar ali napačno delovanje.

 ˎ Napajalnega kabla AC ne priklapljajte na napetostni pretvornik ali inverter. Če napajalni kabel AC 
priklopite na pretvornik za uporabo v tujini ali inverter za uporabo v avtomobilu, se lahko 
napajalnik AC začne segrevati in povzroči opekline ali napačno delovanje.

 ˎ Pazite, da v izdelek ne pridejo tekočine ali drobci. V tem primeru nemudoma prenehajte z 
uporabo in izdelek izključite iz električne vtičnice.

 ˎ Izdelka ne smete razstavljati ali spreminjati.
 ˎ Izdelka ne izpostavljajte visokim temperaturam, visoki vlagi ali neposredni sončni svetlobi.
 ˎ Izdelka ne puščajte v avtomobilu z zaprtimi okni, predvsem poleti.
 ˎ Izdelka ne izpostavljajte prahu, dimu ali sopari.
 ˎ Izdelka se ne dotikajte z mokrimi rokami.
 ˎ Napajalni kabel AC pred čiščenjem izključite iz električne vtičnice ali če izdelka dlje časa ne 
nameravate uporabljati.

 ˎ Izdelek hranite izven dosega majhnih otrok. Otroci lahko pogoltnejo manjše dele ali okoli sebe 
ovijejo kable, kar lahko povzroči poškodbe, nesrečo ali napačno delovanje.

 ˎ Priključkov ali polnilne postaje se ne dotikajte in ne vstavljajte tujkov.
 ˎ Polnilne postaje, napajalnika AC ali napajalnega kabla AC ne zibajte za kable.

Uporaba in ravnanje
 ˎ Na izdelek ne postavljajte težkih predmetov.
 ˎ Izdelka ne mečite ali spuščajte iz rok ali drugače izpostavljajte močnim udarcem.
 ˎ Izdelka ne postavljajte na nestabilno površino in ga ne puščajte na tleh.
 ˎ Izdelek in njegovi deli so izdelani iz kovinskih in plastičnih materialov. Pri odlaganju izdelka 
upoštevajte lokalne predpise za pravilno odlaganje takšnih materialov.

 ˎ Izdelek čistite z mehko in suho krpo. Ne uporabljajte topil ali drugih kemičnih sredstev. Ne čistite 
s krpo, ki je obdelana s kemikalijami.

Polnjenje

1 Priklopite priloženi napajalnik AC in napajalni kabel AC.

V električno vtičnico

Priključek DC IN 5 V

Napajalni kabel AC

Napajalnik AC

2 Brezžični igralni plošček DUALSHOCK®4 priključite na polnilno postajo.
Polnilni priključek na polnilni postaji poravnajte z razširitvenimi vrati na igralnem 
ploščku in pritisnite na igralni plošček, da klikne na mesto. Svetlobni indikator na 
igralnem ploščku počasi utripa oranžno, nato pa se igralni plošček začne polniti. 
Ko se igralni plošček preneha polniti, svetlobni indikator ugasne.

Razširitvena vrata

Polnilni priključek

Svetlobni indikator

Odstranitev igralnega ploščka
Dvignite igralni plošček in ga odstranite s polnilne postaje.

Približen čas polnjenja
Polnjenje igralnega ploščka s povsem prazno baterijo traja približno 2 uri.

Specifikacije

Vhod Polnilna postaja: DC 5 V
Napajalnik AC: AC 100–240 V, 0,3 A, 50/60 Hz

Izhod Napajalnik AC: DC 5 V, 2 A

Zunanje mere (Š × V × G) Pribl. 45,0 × 55,5 × 135,0 mm

Teža Pribl. 230 g

Delovna temperatura 5 °C – 35 °C

Oblika in tehnične lastnosti se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila.

JAMSTVO

Za izdelek velja 12-mesečno jamstvo izdelovalca, ki začne veljati z dnem nakupa. 
Več podrobnosti preberite v garancijskem listu v prodajnem paketu sistema 
PlayStation®4.

Ta izdelek je bil izdelan v obratih ali v imenu družbe Sony Computer Entertainment Inc., 
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska.
Uvoznik in distributer za Evropo je družba Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 
Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Združeno kraljestvo.
Pooblaščen zastopnik za izdajo in hrambo izjav o skladnost je družba Sony Deutschland 
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija.

Izdelano na Kitajskem

Če je na katerem od naših električnih izdelkov ali ovojnini ta simbol, v Evropi in Turčiji tega 
električnega izdelka ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Za pravilno obdelavo izdelka 
ga zavrzite v skladu s krajevno zakonodajo in predpisi za odstranjevanje električne opreme. 
S takšnim ravnanjem boste pripomogli k ohranjanju naravnega bogastva in izboljšanju 
standardov varstva okolja pri ravnanju z električnimi odpadki in njihovi odstranitvi.
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