2 Anslut den trådlösa DUALSHOCK®4-handkontrollen till laddningsstationen.

Passa in laddningskontakten på laddningsstationen i tilläggsporten på
handkontrollen och tryck sedan ner handkontrollen tills det klickar. Lampskenan
på handkontrollen blinkar långsamt i orange. Sedan börjar handkontrollen
laddas. När handkontrollen har laddat klart slocknar lampskenan.
Lampskena

DUALSHOCK®4-laddningsstation

Bruksanvisning
CUH-ZDC1 E7023314
Tilläggsport
Laddningskontakt

Försiktighetsåtgärder
Läs noga igenom den här bruksanvisningen och bruksanvisningar för kompatibel maskinvara
innan du använder produkten. Spara bruksanvisningen. Den kan behövas i framtiden.

Säkerhet
ˎˎ Använd

för din egen säkerhet endast AC-adapter och strömsladden som medföljer produkten.
Andra enheter kan orsaka brand, elchocker eller funktionsfel.
inte strömsladden till en spänningstransformator eller växelriktare. Om du ansluter
strömsladden till en spänningstransformator vid resor utomlands eller till en växelriktare i bilen
kan AC-adaptern bli varm och orsaka brännskador eller funktionsfel.
ˎˎ Låt inte vätska eller små partiklar komma in i produkten. Om det händer ska du genast sluta
använda produkten och koppla ur den från eluttaget.
ˎˎ Plocka aldrig isär eller bygg om produkten.
ˎˎ Utsätt inte produkten för höga temperaturer, hög luftfuktighet eller direkt solljus.
ˎˎ Lämna inte produkten i en bil med stängda fönster, särskilt inte om det är varmt ute.
ˎˎ Utsätt inte produkten för damm, rök eller ånga.
ˎˎ Rör inte vid produkten med våta händer.
ˎˎ Koppla ur strömsladden från eluttaget innan du rengör produkten, eller när du inte har för avsikt
att använda produkten under en längre tid.
ˎˎ Se till att produkten är utom räckhåll för små barn. Små barn kan svälja små delar eller trassla in
sig i sladdarna, vilket kan orsaka skada, olycksfall eller funktionsfel.
ˎˎ Rör inte och för inte in främmande föremål i kontakten på laddningsstationen.
ˎˎ Sväng inte runt med laddningsstationen, AC-adaptern eller strömsladden genom att hålla i
sladdarna.
ˎˎ Anslut

Användning och hantering

Ta bort handkontrollen
Lyft upp handkontrollen och ta sedan bort den från laddningsstationen.

Ungefärlig laddningstid
Det tar ungefär 2 timmar att ladda handkontrollen när batteriet är urladdat.

Tekniska data
Ingång

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

Utgång

AC-adapter: DC 5 V, 2 A

Yttre mått (b × h × d)

Cirka 45,0 × 55,5 × 135,0 mm

Vikt

Ca 230 g

Driftstemperatur

5–35 °C

Design och specifikationer kan ändras utan förvarning.

ˎˎ Lägg

inte tunga föremål på produkten.
ˎˎ Kasta inte produkten och undvik att tappa den eller på annat sätt utsätta den för kraftiga stötar.
ˎˎ Placera inte produkten på en ostadig yta och lämna inte kvar den på golvet.
ˎˎ Produkten och dess komponenter är gjorda av metall och plast. När du kasserar produkten ska
du följa de lokala bestämmelserna för kassering av sådana material.
ˎˎ Rengör produkten med hjälp av en torr och mjuk trasa. Använd inte lösningsmedel eller andra
kemikalier. Torka inte heller av produkten med en trasa som har behandlats med kemikalier.

Laddning

1

Anslut AC-adaptern och strömsladden som medföljer produkten.

GARANTI
Produkten omfattas av tillverkarens garanti i tolv månader efter köpet.
För fullständig information hänvisas till garantisedeln som medföljer
PlayStation®4-systemet.
Produkten är tillverkad av, eller tillverkad på uppdrag av, Sony Computer Entertainment
Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Importerad till, och distribuerad i, Europa av Sony Computer Entertainment Europe Ltd,
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien.
Den auktoriserade representanten för utfärdande och innehav av försäkringar om
överrensstämmelse är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 703 27 Stuttgart,
Tyskland.

Tillverkad i Kina

DC IN 5V-uttag

Strömsladd
Till ett eluttag
AC-adapter
När du ser denna symbol på våra elektriska produkter eller förpackningarna till dessa anger det
att produkten ifråga inte ska slängas som allmänt hushållsavfall i Europa och Turkiet. Se till att
produkten avfallshanteras på rätt sätt genom att kassera den i enlighet med gällande lokala lagar
eller föreskrifter för hur elektrisk utrustning ska skrotas. Genom att göra detta hjälper du till att
bevara naturtillgångar och förbättra standarden på det miljömässiga skyddet vid hantering och
insamling av elektroniskt avfall.
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