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Інструкція з використання

Заходи безпеки

Перш, ніж використовувати цей продукт, уважно прочитайте цю інструкцію та будь-які інші 
інструкції до сумісних пристроїв. Зберігайте інструкції на випадок, якщо у майбутньому вам 
доведеться звернутися до них.

Безпека
 ˎ Із міркувань безпеки слід використовувати виключно адаптер змінного струму та шнур 
живлення змінного струму, які входять до комплекту постачання цього виробу. 
Використання інших типів приладдя може призвести до виникнення пожежі, ураження 
електричним струмом або порушення роботи цього виробу.

 ˎ Не під’єднуйте шнур живлення змінного струму до трансформатора або перетворювача 
напруги. У випадку під’єднання шнура живлення змінного струму до трансформатора 
напруги для закордонної подорожі або до перетворювача напруги для використання 
виробу в автомобілі адаптер змінного струму може перегрітися, внаслідок чого 
користувач може отримати опіки, а також може порушитися робота виробу.

 ˎ Запобігайте потраплянню рідини або дрібних деталей всередину виробу. Якщо це 
станеться, негайно припиніть використання виробу та витягніть вилку шнура живлення з 
електричної розетки.

 ˎ Забороняється розбирати або вносити зміни до пристрою.
 ˎ Не піддавайте продукт впливу високих температур, високої вологості чи прямого 
сонячного світла.

 ˎ Не залишайте виріб в автомобілі із закритими вікнами, особливо у спеку.
 ˎ Захищайте виріб від пилу, диму та пари.
 ˎ Не торкайтесь виробу вологими руками.
 ˎ Від’єднуйте шнур живлення змінного струму від електричної розетки перед чищенням або 
у випадку, коли ви не збираєтеся користуватися виробом протягом тривалого часу.

 ˎ Зберігайте виріб у недосяжному для маленьких дітей місці. Маленькі діти можуть 
проковтнути дрібні деталі або можуть обмотатись кабелем, що може призвести до 
порушення роботи приладу або до травмування дитини чи нещасного випадку.

 ˎ Не торкайтесь роз’ємів зарядної станції і не вставляйте у них сторонні предмети.
 ˎ Не обмотуйте зарядну станцію, адаптер змінного струму або шнур живлення змінного 
струму під’єднаними до них кабелями.

Використання і догляд
 ˎ Не ставте на виріб важкі предмети.
 ˎ Не кидайте виріб і не піддавайте його сильним механічним ударам.
 ˎ Не розміщуйте виріб на нерівній поверхні або не залишайте його на підлозі.
 ˎ Виріб і його компоненти вироблено з металу та пластмаси. Під час утилізації виробу слід 
дотримуватися вимог місцевого законодавства щодо належної утилізації цих матеріалів.

 ˎ Для чищення виробу слід використовувати м’яку суху тканину. Не використовуйте 
розчинники або інші хімічні засоби. Не використовуйте тканину, оброблену хімічними 
засобами, для чищення поверхні.

Заряджання

1 Під’єднайте один до одного адаптер змінного струму та шнур живлення 
змінного струму, що постачаються в комплекті.

До електричної 
розетки

Порт DC IN 5V

Шнур живлення змінного струму

Адаптер змінного струму

2 Під’єднайте безпроводовий контролер DUALSHOCK®4 до зарядної 
станції.
Сумістіть роз’єм для заряджання зарядної станції із портом розширення 
контролера, а потім натисніть на контролер до клацання. Світлова смуга 
контролера повільно блиматиме оранжевим світлом, а контролер почне 
заряджання. Коли контролер завершить процес заряджання, світлова смуга 
вимкнеться.

Порт розширення

Роз’єм для заряджання

Світлова смуга

Зняття контролера
Підніміть контролер, а потім зніміть його із зарядної станції.

Приблизна тривалість заряджання
Для заряджання контролера за умови повністю розрядженої батареї 
необхідно приблизно 2 години.

Технічні характеристики

Напруга на вході Зарядна станція: 5 В постійного струму
Адаптер змінного струму: 100–240 В 
змінного струму, 0,3 A, 50/60 Гц

Напруга на виході Адаптер змінного струму: 5 В постійного 
струму, 2  A

Зовнішні габарити (ш × в × г) Прибл. 45,0 × 55,5 × 135,0 мм

Вага Прибл. 230 г

Робоча температура 5°C – 35°C

Дизайн і технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього 
повідомлення.

ГАРАНТІЯ

На цей виріб розповсюджується гарантія виробника терміном 12 місяців від 
дати покупки. Докладну інформацію див. у гарантії, яка міститься в комплекті 
постачання PlayStation®4.

Цей продукт виготовлено від імені компанії Соні Комп’ютер Ентертеймент Інк., 
1-7-1 Конан, Мінато-ку, Токіо 108-0075 Японія. Уповноважений представник з питань 
відповідності вимогам технічних регламентів в Україні: ТОВ «Соні Україна», вул. 
Спаська 30, м.Київ, 04070, Україна.
Обладнання відповідає вимогам:
-  Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (постанова КМУ 

від 29.07.2009 № 785);  
-  Технічного  регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання 

(постанова КМУ від 29.10.2009 № 1149);  
-  Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин 

в електричному та електронному обладнанні. (постанова КМУ від 03.12.2008 
№ 1057).

Дата виготовлення зазначена на упаковці або етикетці виробу після позначки “P/D” 
у наступному форматі: P/D: MM.YYYY, де MM – місяць, YYYY – рік виготовлення.

Утилізуйте виріб відповідно до місцевих законів щодо утилізації електричного 
й електронного обладнання.
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