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DualSense™ töltőállomáse
Használati útmutató
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Használat előtt
A termék használata előtt figyelmesen olvasd el az útmutatót és a kompatibilis 
hardverek útmutatóit. Őrizd meg az útmutatókat, hogy később is belelapozhass.

Elővigyázatossági intézkedések
Biztonság

 ˎ Csak a termékhez mellékelt AC-adaptert és AC-tápkábelt használd. Az egyéb típusúak 
tüzet, áramütést, vagy hibás működést okozhatnak.

 ˎ Ne csatlakoztasd az AC-tápkábelt feszültségváltóhoz vagy áramátalakítóhoz.  
Az AC-tápkábel feszültségváltóhoz való csatlakoztatása tengerentúli utazás esetén, 
illetve áramátalakítóhoz való csatlakoztatása autóban való használat esetén 
hőképződést okozhat az AC-adapterben, ami égési sérüléshez vagy hibás 
működéshez vezethet.

 ˎ Húzd ki az AC-tápkábelt a konnektorból tisztítás előtt, illetve ha huzamosabb ideig 
nem akarod használni a terméket.

 ˎ A terméket tartsd távol kisgyermekektől. Előfordulhat, hogy a kisebb gyermekek 
lenyelik az alkatrészeket vagy maguk köré tekerik a vezetékeket, ami személyi sérülést, 
balesetet vagy az eszköz működési hibáját okozhatja.
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Használat és kezelés
 ˎ Ne tekerd a kábelt a töltőállomás, az AC-adapter, illetve az AC-tápkábel köré.
 ˎ Folyadék és apró szilárd tárgyak ne kerüljenek a termék belsejébe. Ha ez történne, 
azonnal függeszd fel a használatát és válaszd le a csatlakozóaljzatról.

 ˎ Ne érj hozzá a termékhez nedves kézzel.
 ˎ Ne dobáld a terméket, és vigyázz, hogy ne essen le, illetve, hogy ne érje  
erős külső behatás.

 ˎ Ne állj a termékre és ne helyezz rá tárgyakat.
 ˎ Ne érintsd meg az aljzatokat, és ne dugj idegen tárgyakat a termékbe.
 ˎ Ügyelj arra, hogy semmilyen más fémtárgy ne érintkezzen a csatlakozókkal.
 ˎ Amennyiben por vagy más tárgy van a csatlakozón, a csatlakoztatás előtt töröld  
át egy száraz kendővel.

 ˎ A terméket ne szereld szét, és ne módosítsd.
 ˎ Ne helyezd a terméket instabil felületre, és ne hagyd a földön.

Tisztítás
Az alábbi utasítások követésével elkerülhetjük a termék külső burkolatának károsodását 
és elszíneződését.

 ˎ Puha, száraz kendővel töröljük át.
 ˎ Ne használj rovarirtót vagy más illékony anyagot.
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 ˎ Ne tárolj a termék külső felületén huzamosabb ideig gumi vagy PVC tárgyakat.
 ˎ A tisztításhoz ne használj oldószert vagy más vegyszert. Ne töröld le a terméket 
vegyszerrel kezelt törlőkendővel.

Tárolási feltételek
 ˎ A használat, szállítás és tárolás közben ne tedd ki a terméket magas hőmérsékletnek, 
magas páratartalomnak vagy közvetlen napfénynek.

 ˎ Ne hagyd a terméket zárt autóban, különösen meleg időben.
 ˎ Ne tedd ki a terméket pornak, füstnek vagy gőznek.

Termék környezetbarát tervezése
A 2019/1782 sz. (EU) rendelet EU környezetbarát tervezési követelményein alapuló 
további információért látogass el a következő URL-re: playstation.com/ecodesign

GARANCIANYILATKOZAT
A termékre a vásárlástól számított 12 hónapos gyártói garancia vonatkozik. További 
részletekért tekintsd át a PlayStation®5 csomagolásában található garancialevelet.
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Töltés
1  Csatlakoztasd a mellékelt AC-tápkábelt a mellékelt AC-adapterhez. Ezt 

követően csatlakoztasd az AC-adaptert a töltőállomás DC IN csatlakozójához.
Végezd el az összes csatlakoztatást, mielőtt tápforráshoz csatlakoztatnád  
a AC-tápkábelt.

AC-adapter

DC IN csatlakozó

AC-tápkábel
Elektromos 
tápforráshoz
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2 Csatlakoztass egy vagy két vezeték nélküli vezérlőt a töltőállomáshoz.
Igazítsd a vezérlő töltőtermináljait a töltőállomás töltőcsatlakozójához. Nyomd le 
kattanásig a vezérlőt. A vezérlő töltődése közben a vezérlőn látható fénysáv lassan, 
narancssárgán villog. Amikor a vezérlő töltése befejeződik, a fénysáv kialszik.

Töltőcsatlakozó

Töltőterminálok

Fénysáv
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A vezérlő eltávolítása
Emeld ki a vezérlőt a töltőállomásból az eltávolításához.

Töltési idő
Ha az akkumulátor le van merülve, az egyik vagy mindkét vezérlő feltöltéséhez körülbelül 
3 óra szükséges.

Műszaki adatok
Besorolás

 ˎ Töltőállomás Bemenet 5,1 V ⎓

 ˎ AC-adapter Bemenet  100–240 V  0,4 A 
50/60 Hz

Kimenet 5,1 V ⎓ 2,8 A

Külső méret (szé × ma × mé) Kb. 52 × 62 × 159 mm

Súly Kb. 180 g

Működési környezeti hőmérséklet 5 °C-tól 35 °C-ig

Gyártó ország Kína

A kialakítás és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
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A termék gyártója a Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 
108-0075 Japán vagy annak megbízottja.
Európába importálja és forgalmazza: Sony Interactive Entertainment Europe Limited,  
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Egyesült Királyság. 
A Megfelelőségi nyilatkozat kiadásának és birtoklásának meghatalmazott  
képviselője a Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1,  
1930 Zaventem, Belgium.

Ha ezt a jelet látod bármely elektromos termékünkön vagy annak csomagolásán, az azt 
jelenti, hogy az adott elektromos eszközt nem szabad háztartási hulladékként kezelni az 
EU, Törökország, illetve más olyan országok területén, ahol rendelkezésre áll az elkülönített 
gyűjtés lehetősége. A megfelelő hulladékkezelés érdekében hivatalos gyűjtőhelyen, az 
alkalmazandó jogszabályok vagy követelmények betartása mellett add le őket. Azonos 
típusú termékek vásárlása esetén a feleslegessé váló elektromos eszközök ingyenesen 
leadhatók a viszonteladóknál. Az EU országaiban a nagyobb viszonteladók ráadásul a 
feleslegessé vált kisebb elektromos eszközöket is ingyenesen átvehetik. Érdeklődj a helyi 
viszonteladónál, hogy a szolgáltatás elérhető-e az általad leadni kívánt termék esetében. 
Ha így teszel, elősegíted a természeti kincsek megóvását és az elektronikus eszközökre 
vonatkozó környezetvédelmi tevékenységek színvonalának javulását.
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