DualSense™ ladestasjon
Brukerhåndbok

CFI-ZDS1

7033879

Før bruk
Før du bruker dette produktet, må du lese denne brukerhåndboken
og brukerhåndboken til kompatibel programvare nøye. Behold håndbøkene
for senere referanse.

Forholdsregler
Sikkerhet
ˎˎ
ˎˎ

ˎˎ
ˎˎ
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Bruk bare AC-adapteren og strømledningen som fulgte med dette produktet.
Andre typer kan føre til brann, elektriske støt eller feil.
Ikke koble strømledningen til en spenningstransformator eller omformer. Hvis du
kobler strømledningen til en omformer til bruk i andre land eller i bil, kan det føre
til at varme bygger seg opp i AC-adapteren, noe som kan føre til brannskader eller
funksjonsfeil.
Koble strømledningen fra stikkontakten før du rengjør eller hvis du ikke har
planer om å bruke produktet i en lengre periode.
Oppbevar produktet utilgjengelig for små barn. Små barn kan svelge små deler
eller tvinne kablene rundt seg, noe som kan føre til personskader, en ulykke
eller en utstyrssvikt.

Bruk og håndtering
ˎˎ
ˎˎ
ˎˎ
ˎˎ
ˎˎ
ˎˎ
ˎˎ
ˎˎ
ˎˎ
ˎˎ

Ikke sving ladestasjonen, AC-adapteren eller strømledningen i kablene.
Ikke få væske eller små deler inn i produktet. Hvis dette skjer, må du slutte å bruke
og koble det fra stikkontakten umiddelbart.
Ikke ta på produktet med våte hender.
Ikke kast eller slipp produktet eller utsett det for fysiske støt.
Ikke stå på eller plasser tunge objekter på produktet.
Ikke ta på portene eller sett fremmede objekter inn i produktet.
Ikke la andre metallgjenstander komme i kontakt med kontaktene.
Hvis det er støv eller fremmedlegemer i kontaktene, må du fjerne dem med en tørr
klut før du kobler dem til.
Produktet må aldri demonteres eller endres.
Ikke sett dette produktet på en ustabil overflate eller på gulvet.

NO

Rengjøring
Følg instruksjonene nedenfor for å hindre at ytterflatene på produktet forringes eller
blir misfarget.
ˎˎ Tørk med en myk, tørr klut.
ˎˎ Ikke bruk insektmidler eller andre flyktige stoffer.
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ˎˎ
ˎˎ

Ikke plasser gummi- eller vinylmaterialer på ytterflatene til produktet over lengre tid.
Ikke bruk løsemidler eller andre kjemikalier. Ikke tørk med en kjemisk behandlet klut.

Lagringsveiledning
ˎˎ
ˎˎ
ˎˎ

Ikke utsett produktet for høye temperaturer, høy fuktighet eller direkte sollys under
bruk, transport og oppbevaring.
Ikke legg igjen produktet i en bil med vinduene lukket, spesielt hvis det er varmt ute.
Ikke utsett produktet for støv, røyk eller damp.

Ecodesign av produkter
For informasjon vedrørende EU Ecodesign-kravene i regulering (EU) no. 2019/1782,
besøk følgende nettadresse: playstation.com/ecodesign

GARANTI
Dette produktet dekkes i 12 måneder fra innkjøpsdatoen som beskrevet i produsentens
garanti. Se den vedlagte garantien i PlayStation®5-esken for å få fullstendig informasjon.
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Lade
1 K oble den medfølgende strømledningen til AC-adapteren. Koble deretter
AC-adapteren til DC IN-kontakten på ladestasjonen.

NO

Koble til alt annet før du setter strømledningen i stikkontakten.

DC IN-kontakt

Strømledning
AC-adapter

Til et
strømuttak
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2 K oble én eller to trådløse kontrollere til ladestasjonen.
Juster ladeterminalene på kontrolleren etter ladekontakten på ladestasjonen.
Trykk ned på kontrolleren til den klikker på plass. Lyslisten på kontrolleren blinker
sakte oransje når kontrolleren lader. Når kontrolleren er ferdigladet, slås lyslisten av.
Lyslist

Ladeterminaler
Ladekontakt
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Slik fjerner du kontrolleren
Løft kontrolleren ut av ladestasjonen for å fjerne den.

Ladetid

NO

Det tar ca. 3 timer å lade den ene eller begge kontrollerne når batteriet er helt utladet.

Spesifikasjoner
Aldersgrenser
ˎˎ Ladestasjon

Inngang 5,1 V ⎓

ˎˎ AC-adapter

Inngang 100–240 V 0,4 A
50/60 Hz
Utgang 5,1 V ⎓ 2,8 A

Ytre mål (b × h × d)

Ca. 52 × 62 × 159 mm

Vekt

Ca. 180 g

Temperatur i omgivelsene ved bruk 5 til 35 °C
Produksjonsland

Kina

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
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Dette produktet er produsert av eller på vegne av Sony Interactive Entertainment Inc.,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Importert i Europa og distribuert av Sony Interactive Entertainment Europe Limited,
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.
Den autoriserte representanten for å utstede og administrere samsvarserklæringen er
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

Der du ser dette symbolet på noen av de elektriske produktene våre eller på
emballasjen, er det en indikasjon på at produktet ikke skal kastes som restavfall i EU,
Tyrkia eller andre land med tilgjengelige kildesorteringssystemer. For å sikre korrekt
avfallshåndtering må du kaste produktet på et autorisert avfallsanlegg i henhold til
gjeldende lover eller krav. Kasserte elektriske produkter kan også kastes gratis hos
forhandlere når du kjøper et nytt produkt av samme type. I EU-land kan større
forhandlere godta å motta mindre elektriske apparater til kassering uten vederlag.
Spør den lokale forhandleren din om denne tjenesten er tilgjengelig for produktene
du vil kvitte deg med. Når du gjør dette, hjelper du til med å bevare naturressurser
og å forbedre standarder for miljøvern i forbindelse med behandling av elektrisk avfall.
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