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Nabíjacia stanica DualSense™ 

Návod na používanie
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Pred použitím
Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte tento návod a akékoľvek návody  
pre kompatibilný hardvér. Návod si odložte na budúce použitie.

Bezpečnostné opatrenia
Bezpečnosť

 ˎ Používajte len adaptér AC a elektrický sieťový kábel, ktoré sa dodali s produktom.  
Iné typy môžu spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo poruchu.

 ˎ Elektrický sieťový kábel nepripájajte k napäťovému transformátoru ani k invertoru. 
Pripojenie elektrického sieťového kábla k napäťovému transformátoru pri cestách  
do zámoria alebo k invertoru za účelom použitia v automobile môže vyvolať 
akumuláciu tepla v adaptéri AC a spôsobiť popáleniny alebo poruchy.

 ˎ Pred čistením alebo v prípade, keď nemáte v úmysle používať produkt po dlhšiu dobu, 
odpojte elektrický sieťový kábel od elektrickej siete.

 ˎ Produkt držte mimo dosah malých detí. Malé deti môžu prehltnúť drobné  
súčiastky alebo okolo seba ovinúť káble, čo môže byť príčinou ublíženia na zdraví, 
nehody alebo poruchy.
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Používanie a zaobchádzanie
 ˎ Nabíjacou stanicou, adaptérom AC alebo elektrickým sieťovým káblom netočte  
za ich káble.

 ˎ Nedovoľte, aby sa do vnútra výrobku dostali kvapaliny alebo drobné častice.  
Ak k tomu dôjde, prestaňte používať zariadenie a okamžite ho odpojte  
od elektrickej zásuvky.

 ˎ Výrobku sa nedotýkajte mokrými rukami.
 ˎ Nedovoľte, aby produkt spadol na zem ani ho nevystavujte silným nárazom.
 ˎ Na výrobok nestúpajte ani na neho neklaďte žiadne predmety.
 ˎ Nedotýkajte sa portov ani do produktu nezasúvajte cudzie predmety.
 ˎ Nedovoľte, aby sa akékoľvek iné kovové predmety dostali do kontaktu s konektormi.
 ˎ Ak je na konektoroch prach alebo sú na nich cudzie predmety, pred pripojením  
ich utrite suchou handričkou.

 ˎ Produkt nikdy nerozoberajte ani nemodifikujte.
 ˎ Tento výrobok neumiestňujte na nestabilné podklady ani ho neponechávajte  
na podlahe.

Čistenie
Postupujte podľa nasledujúcich pokynov, aby sa predišlo zhoršeniu stavu alebo strate 
farby vonkajších častí produktu.

 ˎ Utierajte ich jemnou suchou handričkou.
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 ˎ Neaplikujte na ne insekticídy ani iné prchavé látky.
 ˎ Na vonkajšie povrchy produktu neklaďte na dlhšiu dobu žiadne gumené  
ani vinylové predmety.

 ˎ Nepoužívajte rozpúšťadlá ani iné chemické látky. Neutierajte čistiacou tkaninou 
navlhčenou akýmkoľvek chemickým prípravkom.

Podmienky uskladnenia
 ˎ Počas prevádzky, prepravy alebo uskladnenia produkt nevystavujte vysokým  
teplotám, vysokej vlhkosti ani priamemu slnečnému žiareniu.

 ˎ Produkt nenechávajte vo vozidle so zatvorenými oknami, a to obzvlášť  
v horúcom počasí.

 ˎ Výrobok nevystavujte pôsobeniu prachu, dymu a pár.

Ekodizajn produktu
Informácie vychádzajúce z požiadaviek EÚ na ekodizajn uvedených v nariadení (EÚ) č. 
2019/1782 nájdete na tejto adrese: playstation.com/ecodesign

ZÁRUKA
Na tento produkt výrobca poskytuje 12-mesačnú záruku, ktorá začína plynúť odo dňa 
zakúpenia produktu. Bližšie podrobnosti nájdete v záruke, ktorú nájdete v balení  
konzoly PlayStation®5.
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Nabíjanie
1  Dodaný elektrický sieťový kábel zapojte do adaptéra AC. Adaptér AC 

následne zapojte do konektora DC IN na nabíjacej stanici.
Všetky uvedené pripojenia vykonajte pred zapojením elektrického sieťového kábla  
do elektrickej siete.

Adaptér AC

Konektor DC IN

Elektrický 
sieťový kábel

K zdroju  
elektrickej  
energie
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2  Jeden alebo dva bezdrôtové ovládače pripojte k nabíjacej stanici.
Koncovky pre nabíjanie na ovládači zarovnajte s dobíjacím konektorom nabíjacej 
stanice. Tlačte na ovládač, kým sa neozve cvaknutie. Počas nabíjania ovládača bude 
svetelná lišta na ovládači pomaly blikať oranžovou farbou. Keď ovládač dokončí 
nabíjanie, svetelná lišta sa vypne.

Dobíjací konektor

Koncovky na nabíjanie

Svetelná lišta
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Odpojenie ovládača
Zodvihnutím ovládač vyberiete z nabíjacej stanice.

Čas nabíjania
Nabitie jedného alebo oboch ovládačov trvá približne 3 hodiny, keď je batéria  
kompletne vybitá.

Technické parametre
Menovitý výkon

 ˎ Nabíjacia stanica Vstup 5,1 V ⎓

 ˎ Adaptér AC Vstup  100–240 V  0,4 A 
50/60 Hz

Výstup 5,1 V ⎓ 2,8 A

Externé rozmery (š × v × h) Pribl. 52 × 62 × 159 mm

Hmotnosť Pribl. 180 g

Prevádzková teplota 5 °C až 35 °C

Krajina pôvodu Čína

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
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Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou alebo v mene spoločnosti Sony Interactive 
Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko.
Import do Európy a distribúciu zabezpečuje spoločnosť Sony Interactive Entertainment 
Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn, W1F 7LP, Spojené Kráľovstvo. 
Autorizovaným zastupiteľstvom pre vydávanie a držbu vyhlásení o zhode  
je spoločnosť Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1,  
1930 Zaventem, Belgicko.

Keď vidíte tento symbol na našich elektrických produktoch alebo obaloch, znamená to,  
že tento elektrický produkt by sa v EÚ, Turecku či iných krajinách, kde sú k dispozícii 
systémy zberu triedeného odpadu, nemal likvidovať s netriedeným domácim odpadom.  
V záujme náležitej likvidácie odpadu zariadenia likvidujte prostredníctvom registrovaných 
zberných surovín v súlade s platnou legislatívou. Vyradené elektrické produkty je možné 
bezplatne likvidovať aj prostredníctvom predajcov pri zakúpení nových produktov 
rovnakého typu. Navyše, v krajinách EÚ môžu veľkí maloobchodní predajcovia realizovať 
bezplatný zber drobných vyradených elektronických produktov. U svojho miestneho 
maloobchodného predajcu sa informujte, či je táto služba k dispozícii pre vami likvidované 
produkty. Týmto konaním pomôžete chrániť prírodné zdroje a zlepšovať štandardy ochrany 
životného prostredia pri manipulácii s elektrickým odpadom a jeho likvidácii.
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