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Före användning
Läs noga igenom den här bruksanvisningen och bruksanvisningarna för all
kompatibel maskinvara innan du använder produkten. Spara instruktionerna.
De kan behövas i framtiden.

Försiktighetsåtgärder
Säkerhet
ˎˎ
ˎˎ

ˎˎ
ˎˎ
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Använd bara AC-adaptern och strömsladden som medföljer produkten.
Andra enheter kan orsaka brand, elstötar eller funktionsfel.
Anslut 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.
Koppla ur strömsladden från eluttaget innan du rengör produkten, eller när du
inte har för avsikt att använda produkten under en längre tid.
Förvara produkten utom räckhåll för små barn. Små barn kan svälja små delar eller vira
kablarna runt sig själva, vilket kan vålla skada eller orsaka olyckor eller tekniska fel.

Användande och hantering
ˎˎ
ˎˎ
ˎˎ
ˎˎ
ˎˎ
ˎˎ
ˎˎ
ˎˎ
ˎˎ
ˎˎ

Svinga inte runt med laddningsstationen, AC-adaptern eller strömsladden genom att
SV
hålla i sladdarna.
Låt inte vätska eller små partiklar komma in i produkten. Om det händer ska du genast
sluta använda produkten och koppla bort den från eluttaget.
Rör inte vid produkten med våta händer.
Kasta inte produkten och undvik att utsätta den för fysiska stötar.
Stå inte på och placera inte föremål på produkten.
Rör inte portarna och för inte in främmande föremål i produkten.
Låt inte några andra metallföremål komma i kontakt med kontakterna.
Om det finns damm eller främmande föremål på kontakterna tar du bort det med
en torr trasa innan du ansluter dem.
Plocka aldrig isär eller bygg om produkten.
Placera inte produkten på en ostadig yta och lämna inte kvar den på golvet.

Rengöring
Följ instruktionerna nedan för att undvika att produktens ytor slits eller blir missfärgade.
ˎˎ Torka med en mjuk och torr tygtrasa.
ˎˎ Använd inte insektsdödande medel eller andra flyktiga ämnen.

3

ˎˎ
ˎˎ

Placera inte föremål av gummi eller vinylplast på produktens hölje under
längre tidsperioder.
Använd inte lösningsmedel eller andra kemikalier. Torka inte heller av produkten med
en trasa som har behandlats med kemikalier.

Förvaringsmiljö
ˎˎ
ˎˎ
ˎˎ

Utsätt inte produkten för höga temperaturer, hög luftfuktighet eller direkt solljus under
användning, transport och förvaring.
Lämna inte produkten i en bil med stängda fönster, särskilt inte om det är varmt ute.
Utsätt inte produkten för damm, rök eller ånga.

Ekodesign för produkter
Besök följande webbadress för mer information om EU-förordning 2019/1782 om krav
på ekodesign: playstation.com/ecodesign

GARANTI
Produkten omfattas av tillverkarens garanti i 12 månader efter köpet. Fullständig
information finns i garantisedeln som medföljer i förpackningen till PlayStation®5.
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Laddning
1 A nslut den medföljande strömsladden till den medföljande AC-adaptern.
Anslut sedan AC-adaptern till DC IN-uttaget på laddningsstationen.
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Slutför alla anslutningar innan du ansluter strömsladden till ett eluttag.

DC IN-uttag

Strömsladd
AC-adapter

Till ett
eluttag
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2 A nslut en eller två trådlösa handkontroller till laddningsstationen.
Passa in handkontrollens laddningsanslutningar med laddningskontakten på
laddningsstationen. Tryck till på handkontrollen tills du hör ett klick. Lampskenan
på handkontrollen blinkar långsamt i orange medan handkontrollen laddas.
När handkontrollen har laddats klart slocknar lampskenan
Lampskena

Laddningsanslutningar
Laddningskontakt
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Ta bort handkontrollen
Lyft upp handkontrollen ur laddningsstationen när du vill ta bort den.

Laddningstid

SV

Det tar ungefär 3 timmar att ladda en eller båda handkontrollerna när batteriet
är urladdat.

Tekniska data
Märkdata
ˎˎ Laddningsstation

Ingång 5,1 V ⎓

ˎˎ AC-adapter

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

Yttermått (b × h × d)

Cirka 52 × 62 × 159 mm

Vikt

Cirka 180 g

Drifttemperatur

5 °C till 35 °C

Tillverkningsland

Kina

Utformning och tekniska data kan när som helst ändras utan föregående meddelande.
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Produkten är tillverkad av, eller tillverkad på uppdrag av, Sony Interactive
Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Importerad till, och distribuerad i, Europa av Sony Interactive Entertainment Europe
Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien.
Den auktoriserade representanten för utfärdande och innehav av försäkringar om
överrensstämmelse är Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan
7-D1, 1930 Zaventem, Belgien.

När du ser den här symbolen på elektronisk utrustning eller paketering från oss vet
du att det här är en elektronisk produkt som inte ska slängas i hushållssopor inom
EU, Turkiet eller andra länder där separat sophantering finns tillgänglig. För att se till
att avfallet hanteras på rätt sätt ska du lämna in det på en behörig återvinningscentral
i enlighet med alla tillämpbara lagar eller krav. Elektroniskt avfall kan även lämnas in
kostnadsfritt hos återförsäljare när du köper en ny produkt av samma typ. Inom EU kan
större kedjor dessutom ta emot mindre elektroniska produkter kostnadsfritt. Fråga din
återförsäljare om den tjänsten finns tillgänglig för de produkter du vill slänga. När du gör
det hjälper du till att spara på naturliga resurser och förbättrar standarden för miljöskydd
när det gäller behandling och avfallshantering av elektroniska produkter.
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