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DualSense™-latausalusta
Käyttöohje
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Ennen käyttöä
Lue ennen tuotteen käyttöä huolellisesti tämän tuotteen sekä sen kanssa käytettävien 
laitteiden käyttöohjeet. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

Varotoimet
Turvallisuus

 ˎ Käytä tämän laitteen kanssa vain sen mukana toimitettua muuntajaa ja virtajohtoa. 
Muut mallit voivat aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai toimintahäiriön.

 ˎ Älä kytke virtajohtoa jännitemuuntajaan tai vaihtosuuntaajaan. Virtajohdon 
kytkeminen jännitemuuntajaan ulkomailla käyttöä varten tai vaihtosuuntaajaan 
autokäyttöä varten voi johtaa muuntajan kuumentumiseen ja vioittumiseen  
tai aiheuttaa palovammoja.

 ˎ Irrota virtajohto pistorasiasta ennen puhdistusta tai silloin, kun et aio käyttää tuotetta 
pitkään aikaan.

 ˎ Pidä tuote poissa pienten lasten ulottuvilta. Pienet lapset saattavat niellä 
pienikokoisia osia tai sotkeutua järjestelmän kaapeleihin, mistä voi olla seurauksena 
loukkaantuminen, onnettomuus tai laitevika.
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Käyttö ja käsittely
 ˎ Älä heiluta latausalustaa, muuntajaa tai virtajohtoa niiden johdoista.
 ˎ Tuotteen sisään ei saa päästä nestettä tai pieniä hiukkasia. Jos niin käy,  
lopeta tuotteen käyttö ja irrota se välittömästi sähköpistorasiasta.

 ˎ Älä koske tuotteeseen märin käsin.
 ˎ Älä heitä tai pudota tuotetta tai kohdista siihen voimakkaita fyysisiä iskuja.
 ˎ Älä seiso tuotteen päällä tai aseta esineitä sen päälle.
 ˎ Älä kosketa tuotteen portteja tai työnnä sen sisään tuntemattomia esineitä.
 ˎ Älä anna muiden metalliesineiden koskettaa liittimiä.
 ˎ Jos liittimissä on pölyä tai vieraita esineitä, poista ne kuivalla liinalla  
ennen yhdistämistä.

 ˎ Älä pura tai muuntele tuotetta.
 ˎ Älä aseta tuotetta epätasaiselle alustalle tai jätä lattialle.

Puhdistaminen
Noudattamalla alla olevia ohjeita ehkäiset tuotteen ulkopintojen kulumista  
ja väripintojen haalistumista.

 ˎ Pyyhi pehmeällä, kuivalla liinalla.
 ˎ Älä käytä hyönteismyrkkyjä tai muita tulenarkoja aineita.
 ˎ Älä aseta kumi- tai vinyylipintaisia esineitä tuotteen päälle pitkiksi ajoiksi.
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 ˎ Älä käytä puhdistuksessa liuottimia tai muita kemikaaleja. Älä pyyhi tuotteen pintoja 
kemiallisesti käsitellyllä puhdistusliinalla.

Säilytysolosuhteet
 ˎ Älä altista tuotetta suurelle lämpötilalle tai kosteudelle tai jätä sitä suoraan 
auringonvaloon käytön, kuljetuksen tai säilytyksen aikana.

 ˎ Älä jätä tuotetta kuumalla ilmalla autoon, jonka ikkunat on suljettu.
 ˎ Älä altista tuotetta pölylle, savulle tai höyrylle.

Tuotteen ecodesign
Lue tietoja asetuksen (EU) 2019/1782 ecodesign-vaatimuksista seuraavasta  
osoitteesta: playstation.com/ecodesign

TAKUU
Tällä tuotteella on 12 kuukauden valmistajan takuu ostopäivästä lähtien. Lisätietoja 
takuusta on PlayStation®5-pakkauksessa olevassa takuudokumentissa.
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Lataaminen
1  Yhdistä mukana toimitettu virtajohto muuntajaan. Yhdistä sitten  

muuntaja latausalustan DC IN -liittimeen.
Tee kaikki kytkennät, ennen kuin liität virtajohdon pistorasiaan.

Muuntaja

DC IN -liitin

Virtajohto

Virtalähteeseen
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2  Liitä 1–2 langatonta ohjainta latausalustaan.
Kohdista ohjaimen latausliittimet latausalustan latausliittimeen. Paina ohjainta 
alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen. Ohjaimen valopalkki vilkkuu hitaasti 
oranssina, kun ohjain latautuu. Kun lataus on valmis, valopalkki sammuu.

Latausliitin

Latausliittimet

Valopalkki
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Ohjaimen irrottaminen
Nosta ohjain irti latausalustasta.

Latausaika
Yhden ohjaimen tai kummankin lataaminen kestää noin 3 tuntia, kun akussa ei ole 
yhtään varausta jäljellä.

Tekniset tiedot
Luokitukset

 ˎ Latausalusta Sisääntulo 5,1 V ⎓

 ˎ Muuntaja Sisääntulo  100-240 V  0,4 A 
50/60 Hz

Ulostulo 5,1 V ⎓ 2,8 A

Ulkomitat (l × k × s) Noin 52 × 62 × 159 mm

Paino Noin 180 g

Käyttöympäristön lämpötila lämpötilojen 5 °C ja 35 °C väliltä

Valmistusmaa Kiina

Rakennetta ja ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
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Tämän tuotteen valmistaja tai valmistuttaja on Sony Interactive Entertainment Inc., 
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Tuotteen maahantuonnista Eurooppaan ja jakelusta vastaa Sony Interactive 
Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP,  
United Kingdom. 
Vaatimustenmukaisuusvakuutusten antamisesta ja säilyttämisestä vastaa Sony 
Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

Tämä symboli sähkölaitteessa tai sen pakkauksessa ilmaisee, että kyseistä sähkölaitetta 
ei saa hävittää normaalina talousjätteenä EU-alueella, Turkissa tai muissa maissa,  
joissa on jätteen lajittelujärjestelmiä käytössä. Jotta sähkölaitteen jätteenkäsittely 
tapahtuu oikein, toimita se asianmukaiseen keräyspisteeseen paikallisten lakien  
ja säädösten mukaisesti. Käytetty sähkölaite voidaan myös palauttaa maksutta 
jälleenmyyjälle samantyyppisen uuden sähkölaitteen ostamisen yhteydessä. EU-maissa 
suuret jälleenmyyjät voivat myös ottaa pieniä käytettyjä sähkölaitteita vastaan jätteenä 
maksutta. Tarkista näiden palvelujen saatavuus paikalliselta jälleenmyyjältä. 
Hävittämällä sähköjätteet näin autat säästämään luonnonvaroja ja tuet sähkölaitteiden 
käsittelyyn ja hävittämiseen liittyviä ympäristöstandardeja.
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