
אמצעי זהירות  
לפני השימוש במוצר זה, קרא בעיון מדריך זה את המדריכים של החומרה התואמת. שמור את ההוראות לצורך עיון בעתיד.

בטיחות
למען בטיחותך, השתמש רק במתאם AC ובכבל מתח AC הכלולים במוצר זה. סוגים אחרים עלולים לגרום לשריפה,  ˎ

להתחשמלות או לתקלה במכשיר. 
אל תחבר את כבל מתח ה-AC לשנאי או לממיר חשמלי. חיבור כבל מתח ה-AC לשנאי חשמלי לצורך נסיעה לחו«ל או  ˎ

לממיר לצורך שימוש ברכב עלול לגרום לחימום יתר של מתאם ה-AC ועלול לגרום לכוויות או לתקלות. 
אל תאפשר חדירה של מים או חלקיקים קטנים למוצר. אם זה קורה, הפסק את השימוש ונתק מיד את המכשיר משקע  ˎ

החשמל.  
לעולם אל תפרק או תשנה את המוצר. ˎ
אין לחשוף את המוצר לטמפרטורות גבוהות, ללחות גבוהה או לאור שמש ישיר. ˎ
אל תשאיר את המוצר ברכב עם חלונות סגורים, במיוחד במזג אוויר חם. ˎ
אל תחשוף את המכשיר לאבק, עשן או אדים. ˎ
אל תיגע במוצר בידיים רטובות. ˎ
נתק את כבל מתח ה-AC משקע החשמל לפני ניקוי המכשיר, או כאשר אין בכוונתך להשתמש במכשיר לפרק זמן ארוך.  ˎ
שמור את המוצר מחוץ להישג ידם של ילדים קטנים. ילדים קטנים עלולים לבלוע חלקים קטנים או להסתבך בכבלי  ˎ

החשמל, דבר שעלול לגרום לפציעה או לתאונה, או לגרום נזק למכשיר.
אל תיגע בשקעים של המטען ואל תכניס לתוכם חפצים זרים.  ˎ
ˎ .AC-או כבל מתח ה AC-אל תמשוך את הכבלים של המטען, מתאם ה

שימוש וטיפול
אל תניח חפצים כבדים על המוצר. ˎ
אל תשליך או תשמוט את המוצר ואל תחשוף אותו בצורה אחרת לחבטות חזקות. ˎ
אל תניח את המוצר על משטח לא יציב ואל תשאיר אותו על הרצפה. ˎ
המוצר וחלקי המוצר עשויים מחומרי מתכת ופלסטיק. בעת השלכת המוצר, מלא אחר התקנות המקומיות בדבר הדרך  ˎ

 הנאותה
להשלכת חומרים אלה. 

 השתמש במטלית רכה ויבשה כדי לנקות את המוצר. אל תשתמש בחומרים ממיסים או בכימיקלים אחרים. אל תנגב את ˎ
המוצר עם מטלית ניקוי הספוגה בחומר כימי.

טעינה

חבר את מתאם ה- AC ואת כבל מתח ה- AC שסופקו עם המוצר.  1

לשקע חשמל

V5 DC NI שקע

AC כבל מתח

AC מתאם

2  חבר את הבקר האלחוטי DUALSHOCK®4 למטען.
הנח את שקע הטעינה במטען מול יציאת ההרחבה בבקר, ולאחר מכן לחץ כלפי מטה בבקר עד 

 שתשמע נקישה. שורת האורות בבקר
תהבהב באיטיות בצבע כתום, ולאחר מכן הבקר יתחיל בטעינה. עם סיום הטעינה של הבקר, שורת 

האורות תיכבה.

יציאת הרחבה

שקע טעינה

שורת אורות

כדי להסיר את הבקר
הרם את הבקר, ולאחר מכן הוצא אותו מהמטען.

זמן טעינה משוער
טעינת הבקר אורכת כשעתיים כאשר הסוללה ריקה לגמרי.

מפרטים

 מטען:  DC 5 Vקלט
AC 100-240 V, 0.3 A, 50/60 Hz  :AC מתאם

מתאם DC 5 V, 2 A  :ACפלט
כ- 45.0 × 55.5 × 135.0 מ«מממדים חיצוניים )רוחב × גובה × עומק(

בערך 230 ג«רמסה
5°C – 35°Cטמפרטורת הפעלה

העיצוב והמפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה.

אחריות

.PlayStation®4 מוצר זה מכוסה על-ידי אחריות היצרן למשך 12 חודשים מתאריך הרכישה. לקבלת 
פרטים מלאים, עיין באחריות המצורפת לערכת

היצרן של מוצר זה הוא
.Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075 Japan

הפצה באירופה על ידי
,Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street

.London, W1F 7LP, United Kingdom
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