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DualSense™ מטען 

מדריך הפעלה
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לפני השימוש
 לפני השימוש במוצר, יש לקרוא בעיון מדריך זה ואת המדריכים של רכיבי החומרה התואמים. שמור את ההוראות לצורך 

עיון בעתיד.

אמצעי זהירות
בטיחות

 השתמש אך ורק במתאם ה-AC ובכבל מתח ה-AC המצורפים למוצר. סוגים אחרים עלולים לגרום לשריפה, להתחשמלות 	 
או לתקלה.

 אין לחבר את כבל מתח ה-AC לשנאי מתח או לממיר מתח. חיבור של כבל מתח ה-AC לשנאי מתח בנסיעות לחו"ל או 	 
לממיר מתח ברכב עלול לגרום להתחממות של מתאם ה-AC ולכוויות או לתקלות.

  יש לנתק את כבל מתח ה-AC משקע החשמל לפני ניקוי או כאשר לא ייעשה שימוש במוצר	 
 לפרק זמן ממושך.

 שמור על המוצר מחוץ להישג ידם של ילדים קטנים. ילדים קטנים עלולים לבלוע חלקים קטנים או עלולים לכרוך את 	 
הכבלים סביב עצמם, דבר העלול לגרום לפגיעה, לתאונה או לקלקול המכשיר.

שימוש וטיפול
 	.AC-סביב המטען, המתאם א ו כבל מתח ה AC-או כבל מתח ה AC-אין ללפף את כבל המטען, כבל מתאם ה 
 אין לאפשר חדירה של מים או חלקיקים קטנים למוצר. במקרה זה, יש להפסיק את השימוש ולאחר מכן לנתק אותו מיד 	 

משקע החשמל.
לגעת במוצר בידיים רטובות.	 
 אין להשליך או להפיל את המוצר ואף אין לחשוף אותו ללחץ פיזי חזק.	 
אין לעמוד על המוצר ואין להניח עליו חפצים.	 
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אין לגעת ביציאות או להחדיר עצמים זרים כלשהם למוצר.	 
אין לאפשר לפריטי מתכת כלשהם לבוא במגע עם המחברים.	 
אם יש פיסות אבק או עצמים זרים על המחברים, יש להסיר אותם בעזרת מטלית יבשה לפני החיבור.	 
לעולם אין לפרק או לשנות את המוצר.	 
 אין להניח את המוצר על משטח לא יציב ואין להשאיר אותו על הרצפה.	 

ניקוי
 יש לפעול לפי ההוראות שלהלן כדי למנוע פגיעה או דהיית צבע של החלקים החיצוניים של המוצר.

יש לנגב במטלית רכה ויבשה.	 
אין להשתמש בקוטלי חרקים או בחומרים נדיפים אחרים.	 
 אין להניח חומרי גומי או ויניל על צדו החיצוני של המוצר למשך פרק זמן ארוך.	 
 אין להשתמש בחומרים ממיסים או בכימיקלים אחרים. אין לנגב את המוצר במטלית ניקוי שספוגה בחומר כימי.	 

תנאי אחסון
אין לחשוף את המוצר לטמפרטורות גבוהות, ללחות גבוהה או לאור שמש ישיר במהלך הפעולה, ההובלה והאחסון.	 
 אין להשאיר את המוצר ברכב שחלונותיו סגורים, במיוחד במזג אוויר חם.	 
אין לחשוף את המכשיר לאבק, עשן או אדים.	 

אחריות
 אחריות היצרן עבור מוצר זה תקפה למשך 12 חודשים מיום הרכישה. לפרטים מלאים, יש לעיין בכתב האחריות

.PlayStation®5-המצורף לאריזת ה
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טעינה
1  חבר את כבל מתח ה-AC המצורף למתאם ה-AC המצורף. לאחר מכן, חבר את מתאם ה-AC לשקע 

ה-DC IN במטען.

יש להשלים את כל החיבורים לפני חיבור כבל מתח ה-AC לאספקת החשמל.

AC מתאם

DC IN שקע

AC כבל מתח
למקור חשמל
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2  חבר בקר אלחוטי אחד או שניים לתחנת הטעינה.
ישר את נקודות החיבור לטעינה של הבקר מול מחבר הטעינה במטען. לחץ כלפי מטה על הבקר עד להישמע צליל נקישה. 

שורת האורות בבקר תהבהב באיטיות בצבע כתום במהלך טעינת הבקר. עם סיום טעינת הבקר, שורת האורות תכבה.

מחבר טעינה

נקודות חיבור לטעינה

שורת אורות
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כדי לנתק את הבקר
הרם את הבקר מתוך המטען כדי להסיר אותו.

זמן טעינה
הטעינה של בקר אחד או של שניהם נמשכת כ-3 שעות כאשר הסוללה ריקה לגמרי.

פרטים
דירוגים

5.1  V ⎓ כניסה מטען	 

100–240   V  0.4 A כניסה
 50/60   Hz

5.1 V ⎓  2.8 A יציאה

 	AC מתאם

בקירוב 52 × 62 × 159 מ«מ מידות חיצונוית )רוחב x גובה x עומק(

בקירוב 180 גר ם משקל

35°C 5° לC טמפרטורת סביבת הפעלה

סין ארץ הייצור

העיצוב והמפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה.

 מוצר זה ויצר על-ידי או מטעם
.Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
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