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Środki ostrożności

Przez rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcje 
obsługi i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Należy również zapoznać się z 
instrukcjami dotyczącymi systemu PlayStation®3.

Bezpieczeństwo
 ˎ W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania należy korzystać wyłącznie z licencjonowanego 
lub oryginalnego zasilacza sieciowego albo kabla zasilania sieciowego firmy Sony. Inne rodzaje 
urządzeń i kabli mogą spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub awarię.

 ˎ Nie należy podłączać kabla zasilania sieciowego do transformatora napięcia lub przemiennika. 
Podłączenie kabla zasilania sieciowego do transformatora napięcia podczas użytkowania poza 
granicami kraju lub przemiennika w celu użycia w pojeździe może spowodować zbyt wysoki 
wzrost temperatury zasilacza sieciowego i oparzenia lub awarię. 

 ˎ Nie należy dopuścić, aby do wnętrza produktu dostała się ciecz lub niewielkie cząstki. Jeśli tak 
się stanie, należy natychmiast przerwać użytkowanie i odłączyć urządzenie od gniazda 
elektrycznego. 

 ˎ Nigdy nie należy demontować ani modyfikować produktu.
 ˎ Nie należy wystawiać produktu na działanie wysokich temperatur, dużej wilgotności lub 
bezpośredniego światła słonecznego.

 ˎ Nie należy pozostawiać produktu w pojeździe z zamkniętymi oknami (szczególnie w lecie).
 ˎ Nie należy wystawiać produktu na działanie kurzu, dymu lub pary.
 ˎ Nie należy dotykać produktu mokrymi rękami.
 ˎ Przed rozpoczęciem czyszczenia lub w przypadku planowanego nieużywania systemu przez 
dłuższy czas należy odłączyć wtyczkę kabla zasilania sieciowego od gniazda elektrycznego.

 ˎ Stację ładowania należy chronić przed dostępem małych dzieci.
 ˎ Nie należy dotykać złączy stacji ładowania przed jej użyciem ani wkładać do nich obcych 
przedmiotów. 

 ˎ Nie należy rzucać stacji ładowania, zasilacza sieciowego lub kabla zasilania sieciowego.

Użytkowanie i obsługa
 ˎ Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na produkcie.
 ˎ Nie należy rzucać lub upuszczać produktu, ani narażać go w inny sposób na fizyczny wstrząs.
 ˎ Nie należy umieszczać produktu na niestabilnej powierzchni lub podłodze.
 ˎ Produkt i jego części wytworzono z metalu i plastiku. Utylizując produkt, należy przestrzegać 
lokalnych przepisów w tym zakresie.

 ˎ Do czyszczenia produktu należy używać miękkiej, suchej ściereczki. Nie należy używać 
rozpuszczalników ani innych środków chemicznych. Nie należy wycierać go ściereczką 
nasączoną chemikaliami.



Ładowanie

Po podłączeniu kontrolera ruchu PlayStation®Move (sprzedawanego oddzielnie) lub kontrolera 
nawigacyjnego PlayStation®Move (sprzedawanego oddzielnie) do stacji ładowania wskaźnik 
stanu kontrolera zacznie powoli migać i zostanie rozpoczęte ładowanie. Wkładając kontroler do 
stacji ładowania, należy upewnić się, że pasek kontrolera nie znajduje się między kontrolerem a 
gniazdem w stacji ładowania. 
Po ukończeniu ładowania wskaźnik stanu przestaje migać. 

Kontroler ruchu 
(sprzedawany oddzielnie)

Kontroler nawigacyjny 
(sprzedawany oddzielnie)

Złącze DC IN 5V

Do gniazda 
elektrycznego

Szacowanie czasu ładowania baterii*

Kontroler ruchu Około 4 godziny

Kontroler nawigacyjny Około 2 godziny 15 minut

* W przypadku ładowania całkowicie rozładowanej baterii



Dane techniczne

Wejścia Stacja ładowania: prąd stały, 5 V
Zasilacz sieciowy: prąd zmienny 100–240 V, 0,2 A, 50/60 Hz

Wyjścia Zasilacz sieciowy: prąd stały 5 V, 1500 mA

Wymiary zewnętrzne Około 160 mm × 90 mm × 34 mm (w × s × g)

Waga Około 190 g

Temperatura pracy 5°C–35°C

Elementy w zestawie Zasilacz sieciowy (1), kabel zasilania sieciowego (1), 
instrukcja obsługi (niniejszy dokument) (1)

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

GWARANCJA

Aby uzyskać informacje szczegółowe na temat gwarancji producenta, należy skorzystać z instrukcji obsługi 
systemu PlayStation®3.
Producentem niniejszego produktu jest firma Sony Computer Entertainment Inc., 2-6-21 Minami-Aoyama, 
Minato-ku Tokyo, 107-0062 Japonia.
Autoryzowanym przedstawicielem w zakresie przepisów EMC i bezpieczeństwa produktów w Europie jest firma 
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy.
Dystrybutorem w Europie jest firma Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, 
London, W1F 7LP, Wielka Brytania.

 
Symbol ten umieszczony na jakimkolwiek naszym wyrobie elektrycznym lub jego opakowaniu oznacza, że w 
Europie nie należy wyrzucać go wraz z normalnymi odpadami domowymi. W celu zapewnienia prawidłowego 
zagospodarowania odpadów pochodzących z tego wyrobu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi 
przepisami i wymaganiami w zakresie utylizacji sprzętu elektrycznego. Postępując w ten sposób, można 
przyczynić się do oszczędzania bogactw naturalnych i poprawy standardów ochrony środowiska naturalnego w 
przetwarzaniu i utylizacji odpadów pochodzących ze sprzętu elektrycznego.

„ ”, „PlayStation” i „ ” to zastrzeżone znaki towarowe, a „ ” to znak towarowy firmy Sony 
Computer Entertainment Inc.

„SONY” i „ ” to zastrzeżone znaki towarowe firmy Sony Corporation.

eu.playstation.com/ps3
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